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Предшколска установа 
„Наша радост“ 
Број 51 
Датум 14.01.2021. год. 
Лучани  
 
 
 На основу члана 119. став 1. тачка 6) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 10/19 и 6/20) и члана 76. став 1. тачка 6) у вези са члановима 79. 
и 82. Статута Предшколске установе „Наша радост“ Лучани и Одлуке о именовању комисије за 
спровођење конкурса за директора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, комисија је 
припремила 
 

К О Н К У Р С 
за избор директора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани 

на период од 4 године 
 

 
1. Кандидат за директора предшколске установе треба да испуњава следеће услове: 

  
 - дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, и 6/20), у даљем тексту Закон, тј. ако је стекао високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 
 - дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. Закона тј. ако је стекао високо образовање за васпитача на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем и има најмање 10 година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; 

 
 - да има дозволу за рад, наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу (члан 122. став 
3. и 4. Закона); 
 
 - обуку и положен испит за директора установе (пријава која не садржи доказ о положеној 
обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року од две године, члан 122. став 9. Закона); 
 
 - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
прилаже изабрани кандидат пре ступања на дужност директора, члан 139. став 1. тачка 2) и став 3. 
Закона);  
 
 - није осуђивано 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 
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 није правоснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; и 
да у току избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона; 
 
- да има држављанство Републике Србије (члан 139. став 1. тачка 4) Закона);  
 
- да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (члан 139. став 1. тачка 5) 
Закона);. 
 

2. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
 
- пријавни формулар (исти се може преузети на званичном сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који се попуњава и доставља уз конкурсну документацију);  
 
- оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
 
- оверену копију оригинал документа или обавештењa којим се доказује поседовање дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
 
- потврду којом доказује рад на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, и то најмање у трајању од осам година рада у установи, сходно члану 140. став 1. и 2. или 
најмање у трајању од 10 година рада у предшколској установи на пословима и васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140. став 3. Закона (оригинал); 
 
- доказ о завршеној обуци и положеном испиту за директора (уколико кандидати не поседују овај доказ 
у обавези су да положе испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност) 
 
- лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа, односно ступања на дужност, не старије од 6 месеци); 
 
- уверење/потврда надлежног Министарства унутрашњих послова да кандидат 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 наведена у члану 139. став 1. тачка 3) Закона, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци) 
 
- уверење/потврда издата од стране надлежног суда да у току избора није утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци); 
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- уверење/потврда издата од стране надлежног привредног суда да у току избора није утврђено да је 
правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); 
 
- уверење о држављанству РС (оригинал образац или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал образац или оверена копија не старија од 6 месеци); 
 
- доказ о знању српског језика на коме се организује васпитно-образовни рад (уколико је кандидат 
стекао образовање на страном језику); 
 
- краћа радна биографија са прегледом кретања у служби а нарочито у установама и предшколским 
установама; 
 
- доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, 
уколико је кандидат био предмет стручно-педагошког надзора); 
 
- доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(достављају кандидати који су претходно обављали дужност директора установе уколико је установа 
била предмет спољашњег вредновања); 
 

3. Директор се бира на период од 4 године, а мандат тече од дана ступања на дужност; 
 

4. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

5. Кандидат попуњава пријавни формулар (образац који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. 

   
6. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 

контакт телефон). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.  
 

7. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова слати поштом на адресу: Предшколска 
установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб 32240 Лучани, или лично у правно-
административној служби у Лучанима, са назнаком „Конкурс за директора предшколске 
установе “. 
 

8. Ближе информације о конкурсу се могу добити од секретара предшколске установе на телефон: 
032/817-339 све време рока за подношење пријава за конкурс у времену од 8,00 до 14,00 
часова.  

 
 
 
 У Лучанима 
 Дана 14.01.2021. године. 
 
                Председник Комисије 
         
           Ацо Луковић 


