
Предшколска установа
дјечији вртић „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“
Источно Ново Сарајево
Ул. Змај Јовина бб

Број: 00-2-688/20
Датум: 12.10.2020. године.

На основу члана 198. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/16) и члана 37.
став 1. тачка њ) Статута ПУ дјечији вртић „Патријарх Павле“ Источно Ново Сарајево бр. 148/17 од 22.02.2018.
године, Одлуке о утврђивању потребе и условима за пријем приправника у радни однос бр. 00-2-687/20 од
12.10.2020. године, директор je , дана 12.10.2020. године, расписао :

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приравника у радни однос ради обављања приправничког стажа

I – Основни подаци
1. Расписује се Јавни конкурс за пријем 4 приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12

мјесеци, ради обављања приправничког стажа, а у складу са Уговором о одобравању средстава за
финансирање зарада приправника са ВСС бр. 02.1.3/0601-278-3/20 од 15.09.2020. године.

II –Услови за кандидате
2. Поред услова предвиђених члановима од 26. до 31. Закона о раду („Службени гласник Републике

Српске“ бр. 01/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности за рад, кандидати
морају испуњавати и посебне услове и то:

- Најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском
програму предшколског васпитања и образовања, или програму за образовање васпитача, или студијском
програму педагогија или студијском програму психологија.

3. Рад у предшколској установи не може обављати лице које је правоснажно осуђено за кривично
дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и
образовања, а односи се на дјела учињена против: достојанства личности, морала, службене
дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над
дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију,
производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и
злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а
што ће Установа провјерити службеним путем за изабраног кандидата прије ступања на рад.

III – Документи потребни за пријаву на конкурс
4. Кандидати су обавезни доставити сљедеће:
- Пријаву на Јавни конкурс (слободна форма која поред основних података о кандидату садржи и кратку

биографију, или образац пријаве који кандидати могу преузети у Установи или на веб страници Установе
www.vrticpatrijarhpavle.com, од дана објаве конкурса).

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија образца без ограничења трајања)
- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија)

http://www.vrticpatrijarhpavle.com


- Диплома (оригинал или овјерена фотокопија)
- Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми

увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија)
- Документ у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом

издат од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
(оригинал или овјерена фотокопија)

IV – Рок за подношење пријаве
5. Рок за достављње пријава је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новинама „Глас Српске“.

VI – Начин достављања
6. Пријаве се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу Установе.

VII – Интервју
7. Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама Установе,

дана 26.10.2020. године, у 10 часова, те се кандидати неће посебно позивати.
8. Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматрат ће се да је одустао од пријаве на конкурс.

VIII – Начин објављивања
9. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Установе на адреси www.vrticpatrijarhpavle.com,

као и дневном листу „Глас Српске“.

Директор
_____________________

Никола Ашанин
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