Наука и образовање

кандидата (извештаја просветног саветника), уколико га кандидат поседује; оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољшњег вредновања
(доставља кандидат на конкурсу који је предходно обављао дужност директора школе; биографске податке са предлогом крења у служби. Рок за
пријем пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање (благовременом пријавом
сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично школи или препорученом
пошиљком на горе наведену адресу, са назнаком
“Конкурс за избор директора школе”. Примљена документација се не враћа кандидатима, већ
се доставља министру ради доношења одлуке о
избору директора. Ближа обавештења на телефон
016/234-612.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

15314 Крупањ, Мачков камен 5
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и129/21):
1) да има одговарајуће образовање - високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године, са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три
године, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова у предшколској установи; 2) да има психичку, физичку 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
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик као језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају предшколској установи.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да приложе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
Бесплатна публикација о запошљавању

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); доказ о знању српског језика
(само за кандидате који нису стекли образовање
на српском језику); изјава о начину прибављања
докумената; сагласност за обраду личних података. 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. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу предшколске установе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” са назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос“. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 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. За све информације
обратити се предшколској установи на број телефона 015/581-260.

(само за кандидате који нису стекли образовање
на српском језику); изјаву о начину прибављања
докумената; сагласност за обраду личних података. 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. Пријаве доставити лично
или поштом на горе наведену адресу предшколске
установе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” са назнаком
„За конкурс за пријем у радни однос“. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија
коју ће директор именовати посебним решењем.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. 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. За све
информације обратити се предшколској установи
на број телефона 015/581-260.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

18000 Ниш, Вишеградска 33

15314 Крупањ, Мачков камен 5
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и129/21):
1) да има одговарајуће образовање - високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године, са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три, у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у предшколској установи; 2) да
има психичку, физичку 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 других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају предшколској установи.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да приложе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
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); доказ о знању српског језика

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор, за
ужу научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на
одређено време од 60 месеци односно за
рад на неодређено време
УСЛОВИ: доктор електротехничких наука.

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Рачунарске науке
на Департману за Рачунарске науке,
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима
као и саме радове, (списак радова доставити и
у електронском облику, за сваки рад у часопису
навести одговарајући линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да
приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају,
потпишу и предају образац који се налази на web
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Хемијске опасности у радној
и животној средини
на одређено време

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 адресу Факултета, у року од 15 дана од објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
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