
ПУ „Анђелка Ђурић“  

Први октобар бб 

Тел/факс 013/851-343 

Дел: 219 

Датум: 17.7.2017. година 

26340 Бела Црква 

 

 

Објављује конкурс за: 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: СЕКРЕТАР,  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , СА 50% РАДНОГ 

ВРЕМЕНА, 12 месеци 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 

УСЛОВИ: Услови за обављање послова секретара су: 

 

• VII степен стручне спреме – дипломирани правник који је стекао високо 

образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; 

• Положен правосудни испит. 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА, на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , СА 

100% РАДНОГ ВРЕМЕНА, 12 месеци 

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 

УСЛОВИ: Услов за обављање послова шефа рачуноводства су: 

 

• VII степен стручне спреме – дипломирани економиста који је стекао високо 

            образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; 

• Најмање 3 године радног искуства на пословима рачуноводства; 

• Познавање рада на рачунару. 

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ВАСПИТАЧ,  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА 100% РАДНОГ 

ВРЕМЕНА, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљног одсуства и одсуства са рада ради неге детета 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 

УСЛОВИ: Услови за обављање послова васпитача су: 

 

• VII степен стручне спреме – мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије - смер васпитач , по пропису које 

одређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, односно основне студије 



у трајању од најмање 4 године, по пропису које је одредило високо образовање  до 

10.09.2005. године; 

• VI степен стручне спреме – високо образовање на студијама првог степена 

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

или више образовање) - смер васпитач; 

• да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 

Европским системом преноса бодова.  

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ВАСПИТАЧ,  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА 100% РАДНОГ 

ВРЕМЕНА, ради замене васпитача који је на функцији директора, најкасније до истека 

мандата директора 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 

УСЛОВИ: Услови за обављање послова васпитача су: 

 

• VII степен стручне спреме – мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије - смер васпитач , по пропису које 

одређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, односно основне студије 

у трајању од најмање 4 године, по пропису које је одредило високо образовање  до 

10.09.2005. године; 

• VI степен стручне спреме – високо образовање на студијама првог степена 

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

или више образовање) - смер васпитач; 

• да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања , од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи , у складу са 

Европским системом преноса бодова.  

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: НАБАВЉАЧ,  на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, СА 100% 

РАДНОГ ВРЕМЕНА, 12 месеци 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 

УСЛОВИ: Услови за обављање послова набављача су: 

 

• IV степен  стручне спреме; 

• Познавање рада на рачунару. 

 

 

ЗА НАВЕДЕНА РАДНА МЕСТА: поред општих услова предвиђених Законом кандидат 

треба да испуњава следеће услове: 

 

- држављанство РС; 



 -да нису осуђивани правоснажном 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 родоскрвљење, 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 санкцију, и да за њих није у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

-да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима ( за 

васпитаче); 

- да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (за васпитаче). 

 

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити:  

• оверену диплому о стеченој стручној спреми,  

• уверење о држављанству  РС (оригинал или оверена фотокопија – не старија од 6 

месеци),  

• извод из матичне књиге рођених  (оригинал или оверена фотокопија – не старија од 

6 месеци),  

• доказ да лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 

Европским системом преноса бодова (за васпитаче), 

• Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду (члан 120. став 4  

Закона о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ број 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/15), 

• Проверу психофизичке способности за рад са децом врши надлежна служба за 

запошљавање применом стандардизованих поступака.  

• Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. 

 

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“ 

националне службе за запошљавање. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

 

                                                                                                                              Директор 

                                                                                                                      Руменка Негројевић 

 


