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КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.
тел. 036/5150-024

Сарадник у звању асистент, научна 
област Менаџмент и бизнис, за 

ужу научну област Гастрономски 
менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне 
области Менаџмента и бизниса, који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање (8) осам и који показује 
смисао за наставни рад. Кандидат треба да 
испуњава опште и посебне услове предвиђене 
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01-483 од 6.06.2022. 
године), Статутом Факултета за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, 
бр 1540 од 14.08.2020. године), Правилником о 
начину и поступку избора у звање и заснивање 
радног односа сарадника на Факултету за хоте-
лијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 
од 20.12.2018. године), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављеног кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног одно-
са утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење). Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи предуслов 
у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа да 
нису осуђивани за кривична дела предвиђена 
наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; оверене 
копије диплома, односно уверења о стеченом 
високом образовању уверење / потврда / дипло-
ма којом се доказује просечна оцена претходних 
степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; потврду, односно уверење 
о уписаним докторским студијама; потписан 
формулар за пријављивање кандидата, као и 
снимљени фајл формулара на ЦД рому (линк: 
http: //www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nastavno-
osoblje/konkursi-za-izbor/formulari); фотокопију 
публикованих радова наведених у конкурсном 
формулару; доказе о испуњавању општих пре-
дуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у 
оригиналу или овереној копији. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Кра-
гујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб., 36210 Врњачка 
Бања, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 060/6227-705

Наставник предметне наставе – 
наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у матичној школи 

у Губеревцу

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени Гласник РС” број 
88/17, 27/2018 – др закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/21) и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
односно високо образовање стечено на: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, под условом да су завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи за за 
наставника биологије („Сл. гласник РС – Про-
светни 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); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар кан-
дидат је дужан да достави следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеном високом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима који важе после 10. септембра 2005. 
године доставља оверену фотокопију дипломе 
основних студија и оверену фотокопију дипло-
ме мастер студија); извод из казнене евиденције 
полицијске управе, као доказ о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођењех (оригинал са холограмом или оверена 
фотокопија); потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 

из српског језика (достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку); радну биографију – ЦВ. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарствапросвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи лично или поштом на адресу: Основ-
на школа„ Бора Станковић” Губеревац, 16211 
Губеревац, са назнаком „За конкурс” у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступка, о чему 
ће бити обавештени на бројеве телефона или 
мејл адресе које су навели у својим пријавама. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве телефона или мејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе од 10-13 часова, на телефон: 
060/6227-705.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

1) Наставник за избор у звање 
ванредни професор, на одређено 
време од пет година, или редовни 
професор на неодређено време, 

за ужу научну област Производни 
системи и технологије

2) Наставник за избор у звање 
доцент за ужу научну област 

Термотехника, термоенергетика и 
процесна техника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкур-
са. Општи услови конкурса за радно место 
под бројем 1 и 2 прописани су чланом 24 став 
1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању. Посебни услови конкурса 
за радно место под редним бројем 1: прописани 
су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом 
образовању, чланом 165 став 8 и став 10. Стату-
та Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу”, 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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(„Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). Посеб-
ни услови конкурса за радно место под редним 
бројем 2: прописани су чланом 74 став 6 Закона 
о високом образовању, чланом 165 став 6 Ста-
тута Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, 8/2017) и члановима 25 и 26 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог конкурса 
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 чла-
ном 7. Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати конкурса за радно место под бројем 
1 и 2 су у обавези да факултету доставе доку-
ментацију којом доказују да испуњавају услове 
из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о 
одговарајућој школској спреми (оверен препис 
дипломе доктора наука и оверен препис дипло-
ма о завршеним претходним нивоима студија); 
доказ о педагошком искуставу на високошкол-
ској установи у трајању од најмање три године 
(потврда или уговор о раду); биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом; 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 установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума 
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију канди-
дати подносе на адресу: Машински факултет у 
Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и 
пријаве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматра-
не, о чему Факултет доноси посебан закључак.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

Професор информатике и 
рачунарства

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање 
за предмет инфоматика и рачунарство, члан 3 
став 1 тачка 14 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22): про-
фесор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, матема-
тике, физике, електротехнике, машинства или 
техничког образовања); професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један предмет оба-
везно информатика; дипломирани математичар, 
дипломирани физичар, дипломирани инфор-

матичар (сви смерови и одсеци, са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, информационих 
технологија, организационих наука, електро-
технике и рачунарске технике); дипломирани 
економиста (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике); мастер професор у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства; мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно инфор-
матика; мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсе-
ка); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке; мастер економиста у области информатике; 
мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
библиотекар-информатичар; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике, физи-
ке, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике); мастер инжењер машин-
ства. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области – 
Математика или Теоријско рачунарство. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Информатика и рачунарство може да 
изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима које су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из ст. 1-3 ове тач-
ке, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Информатика и рачунарство 
може да изводи и: мастер учитељ, који је током 
студија остварио 90 ЕСПБ бодова из области 
информатике и рачунарства; лице које је стекло 
стручни назив струковни специјалиста, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
7. октобра 2017. године, ако у оквиру завршених 
студија има положено најмање пет информатич-
ких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачунарство). Испуњеност услова из 
ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана 
и програма студија, односно студијског програ-
ма. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/2019, 27/18 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), као и из члана 142 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ-уверење надлежне установе). Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 

у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, 
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис / фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис / фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс слати на горенаве-
дену адресу. Контакт телефони: 018/846-454 и 
018/887-055.

Посао се не чека, посао се тражи


