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МУЗИЧКА ШКОЛА 
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Корепетитор
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос прописане чланом 139 и140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 
129/2021) за заснивање радног односа: 1. да има одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то: дипломирани 
музичар - усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијани-
ста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар 
- чембалиста; академски музичар пијаниста, академски музи-
чар оргуљаш, академски музичар чембалиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус: клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус; 
камерни музичар, са претходно завршеним основним академ-
ским студијама клавира, оргуља и чембала; 2. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. да је држављанин Републике 
Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
штампају га и исти прилажу са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал 
или оверену фотокопију; уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал; 
потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју директор именује посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност законских услова кандидата за 
пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом станадаризованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове за пријем и доставља дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима на даље одлучивање. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложења комисије. Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад 
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично у 
секретаријату школе или слати препорученом пошиљком на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Телефон за контакт: 
0230/442-474 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/19, 11/19, 

2/20, 8/20 и 16/20), да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министартства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије или психоло-
гије; уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, наставник стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкуса у публикацији НСЗ “Послови”. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу или предати лично школи. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 
034/6841-402.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за научну 
област Медицинске науке, ужа научна 

област Фармацеутска анализа
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента доктор-
ских студија, сваки од претходних степена студија завршен са 
просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад. 
Општи предуслов: 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 Крагујевцу, 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 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Закона о науци и истраживањима (“Сл. гласник РС” бр. 49/19), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: На конкурс приложити: пријаву на конкурс; био-
графију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; потврду надлежног органа да 
кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; потврду да је студент докторских 
студија (за асистента и за сараднике у настави); списак струч-
них и научних публикација и по један примерак тих публика-
ција у складу са упутством које се налази на страници Факул-
тета 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 електрон-
ској форми (на компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непот-
пуне 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 ванредног професора 
или доцента за научну област 

Психолошке науке, ужа научна област 
Когнитивна психологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани психолог, доктор медицинских наука, 
високо образовање стечено на студијама трећег степена (док-
торске 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године

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

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани професор физичког васпитања и спор-
та, доктор медицинских наука, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године), односно стечен назив доктора наука по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

ОСТАЛО: Општи предуслов: 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 Крагујевцу, који доказују потврдама 
надлежних органа. 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. Закон, 
11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Правилником о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На 
конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене 
фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво 
образовања; потврду надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Коми-
сије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника на Универзитету у Крагујевцу које је сас-
тавни део Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (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 испуње-
ности 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.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент, за научну 
област Машинско инжењерство, за ужу 
научну област Моторна возила и мотори

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи 
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона 
о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
Правилника о критеријумима за избор наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стече-
ном докторату из одговарајуће научне области и диплому или 
уверење о претходно завршеним степенима студија у оригина-
лу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или 

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs


