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Na osnovu člana 15. Pravilnika o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih 
programa i drugih oblika rada koje ostvaruje Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica 
 

PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SUBOTICA 
 

upućuje 
JAVNI POZIV 

 
ZA PRIJAVU POSEBNIH, SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA I DRUGIH OBLIKA RADA KOJE OSTVARUJE 
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SUBOTICA 
 
Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica raspisuje Javni poziv za prijavu posebnih specijalizovanih 
programa i drugih oblika rada koji će se ostvariti u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u radnoj 
2015/16 godini. 
 
Posebni i specijalizovani programi za koje se raspisuje Javni poziv su: 
 

 
 
 
 
 
 

  

1. Рано учење енглеског језика. 

2. Спорт у вртићу/аикидо,школице спортова/ 

3. Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала - радионице за децу  и родитеље 

4. Логичко- математичке радионице 

5. Развијање комуникативних вештина на  језику друштвене средине мађарски-српски 

6. Плес у вртићу 

7. Креативна радионица - ликовне радионице за децу у вртићу 

8. Радионице социјалне комуникације 

9. Креативна еко- радионица 

10. Радионице за развој говора и језика превенције сметњи учења 

11. Музичко забавиште 

12. Рођендаоница 

13.  Рад са даровитом децом 

14 Радионице дечије поезије 

15 Саветовалиште за родитеље 

16. Летовање у вртићу 

17. Школа за родитеље 

18 Рано учење немачког језика 

19. Балет у вртићу 

20. Програма за заштиту животне средине 
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Rok za podnošenje prijava je 26.10.2015. godine. 
 
Neophodno je da prijava na ovaj poziv sadrži popunjen Obrazac za prijavu posebnih, specijalizovanih 
programa i drugih oblika rada i usluga kao i prateću dokumentaciju. 
 
Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci za prijavu i ostale informacije od 
značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ustanove www.nasaradost.edu.rs 
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Ustanove ili putem 
preporučene pošte na adresu: Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica, Antona Aškerca 3, 24000 
Subotica, sa naznakom "za Javni poziv za prijavu posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada 
koje će se ostvariti u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u radnoj 2015/16 godini. 
 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 
 


