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ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Рок 
за пријављивање на конкурс за избор дирек-
тора установе јесте 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс ће се објавити у листу 
Националн службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореним 
ковертама са назнаком „Конкурс за директо-
ра”, препорученом поштом на адресу Прва 
крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34000 
Крагујевац или се непосредно предају секрета-
ру школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе сваког радног 
дана у времену од 9 до 13 часова и/или пре-
ко телефона 034/335-506. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања документације 
пријављеном кандидату.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34000 Крагујевац, Букурешка бб.

тел. 034/370-112

Секретар школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 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) и то: 
да има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 132 
став 2 и чланом 140 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), и то: 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију, диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена копија, уколико је кандидат стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на, доставља оверену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе 
основних академских студија), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности (не старији од 6 месеци, доку-
мент издаје МУП – полицијска управа), уве-
рење о држављанству (оригинал не старији од 
6 месеци или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; доказ о 
знању српског језика (ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању на српском 
језику не треба да доставља додатне доказе 
за овај услов). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком “За 
конкурс за радно место секретара“ доставити 
на адресу. “ОШ ,,Свети Сава,, Букурешка бб, 
34000 Крагујевац.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Медицинске науке, ужа научна 
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив докто-
ра медицинских наука, способност за наставни 
рад, завршена одговарајућа здравствена спе-
цијализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад; заврше-
на 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 да нису осуђива-
ни за кривична дела прописана наведеним про-
писима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама 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 Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс при-
ложити: 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 канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 

исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. Потврду да је студент 
докторских студија(за асистента и за сараднике 
у настави) 8. Списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација 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 електрон-
ској форми (на компакт диску-ЦД). Неблаговре-
мене 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. 306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Физиологија
на неодређено време или одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: Дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске 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 образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Хирургија
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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Медицинска 

биохемија
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 Хирургија
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; заврше-
на одговарајућа здравствена специјализација.
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Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Хирургија
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; заврше-
на 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 поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом 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 канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; 7. Списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном 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 прописа-
них 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 кон-
курса.

КРАЉЕВО

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник математике
за време одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства  
ради неге детета

УСЛОВИ: а) кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-Одлука УС , 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане члано-
вима: 139.став 1. тачка 1, 2,3,4 и 5, чланом 140. 
став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог 
члана, чланом 142. став 1. и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 
6/2020, 129/2021). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чланом 3. став 1. тачка 
14) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020,19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022 И 2/2022). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи , у складу са европским 
системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142. став 1. овог закона. Канди-
дат који који нема образовање из члана 142. 
став 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, б) да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да кандидат није осуђи-
ван 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републи-
ке Србије, д) да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад-српски језик. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар кандидат прилаже: 1. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, 2. оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких 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 кан-
дидате који поседују наведени доказ). Канди-
дат који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, обаве-
зан је да их положи у року од једне а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 3. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију), не старије 
од 6 месеци, 5. доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела , извод 

из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова - надлеж-
не полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци, 6. доказ 
под тачком д) обавезно достављају само они 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139. Закона, у року под осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос се 
у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запопшљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору 
у року од осам дана од обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, доставити лично, или поштом на 
адресу: ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, 
Хероја Маричића 12. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/611-441.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента  
за научну област Електротехничко  

и рачунарско инжењерство  
за ужу научну област 

Електротехника и рачунарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство и који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8, 00 или магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др.за-
кон, 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факултета 
(број 1145/5 од 06. 10. 2015. године) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о услови-
ма, начину и поступку избора у звање сарадни-


	_GoBack
	_Hlk111023619
	_Hlk112229704
	_Hlk112172206

