РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 1049
Датум: 29.06.2020. год.
Велико Градиште

На основу чл. 139. и 140. и члана 154. став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон - даље:
Закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава бр. 112-706/2018 од 30.01.2018. године, а по прибављеном
позитивном мишљењу репрезентативног синдиката установе директор Предшколске установе
„Мајски цвет“ Велико Градиште, доноси

ОДЛУКУ
I
У Предшколску установу „Мајски цвет“ Велико Градиште, расписивањем јавног конкурса попуниће
се следећа радна места пријемом лица на неодређено време
-

Сервирка, 1 извршилац.
II

Услови за рад на радном месту:
Услови за рад за оба радна места:
1) да има одговарајуће образовање;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Посебни услови:
Завршена основна школа.
Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе,
оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења да кандидат
није осуђиван.
Трајање радног односа: неодређено време.
Радно време: пуно.
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у Публикацији Послови.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секретар, Милан Митић.
Адреса на коју се подносе пријаве: Бошка Вребалова бр. 1, Велико Градиште.
III
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и ученицима.
IV
Текст јавног конкурса, који је саставни део ове одлуке и налази се у њеном прилогу, објавити у
Публикацији Послови.
ДИРЕКТОР
Славица Јанковић

Текст конкурса
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“
12220 Велико Градиште
Бошка Вребалова бр. 1
телефон: 012/76-62-633
Сервирка
Број извршилаца: 1

Услови за рад:
1) да има одговарајуће основно образовање
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе,
оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења о
неосуђиваности.
Трајање радног односа: неодређено време.
Радно време: пуно.
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у Публикацији Послови.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секретар, Милан Митић.
Адреса на коју се подносе пријаве: Бошка Вребалова бр. 1, Велико Градиште.

