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КOНКУРС
зa приjeм у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe

I Услови за васпитача број - извршилаца 23
1) поседовање одговарајућег образовања:
- Високо образовање на студијама другог степена за васпитача (мастер академске студије, мастер
-

струковне студије, специјалистичке академске студије),
односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач
Високо образовање на студијама првог степена за васпитача (основне струковне студије, основне
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно студијама у трајању од три године
или више образовање за васпитача.

2) пoлoжeн испит зa лиценцу (дозвола за рад), уколико нема положен испит за лиценцу
(дозволу за рад) има обавезу полагања испита, (лица без лиценце и приправник),
3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
4) 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,
5) има држављанство Републике Србије,
6) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља:
- оверену копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
- уверење о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу
(ако је кандидат полагао) оверена копија,
- извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија,
- уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија,
- уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије од
шест месеци, да кандидат 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
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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, (оригинал или оверена копија),
- доказ о знању српског језика односно језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику)
односно достављају уверење да је положио испит из српског језика са методиком по
рограму одговарајуће високошколске установе,
- радну биографију са основним подацима (име, презиме, место пребивалишта, број телефона,
школовање, кретање у струци).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.
Рок за подношења пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу ,,Послови“
Националне службе за запошљавање, на адресу Предшколска установа ,,Ната Вељковић“
Крушевац, улица Босанска број 21, поштом или лично.
Ближa oбaвeштeњa мoгу сe дoбити личнo или нa тeлeфoн 037 428 011.
II Услови за медицинску сестру – васпитач - број извршилаца 1
1) поседовање одговарајућег образовања:
- Више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач или
- IV ССС мeдицинскa шкoлa смер медицинска сестра-васпитач
2) пoлoжeн испит зa лиценцу (дозвола за рад), уколико нема положен испит за лиценцу
(дозволу за рад) има обавезу полагања испита, (лица без лиценце и приправник),
3) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
4) 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,
5) има држављанство Републике Србије,
6) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља:
-

оверену копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
уверење о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу
(ако је кандидат полагао) оверена копија
- извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија,
- уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија,
- уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије од шест месеци,
да кандидат 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
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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,
(оригинал или оверена копија),
- доказ о знању српског језика односно језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику) односно
достављају уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе,
- радну биографију са основним подацима (име, презиме, место пребивалишта,
број телефона, школовање, кретање у струци).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.
Рок за подношења пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу ,,Послови“
Националне службе за запошљавање, на адресу Предшколска установа ,,Ната Вељковић“
Крушевац, улица Босанска број 21, поштом или лично.
Ближa oбaвeштeњa мoгу сe дoбити личнo или нa тeлeфoн 037 428 011.
III Услови за возача број извршилаца 1
1) поседовање одговарајућег образовања: III ССС или IV ССС,
2) возачка дозвола Б категорије
3) доказ о раду, радно искуство 1 година,
5) има психичку, физичку и здравствену способност,
6) 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,
7) има држављанство Републике Србије,
8) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља:
- оверену копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
- возачка дозвола Б категорије копија или очитана,
- (доказ) потврда о радном искуству на пословима возача, оригинал
- извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија,
- уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија,
- уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије од
шест месеци, да кандидат 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
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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, (оригинал или оверена копија),
- доказ о знању српског језика односно језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику)
односно достављају уверење да је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе,
- радну биографију са основним подацима (име, презиме, место пребивалишта, број телефона,
школовање, кретање у струци).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.
Рок за подношења пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу ,,Послови“
Националне службе за запошљавање, на адресу Предшколска установа ,,Ната Вељковић“
Крушевац, улица Босанска број 21, поштом или лично.
Ближa oбaвeштeњa мoгу сe дoбити личнo или нa тeлeфoн 037 428 011.

ДИРЕКТОР
Весна Живковић, спец.струк.васпитач
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