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К   О   Н   К   У   Р   С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

на период од 4 године 
                                                               
1.  Директор__ –  на мандатни период од четири године 
 
        УСЛОВИ: Kандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; даље - Закон), а то су: одговарајуће високо образовање из 
члана 140. став 1. и 2. Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице које има завршене ове студије другог степена, 
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; дозвола за рад 
(положен стручни испит) за наставника, психолога или педагога; да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван 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 дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик); да има 
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.  
 

       ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о 
стеченом одговарајућем образовању у складу са чланом 140. Закона; оверену копију доказа о 
дозволи за рад наставника или стручног сарадника; доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван, у 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона, издато након објављивања конкурса; оргинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених доставља кандидат који је променио презиме 
односно име после издавања дипломе о стеченом образовању; оргинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не стариу од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик и мађарски језик (у складу са одредбом члана 141. став 7. Закона); оверену копију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања – доставља 
кандидат који је претходно обављао дужност директора установе; биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања; предлог програма рада директора школе. У складу са чланом 123. 
став 14. Закона, кандидат може да достави и оргинал или оверену копију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду.  



       Директор школе се именује на период од 4 године. Изабрани директор, који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. 
Директору који не положи испит за директора, у року од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора.  
       Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор директора, оверавају се од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона на српском језику, достављањем 
овог доказа, сматра се да је доставио доказ да зна српски језик, такође, уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона на мађарском језику, 
достављањем овог доказа, сматра се да је доставио доказ да зна мађарски језик.  
        Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.  
         Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.  
         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.  
         Одлука о избору директора школе биће донета у законском року.  
         Пријаве са потребним документима могу се доставити у затвореној коверти: лично - 
секретаријату школе или поштом на адресу школе (Огледна основна школа  ''Ади Ендре''; 24321 
Мали Иђош, ул. Главна бр. 27), са назнаком „Конкурс за избор директора“.  
        Информације о конкурсу, могу се добити путем телефона: 024/4730-664. 

   

                                                                                                

 

 


