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групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
уз шта мора да има завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
као језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, стручног сарадника (члан 122); 7. 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има 
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); 9. доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) као и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора и оценус-
пољашњег вредновања, ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора школе; 10. 
изузетно ако се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
горе наведених услова има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона и најмање 
10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог образо-
вања и васпитања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (оверен препис или ове-
рену фотокопију додатка дипломе уколико се 
уз диплому издаје додатак по посебним про-
писима); оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за рад наставника и 
стручног сарадника; оверен препис или овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције да лице 
није осуђивано – издаје МУП РС (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак и да није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оверена фотокопија или 
оригинал не старији од 6. месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом, оригинал 
или оверена копија (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); радну биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, поседовању организа-
ционих способности и кратким прегледом про-
грама рада за време мандата директора школе; 
доказ о разултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о разул-
тату стручно-педагошког надзора о раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора школе 
дужан је да га положи у року до 2 године од 
дана ступања на дужност, у складу са услови-
ма прописаним законом. Подаци који се при-
купљају од кандидата биће коришћени само 
ради обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са одговарајућим одредбама Закона 
о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Неблаговремена пријава је пријава која је 
поднета након истека рока на који је конкурс 
објављен. Непотпуна пријава је она пријава 
која не садржи тражену конкурсну документа-
цију. Министар бира директора у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор и доноси решење о 
његовом именовању, о чему Школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
на адресу школе, лично или поштом, са наз-
наком „Комисији за избор директора школе”. 
Достављена документација се не враћа. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле, радним даном од 10.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 035/613-719 и 035/611-175.

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

тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни 
или редовни професор за научну 

област Културолошке науке и 
комуникологија, за ужу научну 

област Комуникологија
на одређено време од пет година 

(ванредни професор) или неодређено 
време (редовни професор)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за науч-
ну област за коју се кандидат бира 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, 
пречишћен текст, број I-01-480 од 03.06.2022. 
године, Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број И-01-478 од 03.06.2022. 
године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета 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 
доставити у папирној форми: оверене фотоко-
пије диплома као доказ о одговарајућој струч-
ној спреми и завршеним претходним степени-

ма студија, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ надлежног 
органа (полицијска управа) 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 облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних 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 Крагујевцу, број I-01-480 од 
03.06.2022. године. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
разматрати.

КИКИНДА

ОШ „Др ТИХОМИР ОСТОЈИЋ”
23326 Остојићево, Маршала Тита 58

тел. 0230/770-54
e-mail: osostojicevo@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада школа, за педагога и пси-
холога; 2. да кандидат има дозволу за рад за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3. да има обуку и положен испит за директора 
установе; 4. да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања 
и васпитања, 5. испуњеност услова за пријем у 
радни однос у установи за образовање и вас-
питање из члана 139 Закона. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат с одго-
варајућим високим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 закона, за директора школе може 
бити изабрано и лице које поседује: одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама у трајању од три године или 
више образовање), за наставника оне врсте 
школе којој припада школа; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање десет година рада у установи за 
образовање и васпитање, на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс учесник треба 
да поднесе: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању – на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или област педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
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