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КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 I - Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 122,139 и 140. 
Став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл.РС бр. 
88/2017,27/2018,10/2019, 6/2020 i 129/2021),  и то. 

 на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: - студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, - студије другог степена из области 
педагошких наука или области педагошких наука. Лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета,

  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до  10. септембра 2005.године; - дозволу за рад за наставника , педагога или 
психолога; - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; - да има држављанство Републике Србије; - да 
зна српски језик; - најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. - да има обуку и положен испит за директора установе; 
II. Уз пријаву кандидат подноси: - биографију кандидата са кретањем у служби, адресом 
становања, бројем телефона, адресом електронске поште,; - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту(лиценца); - 
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; - доказ о неосуђиваности и 



непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а (не старијеод 6 месеци); - доказ да се 
против њега не води кривични поступак -потврда суда (не старије од 6 месеци); - извод из матичне 
књиге рођених ; - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) ; - доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима-лекарско уверење (не старије од 
6 месеци) ; - оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује; - оквирни план рада 
за време мандата; - доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег 
вредновања за кандидате који су претходно обављали дужност директора. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.. 
Пријаве достављати на адресу Основна школа 'Бранко Радичевић''' Мали Зворник, Краља Петра I 
бр.10, са назнаком '' Конкурс за директора ''. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 015/471-923 или на мејл школе osbrankora@mts.rs


