
На  основу  члана  12. став  1. Правилника  о  сталном  стручном  усавршавању  и
напредовању  у  звања  наставника,  васпитача  и  стручних  сарадника  („Сл.  гласник  РС“,  бр.
109/2021) и члана 5. Правилника о начину образовања и рада комисије за припрему предлога
за одобравање програма сталног стручног савршавања и радне групе за припрему предлога за
одобравање осталих облика сталног стручног усавршавања у Педагошком заводу Војводине
број  356/1 од  19.05.2017  и  Правилника  о  изменама  и  допунама  Правилника  о  начину
образовања и рада комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног
савршавања  и  радне  групе  за  припрему  предлога  за  одобравање  осталих  облика  сталног
стручног  усавршавања  у  Педагошком  заводу  Војводине број  872/1  од  27.10.2017.  године,
Педагошки завод Војводине, дана 17.01.2022. године, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за избор чланова Комисије за припрему предлога за одобравање  програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на
којима  се  остварује  образовно-васпитни  рад  у  Аутономној  покрајини  Војводини  за  школску
2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.

Педагошки завод Војводине (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим
лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве за избор за
члана Комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на којима се
остварује  образовно-васпитни  рад  у  Аутономној  покрајини  Војводини  за  школску  2022/2023,
2023/2024. и 2024/2025. годину.

Чланови комисије морају да имају одговарајуће високо образовање, најмање 10 (десет) године
радног искуства у области образовања и васпитања и не могу бити аутори и/или реализатори
програма обуке. 

Директор  Завода ће  од  кандидата  који  испуњавају  тражене услове формирати Комисију  за
припрему  предлога  за  одобравање  програма  сталног  стручног  усавршавања  наставника,
васпитача  и  стручних  сарадника  на  језицима  националних  мањина  на  којима  се  остварује
образовно-васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини за школску 2022/2023, 2023/2024. и
2024/2025. годину. 

Задаци  чланова  комисије  за  припрему  предлога  за  одобравање  програма  сталног  стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на
којима  се  остварује  образовно-васпитни  рад  у  Аутономној  покрајини  Војводини  за  школску
2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину су да:

- разматрају и  усвајају извештај  стручне  службе  Завода  о  приспелим  пријавама  на
Конкурс;

- предлажу  директору  Завода  да  одлуком  одбаци,  без  разматрања  -  недопуштене,
неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве, са упуством о правном средству за
подносиоце ових пријава;

- процењују  испуњеност  захтева  из  Конкурса  -  допуштених,  исправних,  потпуних  и
благовремених пријава;

- припремају предлог  директору  Завода  за  одобравање,  односно,  неодобравање
програма сталног стручног усавршавања.



Приликом конкурисања кандидат обавезно наводи назив предмета, односно, стручне области
за које је компетентан, као и на којем језику националне мањине се пријављује као оцењивач.

Начин подношења пријаве: 

Попуњавање  обрасца  радне  биографије,  који  се  налази  на  интернет  страници  Завода
www.pzv.org.rs

Заводу се лично или препорученом пошиљком на адресу: Педагошки завод Војводине, 21101
Нови  Сад,  Булевар  Михајла  Пупина  6/1,  са  назнаком:  „За  Јавни  позив  за  избор  за  члана
комисије  за  припрему  предлога  за  одобравање  програма  сталног  стручног  усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на којима се
остварује  образовно-васпитни  рад  у  Аутономној  покрајини  Војводини  за  школску  2022/2023,
2023/2024. и 2024/2025. годину“  доставља попуњен образац радне биографије,  са следећим
прилозима:

1) диплома  високошколске  установе  о  стеченом  стручном,  академском,  односно,
научном називу (оверена фотокопија);

2) потврда правног лица у коме је кандидат запослен о радном искуству на пословима
у  образовању  и  васпитању  на  језицима  националних  мањина  -  националних
заједница на којима се остварује образовно-васпитни рад у АП Војводини (потврда
установе у којој је/био-ла запослен-а), а за кандидате који су остварили право на
пензију, уместо потврде, у пријавном формулару се наводи назив и седиште правног
лица у коме су радили непосредно пре одласка у пензију,  док незапослена лица
достављају потврду правног лица у коме су стекла најмање 10 (десет) година радног
искуства на пословима у образовању и васпитању на језицима националних мањина
-  националних  заједница  на  којима  се  остварује  образовно-васпитни  рад  у  АП
Војводини и

3) изричита изјава да кандидат није аутор и/или реализатор програма сталног стручног
усавршавања, односно учесник Конкурса  за одобравање програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних
мањина  на  којима  се  остварује  образовно-васпитни  рад  у  Аутономној  покрајини
Војводини за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.

Јавни позив остаје отворен 30 (тридесет)  дана од дана објављивања на интернет страници
Завода.

                                                                                                      

http://www.pzv.org.rs/

