ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
12220 Велико Градиште,
Улица Бошка Вребалова бр. 1
тел. 012/7662-633
Директор
на мандатни период од 4 године
Услови које кандидат за директора Установе треба да испуњава:
1) да има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Службени гласник РС'', бр, 88/2017 и 10/2019 – у даљем тексту: Закон) за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или лице које има
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања;
Кандидат изабран за директора који нема положен испит за директора школе дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом.
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном 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;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик.
Уз пријаву кандидат подноси следећа докумената:
1) биографске податке, односно радну биографију;
2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовање;
3) оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, васпитача и стручног сарадника,
односно уверења о положеном стручном испиту;
4) потврду о 8 година рада у области образовања уколико кандидат има образовање из члана 140.
ст. 1. и 2. Закона, односно потврду о 10 година рада у области образовања уколико кандидат има
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. овог закона;
5) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (фотокопија извештаја
просветног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду
надлежне школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата;
6) фотокопија резултата стручно-педагошког надзора установе и оцена спољашњег вредновања
(уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе);

7) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци);
8) уверење вишег или основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019), не старије од 6 месеци, уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова РС о подацима из казнене евиденцији за кривична дела 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије
од 6 месеци);
9) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
10) извод из матичне књиге рођених;
11) доказ да кандидат зна српски језик уколико није образовање стекао на српском језику.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Адреса: Предшколска установа „Мајски цвет“, ул. Бошка Вребалова бр. 1, 12220 Велико
Градиште.
Контакт телефон: 012/7662-633

