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На основу члана 15. Правилникa о врстама, начину остваривања и финансирања 

посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска 

установа, директор Предшколске установе "Наша радост" Суботица, расписује: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДРУГИХ ОБЛИКА 

РАДА КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" 

СУБОТИЦА 

 
Предшколска установа "Наша радост" Суботица расписује Јавни конкурс за пријаву 

посебних специјализованих програма и других облика рада који ће се остварити у 
Предшколској установи "Наша радост" Суботица у школској 2017/2018. години. 
 
Посебни и специјализовани програми за које се расписује Јавни конкурс су: 
 

 
 
 
 
 

  

1. Рано учење енглеског језика. 
2. Спорт у вртићу/школице спортова/ 

3. Kарате/аикидо 

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

5. Логичко- математичке радионице 
6. Развијање комуникативних вештина на  језику друштвене средине мађарски-српски 

7. Плес у вртићу 
8. Креативна радионица - ликовне радионице за децу у вртићу 
9. Креативна еко- радионица 
10. Радионице за развој говора и језика превенције сметњи учења 
11. Музичко забавиште 
12. Рад са даровитом децом 
13. Радионице дечије поезије 
14. Рано учење немачког језика 
15. Балет у вртићу 
16. Програма за заштиту животне средине 
17. Програм припреме за школу 
18. Дечији хор 
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Рок за подношење пријава траје почев од  13.06.2017. године до 21.06.2017. године. 

 
Неопходно је да пријава на овај позив садржи попуњен Образац за пријаву посебних, 

специјализованих програма и других облика рада и услуга као и пратећу документацију. 
 

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци за 
пријаву и остале информације од значаја за спровођење овог јавног позива налазе се на сајту 
Установе www.nasaradost.edu.rs. 
 

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Установе 
или путем препоручене поште на адресу: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, 
Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица, са назнаком "за Јавни позив за пријаву посебних, 

специјализованих програма и других облика рада које ће се остварити у Предшколској 

установи "Наша радост" Суботица у школској 2017/2018. години. 
 
 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
 
 


