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физичку и здравствену способност за рад са  
ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик; 6) да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; 7) 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 
2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140. став 3. 
истог закона, то јест високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: 1. оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 2.оверен 
препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; 3. оригинал или оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у области образовања 
(не старију од 6 месеци); 4. фотокопију 
личне карте, односно биометријски очи-
тане личне карте; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак: а/ није донета наредба о спро-
вођењу истраге, б/ није потврђена оптужни-
ца којој је претходила истрага или в/ није 
донето решење о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); 6. оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139. ст.1 
тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање ( не старије од 6 месеци); 7. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
привредног суда да кандидат није осуђиван 
за привредне преступе, да се против истог 
не води поступак из надлежности тога суда 
и да му није изречена правноснажна суд-
ска мера забране обављања делатности по 
Закону о привредним преступима; 8. ори-

гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству ( не старије од 6 месеци); 9. 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених са холограмом. 10. 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата ( извештај просветног 
саветника) ако га поседује, а уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директо-
ра школе и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања – фотокопија; 11. оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима ( не ста-
рије од 6 месеци); 12. оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кан-
дидат поседује); 13. пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолшког развоја; 14. радну био-
графију са личним подацима, као и подаци-
ма о кретању у служби или радном месту; 
15. предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као 
директор. Доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом дос-
тавља на адресу школе: Теслина 1, Јагодина 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе” лично или путем 
поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије документа 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Достављена документација се не враћа. 
Министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације коју му је доставио Школ-
ски одбор врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обаваештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Подаци који се прикупљају од кан-
дидата биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл.гласник РС” бр. 87/18). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова преко телефона 035/245-138.

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

тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцент за 
уметничку област Ликовне 

уметности, за ужу уметничку област 
Ликовна уметност  

са методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање мас-
тер академских студија из одговарајуће уже 
уметничке области, стечено на акредито-
ваном универзитету и акредитованом сту-
дијском програму, или диплома VII-1 степе-

на стручне спреме, стечена по прописима 
који су важили пре 10.9.2005. године, која 
је изједначена са дипломом мастер академ-
ских студија; и репрезентативне уметнич-
ке референце, изборни елементи и остали 
услови прописани чланом 74. и 75. Закона 
о високом образовању („Службени гласник 
РС” 88/17, 27/18–др.закон, 73/18, 67/19, 
6/20-др.закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-
др.закон и 67/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, пречишћен текст, број III-01-270 
од 30.3.2021. године и његовим изменама и 
допунама, Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01-316 
од 13.4.2022. године (оба правилника дос-
тупна 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 образо-
вању. Уз пријаву на конкурс у папирној фор-
ми доставити: оверене фотокопије диплома 
за све завршене нивое студија, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), биографију са подацима о доса-
дашњем раду и уметничким референцама, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању.Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати 
су обавезни да доставе у електронском обли-
ку, на начин утврђен Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног 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.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уметничку 
област Ликовне уметности, за ужу 

уметничку област Ликовна уметност 
са методиком наставе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање мас-
тер академских студија из одговарајуће уже 
уметничке области, стечено на акредитова-
ном универзитету и акредитованом студијс-
ком програму; репрезентативне уметнич-
ке референце, изборни елементи и остали 
услови прописани чланом 74. и 75. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” 
88/17, 27/18–др.закон, 73/18, 67/19, 6/20-др.
закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-др.закон 
и 67/21), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, пре-
чишћен текст, број III-01-270 од 30.3.2021. 
године и његовим изменама и допунама, 
Правилником о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, пречишћен текст, број III-01-316 од 
13.4.2022. године (оба правилника доступна 
су на сајту Универзитета у Крагујевцу https://
www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Уни-
верзитетски прописи, избори у звање настав-
ника), као и непостојање сметњи из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању.  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 988 | 25.05.2022.58

Уз пријаву на конкурс у папирној форми 
доставити: оверене фотокопије диплома за 
све завршене нивое студија, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), биографију са подацима о доса-
дашњем раду и уметничким референцама, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском обли-
ку, на начин утврђен Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног 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.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

Редовни професор за ужу научну 
област Хирургија – Анестезија

УСЛОВИ: услови за избор наставника: а) 
звање Редовног професора може бити бира-
но лице које испуњава следеће минималне 
услове: обавезни услови 1. испуњени услови 
за избор у звање ванредног професора, 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 3. објављена два рада из 
научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у звање ванредног професора, у 
часописима категорије М21, М22 или М23, 
4. цитираност од 10 хетероцитата, 5. једно 
пленарно предавање на међународном или 
домаћем научном скупу или два саопштења 
на међународним или домаћим научним ску-
повима, 6. књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник од стране наставно науч-
ног већа факултета, поглавље у одабраном 
уџбенику или превод одабраног иностра-
ног уџбеника за ужу научну област за коју 
се бира, објављеног у периоду од избора 
у наставничко звање, 7. резултат у развоју 
научнонаставног подмлатка на факулте-
ту, 8. учешће у комисијама за одбрану три 
завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер академским студијама, 9. наставник 
који се бира у звање редовног професора 
мора испуњавати и услове да буде ментор 
за вођење докторске дисертације у складу 
са стандардом 9 (наставно особље) „Пра-
вилника о изменама и допунама Правилника 
о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских про-
грама”. Изборни услови: кандидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хирургија – Ортопедија

УСЛОВИ: б) У звање Ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава сле-
деће услове: услови за први избор у звање 
ванредног професора. Обавезни услови: 1. 
испуњени услови за избор у звање доцента, 
2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода, 3. обавезно педа-
гошко искуство на универзитету у трајању од 
најмање три године, 4. објављена два рада 
из научне области за коју се бира, у перио-
ду од избора у звање доцента у часописима 
категорија М21, М22 или М23, 5. оргинално 
стручно остварење, руковођење или учешће 
у пројекту, 6. одобрен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака од стране 
наставно-научног већа факултета (све са 
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју 
се бира. Изборни услови. Кадидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 
који морају да буду наведени и образложни 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. Услови за сваки следећи избор 
у звање ванредног професора. Обавезни: 1. 
позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 2. објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису 
категорије М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора у звање ванредног про-
фесора. Изборни услови: Кадидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

ОСТАЛО: посебни услови, оцена испуње-
ности услова и поступак избора наставника 
и сарадника регулисани су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета 
у Приштини – Кососвска Митровица, Правил-
ника о условима начину и поступку избора 
у звање сарадника Приштина – Косовска 
Митровица и Статутом Медицинског факул-
тета Приштина – Косовска Митровица. Уз 
пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
да доставе доказе о испуњености услова 
предвиђених Конкурсом. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у часопи-
су Националне службе за за запошљавање 
„Послови” и на сајту Факултета. Пријаве 
доставити на адресу Медицински факултет у 
Приштини, 38820 Косовска Митровица, улица 
Анри Динана бб или предајом архиви факул-
тета 028/498-298.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК”

Врбовац

Секретар П.У „Ђурђевак” Врбовац

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљен 
кандидат који који испуњава услове пропи-
сане чланом 132. става 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон, 
10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021,), 
(висока стручна спрема, радно искуство у стру-
ци најмање годину дана).

Домар ПУ „Ђурђевак” Врбовац
за рад у Клокоту

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљен кандидат који који испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон, 10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 
129/2021 ) положен испит за рад са судо-
вима под притиском (уколико нема дужан је 
да положи у року од годину дана) средња 
стручна спрема.

Помоћни радник на одржавању 
хигијене ПУ „Ђурђевак” Врбовац

2 извршиоца
за рад у Врбовцу и Клокоту

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон, 10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 
129/2021), (нижа стручна спрема). 1. Распи-
сује се конкурс за пријем у радни однос за 
наведена радна места, на неодређено вре-
ме. 2. Конкурс се објављује у публикацији 
„Послови”. 3. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 4. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именова-
на од стране директора Установе. 5. Канди-
дати за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24. Закона о раду(„Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 
113117-одлука УС и 95/18) за заснивање 
радног односа мора да испуњава и услове 
прописане чланом 139. („Сл. гласник” бр. 
88/17, 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6120) и 
то: а) да има завршено основно образовање 
и васпитање; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном 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-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашаrvе; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 6. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министа-
ретва просвете, науке и технолошког раз-
воја(уписати број телефона/мејл адресу).
Уз пријавни формулар кандидат доставља 
и следећу документацију: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (оверену фотоко-
пију дипломе); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснахсном пресудом за кривична 
дела из члана 139. став 1 .тачка 3.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране 
надлежне полицијске управе (оргинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оргинал 


