
Решење школског одбора о избору директора 

 

___________________________ (назив школе, предшколске установе) 

 

Број: ___________________ 

Датум: _________________ 

Место: _________________ 

 

На основу чл. 59. ст. 9, 10, 12, 13. и 17. и чл. 60. ст. 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 , 52/2011 и 55/2013, у 

даљем тексту: Закон) и члана ____ Статута, Управни/Школски одбор 

_______________ (назив основне, средње школе, предшколске установе), у 

поступку избора директора, на седници одржаној дана __________ године донео је: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА 

 

I Одлука о избору директора _______________ (назив школе, предшколске 

установе), број __________ од __________ године сматра се донетом дана 

__________ године. 

 

II Изабрани кандидат _______________ (име и презиме) по образовању 

________________________ (навести степен и назив стручне спреме), из 

_______________, улица и број _______________ обавезан је да ступи на дужност 

дана __________ године. 

 

III Мандат изабраног директора траје четири године и тече од дана ступања на 

дужност. 

 

IV Изабрани директор је у обавези да положи испит за директора у року од једне 

године од дана ступања на дужност. 

 

V Решење Управног / Школског одбора је коначно. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Управни/Школски одбор је одлуком, број _______ од ________ године, по 

конкурсу објављеном у __________________, од __________ године за директора 

______________________________ (назив школе) изабрао _______________ (име и 



презиме), по образовању ________________________ (навести степен и назив 

стручне спреме), из ____________________. 

 

У складу са одредбама члана 60. ст. 7. и 8. Закона одлука о избору са 

документацијом о изабраном кандидату достављена је на сагласност министру 

просвете дана __________ године. Пошто је министар на одлуку о избору дао 

сагласност дана __________ године, бр. сагласности___________(или, пошто 

министар у року од 30 дана од дана достављања одлуке није донео акт којим је 

одбио сагласност на одлуку), одлука се сматра донетом дана __________ године, 

као што стоји у изреци решења под I. 

 

На основу члана 59. ст. 12. и 13. и члана 60. ст. 9 . Закона, директор се бира на 

период од четири године, а Управни/Школски одбор као орган управљања, по 

давању сагласности министра, надлежан је да донесе решење о избору директора 

којим утврђује време ступања на дужност и обавезу полагања испита за директоре, 

као што стоји у изреци решења под II, III и IV.  

 

Пошто је интерна заштита (право на приговор) права запослених у установи за 

образовање и васпитање, у складу са чланом 145. Закона, предвиђена у односу на 

решења директора, а не и у односу на решења органа управљања, ово решење 

Управног/Школског одбора је коначно, како и стоји у изреци решења под V. 

 

 

Поука о правном леку: 

Против овог решења може се покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 

достављања решења неизабраном кандидату. 

 

Достављено: 

– именованом 

– архиви 

 

 

Председник Управног (Школског) одбора 

_________________________________ 


