Наука и образовање

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

1) Педагог

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског боловања

2) Наставник математике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са боловања

3) Наставник економске групе
предмета (предмети: девизно и
царинско пословање за 15% радног
времена, финансијско пословање
за 25% радног времена, јавне
финансије за 20% радног времена
и предузетништво за 40% радног
времена)

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са породиљског боловања

4) Наставник економске групе
предмета, за предмет ревизија

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског боловања,
за 10% радног времена, односно 4 сата
недељно

5) Наставник економске групе
предмета, за предмет рачуноводство

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог које је именован
за помоћника директора школе до краја
школске године за 50% радног времена,
односно 20 сати недељно
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022) (за радна места под
бројем 1 и 2) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада економија, право и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) (за радна места под
бројем 3, 4 и 5); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик (уколико је образовање завршено на
страном језику). Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја који је доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http: //
Бесплатна публикација о запошљавању

www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију (ЦВ); диплому о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење из казнене евиденције
МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса); уверење о
држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика уколико је образовање
стечено на другом језику; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима не старије од шест месеци
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Документа се достављају
у оригиналу или овереној фотокопији не старијој од 6 месеци. У складу са чланом 154 став
5. Закона о основама система образовања и
васпитања, Школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној служби за
запошљавање – Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима,
јер је иста услов за заснивање радног односа.
Пријаве са потпуном документацијом доставити Економској школи у Нишу, Мајаковског 2, са
назнаком „За конкурсну комисију за пријем у
радни однос на радном месту – (назив радног
места на које се конкурише)” у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Као дан предаје докумената сматра се дан предаје пошти (печат поште).

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Наставник стручних предмета у
области право и администрација
УСЛОВИ: наставник стручних предмета поред
одговарајућег нивоа образовања прописаног
Законом, мора да има и стечен одговарајући
стручни назив прописан Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право
и администрација („Службени гласник РС –
Просветни гласник”, број 4/2022), те послове
наставника стручних предмета у области право и администрацја може да обавља: дипломирани правник; мастер правник, претходно
завршене основне академске студије у области
правних наука; мастер професор предметне
наставе, претходно завршене основне академске студије у области правних наука; мастер професор стручних предмета, претходно
завршене основне академске студије у области
правних наука. У радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то лице које:
има одговарајуће образовање; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано 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 родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ);
оверен препис / фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању
(кандидати који су стекли академско звање
мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе или уверење са основних академских
студија); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз конкурсну документацију кандидати достављају и потписану
сагласност којим потврђују да су упознати са
свим правима и обавезама које се односе на
обраду личних података које ће вршити Правно-пословној школи Ниш у наведену сврху. Ова
сагласност важи за све време трајања поступка
пријема у радни однос. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Правно-пословна школа Ниш са назнаком „За конкурсну комисију”,
Трг краља Милана 8, 18000 Ниш.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор
за ужу уметничку област
Сликање и цртање
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
уметничку област Сликање и цртање
Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Методика наставе
музичке културе
са 30% радног времена

Сарадник у звање стручни сарадник
за ужу уметничку област Клавир
Сарадник у звање стручни сарадник
за ужу уметничку област
Соло певање
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор
у звање и заснивање радног односа наставника поред општих услова, треба да испуњавају и услове прописане чланом 74 Закона о
високом образовању, одредбама Минималних
услова за избор у звања наставника на универзитету („Службени гласник РС”, бр. 101/2015,
102/2016, 119/2017 и 152/2020), чланом 165.
Статута Универзитета у Нишу, одредбама Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Ближим критеријумима за избор
у звања наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, број 3/2017,
7/2017, 4/2018, 1/2019, 1/2020, 2/2020, 1/2021
и 5/2022 – даље: Ближи критеријуми). Кандидати који конкуришу за избор у звање и засни19.10.2022. | Број 1010 |
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вање радног односа сарадника поред општих
услова, треба да испуњавају и услове прописане одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Нишу, Статута Факултета уметности Универзитета у Нишу и Правилника о условима и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника Факултета
уметности у Нишу. Испуњеност услова учесника
конкурса за избор у звања наставника (радна
места под редним бројевима 1 и 2) сагледава се
на основу референци које је остварио у периоду од избора у претходно звање наставника
до истека рока за пријављивање кандидата на
Конкурс, осим када се први пут бира у звање
наставника када се узимају у обзир референце
у периоду од претходних 5 (пет) година од дана
објављивања Конкурса. Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе: пријаву на
Конкурс (образац пријаве на Конкурс кандидати
могу преузети на интернет страници Факултета
– www.artf.ni.ac.rs); оверене фотокопије диплома стечене на акредитованим високошколским
установама о свим завршеним нивоима акредитованих студија из области за коју је конкурс
објављен. У случају да кандидат уверењем
доказује стечен стручни, академски, уметнички односно научни назив, прилаже наведено
уверење оригинал или оверену фотокопију,
као и оригинал потврде надлежне високошколске установе да диплома није издата. Ако
је диплома стечена у иностранству кандидати
подносе доказ о томе да је диплома призната
у складу са одредбама Закона о високом образовању; доказ о искуству у педагошком раду са
студентима (уколико поседују); биографију са
библиографијом у штампаном и електронском
облику – на компакт диску у Word формату и
пратећим материјалом. Компакт диск се прилаже у 4 (четири) истоветна примерка; попуњен,
одштампан и потписан образац о испуњавању
услова за избор у звање наставника који се
налази на wеб порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs) (за радна места под редним бројевима 1 и 2). Уколико кандидат нема
кориснички налог на wеб порталу Универзитета
у Нишу, потребно је да се ради отварања налога обрати Пројектанту информатичке инфраструктуре Факултета, путем електронске поште:
dejan.krasic@artf.ni.ac.rs; 5 (пет) оригиналних
уметничких дела из уже области за коју је конкурс објављен и мапу са 10 (десет) цртежа (за
радна места под редним бројевима 1 и 2); кандидати који су у радном односу на Факултету
подносе рецензије прописане чланом 17 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Нишу за репрезентативне референце у пољу
уметности које су остварили почев од 26. јула
2022. године (за радна места под редним бројевима 1 и 2); уверење акредитоване високошколске установе о статусу студента акредитованих докторских академских студија из области
за коју конкурише или доказ о стеченом звању
магистра наука из области за коју је конкурс
објављен и одлуку надлежног органа самосталне високошколске установе о прихватању теме
докторске дисертације (за радно место под редним бројем 3); видео снимак извођења 5 (пет)
композиција различитих епоха и карактера на
компакт диску (видео формат MP4, минималне
резолуције HD Ready 720p (1280x720px) из једног кадра (за радна места под редним бројевима 4 и 5); уверење надлежне полицијске
управе да против њих 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,
не старије од шест месеци. Кандидати који конкуришу за избор у звања наставника одржавају
и приступно предавање у складу са одредбама Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универ-
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зитета у Нишу, када је оно Ближим критеријумима предвиђено као обавезан услов за избор у
звање наставника. Кандидати подносе пријаве
на Конкурс са прилозима (конкурсну документацију) на адресу Факултета уметности у Нишу:
Кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш, а уметничке
радове и мапу цртежа (за радна места под редним бројевима 1 и 2) у Концертно-изложбеном
простору Факултета уметности у Нишу, Књажевачка 2а. Рок за пријављивање кандидата за
радна места под редним бројевима 1 и 2 је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
Рок за пријављивање кандидата за радна места под редним бројевима 3, 4 и 5 је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на начин прописан Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу, односно Правилника о условима и поступку стицања звања
и заснивања радног односа сарадника Факултета уметности у Нишу, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему
декан Факултета доноси посебан закључак и
доставља га подносиоцу пријаве и Универзитету у Нишу, односно Изборном већу Факултета.

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб.

сведочанства кандидати достављају: пријавни
формулар који се преузима са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја – www.mpn.gov.rs; потписану биографију кандидата; оверену фотокопију уверења
о држављанству (да није старије од шест месеци); оверену копију извода из матичне књиге
рођених; оригинал / оверену копију уверења о
неосуђиваности (да није старије од шест месеци). Сву наведену документацију кандидати
достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично
или на адресу Предшколска установа „Полетарац” Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, Сврљиг.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду,
а доказ да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно – образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће
образовање стечено ван територије Републике
Србије. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 018/823-430. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним
решењем. Кандидати који испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања –
Ниш.

Васпитач

НОВИ ПА ЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену 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 три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело 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; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Докази о испуњавању услова: Кандидат
за радно место васпитач мора да има: високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача. Кандидат за радно место васпитач треба да
достави потврду високошколске установе којом
се потврђује да кандидат 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова или оверени документ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или положио стручни сипит, односно испит за
лиценцу. Уз оверену копију диплома, односно

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу школе у Драги,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Професор немачког језика

у матичној школи у Мојстиру и у
издвојеном одељењу школе у Драги, на
одређено време до повратка запосленог
са неплаћеног одсуства, односно
до 31.08.2023. године,
са 89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања, и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи: има одговарајуће образовање;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 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; има
држављанство Републике Србије; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете;
радну биографију; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из мати-
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