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печатом школе у којој је вршен надзор). У 
супротном доставити писмену изјаву кандидата 
да појединачни надзор над његовим радом није 
вршен); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (копију извештаја ове-
рену ечатом школе у којој је вршен надзор). У 
супротном доставити писмену изјаву кандида-
та да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно педагошки надзор у установи; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, 
са оквирним планом рада у изборном периоду 
(необавезно). Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњености свих услова конкурса 
слати на адресу: Специјална школа са домом 
ученика „Бубањ” Ниш, Бубањских хероја бр. 3, 
са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Подаци који се прикупљају ће се 
користити искључиво у сврху обраде податка 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 018/263-154

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена механика
на одређено време у трајању  

од три године

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 конкур-
са прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона 
о високом образовању, чланом 177 став 1 и 2 
Статута Универзитета у Нишу, чланом 143 став 
1 и 2 Статута Машинског факултета у Нишу и 
чланом 4 Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника и сарад-
ника ван радног односа и условима за стицање 
звања сарадника Машинског факултета у Нишу 
(даље: Правилник). За кандидате који немају 
претходно педагошко искуство на високошкол-
ској установи 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. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидати су 
у обавези да Факултету доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове из овог 
конкурса и подносе: попуњен, одштампан и 
потписан Образац пријаве на конкурс за избор 
сарадника прописан Правилником, који је дос-
тупан на интернет 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 преузети и на писарници Факултета; 
доказ о одговарајућој школској спреми (оверени 
преписи диплома о завршеним одговарајућим 
степенима студија и уверење о статусу студен-
та докторских академских студија, а за магистре 
наука који конкуришу и доказ да је прихваће-
на тема докторске дисертације из одговарајуће 
уже научне области); доказ о претходном педа-
гошком искуству на високошколској установи у 
звању сарадника, односно активном учешћу у 
реализацији наставних активности на високош-
колској установи (одговарајућа потврда висо-
кошколске установе) – за кандидате који имају 
овакво искуство; биографију са списком пуб-

ликација и прилоге који документују наводе из 
пријаве и омогућују увид у научни рад и струч-
не квалификације кандидата; 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 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. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве кандидата које нису комплетне или поднете 
по правилима расписаног конкурса, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматране, о 
чему декан Факултета доноси посебан закључак 
и доставља га кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

37213 Витошевац, Омладинска 11

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021), и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање за 
наставника, педагога или психолога школе: 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да 
је прошао обуку и положио испит за директора 
школе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-

ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца) или уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, васпитача и стручних 
сарадника; оверену фотокопију доказа да има 
обављену обуку и положен испит за директора 
установе – пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе; радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно); оригинал или оверена фотоко-
пија доказа МУП-а о неосуђиваности правнос-
нажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од датума објаве конкурса); оригинал или 
оверена фотокопија доказа основног суда да 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију (не старије од 
датума објаве конкурса); оригинал или овере-
на фотокопија доказа надлежног привредног 
суда да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не 
старији од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа о радном искуству, односно да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања издатог од стране 
послодавца (не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оригинал или оверену фото-
копију уверења да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) не старије од шест 
месеци од датума објаве конкурса; оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије или 
оверена фотокопија (не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал извода из 
матичне књиге рођених или оверена фотоко-
пија; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) не 
старије од шест месеци од датума објаве кон-
курса; оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
установе); оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно педагошког надзора о свом раду 
(само кандидат који поседује извештај просвет-
ног саветника). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће узети у разматрање, као 


