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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОПШЉАВАЊЕ 

-Филијала Ужице- 

 

КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ 

 

 На конкурс за избор директора може да се пријави кандидат који испуњава следеће  

услове: 

1) одговарајуће високо образовање за наставника стручне школе у подручјима рада 

економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, педагога и 

психолога 

2) дозволу за рад – лиценцу (положен стручни испит)  

3) најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након 

стеченог високог образовања 

4) психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 

5) 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 родоскрнављење, за кривично дело  примање мита или давање 

мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пoлне 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 

6) држављанство Републике Србије 

7) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 

 

Кандидат је дужан да уз пријаву  на конкурс поднесе следећу документацију: 

- оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном факултету 

- овeрен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту  

( испита за лиценцу) 

- потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 

васпитања након стеченог високог образовања 

- уверење о држављанству Републике Србије 

- биографске податке са кретањем у служби са широм радном биографијом и 

евентуалним прилозима којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и 

друге способности. 

Доказ о испуњености услова из тачке 4) доставља кандидат који је Одлуком школског 

одбора изабран за директора Школе у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 

Доказ о испуњености услова из тачке 5) прибавља Школа. 



Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу 

„Послови“. 

Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова доставити у назначеном року 

лично или на адресу школе : Економска школа, 31 000 Ужице, Трг Светог Саве 6. 

 


