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НАДЛЕЖНОСТ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ ПРЕМА ДЕЦИ/УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ 

РОДИТЕЉИМА 
 

Питање: Шта све обухвата надлежност директора установе за образовање и 

васпитање према деци/ученицима и њиховим родитељима? 

 

Одговор: Надлежност директора установе према деци/ученицима и њиховим родитељима 

односно другим законским заступницима обухвата: 

1) спровођење одредаба о упису у предшколску установу и школу -  чл. 17.23. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 

27/18-др. закон; у даљем тексту: Системски закон), чл. 13. и 14. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 101/17 

и 113/17-др. закон), чл. 55-57. Закона о основном образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. закон) и чл. 33-38. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. закон). 

2) планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе – члан 126. став 4. тачка 1) Системског закона; 

3) старање о обезбеђивању квалитета, самовредновању, стварању услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада – члан 126. став 4. тачка 2) 

Системског закона; 

4) старање о остваривању развојног плана установе – члан 126. став 4. тачка 3) 

Системског закона; 

5) пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика – члан 126. став 4. тачка 6) 

Системског закона; 

6) организовање и вршење инструктивно-педагошког увида и праћење 

квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника – 

члан 126. став 4. тачка 7) Системског закона; 

7) старање о регуларности спровођења свих испита у установи -  члан 126. став 

4. тачка 9) Системског закона; 

8) предузимање мера у случајевима повреде забрана из чл. 110-113. Системског 

закона – члан 126. став 4. тачка 10) Системског закона; 

9) предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и 

предлога просветног саветника као и других инспекцијских органа – члан 126. став 

4. тачка 11) Системског закона; 

10) старање о благовременом информисању деце, ученика и родитеља о свим 

питањима од интереса за рад установе у целини – члан 126. став 4. тачка 13) 

Системског закона; 

11) сарадња са родитељима деце и ученика и саветом родитеља – члан 126. став 

4. тачка 16) Системског закона; 
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12) одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика – члан 126. став 

4. тачка 18) Системског закона; 

13) обезбеђивање услова за остваривње права деце и права, обвеза и 

одговорности ученика, у складу са Системским и другим законом – члан 126. став 

4. тачка 20) Системског закона; 

14) сарадња са ученицима и ученичким парламентом – члан 126. став 4. тачка 

21) Системског закона; 

15) поступање по предлозима, питањима и ставовима савета родитеља – члан 

120. став 7. Системског закона; 

16) поступање по пријави ученика или његовог родитеља због повреде права 

ученика или непримереног понашања запослених према детету или ученика – члан 

79. ст. 3. и 5. Системског закона; 

17) поступање по пријави кршења права детета или ученика коју поднесе 

запослени у установи – члан 79. ст. 4. и 5. Системског закона; 

18) одлучивање о приговорима и жалбама на оцену и на поступак спровођења 

испита ученика – члан 82. Системског закона; 

19) покретање, вођење и окончавања решењем васпитно-дисциплинског 

поступка против ученика – члан 85. став 2. Системског закона; 

20) извршавање васпитно-дисциплинске мере укор директора – члан 86. став 1. 

тачка 2) и тачка 3) подтачка (1) Системског закона;  

21) доношење решење о искључењу ученика из средње школе – члан 86. став 10. 

Системског закона; 

22) утврђивање броја и структуре предшколских група предшколске установе, 

односно школе која остварује предшколски програм – члан 33. Закона о 

предшколском васпитању и образовању; 

23) образовање комисије за полагање испита ученика – члан 70. став 4. Закона о 

основном образовању и васпитању и члан 54. став 4. Законао средњем образовању и 

васпитању; 

24) обезбеђивање регуларности завршног испита – члан 74. став 5. Закона о 

основном образовању и васпитању; 

25) обезбеђивање услова и регуларности националног испитивања – члан 76. 

став 3. Закона о основном образовању и васпитању; 

26) обезбеђивање остваривања наставе и обављања испита за време штрајка 

организованог без минимума процеса рада – члан 79. став 5. Закона о основном 

образовању и васпитању и члан 92. став 5. Закона о средњем образовањеу и 

васпитању; 

27) старање и одговорност за благовремен и тачан унос података и одржавање 

ажурности евиденција  и безбедност података, без обзира на начин њиховог вођења 

– члан 88. став 2. Закона о основном образовању и васпитању и члан 77. став 2. 

Закона о средњем образовању и васпитању; итд. 

 


