
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 2020/2021 годину 
односно до 31.08.2021. године, са пуним радним временом од 100% заступљености 
 
II УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, било ког профила; савладан програм обуке за 
педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту 
(“Службени гласник РС”, број 87 од 12. децембра 2019. године), напомена: за лице које има 
савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за 
педагошког асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм обуке за 
педагошког асистента из 2016. године, сматра се да има савладан програм обуке према Правилнику 
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту(“Службени гласник РС”, број 87 од 12. децембра 
2019. године); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност 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 говори српски, мађарски и ромски језик; држављанство РС. 

             III Кандидат је дужан уз пријаву да приложи следеће:  
1. Попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (http://www.mpn.gov.rs/) – додати и податке за контактирање кандидата, 
2. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и потврду о савладаном програму обуке 

за педагошког асистента; 
3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
4. уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља се у надлежној 

полицијској управи према месту пребивалишта); 
5. лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са 

децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
 

Место рада: ООШ  ''Ади Ендре'', Мали Иђош, улица Главна 27. 
Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана од дана објављивања огласа/конкурса у листу 
„Послови“. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664 
Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ  ''Ади Ендре'', улица Главна бр. 27, 24321 Мали Иђош 
 
IV Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем.  
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
 
 

http://www.mpn.gov.rs/

