ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ ПАЈА МАРГАНОВИЋ „
Број: 77/6
Датум: 24.02.2020.
Панчево

На основу члана 119. Став 1. Тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник РС „ број 88/17, 27/18 – други закон и 10/19 ) и члана 49 – 60 Статута Економско –
трговинске школе „ Паја Маргановић „ у Панчеву, Школски одбор Школе, расписује

КОНКУРС
за избор директора школе

Директора школе именује министар на период од 4 године.
Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140.
став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест да:
1. Има одговарајуће образовање:
- На студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то:
a) Студије другог степена из научне, односно стручне области за одогварајући
предмет односно групе предмета;
b) 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;
-

На основним студијама у трајању од најмање четири године , по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајаљу од најмање три месеца, као и за кривична дела насиње у
породици, одузимање 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 за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

4. да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности;

5. 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 подношења оптужног предлога - за кривична дела из тачке 3;
6. има држављанство Републике Србије;

7. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања;

8. да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога ( лиценца или струцни испит
);

9. да има положен испит за директора школе ( изабрани кандидат који нема положен испит
за директора је дужан да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност );
10. да зна српски језик.

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање прописано
законом и образовање прописано правилником за наставника ове врсте школе, за педагога и
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију која садржати број фиксног или мобилног телефона, тачну адресу
пребивалишта, као и податке о кретању у служби или радном односу и предлог мера,
организације и начина руковођења школом коју би спровео као директор;
оверену копију дипломе као сведочанствоо стеченом одговарајућем образовању овера од стране јавног бележника;
уверење да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту ( оверену копију од
стране јавног бележника);
уверење о положеном испиту за директора, ако је кандидат положио испит ( оверену
копију од стране јавног бележника);

доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
8) уверење о држављанству ( оригинал или оверену копију ) ;
9) извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили име или
презимепосле издавања дипломео стеченом одговарајућем образовању;
10) уверење надлежне Полицијске управе да кандидат 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;
11) уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ;
12) кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања
прилаже јавну исправу на основу које се може утврдити стечено звање;
13) уверење надлежног суда да против њега није 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 става 2.тачка 3 текста овог конкурса;
14) уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да достави
уверење високошколске установеда зна српски језик као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад;
15) уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања(извештај просветног саветника);
16)фотокопија важеће личне карте или очитану биометријску личну карту.
7)

Уверење из става 2. тачка 4) мора садржати јасно наведено радно место на којем је кандидат
стекао радно искуство на пословима образовања и васпитања.Уверења из става 2. тач. 7,9,10 и
уверење надлежног суда из тачке 11. не могу бити старија од 6 месеци;

Лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Изабран директор који нема положен испит за директора , дужан је да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност.
Школски одбор образује комисију за избор директора која спроводи поступак за избор директора
и то обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор
директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење наставничког већа о
пријављеним кандидатима.
Министар у року од 30 дана од дана пријема документације врши избор директораи доноси
решење о његовом именовању, о чему школаобавештава лица која су се пријавила на конкурс.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на
адресу: Економско-трговинска школа „ Паја Маргановић „ Панчево, Ослобођења број 25, 26000
Панчево.
Конкурс за избор директора објављује се истовремено у листу „ Послови „ Националне службе за
запошљавање , на Огласној табли школе у наставничкој канцеларији – зборници и на званичном
веб сајту школе.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „ Послови „.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон је 013/ 314-349; контакт особа Љубановић Славица, секретар Школе.

Председник Школског одбора
Ровчанин Бранислав с. р.

