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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Наука и образовање

наком „За конкурс – за радно место педагошки
асистент”. Ближа обавештења се могу добити
на телефон 017/474-733. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ВРАЊЕ
17500 Врање, Есперанто бб.

Професор економске групе предмета
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(до повратка запослене са боловања)

Чистачица – помоћни радник

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
(до повратка запослене са боловања)
УСЛОВИ: Стручна спрема: 1. За радно место
под редним бројем 1 – професор економске
групе предмета: – основне дипломске студије
у трајању од 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године – дипломирани економиста или –
мастер академске студије – мастер економиста
(основне академске студије – дипломирани економиста) и 2. За радно место под редним бројем
2 – чистачица – помоћни радник: – основно
образовање.
Остало: 1. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, 2.
да кандидати нису осуђивани правоснажном
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 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, 3. да
имају држављанство Републике Србије, 4. да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене
фотокопије следећих докумената: – диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству – не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције – (услови – тачка 2), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
и децом доставља се пре закључења уговора
о раду, кандидати достављају и пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – (важи за радно место под редним
бројем 1). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати са
назнаком „За конкурс”, на адресу школе: Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17501
Врање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Право
на одређено време од 5 година,
са једном трећином радног времена

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен
стручне спреме – високо образовање на сту-
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дијама трећег степена. Поред општих услова
утврђених законом о раду, кандидат треба да
испунајва и посебне услове прописане Законом
о виском образовању, Ближим критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у
Нишу и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Педагошком факултету у Врању (сви акти су доступни
на интернет страници Факултета). Кандидат
уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични
поступак, уверење МУП-а о подацима из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван, лекарско
уверење о општој здравственој способности,
фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је са чипом, оверене фотокопију
диплома о завршеним студијама са свих нивоа
студија, списак научних и стручних радова и
саме радове и попуњен Образац о испуњавању
услова за избор у звање наставника (доступан
на интернет страници Факултета и Универзитета). Пријаве се подносе Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, 17501 Врање, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За све додатне информације
у вези са конкурсом обратити се на број телефона 017/411-434.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Андрагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме,
положена обука из интегралог програма обуке
за остваривање функционалног основног образовања одраслих; држављанство РС; физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар са
званичне странице Министарства кандидати
достављају: оригинал или фотокопију дипломе
о стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из МК рођених, уверење о психофизичкој способности за рад са децом, доставља
кандидат који буде изабран, уверење о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши НСЗ, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторијама школе, а о месту и времену ће
бити благовремено обавештени. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18). Напомена: сви докази се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији. Пријаве на конкурс доставити на горе наведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, са назнаком „За конкурс”. За додатне информације се можете обратити школи на
број телефона: 017/427-770. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ

17500 Врање, Булевар Патријарха Павла 2
тел. 017/400-645

Наставник практичне наставе
у подручју рада машинство
и обрада метала

на одређено време, ради замене одсутне
запослене до њеног повратка
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: учесници конкурса поред општих
услова предвиђених Законом о раду, треба
да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1 тачка 1) -5), чланом 140
став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања
и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада машинство и обрада метала
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – испр., 9/2019
и 2/2020) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада саобраћај („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017,
8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 и
2/2020), и то: да имају одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да
имају држављанство РС, да нису осуђивани
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 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 да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање и да
знају српски језик на којем се осварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу степена
и врсте стручне спреме и звања, и то: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства;
професор технике и машинства; дипломирани
инжењер за управљање техничким системима
– климатизација, грејање и хлађење; дипломирани инжењер за управљање техничким
системима – процесна техника; дипломирани
инжењер за управљање техничким системима – одржавање машина; струковни инжењер
машинства, из области машинско инжењерство; инжењер машинства; дипломирани
инжењер за развој машинске струке; виши
стручни радник металске струке; наставник
практичне наставе металске струке; мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије
у области машинског инжењерства; струковни
инжењер машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, предходно завршене
струковне студије у машинству; одговарајуће
средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички
односно мајсторски испит са петогодишњом
праксом; дипломирани инжењер за развој –
машинска струка; струковни мастер инжењер
машинства. Лице из свих алинеја ове подтачке
треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или најмање три године
радног искуства на пословима одговарајућег
профила ван образовне установе.
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