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односа и посебне услове предвиђене чл. 139 и чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из чла-
на 142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова) доказ – уверење 
надлежне установе. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач 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 (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
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 прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства 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 стече-
ној стручној спреми; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, 
(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 бодова; доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству, 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 кри-
вично 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 или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) – доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговреме-
на документација неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: ОШ „Аца Синадиновић“; 
18212 Лоћика. Контакт телефон: 018/610-400.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Термотехника, 

термоенергетика и процесна техника
на одређено време 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 конкурса про-
писани су чланом 84 став 1 и 2 Закона о високом 
образовању, чланом 177 став 1 и 2 Статута Уни-
верзитета у Нишу, чланом 143 став 1 и 2 Статута 
Машинског факултета у Нишу и чланом 4 Правил-
ника 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 висо-
кошколској 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. Приликом 
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 прија-
ве на конкурс за избор сарадника прописан Пра-
вилником, који је доступан 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 спре-
ми (оверени преписи диплома о завршеним одго-
варајућим степенима студија и уверење о статусу 
студента докторских академских студија); доказ о 
претходном педагошком искуству на високошкол-
ској установи у звању сарадника, односно актив-
ном учешћу у реализацији наставних активности 
на високошколској установи (одговарајућа потврда 
високошколске установе) – за кандидате који имају 
овакво искуство; биографију са списком публика-
ција и прилоге који документују наводе из пријаве 
и омогућују увид у научни рад и стручне квалифи-
кације кандидата; уверење надлежне полицијске 
управе да против кандидата није изречена прав-
носнажна пресуда за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, које је издато 
након датума расписивања овог конкурса; 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 кон-
курса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кан-
дидата које нису комплетне или поднете по прави-
лима расписаног конкурса, сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему декан 
Факултета доноси посебан закључак и доставља га 
кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛАН РАКИЋ”
18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50

Референт за финансијско-
административне послове

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање: средње 
образовање, четврти степен стручне спреме сте-
чен након завршене гимназије или средње економ-
ске школе; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; није осуђиван 
правоснажном 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 

родоскнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело 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 које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије. Доказ 
о испуњености услова из тачке 1), 3) и 4) подноси 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву по расписа-
ном конкурсу за референта за финансијско-админи-
стративне послове на неодређено време, са пуним 
радним временом, кандидат треба да поднесе: ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци; оверени препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; попуњени пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење да није осуђиван правоснажном 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошпљавање „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве 
се неће разматрати. На радном месту референта 
за финансијско – административне послове, може 
бити запослено лице које је стекло четврти сте-
пен стручне спреме након завршене гимназије или 
средње економске школе. У поступку одлучивања о 
избору кандидата Комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима. Психолошку 
процену врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са учени-
цима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаве послати на адресу: 
Основна школа „Милан Ракић”, Димитрија Туцовића 
50, 18209 Медошевац, са назнаком „За конкурс – 
пријем у радни однос на неодређено време рефе-
рента за финансијско административне послове”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе на број телефона: 018/261-313.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВИТКО И СВЕТА”
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставника физичког и здравственог васпитања, 
може бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има 
одговорајуће образовање – према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, број 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 и 4/2021); 
да има држављанство РС; да има психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и учени-

Национална служба
за запошљавање
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