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малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
су држављани Републике Србије, да знају српски 
језик (доказ – потврду одговарајуће установе да 
је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће 
доказе: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, односно 
да се не води кривични поступак, не старије од 
6 месеци, уверење из казнене евиденције о нео-
суђиваности, не старије од 6 месеци. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији односно препису који морају 
бити оверени. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу поднети на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за избор васпитача (не 
отварати) „, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14 

тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за научну област 

Филолошке науке, за ужу научну 
област Књижевност са методиком

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора књижевних нау-
ка и остали услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 – др. закони 11/21 – аут. тумачење, 67/21 
– др. закони 67/21) Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број III-01-270 од 30.03.2021. 
године и његовим изменама и допунама, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, број 
III-01-523/44 од 16.07.2020. године и његовим 
изменама и допунама (доступно је на сајту Уни-
верзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php на картици Универзитетски про-
писи, избори у звање наставника, као и непо-
стојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању. Уз пријаву на конкурс у 
папирној форми доставити: оверене фотоко-
пије диплома као доказ о одговарајућој стручној 
спреми и завршеним претходним степенима сту-
дија, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци.) биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених науч-
них, односно стручних радова, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 
4 Закона о високом образовању. Сву докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су обавезни да доставе у елек-
тронском облику, на начин утврђен Упутством 
за примену, начин достављања попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-

дидат 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 Крагујевцу, 
број III-01-270 од 30.03.2021. године. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђе-
них законом треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета или из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које конбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука у скла-
ду са Законом о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године, или да има високо 
образовање, на основним студијама у трајању 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за наставника, за педагога и психолога за 
рад у школи у подручју рада којој припада Тех-
ничка школа Ада (машинство и обрада метала, 
електротехника, геодезија и грађевинарство); 
2. да има дозволу за рад – лиценцу за настав-
ника, психолога или педагога, односно положен 
стручни испит, 3. да има обуку и положен испит 
за директора установе (уколико нема дужан је 
да савлада обуку и положен испит за директора 
на начин и у роковима које пропише министар), 
4. да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања и васпитања, 
5. да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 6. 
да није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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, 
7. да је држављанин Републике Србије, 8. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад (мађарски језик), 9. да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чланом 140 Закона; 
извод из матичне књиге рођених – оригинал или 
оверену фотокопију које није старије од 6 месе-
ци; оверену фотокопију или препис уверења о 
положеном стручном испиту за наставника или 
педагога или психолога или испиту за лицен-
цу; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе; уверење о радном 
стажу у области образовања и васпитања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима – од надлеж-
не службе медицине рада издат у претходних 
6 месеци; уверење надлежног суда да није 
подигнута оптужница или покренута истрага, 
уверење о неосуђиваности из МУП-а; уверење 
о држављанству Републике Србије оригинал или 
оверену фотокопију издату у претходних 6 месе-
ци; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења о завршеном средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или ове-
рена фотокопија потврде или уверења о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења о завршеном средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику или оригинал 
или оверена фотокопија потврде или уверења о 
положеном испиту из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
радну и животну биографију својеручно пот-
писане; оквирни план рада за време мандата; 
попуњен формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; фотокопију или испис 
личне карте; уколико кандидат поседује доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
доставља извештај просветног саветника (ориги-
нал или оверена фококопија); уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (оригинал или оверену копију); доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Пријаве са приложеном документа-
цијом слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „Конкурс за избор директора – не отварати”. 
Рок за подношење пријава је 15 дана рачунајући 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Обавештење о резултатима конкурса за 
избор директора биће достављено кандидатима 
након добијања решења о именовању директора 
од стране Министра за просвету, науку и техно-
лошки развој. Ближа обавештења могу се добити 
у Секретаријату школе на телефон: 024/853-034.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица

тел. 038/863-21

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 
140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и 
подручје рада којој припада школа; 2. испуње-
ност услова за пријем у радни однос (члан 139 
ЗОСОВ); 3. дозвола за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; 4. најмање осам 
година искуства рада у установи, на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству), извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење, оверен препис / овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима), доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања, потврду 
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