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установе (изабрани кандидат за директо-
ра школе који нема обуку и положен испит 
за директора ће бити у обавези да испит за 
директора положи у законском року од дана 
ступања на дужности), – Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
да није старије од шест месеци од дана под-
ношења пријаве ( оригинал лекарског уве-
рења или оверена копија). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања пуб-
ликацији „Послови”. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, одштампани пријавни 
формулар заједно са пријавом на конкурс 
и потребном документацијом се достављају 
лично или поштом са назнаком, конкурс за 
директора школе”, на следећу адресу: Основ-
на школа „Славко Златановић” Мирошевце, 
Нема улице, бб, 16204 Мирошевце. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш,  

Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање 
доцент или ванредни професор 

за ужу научну област Теоријска и 
примењена механика

на одређено време у трајању  
од пет година

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу тре-
ба да испуњавају опште и посебне услове 
конкурса. Општи услови конкурса: прописа-
ни су чланом 24. став 1. Закона о раду и 
чланом 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању. Посебни услови конкурса: прописа-
ни су чланом 74. став 6. и став 8. Закона 
о високом образовању, чланом 165. став 
6. и став 8. Статута Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и 
члановима 25, 26, 27. и 28. Ближих крите-
ријума за избор у звања наставника („Глас-
ник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог кон-
курса обезбедити могућност одржавања 
приступног предавања, када је оно Ближим 
критеријумима за избор у звања наставника 
предвиђено као обавезни услов за избор у 
звање наставника по објављеном конкурсу, 
на начин прописан чланом 7. Правилника о 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају 
услове из овог конкурса и подносе: пријаву 
на конкурс потписану од стране кандида-
та; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе доктора наука и 
оверен препис диплома о завршеним прет-
ходним нивоима студија); доказ о педагош-
ком искуставу на високошколској установи 
(потврда или уговор о раду); биографију 
са библиографијом и пратећим материја-
лом; попуњен, одштампан и потписан обра-
зац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника који се налази на wеб порталу 
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 
уверење надлежне полицијске управе да 
против кандидата није изречена правнос-

нажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; фото-
копију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. 
Документацију кандидати подносе на адре-
су: Машински факултет у Нишу, Александра 
Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремено приспеле пријаве и прија-
ве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити раз-
матране, о чему Факултет доноси посебан 
закључак.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. тачка 1) подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2) и став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице под овом подтач-
ком такође мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није: осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца; осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 санк-
цију; утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са законом (кандидат не може да 
буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминатор-
но понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до 

две године од дана ступања на дужност); да 
има доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника), уколико је стручно-педагошки 
надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра установе у којој је обављен стручно-пе-
дагошки надзор и спољашње вредновање). 
Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса 
подноси следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника (лиценцу) или уверења о поло-
женом стручном испиту за наставника, вас-
питача или стручних сарадника; уверење о 
неосуђиваности правноснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинали не ста-
рији од 30 дана од датума објаве конкур-
са); уверење о да се код вишег и основног 
суда не води кривични поступак и да није 
донета правоснажна пресуда и да се пред 
вишим јавним тужилаштвом не води истрага 
и не спроводе истражне радње (не старије 
од шест месеци); доказ о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 
издата од стране послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве кон-
курса); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидат које је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање, односно оригинал доказа уста-
нове ако надзор није обављен); оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (само кан-
дидат који поседује извештај просветног 
саветника); оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се 
сматра потпуном); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби (необавез-
но); предлог плана рада директора за вре-
ме мандата; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал не старији од дату-
ма објаве конкурса) подноси се пре закљу-
чења уговора. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Уметничка школа Ниш, Прво-
мајска 6, 1800 Ниш. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон 018/523-543.


