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рије од шест месеци). Уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Напомена: документа која се 
прилажу као доказ о испуњености услова не могу 
бити старија од шест месеци, а достављају се ори-
гинали или оверене фотокопије. Пријаве са ком-
плетном документацијом (доказима о испуњености 
услова), достављају се на горе наведену адресу са 
назнаком „Конкурс за директора”. Рок за пријаву: 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Школа нема обавезу враћања конкурсне докумен-
тације. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон школе: 035/321-408.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска

тел. 035/815-0806
e-mail: osvojska@gmail.com

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 („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 – у даљем 
тексту: Закон), и то: да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140, став 1 и 2 Закона за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено на: 1) студијама другог сте-
пена (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 интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука или стечено образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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, утврђено дискриминатор-
но понашање; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за повреду забране из чланова 110 до 113 
Закона, да није против њега покренут кривични 
поступак, покренута истрага, подигнута оптужни-
ца или му одређен притвор, да има држављанство 
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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Пријава на конкурс обавезно треба да садржи име и 
презиме, адресу, број телефона и потпис кандида-
та. Уз пријавни формулар, одштампан са званичне 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, кандидат за директора 
прилаже: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), које издаје надлежна здрав-
ствена установа; доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из 

чл. 139 став 1 тачка 3 Закона као ни за повреду 
забране из чланова 110 до 113 Закона – уверење 
надлежног МУП-а Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптуж-
ница нити донето решење о одређивању притвора 
– уверење надлежног суда (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс), извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оргинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оргинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (кандидат 
који је одговарајуће образовање стекао на српс-
ком језику не подноси овај доказ), оверен 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 поло-
женом испиту за директора установе (документа-
ција кандидата без доказа о положеном испиту за 
директора школе сматраће се комплетном уколи-
ко су остала документа уредно достављена, а иза-
брани директор школе који нема положен испит за 
директора је дужан да га положи у року од 2 (сло-
вима: две) године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом), потврду 
о радном искуству – да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда 
мора бити потписана и оверена од стране устано-
ве), радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби са подацима о својим стручним и 
организационим способностима, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата – 
извештај просветног саветника – уколико је вршен 
стручно-педагошки надзор над радом кандидата од 
стране просветног саветника (оверена фотокопија), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања уколико је 
кандидат претходно обављао функцију директора 
школе (оверена фотокопија). Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису ориги-
нални, 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 „Сте-
ван Синђелић” у Војски, 35208 Војска, Свилајнац, у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлука министра о именовању 
директора биће донета након спроведеног поступка 
у законом прописаном року, а о резултатима кон-
курса кандидати ће бити обавештени након пријема 
решења донетог од стране Министра просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона школе: 035/815-0806 или на број секре-
тара: 065/2323-118.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

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

Наставник у звање доцента за 
научну област Математичке науке, 
за ужу научну област Примењена 

математика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора математичких нау-
ка и остали услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. 
закони и 11/21 – аут. тумачење), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагује-

вцу, пречишћен текст, број III-01-270 од 30.3.2021. 
године, и његовом изменом и допуном, Правилни-
ком о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 од 
16.7.2020. године, и његовим изменама и допуна-
ма (оба правилника доступна су на сајту Универзи-
тета 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. Уз 
пријаву на конкурс у папирној форми доставити: 
оверене фотокопије диплома као доказ о одгова-
рајућој стручној спреми и завршеним претходним 
степенима студија, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених научних, 
односно стручних радова, доказ надлежног органа 
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Сву документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском облику, на 
начин утврђен Упутством за примену, начин дос-
тављања, 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 Универзитета у Кра-
гујевцу, број III-01-270 од 30.3.2021. године. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се разматрати.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин

Драгољуба Јовановића 2 
тел. 035/561-697

Наставник хемијско-технолошке 
групе предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице: које има одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета, б) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука под 
условом да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице мора да има 
завршене студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет однос-
но групу предмета, које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, које није осућивано 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 обзора на изречену кривичну санкцију и за које 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
има држављанство Републике Србије, које зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формилар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: биографију 
(у којој обавезно наводи да ли су вршили психо-
лошку процену способности код надлежне службе 
за послове запошљавања и када су је вршили), 
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