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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; имају 
држављанство Републике Србије. Кандида-
ти по објављивању конкурса, достављају сле-
дећу документацију: пријаву на конкурс уредно 
попуњену и лично потписану на одштампаном 
обрасцу, који се преузима са сајта Министар-
ства просвете; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу и не старији од 
шест месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије у оригиналу и не старије од шест 
месеци; уверење о неосуђиваности од надлеж-
не полицијске управе у оригиналу и не старије 
од три месеца; уверење да се не води истра-
га за кривична дела из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
фотокопију личне карте или очитани препис; 
краћу радну биографију сачињену у штампа-
ној или ручно писаној форми. Кандидат, уко-
лико буде коначном одлуком установе изабран 
за извршиоца, пре него што потпише уговор о 
раду, доставља и лекарско уверење у оригина-
лу и не старије од месец дана. Рок за пријаву 
је 8 дана од објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са траженом доку-
ментацијом доставити на адресу: Предшкол-
ска установа „Маја” Србица, село Бање, Светог 
Николе 19, 38334 Осојане. Контакт телефон:  
064/2540-688.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Математика 
ужа научна област Математичка 

анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
математичких наука. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандида-
ти поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно 
је доставити биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и 
списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Сходно Упутству 

за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
кандидат је обавезан да, све документе којима 
се доказују његови биографски подаци, као и 
обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће научно 
поље, достави у електронском облику, на тај 
начин што ће релевантна документа скенира-
ти, у ПДФ формату, похранити у засебне фол-
дере 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета,  
на одређено време, на годину дана,  

са 40% радног времена

УСЛОВИ: Ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани 
информатичар са укупном просечном оценом 
најмање осам (8) на студијама првог степена и 
уписане мастер академске или специјалистич-
ке студије. Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

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 Хирургија
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 редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Физикална медицина 
и рехабилитација

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 Клиничка фармација

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.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Стоматолошке науке, 
ужа научна област Болести зуба и 

ендодонција
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степена 
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(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 Стоматолошке науке, 
ужа научна област Пародонтологија 

и орална медицина
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. 

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, 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 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 надлеж-
ног органа да кандидат није правноснаж-
но осуђиван за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација, а за кан-
дидате који су у радном односу на Факулте-
ту медицинских наука у Крагујевцу и потвр-
ду Комисије за квалитет о педагошком раду. 
Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената 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 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 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 Интерна медицина

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен назив докто-
ра медицинских наука, способност за наставни 
рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Медицинска 
статистика и информатика

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Магистар фармације, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од претход-
них степена студија завршен са просечном оце-
ном најмање осам (8), смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Микробиологија 
и имунологија

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.

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

акушерство
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.;за-
вршена одговарајућа здравствена специјализа-
ција.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна 
област Дерматовенерологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент докторских 
академских студија, укупна просечна оцена 
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 осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

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 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 правноснажно осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија (за асистента и за сарад-
нике у настави); 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања - Аранђеловац

тел. 0346777-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника 
основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора Школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3. истог закона, то јест високо 
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