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оригиналу или овереном препису. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се 
на адресу: Технички факултет у Бору, 19210 
Бор, Војске Југославије 12. Рок за пријаву по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Васпитач

Магационер

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20), и то да: поседује 
одговарајуће образовање у складу са одред-
бама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилни-
ком о врсти образовања васпитача и струч-
них сарадника и условима и критеријумима 
за избор стручног сарадника – асистента у 
дому ученика („Службени гласник РС”, број 
77/14) и Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
81/17, 6/18 и 43/18); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, и то: за 
радно место васпитач: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу 
са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилни-

ком о врсти образовања васпитача и струч-
них сарадника и условима и критеријумима 
за избор стручног сарадника – асистента у 
дому ученика („Службени гласник РС”, број 
77/14); за радно место магационер: диплому 
о стеченом одговарајућем средњем образо-
вању; за радно место спремачица: завршено 
основно образовање: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. законик, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: уве-
рење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични 
поступак; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Сви 
докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно лекар-
ско уверење надлежне установе, прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Све испра-
ве, односно докази морају бити у оригиналу 
или оверене у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) 
и не могу бити старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију (доказе о испуњености 
услова), заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или 
лично) у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место ____ 
(навести радно место за које конкуришу)”, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотупуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве се подносе на 
адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа 
са домом ученика „Свилајнац”, 35210 Свилај-
нац, Краља Петра Првог 64. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на тел. 035/323-594.

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

тел. 035/8223-805

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 мастер 
академских студија и репрезентативне умет-
ничке референце из области за коју се 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. тума-
чење, 67/21 – др. закон и 67/21), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, 
број I-01-480 од 03.06.2022. године, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 

наставника Универзитета у Крагујевцу, пре-
чишћен текст, број I-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 у папирној форми доставити: ове-
рене фотокопије диплома за све завршене 
нивое студија, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
доказ надлежног органа (полицијска упра-
ва) 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 дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, које је сас-
тавни 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 подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и некомплет-
не пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Оглас објављен 30.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Наставник практичне наставе  
у електротехници

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове за пријем у радни однос, прописане 
одредбом члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и одредаба 
важећег Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника, и то: поседо-
вање одговарајућег образовања за настав-
ника практичне наставе у електротехници, 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
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