Наука и образовање

и одштампан формулар уз наведену документацију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јовановић Шпанац”, Бела Црква, 15313 Бела Црква,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”, са назнаком за које
радно место се пријављују. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Све додатне информације о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе на број 015/591-003.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20
- др. закони). Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/2019 и 9/2019). Кандидат мора 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 психолошких, педагошких и медотичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат који нема образовање из члана 142 ст.
1 обавезан је да ово образовање стекене у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона:
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом основи геометрије); професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер мастер математичар; мастер професор математике. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о раду);
држављанство Републике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/20); 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 злос-
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тављање 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 кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан, заједно
са потребном документацијом о испуњености
услова достављају школи. Уз пријавни формулар и кратку биографију кандидати подносе и
одговарајућу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету - кандидати који су завршили основне
студије од најмање четири године по прописима који су уређивали виоко образовање до 10.
септембра 2005. године) или оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским
студијама првог степена и дипломе о завршеним
студијама другог степена - за кандидате који су
завршили студије по прописима који су уређивали високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године); оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверења одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о држављанству (не стрије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за горе наведена кривична дела; кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је
претходна психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не
старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у
оригиналу или овереним фотокопијама. Пријава
на конкурс треба да садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Текст огласа
ће садржати све услове за избор кандидата прописане Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018, 10/2019, 6/20 - др. закони), Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада економија, право и администрација („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015,
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати су у
обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
Пријаве са доказима слати у затвореним ковертама на адресу: Средња школа „Вук Караџић”
Љубовија, Дринска бб, 15320 Љубовија, са назнаком: „За конкурс наставник математике - не
отварај”. Контакт телефон: 015/561-773, секретар
школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а
тел. 018/529-701

Наставник за ужу научну област
Хемијске опасности у радној и
животној средини
у звању редовни професор на
неодређено време или ванредни
професор на одређено време

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у
Нишу, Правилником о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите
на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву
са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за
попуњавање обрасца обратити се факултету),
оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и
стручних радова и саме радове на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”
18000 Ниш, Јеронимова 18
тел. 018/4151-211

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просаветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Немачки језик и књижевност); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет).

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из Правилника о организацији и
систематизацији послова Гимназије „9. мај”, и
то: лице са завршеном средњом школом, односно IV степеном стручне спреме.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просаветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
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