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ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе: Основна школа „Карађорђе”, 
34310 Топола, Мије Тодоровића 8, са назнаком 
„За конкурс“. Телефон за додатна обавештења 
је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 
област Музичка уметност, ужа 

уметничка област Дувачки 
инструменти: Кларинет

са 20% радног времена, на одређено 
време од пет година или на неодређено 

време

УСЛОВИ: За избор у звање ванредни професор: 
доктор или магистар из одговарајуће уже умет-
ничке области са најмањом просечном оценом 
8 (на свим нивоима студија), односно најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи и више уметничких остварења 
у уметничкој областии или високо образовање 
мастер академских студија и уметничка дела 
која представљају самосталан допринос умет-
ности. За избор у звање редовни професор: 
доктор или магистар из одговарајуће уже умет-
ничке области са најмањом просечном оценом 
8 (на свим нивоима студија), односно најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи и већи број признатих уметничких 
остварења значајних за развој уметности или 
високо образовање мастер академских студија 
и изузетна уметничка дела која су значајно ути-
цала на развој културе и уметности.

Наставник у звање доцента за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Енглески језик и 
лингвистика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за 
коју се кандидат бира са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама.

ОСТАЛО: Предуслов је непостојање сметње 
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању 
и остали општи, обавезни, изборни и посебни 
услови који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19 и 
6/20 – др. закони), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 
од 22. 2. 2021. године – www.kg.ac.rs), Ста-
тутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 2021. годи-
не – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 

у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 2021. годи-
не – пречишћен текст), Правилником о крите-
ријумима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8. 
2020. године), Одлуком о допуни Правилника 
о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/19 
од 29. 10. 2020. године), Одлуком о измени и 
допуни Правилника о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-1161/22 од 28. 12. 2020. годи-
не), Одлуком о измени и допуни Правилника 
о критеријумима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16 
од 28. 1. 2021. године), Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 
од 28. 5. 2020), Одлуком о измени и допуни 
Правилника о ужим научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III -01-1161/24 од 28. 12. 2020), Одлу-
ком о измени и допуни Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-230/11 
од 25. 3. 2021) – www.kg.ac.rs и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Доку-
мента која је потребно доставити на наведе-
ни конкурс: пријава на конкурс; биографија и 
стручна биографија; оверене копије диплома 
свих нивоа студија; извод из матичне књиге 
рођених (оверена копија); фотокопија личне 
карте и очитана лична карта; потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија); потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење ква-
литета о педагошком раду (за кандидате који 
су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о 
педагошком искуству на високошколској уста-
нови; за кандидате који се први пут бирају 
у звање наставника и заснивају радни однос 
на факултету у саставу Универзитета у Кра-
гујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене у једном примерку. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
тражена конкурсом као доказ о испуњености 
услова, сматраће се неуредном и неће се узети 
у разматрање. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати су обавезни да достав и у електронској 
форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 пример-
ка, у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 
30. 3. 2021. године – пречишћен текст, дос-
тупно на: хttp://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских 
података, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, однос-
но да све личне податке, технички, одгова-
рајуће прикрије. Сва документација и радо-
ви достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевач-
ке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 011/306-800

Наставник у звању редовног 
или ванредног професора за 

научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Патолошка 

физиологија
на неодређено време или одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске 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 обра-
зовање 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 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска 

анализа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, високо 
образовање стечено на студијама трећег сте-
пена (докторске академске студије по пропи-
су 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 Физиологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (доктор-
ске 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: 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), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
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вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских 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 фотоко-
пије диплома или уверења којима се потврђује 
ниво образовања; потврду надлежног органа 
да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривична дела против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска 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 меди-
цинских 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 иубора у 
звање наставника на Универзитету у Крагује-
вцу које је саставни део Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитету у Кра-
гујевцу https://www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_
nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_nastavnika.
pdf) утврђена је обавеза кандидата да реле-
вантна 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 доста-
ви и у електронској форми (на компакт дис-
ку - 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. 011/306-800

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), смисао за наставни рад, завр-
шена одговарајућа здравствена специјализа-
ција.

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

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), смисао за наставни рад. завр-
шена одговарајућа здравствена специјализа-
ција.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа да нису осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. На конкурс приложи-
ти: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. 
уверење о држављанству, 4. извод из матичне 
књиге рођених, 5. оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво образо-
вања, 6. потврду надлежног органа да кандидат 
није правноснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи; 7. потврду да је студент док-
торских студија; 8. списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публика-
ција у складу са упутством које се налази на 
страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, 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.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Наставник у звању редовни 
професор, научна област: 

Рачунарске науке, за ужу научну 
област Примењене рачунарске 

науке, научни назив доктор наука – 
рачунарске науке

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене чланом 74 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закони и 11/2021 – аутентич-
но тумачење), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од 
22.02.2021.г. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021.г.), 
Статутом Факултета за хотелијерство и тури-
зам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 
1540 од 14.08.2020.г.), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.), Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање (које је саставни део Правилника 
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 
Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020.г. 
бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.г. бр. III-01-
1161/22 од 28.12.2020.г. и бр. III-01-37/16 од 
28.01.2021.г.), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављеног кандидата, као и опште 
услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење). Кандидати који се пријављују на 
конкурс морају испуњавати општи предуслов 
у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 

став 4 Закона о високом образовању и чланом 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа да 
нису осуђивани за кривична дела предвиђена 
наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; оверене 
копије диплома, односно уверења о стеченом 
високом образовању; уверење/потврда/дипло-
ма којом се доказује просечна оцена претход-
них степена студија; списак објављених струч-
них и научних радова; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, 
утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чланом 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
но доставити у оригиналу или овереној копији. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати за избор наставни-
ка су дужни да доставе и у електронској форми 
на компакт диску – CD, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступ-
но на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php.). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет 
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 
Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са наз-
наком: „Пријава на конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб.
тел. 036/5430-055

e-mail: osmilun@mts.rs

Наставник технике и технологије
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 20% 
радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 40% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти поред општих услова прописаних 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, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20) и посебне услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: уверење о држављанству са холограмом 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; лекарско уверење 
да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
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