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Управни одбор Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево, ул. Владе 
Даниловића бр. 9, расписује конкурс за избор 
 

ДИРЕКТОРА 
на мандатни период од четири године 

 
 
I 

 
УСЛОВИ: 
 
Кандидат за директора предшколске установе мора да испуњава услове 
прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“ бр. 88/2017,  27/2018- др. закон (1), 27/2018 – др. закон (2), 10/2019 , 6/2020 и 
129/2021) у члану 122. став 2, 3 и 4, члану 139. и члану 140. и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 108/2015) и то: 
 

1. Да има одговарајуће  образовање за васпитача или стручног сарадника: 

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) 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 из тачке 1) подтачка (б)  мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета;  или 
2)  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
 3) лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем за 
васпитача, 
 

2. да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 

сарадника односно положен стручни испит 
 

3.  да има савладану обуку и положен испит за директора установе 

 
4. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања 

и  васпитања,  након стеченог одговарајућег образовања;  
односно  у случају из тачке 1. 3),  најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. 

 



5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; 
 

6.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 родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело 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; 
 
7. да има држављанство Републике Србије; 

8.  да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

I 

Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) учесници конкурса доствљају 
следећу документацију којом доказују да испуњавају прописане услове: 

- биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана 
рада; 

- оверену фотокопију дипломе  о стеченом одговарајућем образовању; 
- оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу односно 

стучном испиту за наставника, васпитача или стручног сарадника (дозволу 
за рад); 

- потврду о радном стажу у установи односно у предшколској установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал); 

- уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор 
директора (издато након објављивања конкурса- оригинал); 

- уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе  о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога – за наведена 
кривична дела (издато након објављивања конкурса – оригинал); 

- уверење привредног суда да није  правноснажно оптужен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 30 дана од датума 
објављивања конкурса - оригинал); 

- уверење о држављанству Републике Србије ( не старије од шест месеци 
од датума објављивања конкурса- оригинал); 

- извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); 

- лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, издату од надлежне здравствене 
установе (не старије од шест месеци од датума објављивања конкурса – 
оригинал или оверена фотокопија); 

- извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата ( уколико је  кандидат имао стручно-педагошки 
надзор) а уколико нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на 
околност недостављања извештаја; 

 



 
 

- доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе; 

- оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеним испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора установе); 

- уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија). 

 

III 

Рок  за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања  конкурса у 
публикацији „Послови“. 
Комисија за избор директора ће након обраде конкурсне документације и 
утврђивања испуњености законом прописаних услова за избор директора, 
обавити интервју са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти, лично 
у службу администрације Предшколске установе од 7 до 15 часова или поштом 
на  адресу: Предшколска установа „Милица Ножица“, 14000 Ваљево, Владе 
Даниловића 9, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“. 
 

Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара Установе, на 
телефон 014/ 228-633. 

 
 
 

                                                                                                    

         ПРЕДСЕДНИК 
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