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Наука и образовање

претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ-мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. По 
расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
извода из МКР, за кандидате који су променили пре-
зиме, односно име после издавања дипломе; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци); 
оригинал доказа надлежне полицијске управе да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал, не старији од 30 дана); оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата диплома ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној педагошкој академији или учитељској школи 
(само учесник конкурса, професор педагогије, који 
има претходно завшену педагошку академију или 
учитељску школу); оверену копију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију уверења надлежне 
високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (кандидат који је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
као на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију уверења 
надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије односно ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат који је 
у току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одгова-
рајуће високошколске установе о положеном испиту 
из српског језика (само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) и 9) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде 
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да 
наведено образовање стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на  психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани 

кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу, лично 
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 018/538-355. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети 
у разматрање. Термини изражени у овим тексту у 
граматичком мушком роду подразумевају природни 
женски и мушки род лица на која се односе.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Економија

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуња-
вају опште и посебне услове конкурса. Општи усло-
ви конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о 
раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 
6 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 
Статута Универзитета у Нишу (“Гласник Универзите-
та у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 12 и 13 Ближих 
критеријума за избор у звања наставника (“Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан Факултета 
ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућ-
ност одржавања приступног предавања, када је оно 
Ближим критеријумима за избор у звања наставни-
ка предвиђено као обавезни услов за избор у звање 
наставника по објављеном конкурсу, на начин пропи-
сан чланом 7. Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у 
обавези да факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и под-
носе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе); биографију са библиогра-
фијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан 
и потписан образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на веб 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 испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, 
које је издато након датума расписивања овог конкур-
са; фотокопију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. Документа-
цију кандидати подносе на адресу: Машински факул-
тет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве 
без комплетне документације сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
средње образовање и то: средња медицинска шко-
ла у трајању од четири године; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одизимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: кратку биографију, са 
адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству РС; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван  за дела из члана 139 став 1 тачка 3 (уверење 
муп-а); пријавни формулар (образац пријавног фор-
мулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати 
подносе документа у оригиналу или оверене копије 
(не старије од шест месеци). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом  достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс (са доказима о испуње-
ности услова) достављају се на горенаведену адре-
су, са назнаком: “Конкурс за сарадника - медицинску 
сестру” или се непосредно предају у установу, рад-
ним даном, у времену од 07.00 до 15.00 часова, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36320 Тутин, 7. јули 16
тел.020/811-203

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
Вртић „Бубамара“, васпитне групе 

Набоје, Режевиће, Долово
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на студијама у трајању од три године 
као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела из гру-
пе 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 дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад.




