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ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ИЗБОР ЛИЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

 ''РАЗВОЈ СПОРТА КРОЗ ШКОЛСКЕ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ''  

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ 

 

У складу са пројектом ''Развој спорта кроз школске спортске секције'', а на основу Сагласности 

Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, број 07.041/052-5467/19 од 8. јула 2019. 

године, Град Бања Лука позива професоре физичког васпитања и спорта без радног искуства у 

струци, незапослене професоре физичког васпитања и спорта, као и запослене професоре физичког 

васпитања и спорта који раде у основним или средњим школама Бањалуке у настави физичког 

васпитања, да се пријаве ради провођења циљева пројекта у основним школама града Бања Лука. 

 

Приликом пријављивања, неопходно је доставити сљедећу документацију:  

А - За професоре физичког васпитања и спорта без радног искуства у струци - стручно 

оспособљавање: 

1. Пријаву за стручно оспособљавање - ОБРАЗАЦ А). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске о незапослености. 

5. Кратку биографију. 

Б - За незапослене професоре физичког васпитања и спорта: 

1. Пријаву за незапослене професоре - ОБРАЗАЦ Б). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Потврду Завода за запошљавање Републике Српске о незапослености. 

5. Кратку биографију. 

В - За запослене професоре физичког васпитања и спорта који раде у основним или средњим 

школама Бањалуке у настави физичког васпитања: 

1. Пријаву за запослене професоре - ОБРАЗАЦ В). 

2. Извод из матичне књиге рођених. 

3. Овјерену фотокопију дипломе професора физичког васпитања и спорта (240 ЕТЦ бодова). 

4. Увјерење о запослењу у основној или средњој школи са радним искуством. 

5. Кратку биографију. 

 

Напомена: Предност при избору кандидата за реализацију пројекта имају професори физичког 

васпитања и спорта без радног искуства у струци, а затим незапослени професори физичког 

васпитања и спорта.  

Пријаве за реализацију пројекта се требају доставити најкасније до 23. августа 2019. године, 

на прописаним обрасцима за пријаве (Обрасци за пријаве се могу преузети на интернет порталу 

Града Бања Лука: http://www.banjaluka.rs.ba или у канцеларији 25 Градске управе Бања Лука), путем 

протокола у канцеларији број 14 Градске управе Града Бања Лука (радним даном од 8-15 часова) 

или поштом на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за образовање, здравство, 

омладину и спорт, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком:  

  

''Јавни позив за избор лица у реализацији пројекта 'Развој спорта кроз школске спортске 

секције' за школску 2019/2020 годину. '' 

 

Број: 12-Г-325219        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана, 31.7.2019. године      Мр Игор Радојичић  
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