
Република Србија 

АП Војводина 

Општина Мали Иђош 

ООШ  ''Ади Ендре'' 

Мали Иђош, Главна 27. 

 

                                                       О    Г    Л    А    С 
      

        1. педагошки асистент – један извршилац, на одређено време за школску 2019/2020 годину 

односно до 31.08.2020. године, за рад на мађарском и српском наставном језику, са пуним радним 

временом од 100% заступљености  

 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидати треба да 

испуњавју услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон и 10/2019), Правилника о програму обуке за педагошког 

асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010) и Правилника о систематизацји послова и радних задатака у 

ООШ ''Ади Ендре'': психичка, физичка и здравствена способност, што се доказује лекарским уверењем; 

да кандидат није осуђиван правноснажном 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 родоскврнуће, 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, да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад. За радно место педагошког асистента потребно је образовање: IV степен 

стручне спреме, које се доказује овереном фотокопијом дипломе; савладан програм обуке за 

педагошког асистента који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

тј. завршен програм обуке за педагошког асистента, што се доказује оргиналом или овереном 

фотокопијом документа. 
             Уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат треба да достави: уверење о држављанству РС; оверен 

препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију завршеног 

програма обуке за педагошког асистента (уводни модул); а лекарско уверење којим се доказује 

психичка, физичка и здравствена способност подноси се пре закључења уговора о раду; уверење да 

кандидат није осуђиван правноснажном 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 родоскврнуће, 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 прибавља кандидат од стране МУП-а и доказ о знању језика. Документација мора бити 

достављена у оригиналу, a могу и копије оверене од надлежног органа (нотар).  

          Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 

пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 

достављају установи (напомена: молбе без пријавног формулара неће бити разматране). 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним документима могу се 

доставити: лично - секретаријату школе или поштом на адресу школе (Огледна основна школа  ''Ади 

Ендре''; 24321 Мали Иђош, ул. Главна бр. 27), са назнаком „За конкурс“. Информације о конкурсу, 

могу се добити путем телефона: 024/730-664. 

 

 

 


