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се доказује поседовање дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (лиценца); краћа радна биографија 
са прегледом кретања у служби а нарочито у установама 
и предшколским установама; уверење/потврда надлежног 
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела наведена у члану 139 став 1 
тачка 3) Закона, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци); уверење/потврда издата од стране 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона, (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци); уверење/потврда издата од стране 
надлежног привредног суда да у току избора није утврђено 
да је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се изводи васпитно-образовни рад, само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику; потвр-
ду којом доказује рад на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, и то најмање у 
трајању од осам година рада у установи, сходно члану 140 
став 1 и 2 или најмање у трајању од 10 година рада у предш-
колској установи на пословима и васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 
став 3 Закона (оригинал); лекарско уверење издато од стра-
не надлежне здравствене установе којим се доказује психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ доставља изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа, односно ступања на дужност, не старије од 
6 месеци); доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (оригинал или оверену фотокопију), пријава која 
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директо-
ра неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност. Комисија ће ценити и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника, уколико је кандидат 
био предмет стручно-педагошког надзора); кандидат који је 
претходно обављао дужност директора предшколске уста-
нове дужан је да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(достављају само они кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе, уколико су били обухваћени 
спољашњим вредновањем). Кандидат попуњава формулар 
за пријаву на конкурс (образац који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). 
Пријава са потребном документацијом подноси се у затворе-
ној коверти, са назнаком „Конкурс за директора предшкол-
ске установе“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се 
може доставити лично или поштом на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити од секретара 
предшколске установе на телефон: 032/817-339 све време 
рока за подношење пријава за конкурс, у времену од 8.00 
до 14.00 часова.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Психологија у васпитно-

образовном раду
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора психологије за научну област 
за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 27/18 
– др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закони), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-
523/43 од 16.7.2020. године, Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број 
III-01-523/44 од 16.7.2020. године (оба правилника доступна 
су на сајту Универзитета у Крагујевцу, https://www.kg.ac.rs/
dokumenti.php, на картици Универзитетски прописи, избори 
у звање наставника), као и непостојање сметњи из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању.

Наставник у звање ванредни професор 
за ужу научну област Методика наставе 

природе и друштва 
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – методика наставе 
за научну област за коју се бира и остали услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС” 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. 
закони), Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.7.2020. године, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 од 16.7.2020. 
године (оба правилника доступна су на сајту Универзитета 
у Крагујевцу https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php, на карти-
ци Универзитетски прописи, избори у звање наставника), 
као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уже научне 

области Примењене рачунарске науке 
и Методика наставе рачунарства и 

информатике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора информатичких наука 
природно-математичког факултета и остали услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 
и 6/20 – др. закони), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.7.2020. 
године, Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 
од 16.7.2020. године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета у Крагујевцу, https://www.kg.ac.rs/dokumenti.
php, на картици Универзитетски прописи, избори у звање 
наставника), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фото-
копије диплома као доказ о одговарајућој стручној спре-
ми и завршеним претходним степенима студија, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак објављених научних, односно стручних радо-
ва, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе 
о испуњености услова по овом конкурсу. Сву документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса канди-
дати су обавезни да доставе и у електронском облику, на 
начин утврђен Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних 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 Универзи-
тета у Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.7.2020. године. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве 
неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“

35263 Белушић
тел. 035/8413-126

Конкурс објављен 13.01.2021. године у листу „Посло-
ви“, за радно место: професор техничког и информа-
тичког образовања, мења се тако што уместо уместо: 
„професор техничког и информатичког образовања“, 
треба да стоји: професор технике и технологије. Оста-
ли део конкурса остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „АЦА МАРОВИЋ“
Косово Поље

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, до повратка 

запослене са мировања радног односа
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије), на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо oбразовање 
до септембра 2005. године; одговарајући стручни називи 
за наставника српског језика и књижевности: професор 
српског језика и књижевности, професор српског језика и 

књижевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор, односно 
филолог за југословенску и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: српски језик и књи-
жевност, српска књижевност и језик, српска књижевност 
и језик са општом књижевносшћу, српски језик, српска 
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), српска књижевност и језик са компаристиком), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, српска књижевност и језик, срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски 
језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик 
и лингвистика), филологија, модули: српски језик и српски 
језик и компаративна књижевност). Кандидат мора имати 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, мора 
имати држављанство Републике Србије, мора знати српски 
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства. Заједно са одштампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају и следећу 
документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу, кан-
дидат који нема дозволу за рад – лиценцу заснива радни 
однос као приправник, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење 
да лице није осуђивано, лекарско уверење. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати, Конкурс је 
отворен 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве донети у просторије школе или послати поштом на 
адресу: ОШ „Аца Маровић“ СШЦ Свети Сава, 38210 Косово 
Поље.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/850-050

Наставник енглеског језика
са 61,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
то да: имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) као и у складу са Правилником о степе-
ну и Врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 
8/20); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
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