Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може се пријавити кандидат који испуњава услове
из члана 122 став 5, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања; 2)
да има дозволу за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника – лиценцу, односно положен
стручни испит; 3) да има обуку и положен испит
за директора школе; 4) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да
није осуђиван правноснажном 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Пријава на конкурс треба да садржи: 1) попуњен
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2) радну биографију са прегледом кретања у служби; 3) оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (овера не старија
од 6 месеци); 4) оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (овера не старија од 6 месеци); 5) оверену фотокопију документа о положеном испиту за
директора (пријава која не садржи овај документ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора, овера не старија од 6 месеци);
6) оригинал потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; 7) оригинал уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не
води истрага ни кривични поступак (не старије од
6 месеци); 8) оригинал уверење надлежног Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 9) оригинал уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); 10) оригинал
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
11) оригинал извода из матичне књиге рођених;
12) оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (овера
не старија од 6 месеци); 13) оригинал извештај
просветног саветника као доказ о резултату стручно педагошког надзора; 14) оригинал доказа о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Лекарско уверење
као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе: Средња
школа, Светог Саве 6, 37260 Варварин, са назнаком „За конкурс за избор директора школе“ или
лично у просторијама секретара школе, од 7 до 15
часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
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од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, лично или путем телефона:
037/788-369.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и
140 ЗОСОВ („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18). Посебни услови: врста и степен стручне спреме прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Пријавни формулар за учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, попуњава га и заједно са доказима о
испуњавању услова конкурса подноси на адресу: ОШ „Радоје Домановић”, Маршала Тита 98,
16201 Манојловце, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријавни формулар кандидат подноси следеће
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену
фотокопију / оригинал извода из матичне књиге
рођених (са холограмом); оверену фотокопију /
оригинал уверења о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за кривична дела прописана чланом 139 став
1) тачка 3) ЗОСОВ-а (издаје надлежни МУП РС);
доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија
оригиналног документа која се оверава код јавног
бележника. Неоверене фотокопије докумената сматраће се непотпуном документацијом и по
истој се неће поступати. Благовременом пријавом
сматраће се она пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене
прјаве се неће разматрти. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије у
законом предвиђеном року. Ближа обавештења у
вези са конкурсом се могу добити лично у секретаријату школе или на телефон: 016/785-234, сваког
радног дана од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

менаџмента и бизниса у обиму од 180 ЕСПБ, у
складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива („Сл. гласник РС” бр.
53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019,
6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021 и 48/2021),
по пропису који уређује високо образовање до
10. септембра 2005. године, на студијама економске струке, у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, а изузетно лица са
средњим економским образовањем и најмање
пет година радног искуства стеченог на тим
пословима; додатни услов за обављање послова радног места из става 1 овог члана је знање
рада на рачунару; за лице које је стекло високо образовање на основним студијама у области
економских наука – пословни информатичар и
струковни пословни информатичар у области
менаџмента и бизниса, додатни услов је положен испит из рачуноводства током студија; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да
достави следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности. Пре
закључења уговора о раду изабрани кандидат
доставља лекарско уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Информације на
телефон: 016/796-672.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18106 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Физички процеси и заштита

16231 Турековац
тел. 016/796-672

на одређено време

Шеф рачуноводства

за рад у централној школи у Турековцу
УСЛОВИ: за пријем у радни однос одређени
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и чл. 17 и 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној
школи „Ђура Јакшић“ Турековац, дел. бр. 313/20
од 10.06.2020. године, су следећи: одговарајуће
образовање из члана 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ђура Јакшић” Турековац којим је прописано
да за послове радног места шефа рачуноводства, радни однос се може засновати са лицем
које је стекло високо образовање на основним
студијама у области економских наука и области

УСЛОВИ: 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, попуњен 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 адресу: Факултет заштите на раду у
Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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