Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци.
Уколико се подносе фотокопије докумената, исте морају
бити оверене. Докази о испуњености услова из тачака 1,
3 и 4 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2 о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад,
лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију о испуњености услова за рад на наведеном радном месту, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају на адресу школе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, а најкасније
до краја школске 2018/2019. године,
за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису коју је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, као и одговарајућег Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 152/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: професор психологије, дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер
психолог, дипломирани психолог-мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
да имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани 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 других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима и да знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа документација: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, радна
биографија, оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена
копија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању,
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
кривична дела наведена у тексту конкурса. Непотпуне и/или
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем поште на адресу:
Основна школа „Надежда Петровић“,18311 Сићево. Одлука о
избору кандидата биће донета у складу са чланом 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на телефон: 018/4151411.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Транспортна техника и
логистика
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 Статута Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 12 и 13 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан
факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбети
могућност одржавања приступног предавања, када је оно
Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као обавезни услов за избор у звање наставника
по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из
овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој
школској спреми (оверен препис дипломе); биографију
са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен,
одштампан и потписан образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне карте,
односно очитан образац чиповане личне карте кандидата.
Документацију кандидати подносе на адресу: Машински
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће се неуредним пријавама
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси посебан
закључак.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Асистент са докторатом за
ужу научну област Болести
животиња и хигијена анималних
производа
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области којој припада ужа научна област. Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закон), у складу са којим ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан
да достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних
и стручних радова као и доказе о њиховом објављивању,
дипломе о одговарајућој стручној спреми. За наставна
звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати треба да попуне електронски образац који се
налази на сајту Универзитета Нови Сад: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje (исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно
је приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави)
поред биографских података, научних и стручних радова и доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доставити и уверења о наставку
студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати
на адресу: Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни
факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Наставник у звању доцента
из поља уметности за ужу
уметничку област Сценска
архитектура, техника и дизајн сценски дизајн

Наставник за избор у сва звања
за ужу научну област Менаџмент
у здравству

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор уметности - сценски дизајн, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

НОВИ СА Д

на одређено време од 5 година

Његошева 1/а

Наставник за избор у сва
звања за ужу научну област
Производно-пословни
менаџмент
Сарадник за избор у звање
асистент и звање асистент
са докторатом за ужу научну
област Производно-пословни
менаџмент
Напомена: Радни однос са редовним професором заснива
се на неодређено време. Радни однос са ванредним професором и са доцентом заснива се на одређено време од 5
година. Радни однос са асистентом и са асистентом са докторатом заснива се на одређено време од 3 године.
УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 82, 84 и 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и остала документација), достављају се на адресу: Факултет за менаџмент,
Сремски Карловци, Његошева 1/а. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Контакт
телефон: 021/2155-183.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука
- архитектура, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Производни и
услужни системи, организација
и менаџмент и заснивање радног
односа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука
индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
подзаконским актима и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.
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