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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 

Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402661-86 

Šifra delatnosti: 8891 

 
Дел. бр.: 2035/01 

Датум: 21.09.2022. 

 

У складу са Годишњим планом рада установе за школску 2022/2023. годину 

Предшколска установа "Наша радост" Суботица, расписује: 

 

 

КОНКУРС 

ЗА ОДАБИР ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА 

 

 

Предшколска установа "Наша радост" Суботица расписује Конкурс за одабир 

позоришних представа које ће се реализовати за потребе Предшколске установе "Наша 

радост" Суботица у школској 2022/2023. години, а закључно са 20.06.2023. године. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица. 

 

Заинтересована лица дужна су да уз Образац пријаве, поднесу снимак представе на CD 

или DVD носачу.  

 

Образац за пријаву налази се на сајту Установе www.nasaradost.edu.rs. 

 

Пријава садржи: 

1. Кратак опис представе; 

2. Циљну групу; 

3. Начин организације остваривања програма: 

                  а. место-објекат 

б. трајање 

в. број деце по групи 

г. језик нa коме се изводи програм 

4. Квалификације и искуство реализатора; 

5. Материјале и опрему неопходну за реализацију; 

6. Цену представе. 

 

Осим обрасца пријаве и предлога програма заинтересована лица су дужна да доставе: 

1. фотокопију личне карте или извод из регистра Агенције за привредне регистре; 

2. фотокопију доказа о квалификацији (диплома, сертификат и сл.) 

 

Неопходно је да представе задовоље следеће критеријуме: 

1. да се ненаметљиво баве темама везаним за одрастање и праве животне вредности, било 

кроз класичне бајке, савремене приче, басне, песме или кореографије; 

2. да садрже поруке које нису експлицитно дате, већ се суптилно намећу; 

3. да су визелно допадљиве и да негују естетске вредности; 

4. да су обогаћене одговарајућим музичким садржајем; 

5. да су лишене непримереног и увредљивог садржаја; 

6. да одговарају узрасту предшколске деце.  
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Након што комисија донесе одлуку о одабиру, са одабраним понуђачима биће закључен 

Уговор о сарадњи. 

Одабрани понуђачи су у обавези да представу понуде свим објектима Предшколске 

установе „Наша радост“ Суботица. 

 

Рок за подношење пријава траје од 23.09.2022. године до 07.10.2022. године до 10:00 

часова. 

 

Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или непосредно у канцеларију 

техничког секретара Установе на адреси: Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица, са назнаком 

“Конкурс за одабир позоришне представе у школској 2022/2023. години“. 

 

Неопходно је да пријава на овај позив садржи попуњен Образац за пријаву као и пратећу 

документацију. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

 


