Наука и образовање

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до
повратка одсутног радника, за рад у
издвојеном одељењу у Цекавици и
Лугару
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос прописане
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, и 27/2018 и др.закон), одговарајући степен стручне спреме одређеног
занимања према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање од 3 месеца као
и за кривична дела по чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017, 27/2018
и др.), да је држављанин Републике Србије, да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системима преноса бодова у складу са чл.142
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу има образовање из става 1 чл. 142
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, а кандидат који нема образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; да зна српски језики (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика.
ОСТАЛО: За пријаву на конкурс доставити
пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет страници МПНИТР, који кандидат штампа и исти прилаже са документацијом; уверење о држављанству, не старије од
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; уверење МУП-а о неосуђиваности кандидата и уверење суда да се не
води истрага; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој стручној
спреми. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидата доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Документација мора
да буде потпуна. Неблаговремене и непотпуне
Бесплатна публикација о запошљавању

пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 27/18- др. Закон и
10/19); 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији и Правилником о степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (за наставника математике); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3) 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да имају
држављанство РС; 5) да знају српски језик као
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарсва просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба приложе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (нови
образац); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови образац); оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем.
Пријаве слати на адресу школе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конукрс”. За све информације обратити
се секретару школе, на телефон: 015/7581-143.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Производни
системи и технологије
Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Машинске
конструкције
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 8 и
став 10 Закона о високом образовању, чланом
165 став 8 и став 10 Статута Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017)
и члановима 27, 28 и 29 Ближих критеријума за
избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим
учесницима овог конкурса обезбедити 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: 1.пријаву; 2.доказ о
одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе); 3. биографију са библиографијом и
пратећим материјалом; 4. 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; 5. 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; 6. 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.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЈОШАНИЦА“

Нови Пазар, 36306 Лукаре
тел. 020/433-493

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Комињу

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
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