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Директор установе за образовање и васпитање 
 
Питање: За директора школе је изабрано лице које ту дужност у нашој 
школи обавља још од 2007. године. Да ли за то лице школски одбор 
доноси решење о премештају на радно место директора? 
 
Одговор: Законом о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник рС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20) јесте прописано да 
орган управљања доноси решење о премештају лица именованог за 
директора установе на радно место директора (члан 124. став 2), ако је за 
директора именовано лице из реда запослених у тој установи. 

Међутим, у ситуацији из вашег питања нема основа (ни смисла) 
доносити такво решење, и то из следећих разлога: 

Прво, решење о премештају има смисла само ако се запослени 
премешта са једног на друго, одн. различито радно место. То у ситуацији из 
вашег питања није случај па би инсистирање на доношењу решења о 
премештају у таквој ситуацији значило да смо тумачењем дошли до тога да 
је законодавац хтео бесмислену ствар. Такво тумачење, разуме се, не може 
бити ваљано. 

Друго, с претходно реченим у вези, у прилог закључку да законодавац, 
говорећи о обавези доношења решења о премештају није имао у виду лице 
које се пре именовања и у тренутку именовања по новом закону већ налази 
на дужности директора, говори и одредба члана 124. став 4. истог закона. 
Наиме, према тој одредби, лице из става 2. истог члана (оно које је за 
директора именовано из реда запослених у тој установи) „има право да се 
након престанка дужности директора након првог, односно другог мандата 
врати на послове које је обављало пре именовања за директора установе“. То 
значи да законодавац није имао у виду лице које је за директора именовано 
по новом закону, а већ се налази на дужности директора и само наставља да 
ту дужност обавља. То лице, наиме, не може да се по престанку мандата 
врати на послове које је раније обављало јер по новом закону није на место 
директора изабрано са места наставника, васпитача нити стручног 
сарадника, већ је било директор (а не може се вратити на послове директора 
по престанку дужности директора). Оно би могло да се на раније послове 
врати само ако му је и током раније дужности директора (на коју је иазбран 
по ранијем закону) мировао радни однос на радном месту наставника, 
васпитача и стручног сарадника. Али ни то није случај у ситуацији из вашег 
питања. 

Треће, решење о премештају замењује одговарајуће одредбе уговора о 
раду (члан 124. став 2), што је такође доказ да законодавац при томе није 
мислио на лице које избором по новом закону само наставља да обавља 
дужност директора јер се на дужности директора већ налази. 



Pravnici odgovaraju                                   NSPRV 
 

2 
 

 
Наиме,одредба о замени одговарајућих одредаба уговора о раду 

решењем о премештају има смисла само ако је за директора изабрано лице 
које је пре тога имало уговор о раду као наставник, васпитач или стручни 
сарадник; у том уговору о раду заиста има та да се мења, али не и у уговору 
о раду који има лице из вашег питања (лице које је и пре избора по новом 
закону већ на дужности директора). Поред тога, у основној верзији новог 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/17) с директором се ни није закључивао уговор о раду већ уговор о 
међусобним правима и обавезама, и то без заснивања радног односа (члан 
124. став 1), што је још један доказ за то да законодавац није мислио на лица 
која су у тренутку именовања по новом закону већ на дужности директора. 

У случају из вашег питања треба применити члан 124. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Дакле, не доноси се решење о 
премештају (члан 124. став 2), већ с директором треба закључити уговор о 
раду на одређено време. 
 


