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Радно место: Директор школе 
Услови: високо образовање за наставника из подручја рада здравство и 
социјална заштита, педагога или психолога  
број извршилаца : 1                
рок за подношење пријаве: 15 дана 

 
 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ 

 
I - Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане 
чланом 140. Став1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гл.РС бр. 88/2017), 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 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које момбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области 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, и то за рад у 
школи у подручју рада којој припада Школа (здравство и социјална 
заштита); 

- 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;  
- доказ да се против њега не води кривични поступак -потврда суда; 
- извод из матичне књиге рођених (венчаних за  жене); 
- уверење о држављанству;  
- доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима-лекарско уверење; 
- 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 Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић'' 
Ниш, Зетска бр.55, 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 018/535165. 

 
                                                                                    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕДИЦИНСКА ШКОЛА Миленко Хаџић” ниш, ул. Зетска бр. 55 
тел. 018/530-508, тел/факс 018/225-041 ПИБ 102141648, шифра 
дел.85З2 мат.број: 07216106 жиро рачун: 840-1700660-57 
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бр. 02- 1740 
дана 

21.12.2017. 

На основу члана 119. став 1. тачка 6. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017) и члана 37. 
ст. 1. тач. 16) Статута, Школски одбор Медицинске школе „Др Миленко 
Хаџић” у Нишу, одлучујући о расписивању конкурса за избор директора 
школе, на седници одржаној дана 21 .12.2017 године, донео је 

О Д Л У К У 
1 . РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за избор директора Медицинске 

школе Др Миленко Хаџић” у Нишу, на основу усвојеног текста 
конкурса од стране Школског одбора. 

ll. Текст конкурса ће бити објављен у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање и садржаће све потребне услове за 
избор директора из члана 122. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања. 

Ш. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. 

lV. Конкурс ће спровести Комисија за избор директора, кор ће се 
именовати посебном одлуком Школског одбора  

V. Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе сва тражена документа. 

Образложење 
Чланом 119. став 1. тачка 6. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да орган управљања расписије конкурс за избор 
директора установе. 
Чланом 48. Статута Школе утврђено р да се конкурс објављује у средствима 
јавног информисања који излази на територији РС, а рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса  
Члановима 49.-62. Статута Школе предвиђен је поступак избора директора 
те да поступак спроводи комисија за избор директора. 
Чланом 128. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
утврђено р да дужност директора престар навршавањем 65 година живота, 
а чланом 123. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 
утврђено је да се конкурс за избор директора школе расписује најраније 
шест, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора. 
Како Светислав Младеновић, директор школе у мандату навршава 65 
година живота дана 01.05.2018. године, стекли су се услови за расписивање 
конкурса за избор директора, како је и одлучено у изреци одлуке. 

 


