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ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ”

Туларе, 16240 Медвеђа
тел. 063/1743-500

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
139 и 140 Законама о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018, 10/19, 6/20, 129/21), кандидат треба 
да има одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена академских студија, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области из одго-
варајућег предмета, односно групе предмета, 
одређеног занимања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кан-
дидат треба да има: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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; 
да је држављанин Републике Србије. Кандидат 
попуњава пријавни формулар скинут са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и уз одштампан, попуњен 
и потписан формулар који је обавезан доставља 
и своју пријаву по конкурсу. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију; уверење 
из основног суда и уверење из МУП-а; доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доказује се уве-
рењем надлежног дома здравља - Служба меди-
цине рада, пре закључивања уговора о раду, 
доставља га изабрани кандидат. Предвиђена 
психолошка процена способности кандидата за 
рад са ученицима обавља се у складу са Зако-
ном; Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати препорученом поштом на адресу 
Основна школа „Владимир Букилић”, 16247 Тула-
ре, Владимира Букилића 9 или предати лично у 
секретаријат школе, са назнаком „За конкурс - 
конкурсној комисији школи”, радним данима од 
08 до 13 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Оглас објављен 09.11.2022. године, у публика-
цији „Послови”, дана поништава се у целости. 

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент за ужу научну област 
Технологије и технички системи 

заштите
на одређено време

Асистент за ужу научну област 
Друштвено-хуманистичке науке у 
заштити радне и животне средине

на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђе-
ни Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета заштите на раду у Нишу и Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника Факултета заштите на 
раду у Нишу: студент докторских академских 
студија у одговарајућој научној области који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад; познавање 
рада на рачунару; познавање једног светског 
језика; објављени научни, односно стручни 
радови из области за коју се бира. Као одго-
варајуће докторске академске студије за ужу 
научну област Технологије и технички системи 
заштите, сматрају се докторске академске сту-
дије из научне области Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду и Машин-
ско инжењерство. Као одговарајуће доктор-
ске академске студије за ужу научну област 
Друштвено-хуманистичке науке у заштити рад-
не и животне средине, сматрају се докторске 
академске студије из научне области Психолош-
ке науке. Кандидати уз пријаву подносе: био-
графију, доказе о испуњености услова конкур-
са, списак референтних публикација и прилоге 
који документују наводе из пријаве и омогућују 
увид у научни рад и стручне квалификације 
кандидата. Уз пријаву, кандидати су дужни да 
попуне образац који је доступан на интернет 
страници Факултета. Пријаве се подносе на 
адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. 
Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве кандидата које нису поднете на пропи-
сан начин, сматраће се неуредним и неће бити 
разматране. Поднета конкурсна документација 
неће се враћати кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022./2023. године односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању (IV степен стручне спреме); 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. глас-
ник РС” бр. 87/2019); познавање ромског јези-
ка; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовни-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ста просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потребна документација: ЦВ; оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној спре-
ми; доказ о савладаном одговарајућем програ-
му обуке за педагошког асистента – оверена 

фотокопија; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење полицијске управе из казнене 
евиденције МУП-а и из надлежног суда). Уко-
лико кандидат нема савладан Програм обуке 
у складу са Правилником, дужно је да у року 
од шест месеци од дана пријема у радни однос 
достави доказ о савладаној обуци. Доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стечено 
ван територије РС. Уверења не могу бити ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу, 
са назнаком „пријава на конкурс за радно место 
педагошки асистент”, Предшколска установа 
„Лане”, Мишићева 1, 18220 Алексинац. Теле-
фон: 018/4804-827 и 018/4804-949.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу уметничку област – Гудачки 
инструменти, Виола

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа настав-
ника поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 74. Закона о 
високом образовању, одредбама Минималних 
услова за избор у звања наставника на универ-
зитету („Службени гласник РС” број 101/2015, 
102/2016, 119/2017 и 152/2020), чланом 165. 
Статута Универзитета у Нишу, одредбама Пра-
вилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Нишу и Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу” број 3/2017, 7/2017, 
4/2018, 1/2019, 1/2020, 2/2020, 1/2021 и 5/2022 
– даље: Ближи критеријуми). Испуњеност усло-
ва учесника конкурса за избор у звања настав-
ника сагледава се на основу референци које 
је остварио у периоду од избора у претходно 
звање наставника до истека рока за пријављи-
вање кандидата на Конкурс, осим када се први 
пут бира у звање наставника када се узимају у 
обзир референце у периоду од претходних пет 
година од дана објављивања Конкурса. Прили-
ком пријављивања на Конкурс кандидати под-
носе: пријаву на Конкурс (образац пријаве на 
Конкурс кандидати могу преузети на интернет 
страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs); ове-
рене фотокопије диплома стечене на акреди-
тованим високошколским установама о свим 
завршеним нивоима акредитованих студија из 
области за коју је Конкурс објављен. У случају 
да кандидат уверењем доказује стечен стручни, 
академски, уметнички односно научни назив, 
прилаже наведено уверење оригинал или 
оверену фотокопију, као и оригинал потврде 
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надлежне високошколске установе да диплома 
није издата. Ако је диплома стечена у иностран-
ству кандидати подносе доказ о томе да је 
диплома призната у складу са одредбама Зако-
на о високом образовању; доказ о искуству у 
педагошком раду са студентима (уколико посе-
дују); биографију са библиографијом у штампа-
ном и електронском облику – на компакт дис-
ку у Wорд формату и пратећим материјалом. 
Компакт диск се прилаже у 4 (четири) истовет-
на примерка; попуњен, одштампан и потпи-
сан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се налази на wеб пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). 
Уколико кандидат нема кориснички налог на 
wеб порталу Универзитета у Нишу, потребно 
је да се ради отварања налога обрати Пројек-
танту информатичке инфраструктуре Факулте-
та, путем електронске поште: dejan.krasic@artf.
ni.ac.rs; кандидати који су у радном односу на 
Факултету подносе рецензије прописане чла-
ном 17. Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Нишу за репрезентативне референце 
у пољу уметности које су остварили почев од 
26. јула 2022. године; уверење надлежне поли-
цијске управе да против њих није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи, не старије од шест месеци. Кандида-
ти који конкуришу за избор у звања наставни-
ка одржавају и приступно предавање у складу 
са одредбама Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу, када је оно Ближим кри-
теријумима предвиђено као обавезан услов за 
избор у звање наставника. Кандидати подносе 
пријаве на Конкурс са прилозима (конкурсну 
документацију) на адресу Факултета уметности 
у Нишу: Улица кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш. 
Рок за пријављивање кандидата на Конкурс је 
15 (петнаест) дана од дана објављивања Кон-
курса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата које нису поднете на начин пропи-
сан Правилником о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему декан Факул-
тета доноси посебан закључак и доставља га 
подносиоцу пријаве и Универзитету у Нишу.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Андрагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године,  

за 70% радног времена

Андрагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године,  

за 50% радног времена

Андрагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2022/2023. године,  

за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред 
општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр, 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлуке УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и 
следеће услове у складу са чланом 139 став 1 
тач. 1-5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да имају одговарајуће 
образовање: Кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање прописано чланом 8. Пра-
вилника о педагошком и андрагошком асистенту 

(„Службени гласник РС”, бр. 87/2019) односно 
средње образовање (IV степен) и савладан про-
грам обуке „Интегрални програм обуке за ост-
варивање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих” према члан. 5. и 6. Правилника о 
условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за оства-
ривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). Уко-
лико лице нема савладан наведени програм 
обуке дужно је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос; да су 
држављани Републике Србије; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично 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; да поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова установи доставља 
изабрани кандидат пре закључења о уговора о 
раду); да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву се прилаже следећа документација: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; радна биографија; оригинал или ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених, 
односно венчаних; оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије не 
старија од шест месеци од дана објављивања 
конкурса; оригинал или оверена копија дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о савладаном 
програму обуке „Интегрални програм обуке за 
остваривање основног образовања одраслих по 
моделу функционалног основног образовања 
одраслих”; уверење надлежне Полицијске упра-
ве о неосуђиваности за кривична дела наведена 
у тексту конкурса; доказ да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - оригинал или оверену фотокопију 
потврде Повереника за заштиту равноправности 
Републике Србије не старији од датума објављи-
вања конкурса; доказ да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (само за кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). 
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве предати непосредно 
школи или слати путем поште на адресу: Основ-
на школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон: 018/4151-
411.

НОВИ ПАЗАР

ОШ БРАТСТВО НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник математике
са 80% радног времена на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
раднице преко 60 дана, до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник физике
са 20% радног времена на одређено 

време ради замене одсутне запослене 
раднице преко 60 дана до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 , 6/20 и 
129/21) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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 пред-
мета. Да испуњава услове у погледу степена 
и врсте стручне спреме прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013,2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 ,4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар- фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања, који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs) потребно је поднети и следећа докумен-
та: доказ о поседовању одговарајућег образо-
вања (оригинал или оверена копија дипломе, 
или уверења уколико није издата диплома), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал и оверена 
копија), уверење о неосуђиваности из МУП-а, 
не старије од 6 месеци; доказ о знању српског и 
босанског језика - кандидат доказује стеченим 
средњим,вишим или високим образовањем на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, или потврдом о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 


