
 
 

  

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВРАЧАР“ 

Бјелановићева 2 

Број: 433 

Датум:   05.08.2020. 

11118 Београд 

 

 

 

                                 ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА 

      „ВРАЧАР“ 

                  Ул. Бјелановићева бр.2., Београд, тел. 011/7154077 

 

                      ОГЛАШАВА  У  ЛИСТУ  НСЗ  „ПОСЛОВИ“  

                                                    КОНКУРС 
 

 

                            
 

1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:  

 

                                       ВАСПИТАЧ 
                                          на неодређено време са пуним радним временом, 

                                                          6. (шест) извршилаца  

 

УСЛОВИ: 

 Oбразовање  стечено на:  

- студијама другог степена (мастер академске струдије, специјалистичке 

академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са прописима 

који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. 

- студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; студијама првог степена 

(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 

године или одговарајућим вишим образовањем; 

.  са или без радног искуства, са или без положеног стручног испита или испита за 

лиценцу.    
   

ОСТАЛО: 



Услови за пријем у радни однос Члан 139. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19, 6/2020).  У радни однос у 

Установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:  

 

1) има одговарајуће образовање; 

 

 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

 

3) није осуђивано 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 мало- 

летног 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 за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 

 

 4) има држављанство Републике Србије; 

 

 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из 

става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 

току рада. 

 

 

2. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

 

 

                                  СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                                                                                                                                                                                                                           

                                                 на неодређено време са пуним радним временом 

       1.(један) извршилац 

 

 

 УСЛОВИ: 

       -положен стручни испит за службеника за јавне набавке у складу са законом. 

 

        ОСТАЛО: 

 Услови за пријем у радни однос Члан 139. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19, 6/20).  У радни 

однос у Установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и 

то ако:  

     -Високо образовање: 

-студијама другог степена (мастер академске струдије, специјалистичке 

академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са прописима 

који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. 

       -на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 



 

1) има одговарајуће образовање; 

 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

3) није осуђивано 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 мало- 

летног 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 за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 

 4) има држављанство Републике Србије; 

 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из 

става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 

току рада. 

 

 

3. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

 

 

 

      

                          МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ 

                                                  на неодређено време са пуним радним временом  

 

                                                                        2. (два) извршиоца 

 

 

УСЛОВИ:  

- IV-ти степен стручне спреме, средња медицинска                                                              

школа васпитачког смера, са или без положеног стручног испита или 

испита   за лиценцу. 

 

ОСТАЛО: 

Услови за пријем у радни однос Члан 139. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19, 6/20).  У радни однос у 

Установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:  

 

1) има одговарајуће образовање; 

 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

 

3) није осуђивано 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 мало- 

летног 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 за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 

 4) има држављанство Републике Србије; 

 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из 

става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 

току рада. 

 

 

4. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

 

                                                                 СПРЕМАЧИЦА 

 
                                       на неодређено време са пуним радним временом  

 

3.(три) извршиоца 

      

УСЛОВИ: 

 

- I-степен стручне спреме-основно образовање  

 

ОСТАЛО: 

 

Услови за пријем у радни однос Члан 139. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19, 6/20). 

.  У радни однос у Установи може да буде примљено лице, под условима прописаним 

законом и то ако:  

 

1) има одговарајуће образовање; 

 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

3) није осуђивано 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 мало- 

летног 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 за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; 

 4) има држављанство Републике Србије; 

 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из 

става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 

току рада. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити:  

-попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се 

налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Уз попуњен пријавни формулар кандидат доставља кратку биографију;  



-оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 

стручној спреми, не старије од годину дана;  

-извод из матичне књиге рођених (фотокопија оверена);  

-уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест месеци; --

-доказ да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je 

изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa 

дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe 

мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa;  

-зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг 

сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз 

oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo 

дискриминaтoрнo пoнaшaњe;  

-ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је 

положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 

установе.  

Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и 

учeницимa прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део 

пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 

разматрање. Рок за подношење пријава је 8. дана од дана објављивања конкурса, на горе 

наведену адресу, поштом или лично, од 9.00 до 14.00 часова, у Раднoj заједници 

Предшколске установе „Врачар“, ул. Бјелановићева бр.2.       
Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за 

рад коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 

стандардизованих поступака. 

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 

(фотокопије) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 

Предшколској установи на адресу: 

Предшколска установа „Врачар“, Београд, Бјелановићева бр. 2. поштом или лично. 
 тел. за информације: 715-40-94  

 

 

 

 Директор,  

 

   Емилија Ђурђевић 


