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ната. Правноваљану конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску-ЦД). Конкурс је отворен 
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За 
конкурс”, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393, 034/6701-175

Наставник угоститељске 
групе предмета - практична 

настава, предмет услуживање и 
посластичарство

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то да: да има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
из Просветног гласника број 5/2015-1, 16/2015-
230, 19/2015-25, 11/2016-546, 2/2017-5, 13/2018-
68, 2/2020-40, 14/2020-164, 1/2021-199; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доказ се прибавља 
пре закључења уговора о раду; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар; оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да канди-
дат има лиценцу -дозволу за рад (доставља кан-
дидат који поседује лиценцу); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дала наведена у условима из члана 139 
Закона (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: да има одго-

варајуће образовање прописано Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору “Службени глас-
ник РС” број 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места у Економско-угоститељској школи “Слобо-
дан Минић” у Аранђеловцу (средње образовање 
електро или машинске струке III, IV или V сте-
пен стручне спреме); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доказ се прибавља пре закључења уговора 
о раду.; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар; оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да канди-
дат има лиценцу - дозволу за рад (доставља кан-
дидат који поседује лиценцу); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дала наведена у условима из члана 139 
Закона (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус студента 
докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), смисао за наставни рад; завршена одго-
варајућа здравствена специјализација. Општи пре-
дуслов: Кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, који доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наве-
деним прописима. Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. 
закон, 67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021-аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Закона о науци и истраживањима(“Сл. гласник 

РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс прило-
жити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверене фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; потврду надлеж-
ног органа да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија(за асистента и за сараднике у 
настави); списак стручних и научних публикација 
и по један примерак тих публикација у складу са 
упутством које се налази на страници Факулте-
та http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Гинекологија и 

акушерство
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Хирургија
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Медицинска 

биохемија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време на 5 година
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УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Онкологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Инфективне болести

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Микробиологија 
и имунологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Офталмологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Фармацеутска 

анализа
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор меди-
цинских наука, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних 
органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 
67/2019 и 6/2020 - др. Закон, 11/2021-аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс прило-
жити: Пријаву на конкурс; Биографију; Уверење 
о држављанству; Извод из матичне књиге рође-
них; Оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; Потврду 
надлежног органа да кандидат није правнос-
нажно осуђиван за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 
Списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација, а за кандидате 
који су у радном односу на Факултету медицин-
ских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за 
квалитет о педагошком раду. Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање наставника 
на Универзитету у Крагујевцу које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (https: //www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_
nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредбама 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242

Наставник теоријске и практичне 
наставе у посебним условима, 
подручје рада текстилство и 

кожарство
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова пропи-
саних чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 

- одлука УС и 113/17) ) треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139 чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/1) и посебне услове пред-
виђене чланом 7 алинеја 1, 2, 3, 5 и 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у раз-
воју („Сл. гл. РС“ 1/95 до 17/21). Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар, који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (са холограмом или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом или оверена 
фотокопија); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; лекарско 
уверење, да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; доказ из казнене евиденције МУП-а 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат школовање завршио на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Након утврђене испуњености услова 
кандидата за пријем у радни однос, кандидати, 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу ШОСО „Иво 
Лола Рибар” 36000 Краљево, Улица Доситејева 
бр. 5/4, или лично. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон 036/315-242.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандитат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образоваља и васпитања („Сл. гл. РС“ 129/2021) 
и то: да има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (Сл.гл. РС 6/2020) за наставни-
ка основне школе педагога или психолога, звање 
стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005, звање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, дипломирани педа-
гог, дипломирани психолог, мастер психолог или 
мастер педагог; да има дозволу за рад наставни-
ка и стручног сарадника у школи; да има обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
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