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питања. Докази се достављају у оригиналу или у 
форми оверене копије, не старији од шест месеци 
од дана објављивања конкурса (осим лекарског 
уверења које доставља само изабрани/именовани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе или путем телефона: 030/436-
860.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању редовни 
професор или ванредни професор 
за ужу научну област Инжењерски 

процеси
са 20% радног времена, на неодређено 

време или на одређено време  
од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука, доктор наука – технолошко 
инжењерство. Остали услови за избор у звање 
наставника утврђени су чланом 74 ст. 8 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чач-
ку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и 
одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о 
неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доста-
ве наведени доказ или не испуњавају овај услов, 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: 
биографију, списак радова, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs – 
прописи-универзитетски прописи-документи и 
акта у области образовања и наставе), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа, која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља и у електронском облику 
(на компакт диску ЦД-у), на начин утврђен овим 
упутством. Пријаве на конкурс се подносе на 
горенаведену адресу. Рок за пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com

тел. 035/8331-014

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 2, 5 до 11, 
те чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 – 

др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 
– у даљем тексту: Закон) и услове прописане Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број: 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона за наставника основне школе, педа-
гога или психолога школе, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или стече-
но образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 кривич-
них 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; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за повреду забране из чланова 110 до 113 
Закона, те за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да није против њега покренут кривич-
ни поступак, покренута истрага, подигнута оптуж-
ница или му одређен притвор; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик – језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Пријава на конкурс оба-
везно треба да садржи име и презиме, адресу, 
број телефона и потпис кандидата. Уз пријавни 
формулар, одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, кандидат за директора прилаже: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), које издаје надлежна здрав-
ствена установа; доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона, као ни за повреду забране 
из чланова 110 до 113 Закона – уверење надлеж-
ног МУП-а Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности – 
уверење о неосуђиваности издато од надлежног 
привредног суда (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница 
нити донето решење о одређивању притвора – 
уверење надлежног суда (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оргинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оргинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(кандидат који је одговарајуће образовање стекао 
на српском језику не подноси овај доказ); ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о 

положеном стручном испиту за лиценцу, односно 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; оверена фотокопија, односно препис 
доказа о положеном испиту за директора устано-
ве (документација кандидата без доказа о поло-
женом испиту за директора школе сматраће се 
комплетном уколико су остала документа уред-
но достављена, а изабрани директор школе који 
нема положен испит за директора је дужан да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним зако-
ном), потврду о радном искуству; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора бити потписана и ове-
рена од стране установе); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби са подаци-
ма о својим стручним и организационим способ-
ностима; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата, извештај просветног 
саветника уколико је вршен стручно-педагош-
ки надзор над радом кандидата од стране про-
светног саветника (оверена фотокопија); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директора 
школе (оверена фотокопија). Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени галасник 
РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом подносе се 
поштом или достављају лично на адресу: Основна 
школа „Вожд Карађорђе” Кушиљево, Карађорђева 
3, 35226 Кушиљево, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлука министра о именовању дирек-
тора биће донета након спроведеног поступка 
у законом прописаном року, а о резултатима 
конкурса кандидати ће бити обавештени након 
пријема решења донетог од стране министра 
просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
035/8331-014.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Примењена биологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука – биолош-
ке науке, стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи 
или одговарајућа диплома доктора наука стече-
на у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању члан 74 Закона о високом 
образовању и („Службени гласник РС“, 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. зако-
ни), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270 од 
30.03.2021 године и Правилником о критерију-
мима за избор у звање наставника Универзите-
та у Крагујевцу, број III-01-523/44 од 16.07.2020 
године са изменама и допунама (оба правилника 
доступна су на сајту Универзитета у Крагујевцу 
https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици 
Универзитетски прописи, избори у звање настав-
ника), као и непостојање сметњи из члана 72 став 
4. Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверене фотокопије диплома 
као доказ о одговарајућој стручној спреми и завр-
шеним претходним степенима студија, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о дрржављан-
ству (не старије од 6 месеци), биографију са 
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подацима о досадашњем раду списак објављених 
научних, односно стручних радова, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и друге дока-
зе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву 
документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и 
у електронском облику, на начин утврђен Упут-
ством за примену, начин достављања попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената 
који кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање, који су саставни део Правилника о 
начину и поступку стуцања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, број III-01-270 од 30.03.2021. године. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”

23300 Кикинда
Краља Петра I Карађорђевића 63

Оглас објављен 14.04.2021. године, поништава се 
у целости, јер је исти објављен 07.04.2021. године 
од када и треба да тече рок за пријаву на оглас.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

предмет Гитара
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 став 1 Закона, који прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови 
у погледу образовања наставника (члан 140 став 
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): 
наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 

до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из 
члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно 
учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар – гитариста; (3) академски музичар гита-
риста; (4) мастер музички уметник, професионал-
ни статус – гитариста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским сту-
дијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на 
српском језику (на коме се остварује образов-
но-васпитни рад) или је положило испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о стече-
ном високом образовању 1. степена; 2. оригинал 
или оверена фотокопија дипломе (уверења) о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или оригинал (или оверену 
фотокопију) потврде којом се доказује да је поло-
жио испит из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе – за доказ о 
знању мађарског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностранству: 
I Када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем 

утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. II Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. 
III Када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, на основу 
акта о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити на адресу: Основна музичка шко-
ла, Краља Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови 
Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на телефон: 0230/82-100. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања у Кикинди 
применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину, сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс, те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

предмет Клавир
на српском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 став 1 Закона, који прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погле-
ду образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): наставник 


