
 

Република Србија, АП Војводина 

Град Вршац 

Предшколска установа »Чаролија«                                       

Број: 638/1-2021 

Датум: 27.04.2021. године 

В Р Ш А Ц 

 

 

На основу члана 139. и 140. и члана 155. Став 2. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/2017, 19/18, 10/19 и 6/20) и одредби 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Предшколској 

установи „Чаролија“ Вршац, директор ПУ „Чаролија“ доноси 

  

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 

 

I 

 

за пријем у радни однос једног  извршиоца послова медицинске сестре-

васпитача, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета.   

 

II 
 

Пријем у радни однос врши се на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,  са једним  извршиоцем послова  

медицинска сестра-васпитач, са пуним радним временом. 

У радни однос, ради обављања посла  медицинска сестра-васпитач, може бити 

примљен кандидат који испуњава следеће услове : 

 

- има 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; или средње образовање са звањем 

медицинска сестра-васпитач; 
- има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 

- није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затворау трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 правом, без обзира на изречену 

кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; 

- има држављанство Републике Србије; 

 

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу                  

„ ПОСЛОВИ“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи : 

- пријавни формулар са интернет сајта Министарства  просвете, 

науке и технолошког развоја; 

- потписана биографија кандидата; 
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- доказ о стеченом образовању ( оверени препис или оверену 

фотокопију дипломе или уверења) ; 

- доказ о држављанству Републике Србије ( оригинал / оверена 

копија уверење о држављанству); 

- фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

- оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности; 

 

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс: дипл. правник Миљана 

Ђура, секретар Установе; контакт телефон: 013/831-700; 

 

Пријаве треба слати на адресу : Предшколска установа „ Чаролија“ Вршац, Ђуре 

Јакшића 3. 

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 способности за рад са децом и ученицима. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1.Чл. конкурсне комисије 

2. Националној служби за запошљавање 

3. Сајт установе 

4. Огласној табли Установе 

5. Архива 

 

    

                                                                                        Д И Р Е К Т О Р 

                                 ___________________  

                          Дангубић Емилиа 

                              


