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наком: “Конкурс за избор директора школе” или се 
предају непосредно секретару школе.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник, Дринска 7
тел. 015/471-092

Спремачица вешерка
на одређено време до повратка одсутне 

запослене, а најдуже до 31. августа 
текуће школске године

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан 
да уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја достави: доказ о стеченој спре-
ми; доказ о неосуђиваности, податке из казнене 
евиденције, издат од стране МУП-а (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству РС; (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (нови образац), доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно васпитни рад 
(осим кандидата коју су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Документа се достављају у 
оригиналу или овереној фотокопији, осим извода 
из матичне књиге рођених чија копија не мора 
бити оверена. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду дужан је доставити лекарско уве-
рење и санитарну књижицу. Пријаве на оглас са 
потпуном документацијом слати на адресу устано-
ве поштом или доставити лично у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Блиће инфорамције о огласу могу се добити код 
секретара установе 015/471-092.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Сарадник медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу

УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон и 10/2019). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању средње образо-
вање у трајању од 4 године здравствене струке 
педијатријског или општег смера (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту (не старије од 6 месеци), доказ о 
једној години рада у здравственој струци (потврда 
здравствене установе не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења (не старије 
до шест месеци), полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије до шест месеци; уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна 
српски језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад; кратку биографију.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију зајдно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања. Приоритет имају 
особе са инвалидитетом.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Теоријска и примењена 

механика

УЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 24. 
став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкур-
са прописани су чланом 84. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању, чланом 177. став 1. и 2. Ста-
тута Универзитета у Нишу, чланом 143. став 1. и 
2. Статута Машинског факултета у Нишу и чла-
ном 4. Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника и сарадника 
ван радног односа и условима за стицање звања 
сарадника Машинског факултета у Нишу (даље: 
Правилник). За кандидате који немају претходно 
педагошко искуство на високошколској установи у 
звању сарадника у звању сарадника из члана 82. 
став 1. Закона о високом образовању (сарадник у 
настави, асистент или асистент са докторатом), а 
учествују на овом конкурсу, декан Факултета ће 
обезбедити одржавање приступног вежбања на 
начин прописан чланом 6. Правилника. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса 
и подносе: 1. попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве на конкурс за избор сарадника 
прописан Правилником, који је доступан на интер-
нет страници Факултета http://www.masfak.ni.ac.
rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-
s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu, а може се прузети и на 
писарници Факултета; 2. доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем степену студија и уверење 
о статусу студента докторских академских сту-
дија); 3. доказ о претходном педагошком искуству 
на високошколској установи у звању сарадника, 
односно активном учешћу у реализацији настав-
них активности на високошколској установи (одго-
варајућа потврда високошколске установе) - за 
кандидате који имају овакво искуство; 4. биогра-
фију са списком публикација и прилоге који доку-
ментују наводе из пријаве и омогућују увид у науч-
ни рад и стручне квалификације кандидата; 5. 
уверење надлежне полицијске управе да против 
кандидата није изречена правноснажна пресуда 
за кривична дела против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; 6. фотоко-
пију важеће личне карте, односно очитан образац 
чиповане личне карте кандидата. Документацију 

кандидати подносе на адресу: Машински факул-
тет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата које нису комплетне или поднете по 
правилима расписаног конкурса, сматраће се неу-
редним пријавама и неће бити разматране, о чему 
декан Факултета доноси посебан закључак и дос-
тавља га кандидату.

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

област Теоријска и примењена 
механика

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови 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 8. и став 10. Закона 
о високом образовању, чланом 165. став 8. и став 
10. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27., 28. и 
29. Ближих критеријума за избор у звања настав-
ника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). 
Декан факултета ће свим учесницима овог конкур-
са обезбедити могућност одржавања приступног 
предавања, када је оно Ближим критеријумима за 
избор у звања наставника предвиђено као обавез-
ни услов за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Пра-
вилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: 1.пријаву; 2.доказ о одговарајућој школ-
ској спреми (оверен препис дипломе доктора нау-
ка из одговарајуће уже научне области); 3. биогра-
фију са библиографијом и пратећим материјалом; 
4. попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на веб порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлеж-
не полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, које је издато након датума расписивања 
овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне кар-
те, односно очитан образац чиповане личне карте 
кандидата. Документацију кандидати подносе на 
адресу: Машински факултет у Нишу, Александра 
Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мено приспеле пријаве и пријаве без комплетне 
документације сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси 
посебан закључак.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
ОСАОНИЦА

36300 Нови Пазар, 36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Помоћни радник
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства, са 

50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 

Наука и образовање




