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психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављног разго-
вора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
Школском одбору, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ако по конкурсу није 
изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Пријаве доста-
вити лично у затвореној коверти или посла-
ти са назнаком „За конкурс” на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона 
034/712-959.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2 

тел. 034/341-398 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника гимназије, педаго-
га или психолога; да кандидат поседује доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (стручни испит тј. лиценца за рад) 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог обра-
зовања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (прибавља се пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат 
подноси: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за директора (лиценца); потврду да има 
најмање 8 година рада на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог образо-
вања и васпитања; уверење о држављансту 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме 

се остварује образовно-васпитни рад; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе; 
резултат стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријави лице које претходно 
обављало дужност директора установе). Осим 
утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријава на 
конкурс се може предати лично или поштом 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара и на 
број телефона 034/341-398. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел: 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Чистачица
у Одсеку за послове инвестиционог и 
техничког одржавања, безбедности 
и заштите, на одређено време до 12 

месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основно образовање. Кандидати, уз 
пријаву, достављају и доказе о испуњавању 
услова огласа. Уз пријаву на оглас потребно је 
доставити и следећа документа: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује стручна спре-
ма; уверење полицијске управе о неосуђива-
ности; уверење суда да се против кандидата 
не води кривични поступак. Остали докази: 
потврде или други докази у вези са радним 
искуством. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве 
са документима, са назнаком „За оглас”, доста-
вити на горе наведену адресу. 

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 (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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Фармацеутска хемија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив док-
тора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 
научна област Ортопедија вилица

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор стоматологије, високо обра-
зовање 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; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

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

на одређено време на 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 одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник 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 Крагује-
вцу, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета 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; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; потврду надлежног 
органа да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 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 Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, 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 наставника 
Универзитета у Крагујевцу (https: //www.kg.ac.
rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кан-
дидата 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 Кра-
гујевцу достави 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.
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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 Психијатрија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен назив док-
тора медицинских наука, способност за настав-
ни рад, завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Гинекологија и акушерство
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент доктор-
ских академских студија, укупна просечна оце-
на претходног нивоа студија најмање осам (8)

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Инфективне болести
на одређено време 1 година

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

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Анатомија
на одређено време 1 година

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

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 осуђи-
вани 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 науци и истраживањима 
(„Сл. гласник РС” бр. 49/19), Статутом 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; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује ниво образовања; потврду надлеж-
ног органа да кандидат није правноснаж-
но осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; Потврду да је студент докторских студија 
(за асистента и за сараднике у настави); спи-
сак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација у складу са упут-
ством 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 фор-

ми (на компакт диску-ЦД). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: за радно место конкурише кандидат 
који поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) мора испуња-
вати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4. и 5. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у Гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021): А) професор инфор-
матике, односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипломирани 
математичар, смер рачунарство и информати-
ка; дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-
тријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и техноло-
гије; дипломирани инжењер организационих 
наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; 
дипломирани информатичар; дипломирани 
информатичар – пословна информатика; 
дипломирани информатичар – професор 
информатике; дипломирани информатичар – 
мастер; дипломирани професор информатике 
– мастер; дипломирани информатичар – мастер 
пословне информатике; дипломирани инжењер 
организационих наука – мастер, студијски про-
грам Информациони системи и технологије; 
мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); мастер професор информа-
тике и математике; мастер инжењер софтвера; 
мастер инжењер информационих технологија и 
система; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). А-1) Лица из претходног става 
ове тачке, која су стекла академско звање мас-

тер, морају имати, у оквиру завршених студија, 
положено најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске 
установе. А-2) Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је 
стекло академско звање мастер, а у оквиру 
завршених студија има положених најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области 
Математика. А-3) Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Испуњеност услова за кандидате из 
ставова А-2) и А-3) ове тачке утврђује минис-
тарство надлежно за послове образовања, на 
основу наставног плана и програма студија, 
односно студијског програма. Б) Кандидат мора 
имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова. Сматра се да канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из претходног става, а кандидат који 
нема образовање из претходног става, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном 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 кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи лично, 
или поштом на адресу: гимназија – Краљево, 
Доситејева бр. 44, 36000 Краљево. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже следећу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова 
предвиђених Законом, Правилником и овим 
конкурсом: 1. А) диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању – оригинал или оверена 
фотокопија – сви кандидати (Лица која су 
стекла академско звање мастер прилажу дипло-
ме основних и академских студија); А-1) потвр-
да издата од стране високошколске устано-
ве-оригинал или оверена фотокопија, само 
кандидати под А-1); А-2) и А-3) потврда Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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