Наука и образовање

о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана
биографија кандидата, извод из књиге рођених оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена копија уверења о држављанству,
оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности из Суда и Муп-а, као и други прилози
којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању редовног
професора на неодређено време
или ванредног професора на
одређено време за ужу научну
област Управљање квалитетом рада
и животне средине
УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу,
Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких
наука и Статутом Факултета заштите на раду у
Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену
фотокопију дипломе о научном степену доктора
наука, списак научних и стручних радова и саме
радове на горенаведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник у звању редовног
професора на неодређено време или
ванредног професора на одређено
време за ужу научну област
Безбедност и ризик система
УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у
Нишу, Правилником о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите
на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву
са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за
попуњавање обрасца обратити се Факултету),
оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и
стручних радова и саме радове на горенаведену адресу, у року од 15 дана од објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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цију, и да за њих није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ”

18204 Горњи Матејевац, Просветина 1

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи
у Горњем Матејевцу
2 извршиоца

Васпитач

за рад у издвојеном одељењу
у Доњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140143. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор разредне наставе; професор педагогије са
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; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела противполне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена,
за рад у матичној школи
у Горњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140-143.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- други закон и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор,
односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил немачки
језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела противполне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санк-

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140143. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске, специјалистичке академске или мастер струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године;
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање васпитача;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани 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 родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

за рад у матичној школи
у Горњем Матејевцу
УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140143. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник” број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: завршена основна школа; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела противполне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
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