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ЛИЦЕНЦА ЗА ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

Питање: Колико траје програм обуке чије је савладавање услов за полагање испита 

за лиценцу за директора школе? 

 

Одговор: Стицање лиценце за директора установе за образовање и васпитање 

(предшколске установе, основне и средње школе) уређено је Правилником о програму 

обукеи полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитање 

(„Службени гласник РС“, број 63/18; у даљем тексту: Правилник). 

Да би неко лице имало право на полагање испита за стицање лиценце за директора 

установе, неопходно је, између осталог, да савлада програм обуке чији је циљ 

оспособљавање кандидата за стиацање компетенција директора у складу са стандардима 

прописаним правилником којим се прописују стандарди компетенција директора установа 

образовања и васпитања. 

Правилником је утврђено да програм обуке траје од 16 до 104 сата, односно од два до 

13 дана. 

Трајање и садржај програма обуке зависи од услова из члана 2. став 6. Правилника 

(својства кандидата): 

1) Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) за: 

(1) директора установе који има најмање шест година искуства на пословима 

руковођења образовно-васпитном, односно васпитно-образовном установом, у 

поступку спољашњег вредновања оцењеном највишом оценом (4) за укупни 

квалитет рада; 

(2) директора установе који има најмање шест година искуства на пословима 

руковођења образовно-васпитно, односно васпитно-образовном установом, у 

поступку спољашњег вредновања оцењеном оценом (3) за укупни квалитет рада, с 

тим да су сви стандарди у области која се односи на организацију рада и 

руковођење остварени, од чега већина на највишем нивоу квалитета. 

2) Интерактивна обука у трајању од 32 сата (четири дана) и индивидуална 

обука на даљину у трајању од 72 сата (девет дана) за: 

(1) директора установе који има мање од шест година искуства на пословима 

руковођења образовно-васпитном, односно васпитно-образовном установом; 

(2) директора устнаове који има више од шест година искуства на пословима 

руковођења образовно-васпитном установом, односно васпитно-образовном 

установом, у поступку спољашњег вредновања оцењеном једном од две најниже 

оцене за укупни квалитет рада; 

(3) лице које испуњава услове за директора установе, у смислу Закона о 

основама система образовања и васпитања, а у тренутку пријављивања за обуку не 

обавља послове директора. 

3) Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) и индивидуална обука на 

даљину у трајању до највише 72 сата (девет дана) за директора установе са звањем 

мастера, специјалисте, магистра или доктора наука у области лидерства, 

менаџмента у образовању или образовних политика. 
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Министар надлежан за послове образовање именује комисију која доноси одлуку о 

трајању и садржају обуке за директора устнаове са звањем мастара, специјалисте, магистра 

или доктора наука у области лидерства, менаџмента у образовању или образовних 

политика. Ову комисију чине представници Завода за  унапређивае образовања и 

васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и просветни 

саветници. 

Обавеза је кандидата да, после савладаног програма обуке, спроведе истраживање 

образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, да изради извештај о 

спроведеном истраживању, који садржи кључне резултате истраживања и препоруке за 

унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, и да припреми 

портфолио који садржи доказе о остварености стандарда компетенција директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


