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На основу члана 155 Закона о основама система образовања и васпитања ( „ Службени 

гласник РС“бр. 88/17) и члана 10. Правилника о организацији рада и систематизацији послова 

Предшколске установе «11.АПРИЛ», са седиштем у Београду, директор Установе донео је дана 

25.07.2018. године 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ  КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС 

 

Предшколска установа «11.април», са седиштем у  Београду, ул. Народних хероја 12а, 

оглашава потребу  за  пријемом радника у радни однос:     

    

       Назив радног места      

     Стручни сарадник-психолог на одређено  време до повратка одсутног радника 

преко 60 дана. 

            Број извршилаца: 1 

 Услови: 

            Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије); 

 Високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

                  Услови:  

  

Конкурс је објављен у Националној служби за запошљавање у Београду и 

публикацији „Послови“. 

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од      дана објављивања конкурса. 

Кандидати попуњавају  пријавни формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете науке и технолошког развоја 
( http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc ),а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 

достављају Установи искључиво преко поште на адресу: 

ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА «11. АПРИЛ», Нови Београд, ул. Народних 

хероја 12а,     са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. 

 

Језик на којем се остварује васпитно – образовни рад: српски 

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чланом 24. Закона о раду 

( „ Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ) , кандидати треба да 

испуњавају и услове прописане чланом 139, став 1 тачка 1,2,3,4 и 5  Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени ласник РС“, бр. 88/17). 

 

 За  радно место уз пријавни формулар кандидати  достављају: 

1) Доказ о стручној спреми, 

      2) Уверење о држављанству, 

      3) Доказ да лице 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 
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дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родосквнуће, 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. 

       

 Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од шест ( 6 ) месеци. 

Фотокопије морају бити оверене . 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење         

и санитарну књижицу. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране 

Ближа обавештења о условима рада могу се добити на телефон 011/2603-042. 
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