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објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. 7. Адреса шко-
ле: Гимназија „ Вук Караџић” Гимназијска 5 
15300 Лозница.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Спремачица-вешерка

УСЛОВИ: да има основно образовање,да 
испуњава услове из члана 139.Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете,науке и тех-
нолошког развоја, кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију; оверену 
фотокопију или препис сведочанства о завр-
шеној основној школи, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (нови образац), доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику), уверење односно извод из 
казнене евиденције (уверење МУП-а) да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе,против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање,(не старије од шест месе-
ци). Изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара Установе, 
телефон 015/471-092. Пријаве на конкурс са 
потпуном документацијом доставити лично 
или поштом на адресу: Предшколска уста-
нова „Црвенкапа” Дринска 7, Мали Зворник 
15 318. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узети у разматрање.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање 
ванредни професор или редовни 
професор за ужу научну област 

Термотехника, термоенергетика и 
процесна техника

Наставник за избор у звање 
ванредни професор или редовни 
професор за ужу научну област 

Машинске конструкције

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба 
да испуњавају опште и посебне услове кон-
курса. Општи услови конкурса: прописани 

су чланом 24. став 1. Закона о раду и чла-
ном 72. став 4. Закона о високом образо-
вању. Посебни услови конкурса прописани 
су чланом 74. став 8. и 10. Закона о високом 
образовању, чланом 165. став 8. и 10. Ста-
тута Универзитета у Нишу („Гласник Универ-
зитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28. 
и 29. Ближих критеријума за избор у звања 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 
3/2017). Декан Факултета ће свим учесници-
ма овог конкурса обезбедити могућност одр-
жавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања 
наставника предвиђено као обавезни услов 
за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 
7. Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на 
конкурс кандидати су у обавези да Факул-
тету доставе документацију којом доказују 
да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе 
доктора наука и оверене преписе диплома 
о завршеним претходним нивоима студија); 
доказ о педагошком искуству на високош-
колској установи у трајању од најмање три 
године (потврда или уговор о раду); биогра-
фију са библиографијом и пратећим мате-
ријалом; попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се може преузети на 
wеб порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске 
управе да против кандидата није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, које је издато 
након датума расписивања овог конкурса; 
фотокопију важеће личне карте, односно 
очитан образац чиповане личне карте кан-
дидата. Документацију кандидати подно-
се на адресу: Машински факултет у Нишу, 
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне докумен-
тације сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана до њеног 

повратка

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања 
посла референта за правне, кадровске 
и административне послове, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, тре-
ба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139. став 1. тачке 1) – 5) 
Закона и услове из члана 57. Правилника 
о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи „Душан Радовић” у 
Нишу евидентиран бројем 610-145/1-2022-
01 од 14.03.2022. године, и то: да је стекао 

одговарајуће образовање: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из 
тачака 1) – 5) доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) 
– 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Услов: економски тех-
ничар-средње образовање економске школе 
(четврти степен стручне спреме). По распи-
саном конкурсу учесник конкурса треба да 
поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (само учесник 
конкурса који је променио презиме однос-
но име после издавања уверења, односно 
дипломе); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, (оригинал уверења не старији 
од 6 месеци од дана објаве конкурса); ори-
гинал доказа надлежне Полицијске управе 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, (оригинал не старији од 30 
дана од дана објављивања конкурса); ори-
гинал потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није, у складу са законом 
утврђено, дискриминаторно понашање (ори-
гинал не старији од 30 дана од дана обја-
ве конкурса). (Захтев за издавање потврде 
учесник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слобод-
ној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу Повереник за 
заштиту родне равноправности Бул. краља 
Александра 84, Београд, са назнаком да је 
потврда потребна ради учешћа на конкур-
су за пријем у радни однос и са навођењем 
имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе учес-
ника конкурса на коју се доставља потвр-
да. Захтев мора бити својеручно потписан); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица који-
ма још није издата диплома оверену фото-
копију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију доказа 
одговарајуће школске установе о положе-
ном испиту из српског језика (само учес-
ник конкурса који одговарајуће образовање  


