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Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се под-
носе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор
за ужу научну област Статистика  

и математика,  
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописа-
ни одредбама Закона о високом образовању, Ми-
нималним условима за избор у звања наставника 
на универзитету, које је донео Национални савет 
за високо образовање, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Бе-
ограду и општим актима Универзитета у Београду 
– Економског факултета којима се уређују услови 
и поступак за стицање звања наставника. Посебан 
услов за кандидате је научно-истраживачка и на-
ставничка оријентација кандидата у области опе-
рационих истраживања и теорије одлучивања, у 
оквиру уже научне области. Кандидати су у оба-
вези да у пријави назначе своју научно-истражи-
вачку и наставничку оријентацију. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова конкурса 
и прилозима: биографија, библиографија (списак 
радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену адре-
су Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

БОР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 Неготин

Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Оглас објављен 20.01.2021. године у публикацији 
„Послови” број 917, исправља се у делу ОСТАЛО, у 
погледу броја телефона и реченица исправно гла-
си: Ближе информације могу се добити на телефон 
019/548-474. У преосталом делу текст оглас остаје 
непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
19300 Неготн

тел. 019/542-635

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. Кандидат за директора треба да ис-
пуњава следеће услове: да поседује одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо об-
разовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, му-

лтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама 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 за-
вршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим ви-
соким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Кандидат 
треба и: да поседује одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања (у скла-
ду са чланом 122, став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања); дужност ди-
ректора предшколске установе може да обавља 
лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 
овог закона за васпитача или стручног сарадника. 
дозволу за рад наставника. васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам голина рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; дужност ди-
ректора предшколске установе може да обавља 
лице које има: одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања на-
кон стеченог одговарајућег образовања; да има 
положен испит за директора установе; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом 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 ма-
лолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад; да поседује стручне 
и организационе способности.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кадидати треба 
да приложе: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са одредбом 
члана 140 Закона; уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача или стручног сарадника (оверена фо-
токопија); уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава ће се сматрати потпуном и 
уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора установе, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); потврду о радном искуству у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
сособности за рад са децом; уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139 став 1 тачка 3) Закона; уверење о држављан-

ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата – извештај просветног саветника и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора установе; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора установе. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Предшколске установе 
„Пчелица” Неготин и путем телефона: 019/542-
635.

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Сарадник у звање асистента  
за ужу научну област  

Педагогија
на одређено време од 3 године,  

са 70% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија у области за 
коју се бира, који је сваки од претходних степе-
на студија завршио са просечном оценом најмање 
9,00 (девет) и који показује смисао за наставни 
рад, непостојање сметњи из члана 72 став 4 За-
кона о високом образовању и други услови пропи-
сани овим законом, Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверене фотокопије диплома о завр-
шеним претходним степенима студија са доказом 
о просечној оцени, потврду о уписаним докторс-
ким студијама, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као и саме радове, потврду на-
длежног органа (полицијска управа) о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПУ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35213 Деспотовац 

Бељаничка 1
тел./факс: 035/611-125

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да имају високо обра-
зовање за васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне студије) и 
специјалистичке струковне студије, по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. го-
дине; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од 
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