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прилаже ради оцене испуњености општих усло-
ва, као и обавезних и изборних елемената, дос-
тавља у електронском облику, према Упутству 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за засни-
вање радног односа и стицање звања наставни-
ка), које је саставни део Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити на адресу: Факултет техничких 
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз 
пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/5741-214

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописа-
не члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 
10/19, 6/2020 и 129/21): 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу), 
наставника, педагога или психолога; 7. да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да има положен 
испит – лиценцу за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност).

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; извод из матичне књи-
ге рођених; очитану личну карту; уверење о 

држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту – дозволи за рад; лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци); потврду о 
радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; уверење из казнене еви-
денције МУП-а о неосуђиваности (не старије од 
1 месеца); уверење из надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигну-
та оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 1 месеца); ори-
гинал потврде или оверена фотокопија потврде 
Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом утврђено, дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора (уколико кандидат поседује такав 
документ, а ако не дужан је да положи испит 
за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност) и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкретном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, број 87/18) и Правилни-
ком о заштити података о личности школе. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне (не садрже сву потребну документа-
цију) и неблаговремене пријаве (поднете након 
истека рока) неће бити разматране. Кандидат је 
дужан да приложи читко попуњен пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, и са потребном 
документацијом достави на адресу: ОШ „Арсе-
није Лома” Рудник, улица Војводе Арсеније Ломе 
број 1, 32313 Рудник лично или поштом, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. Лице 
које је учесник конкурса може добити додатне 
информације код секретара школе на телефон 
032/5741 214. Одлуку о избору директора Школе 
доноси министар просвете, науке и технолошког 
развоја, у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације.

ЈАГОДИНА

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/613-719

Стручни сарадник библиотекар
на одређено време преко 60 дана, 

односно до повратка запосленог са 
функције вршиоца дужности директора

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то да имају 
високи образовање у складу са чланом 2. Пра-
вилник о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 
11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1) стечено једно 
од звања прописаних Правилником, лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије из научне, односно 

стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да 
није осуђиван, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву (пријавни форму-
лар) потребно је да кандидат поднесе и следеће 
доказе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању), 
кандидат који има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина дос-
тавља одговарајућу 2. потврду/уверење (овере-
ну фотокопију) високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеном стручом 
испиту (оверена фотокопија); 3. потврду да није 
осуђиван (издаје СУП) правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена базусловна 
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 кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. уверење о држављанству Републике Србије 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
5. доказ о познавању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Уз 
пријаву на конкурс приложити и 6. радну биогра-
фију. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду, а након извршеног избора кан-
дидата. Кандидати који испуњавају услове и уђу 
у ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна коми-
сија обавиће разговор. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе од стране конкурсне комисије. 
Пријаве слати на горе наведену адресу школе 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време – за радно место стручног 
сарадника – библиотекара”. Рок за пријаву: 8 
дана од дана објаве конкурса.

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

тел. 035/8223805

Наставник у звање доцент за научну 
област Педагошке и андрагошке 

науке, за ужу научну област 
Педагогија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – педа-
гошке науке и остали услови прописани чланом 
74. и 75. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС” бр. 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), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
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у Крагујевцу, 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 Кра-
гујевцу, 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 Универзитет-
ски прописи, избори у звање наставника), као 
и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Зако-
на 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 30.3.2021. године. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 13
тел. 064/491-5138

Наставник разредне наставе у 
посебним условима у нижим 

одељењима
специјалном комбинованом одељењу 

од два разреда (III-IV) на српском 
наставном језику у основној школи 
„Јован Јовановић Змај” – издвојено 
одељење у Банатском Аранђелову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/2020 
и 129/21), и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање прописано члановима: 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, а 
све у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
уосновној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022); 2. 

да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правоснажном 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 родоскрвнуће, 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 да за њега није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање, 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да 
зна српски језик (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику).

ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), доставити писану биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену копију додатка дипломи 
са подацима о положеним испитима, оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старију од 6 месеци), оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе (не старију од шест месеци), уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци) очитану личну карту, 
доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно – васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику, а доказ о томе треба 
да буде издат од стране високо – школске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) доставља кандидат који 
је изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду. Подаци који се прикупљају од кандида-
та биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС” број 87/2018). Кандидати подносе 
пријаве у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи Комисија 
коју именује директора Школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана се упућују на психолошку процену спо-
собности, способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, и обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе кандида-
та од стране Комисије. Пријаве на конкурс са 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на адресу: Основ-
на школа „Јован Јовановић Змај”, Краља Петра 
I Карађорђевића 13, 23330 Нови Кнежевац, са 
назнаком „За конкурс” лично или поштом препо-
ручено, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
тел. 064/4915-138.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ 
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 Кањижа, Широка 70

Наставник предметне наставе 
немачког језика

са 22,22% норме, на одређено време 
ради замене привремено одсутне преко 
60 дана, до њеног повратка а најкасније 

до 31. августа 2022. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност; професор 
немачког језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност); мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају да имају претходно завршене 
основне академске студије из области предме-
та, односно на студијским групама/програми-
ма: Језик, књижевност, култура, модул Немач-
ки језик и књижевност; Немачки језик. Поред 
наведених кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
2) није осуђивано 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; 
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у Школи; 5) не постоји дис-
криминаторно понашање на страни кандидата, 
утврђено у складу са законом. Уз пропратно пис-
мо, односно пријаву за конкурс кандидат треба 
да приложи: диплому о стеченој стручној спре-
ми (оригинал или оверен препис – фотокопија) 
и ако је образовање стечено у иностранство 
решење Министра просвете, науке и технолош-
ког развоја о признању дипломе ради запошља-
вања (оригинал или оверен препис-фотокопија), 
извод из Матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), био-
графију, доказ о знању мађарског језика и српс-
ког језика (да је кандидат стекао средње, више 
или високо образовање на мађарском језику и 
српском језику или да је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), доказ о неосуђиваности, оригинал, не 
старији од 6 месеци. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима, 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс слати на попуње-
ном формулару Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc) на адресу школе: ПТСЦ 
„Беседеш Јожеф” Кањижа Широка 70. 24420 
Кањижа. Рок за подношење пријаве 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање.
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