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ОШ „Иван Милутиновић“                        
Београдски пут број 50. 
С у б о т и ц а                                                 
Дел. Број: 01-144                           
Датум:28.02.2018. година        

 
 

           На основу члана 123. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор OШ ''Иван Милутиновић'' Суботица, на 
седници одржаној дана 27.02.2018. године,  донео је следећи 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 

Предмет Правилника 
Члан 1. 

Овим правилником уређује се услови, поступак за избор директора, начин формирања 
и задатак комисије која спроводи поступак избора директора и начин избора директора. 

Услови за избор директора  
Члан 2. 

За директора установе образовања и васпитања може да буде изабрано лице: 
1) које има одговарајуће образовање за наставника основне школе односно за педагога 

и психолога; 
2) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3)  које 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 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) које има држављанство РепубликеСрбије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно – васпитни рад; 
6) дозволу за рад наставника васпитача и стручног сарадника; 
7) положен испит за директора; 
8) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након 

стеченог одговарајућег образовања. 
 

Образовање  
Члан 3. 

 Одговарајуће образовање има кандидат који  има образовање у складу са чланом 140. 
став 1. и 2.  Закона о основама система образовања и васпитања за основну школу и подручје 
рада, односно подзаконским актом којим је регуласана врста и степен образовања за подручје 
рада наставника и стручног сарадника у основној школи. 

 
Знање српског језика и језика на коме се обавља образовно – васпитни рад 

Члан 4. 
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Доказ о знању српског језика и језика на коме се обавља образовно – васпитни рад у 
школи се доказује у складу са чланом 141. став 7. Закона о основама система образовања и 
васпитања. 

Лиценца за директора 
Члан 5. 

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање, 
дозволу за рад наставника васпитача и стручног сарадника, најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након  стеченог одговарајућег образовања 
и положен испит за директора установе. 

Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за 
директора установе и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке. 

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (лиценца за 
директора). 

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност, односно од дана почетка организовања полагања 
испита за директора. 

Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на 
дужност односно од дана почетка организовања полагања испита за директора, престаје 
дужност директора. 

 
Конкурс за избор директора 

Члан 6. 
 Поступак за избор директора се покреће одлуком Школског одбора о раписивању 

конкурса за избор директора. 
 Конкурс за избор директора се објављује у средствима јавног информисања. 
 Конкурс за избор директора се расписује најраније шест месеци, а најкасније четири 

месеца пре истека мандата директора. 
 Рок за подношење пријава по конкурсу за избор директора је 15 дана од дана 

објављивања конкурса и мора да садржи услове које кандидати треба да испуњавају и доказе 
које морају да поднесу: 

- оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
- доказ о поседовању лиценце за рад; 
- доказ о радном стажу; 
- доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 
- уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбама члана 139. став (1) тачка 

3) Закона; 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- извештај о стручно – педагошком надзору о раду кандидата (извештај просветног 

саветника) ако га има; 
- уколико је кандидат лице које је претходно обављало дужност директора установе 

дужно је да достави и резултат стручно – педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања установе; 

- биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора. 

  
Комисија за избор директора 

Члан 7. 
Школски одбор бира комисију за избор директора која спроводи конкурс и прибавља 

неопходна мишљења. 
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Комисија из става 1. овог члана има 3 члана и то једног наставника разредне наставе, 
једног наставника предметне наставе и једног члана из реда ваннаставног особља. 

Члан комисије не може да буде лице које се кандидује на конкурс за избор директора 
поводом кога је комисија изабрана и са њим повезано лице. У случају да је то лице изабрано 
у комисију, дужно је да се изузме са места члана комисије и Шолски одбор уместо њега бира 
новог одговарајућег члана комисије. 

Задатак комисије је да обради конкурсну документацију, објави је у средствима јавног 
информисања, по прикупљању пријава кандидата утврди испуњеност законом прописаних 
услова за избор директора, при чему цени и доказ о резултату стручно – педагошког надзора 
о раду кандидата (извештај просветног саветника), обави интервју са кандидатима након чега 
прибавља мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима. 

Комисији, у њеном раду, стручну помоћ правне и административне природе пружа 
секретар школе. 

Комисија, по обављеним пословима из става 3. овог члана, саставља Извештај о 
спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену документацију кандидата 
и потребна мишљења и доставља их Школском одбору у року од 8 дана од дана завршетка 
поступка. 

Комисија све одлуке доноси већином укупног броја чланова. 
Члан комисије који је гласао против одлуке коју је Комисија донела има право да се 

његово издвојено мишљење унесе у записник. 
 

Мишљење Наставничког већа 
Члан 8. 

Комисија за избор директора након прикупљања пријава по расписаном Конкурсу за 
избор директора, и обављеног интервјуа са кандидатима, о пријављеним кандидатима,  
прибавља мишљење Наставничког већа. 

Мишљење Наставничког већа даје се на посебној седници којој присуствују сви 
запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем. 

Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин: 
- на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата, по 

азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена; 
- гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата; 
- тајно гласање спроводи и утврђује изабрана комисија из реда Наставничког већа; 
- чланови комисије имају право гласања; 
- сматра се да позитивно мишљење у поступку избора директора школе има кандидат који је 

добио већину гласова од укупног броја запослених у школи. 
 

Мишљење одговарајућег Националног савета националне мањине 
Члан 9. 

По истеку рока за подношење пријава по расписаном конкурсу за избор директора, а 
пре истека поступка за избор директора који спроводи Комисија за избор директора, Школски 
одбор о пријављеним кандидатима прибавља мишљење одговарајућег националног савета 
националне мањине. 
 Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење из става 1. овог 
члана у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 
 

Избор директора школе 
Члан 10. 
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На основу Извештаја Комисије за избор директора, а по прибављању потребних 
мишљења, Школски одбор сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и предлог за избор директора, које заједно са извештајем Комисије, доставља 
Министру у року од 8 дана од дана достављања извештаја Комисије. 

Школски одбор све одлуке доноси гласањем, већином од укупног броја чланова. 
Члан Школског одбора који је гласао против одлуке коју је Школски одбор донео има 

право да се његово мишљење унесе у Записник. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема документације из става 1. овог члана врши 

избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. 

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у 
складу са законом односно да би избор било ког кандидата са листе из става 1. овог члана 
могао да доведе у питање несметано обављање делатности школе, у року од 8 дана доноси 
решење о поновном расписивању конкурса за избор директора. 

 
Ступање на снагу Правилника 

Члан 11. 
 Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на 

огласној табли школе.  
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                       M.П.                            ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                                                                                                          ____________________                                       
                                               Стипан Стантић 

 
 
 

 
 
 


