Наука и образовање

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.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или
ванредни професор

на одређено време за ужу научну област
Енергетски процеси и заштита
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: Факултет
заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а,
у року од 15 дана од објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закон,
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021),
односно лице које има одговарајуће високо
образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника и стручног сарадника стечено: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
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односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дужност
директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање изчлана 140. ст.
1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника средње стручне школе у подручју рада електротехника, машинство
и обрада метала, економија право и администрација, саобраћај, за педагога или психолога,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање дозволе за рад
(лиценце) за наставника и стручног сарадника;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за наставника педагога или психолога; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника, односно стручном испиту; потврду да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење МУП-а
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 мита 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 (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
потврда из Привредног суда о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених/венчаних за жене (искључиво на
новом обрасцу са холограмом, оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење надлежног суда да се
против кандидата не води кривични поступак
и да није под истрагом (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим

језицима); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе а уколико није било спољашњег вредновања школе
кандидат доставља изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу); оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат
који поседује извештај просветног саветника, а
уколико није било стручно-педагошког надзора
кандидат доставља изјаву под пуном кривичном
и материјалном одговорношћу); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у
служби са биографским подацима (адреса становања, број телефона, адреса електронске
поште), (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); оквирни план рада за време мандата.
Директор се бира на период од четири године.
Документација која се прилаже уз пријаву подноси се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће узимати у разматрање. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране Комисије
за избор директора школе, по истеку рока за
подношење пријава на конкурс. Пријаву на конкурс за избор директора заједно са потребном
документацијом, доставити на адресу Техничка
школа „Прота Стеван Димитријевић”, Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код
секретара школе, непосредно или на број телефона: 018/800-068.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НЕИМАР”
18000 Ниш, Београдска 18

Психолог школе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове
предвиђене чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2022) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 4/2022).
У радни однос могу бити примљена лица која
испуњавају одређене услове: поседују одговарајуће образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему да има завшене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четри године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
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