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550 слободних радних места

Администрација и управа
3
Трговина и услуге
19
Медицина20
Здравство и социјална заштита
25
Ветерина25
Индустрија и грађевинарство
25
Култура и информисање
26
Наука и образовање
26
Infostud огласи
80

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

јавном конкурсу је секретар школе на телефон:
017/448-502. Пријаве слати на горе наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању доцент за
ужу научну област Техничке и
информационе науке
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен
стручне спреме – високо образовање на студијама трећег степена). Поред општих услова
утврђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и посебне услове прописане Законом о
високом 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 фотокопије 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, 17501 Врање, Партизанска 14, 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.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21),
односно да: 1) има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и
129/21), које је стекао на: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно друге стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичко струковне
студије), студијама у трајању од три године
или вишим оразовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник РС – Просветни
гласник” бр. 4/2022 и 14/2022) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник Републике Србије – Просветни гласник”
бр. 4/2022, 14/2022): дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани педагог – мастер;
мастер педагог. Лица из тачке 1) ово члана које
је стекло академски назив мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
педагогије; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњаваја формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона / имејл адресу).
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 3
месеца, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Уверења која
се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона
на бројеве које су навели или на наведене мејл
адресе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима из претходног
става, и о томе сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и доставља директору у року од осам дана од дана

обављеног разговора са кандидатима.О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или на
наведене мејл адресе. Директор школе доноси
решење о избору кандидата по конкурсу у року
од осам дана од дана достављања образложене
листе обављеног разговора. Лекарско уверење –
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на следећи број телефона
030 /463-391. Пријаве се достављају на адресу:
Средња школа „Никола Тесла”, 19370 Бољевац,
Кнеза Милоша 13, са назнаком „За конкурс – за
радно место педагога школе на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Наставник предметне наставе –
наставник технике и технологије
са 40% радног времена,
на одређено време а најкасније
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 –
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3),
4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19, 6/20 и 129/21) као и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандидати
треба да испуњава следеће услове: 1. да имају
одговарајуће образовање из члана 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 129/21): Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 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; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 зако-
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