
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  “ МИЛИЦА НОЖИЦА“ ВАЉЕВО 
 
 

Ваљево, Владе Даниловића 9,  Телефон 014/221-173, 220-934,  
Текући рачун бр. 840-57661-96; 840-57667-78; матични број 07097069, шифра делатности 85.10 ПИБ 

101499241 
 

Број:  
Датум:  

 

  

ОГЛАС О КОНКУРСУ 
           
  
Предшколска  установа «Милица Ножица» у Ваљеву, улица Владе Даниловића 
бр.9 оглашава слободна радна места. 
 

ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА 

 

1 Назив радног места  

 
Педагошки асистент 

 Радноправни статус Рад на одређено време од 12 месеци  

 Број извршилаца којима се радно 
место попуњава 

1 извршилац 

2 
 

Назив радног места Васпитач  

 Радноправни статус Рад на одређено време у својству 
приправника 

 Број извршилаца којима се радно 
место попуњава 

1 извршилац 

3 Назив радног места  
 

Комерцијалиста 

 Радноправни статус Рад на одређено време до повратка  
одсутног радника 

 Број извршилаца којима се радно 
место попуњава 

1 извршилац 

  
 
 

 

УСЛОВИ ЗА РАД 

Образовање и додатни услови 
 
 
 

 

1: средње образовање 
обука за педагошког асистента 
(завршен прописан програм обуке за 
рад са децом и ученицима ромске 
националне мањине). 

 
2: на студијама првог степена 

(основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; 
 



3: – средње образовање у 
четворогодишњем трајању, економског 
/ комерцијалног смера 
 

Држављанство Република Србије да 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
 

 
- психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
- да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 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 давања 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, утвђено дискриминаторно понашање 

 
 
 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 

Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања огласа на 
огласној табли Националне службе за 
запошљавање и интернет страници 
Предшколске установе и почиње да 
тече наредног дана од дана 
објављивања (28.07.2022.) 

Адреса на коју се подноси пријава Предшколска установа „Милица 
Ножица“, ул. Владе Даниловића 9, 
14000 Ваљево, са напоменом: „за 
конкурс“ 

Лице за контакт за давање 
обавештења о конкурсу 

Славица Андрић 014/ 228-633; 
062 8058307; pumn.konkurs@gmail.com 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ 
ПРИЈАВУ: 

-попуњен и одштампан пријавни 
формулар (на званичној интернет 
страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) 

- кратка биографија 
-доказ о одговарајућем образовању- 

оверена фотокопија  дипломе о 
стеченом образовању у складу са 
прописаним условима; 

-доказ из казнене евиденције МУП – 
уверење о неосуђиваности 

-уверење о држављанству – оригинал 
или оверена фотокопија са датумом 
издавања  не старијим од шест 
месеци 

-изјава о начину прибављања 
докумената (преузети на сајту 
Установе или лично у Установи) 



-сагласност за обраду личних 
података (преузети на сајту 
Установе или лично у Установи) 

 

Начин и редослед провере 
испуњености услова 

-провера формално-правних услова – 
увидом у податке из пријаве и на основу 
расположиве документације; 
-процена  психичке  и физичке 
способности за рад са децом- 
стандардизованим психолошким 
тестовима, проверу врши НСЗ; 
- интервју 
- здравствена способност 
 
 
 
 

НАПОМЕНА 
 

Образац пријавног формулара  налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Исти је потребно попунити, одштампати и својеручно потписати. 
 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) прописано је  
да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
 
Потребно је да  учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности: да Предшколска установа прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да  то кандидат учини сам. 
 
Препорука је  да учесник конкурса сам достави сву неопходну 
документацију, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса. 
 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, непотпуне  или неуредне 
пријаве биће одбачене решењем. 
 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. 
 

 
 

 
 
                                                                                                   ВД ДИРЕКТОРА 

 
                                                                                            ___________________ 
                                                                                              Споменка Ђуровић 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


