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ва за који поседују потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на кон-
курс; одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Сходно упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу кандидат је обавезан да, све документе 
којима се доказују његови биографски пода-
ци, као и обавезни и изборни елементи за 
избор у звање наставника предвиђени за 
одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће реле-
вантна документа скенирати, у ПДФ форма-
ту, похранити у засебне фолдере и снимити 
(нарезати) на компакт диск, који се доставља 
уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави, за научну 
област Правне науке, ужу 

Међународноприватноправну  
научну област

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија из науче области 
за коју се бира, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, на период од једне године, са усло-
вима из члана 83 Закона о високом обра-
зовању и члана 117 и 127 Статута Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова као и 
доказе из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању, слати на горе наведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-178

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
наставника средње школе, за педагога и пси-
холога; дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; које има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; које има дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: кандидати достављају: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, заједно са 
потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту односно дозволи 
за рад за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; потврду о раду у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за избор директора; уверења основног 
суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за наведе-
на кривична дела; уверење привредног суда 
да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора, а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених; биографију са кратким пре-
гледом радног искуства, а кандидат може да 
достави и предлог програма рада директора 
школе, као и друге прилоге којима доказује 
своје успехе у наставно-педагошком раду, 
организационе и менаџерске способности. 
Уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, или изјаву 
о разлозима недостављања доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања. Уз претходно наве-
дену документацију кандидати достављају и: 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) уколико је кандидат поседу-
је. Рок за подношење пријава на конкурс за 
избор директора школе јесте 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за директора”, препоруче-
ном поштом на горе наведену адресу или се 
непосредно предају секретару школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 

секретара школе сваког радног дана у време-
ну од 9 до 13 часова и/или преко телефона 
034/335-178. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Шко-
ла нема обавезу враћања а документације 
пријављеном кандидату.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за 

научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Патолошка 

физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Физикална медицина 

и рехабилитација
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

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

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Судска медицина
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Научни сарадник за научну област 
Медицинске науке, за ужу научну 

област Оториноларингологија
на одређено време 5 година
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УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, докторат из научне области за коју 
се бира, бави се научноистраживачким радом 
и има објављене рецензиране научне радо-
ве. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа. Усло-
ви 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), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о кри-
теријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета 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 држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; ове-
рене фотокопије диплома или уверења који-
ма 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 
установи; списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, 
а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу 
и потврду Комисије за квалитет о педагош-
ком раду. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
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 наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (https://www.
kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна докумен-
та која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних одредбама Правилни-
ка о критеријумима за избор у звање настав-
ника 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 МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Анатомија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен назив 
доктора медицинских наука, способност за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Медицинска генетика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Медицинска генетика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Фармацеутска хемија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен ста-
тус студента докторских студија, сваки од 
претходних степена студија завршен са про-
сечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област  
Фармацеутска технологија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен ста-
тус студента докторских студија, сваки од 
претходних степена студија завршен са про-
сечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад.

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

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

Истраживач сарадник за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Анатомија
на одређено време на 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, пријављена 

тема докторске дисертације, сваки претходни 
степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистра-
живачким радом, најмање један објављен 
рецензиран научни рад.

Истраживач сарадник за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Инфективне болести
на одређено време на 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, пријављена 
тема докторске дисертације, сваки претходни 
степен студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистра-
живачким радом, најмање један објављен 
рецензиран научни рад.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Хирургија
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Хирургија
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна 
оцена претходног нивоа студија најмање 
осам (8).

Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима.

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 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021-др. закон), Закона о нау-
ци 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 извр-
шен избор пријављених кандидата. На кон-
курс приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. 
биографију; 3. уверење о држављанству; 4. 
извод из матичне књиге рођених; 5. овере-
не фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; 6. потврду 
надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
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издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; 7. потврду да је студент доктор-
ских студија (за асистента и за сараднике у 
настави) 8. списак стручних и научних пуб-
ликација 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 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жичка 197

тел. 036/5817-317

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 113/2017, 95/2018), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене члановима: 
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чл. 2 тачка 9 подтачка 3) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 16/2020, 3/2021). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог 
Закона. Кандидат који нема образовање 
из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов полагања испита за лиценцу. Канди-
дат треба да има држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству у оригина-
лу или овереној копији); психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 

добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (за кандидате који посе-
дују наведени доказ). Кандидат који није 
положио испит из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија). 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе. Доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлу-
ке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ 
„Живан Маричић”, 36221 Жича, Жичка 197. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне инфор-
мације обратити се секретаријату школе на 
телефон 036 /5817-317.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ” 
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

тел. 036/5430-055
е-mail: milunskola@yahoo.com

Библиотекар
за 33% радног времена,  

на одређено време, до повратка 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати 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 посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
5/22, 6/22 и 10/22). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених, (са холо-
грамом или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; лекарско уверење, да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); извод 
из казнене евиденције да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Након утврђене испуњености услова 
кандидата за пријем у радни однос, кандида-
ти, који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По доставље-
ном извештају са кандидатима ће се обави-
ти разговор. Пријаве достављати на адресу 
ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће, Капе-
тана Срђана Кошанина 8, или лично. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 036/5430-055.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Педагог
са 70% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
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