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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 

          „НИКОЛА ТЕСЛА“  

                     НИШ 

Дел.бр.05-541/2-8  30.03.2018. 

 

На основу чл.119 став 1 тачака 1  Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл.гл.РС бр.88/17) и чл. 205 Статута ,Школски одбор 

Електротехничке школе „Никола Тесла“    Ниш на седници одржаној    дана 

30.03.2018.  донео је  

 

 
ПРАВИЛНИК 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

~l. 1 
 

Овим Правилником уређују се обавезе запослених на  раду и њихова 
одговорност за повреду радних обавеза  и причињену штету, покретање и 
вођење дисциплинског поступка, изрицање мера за учињене повреде 
радних обавеза, рокове застарелости за покретање и вођење поступака, 
роковe застарелости и извршења дисциплинских мера,правна заштита 

запослених   и друга питања везана за дисциплинску и материјалну 
одговорност запослених. 

~l. 2 
 

Ступањем на рад у школи запослени преузима обавезе  на раду и у вези са 
radom. 

~l. 3 
 

Запослени су међусобно и лично одговорни за савесно извршавање радних  
обавеза у радном односу. 
Запослени који својом кривицом не испуњава своје радне oбавезе или се не 
придржава донетих одлука  у школи, чини повреду радне   обавезе. 
 

~l. 4 
 

Запослени одговарa  само  за повреду радне обавезе која је у време извршења 

била утврђена Законом Статутом и овим Правилником. 

Кривична одговорност ,одговорност за привредни преступ и одговорност за 

прекршај не искључује дисциплинску одговорност. 

 
~l. 5 
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Запослени који на раду и у вези са радом намерно или из крајње непажње 
проузрокује штету  дужан је да је надокнади. 
 
 
II  ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
 

~l. 5 
Zaposleni mo`e da odgovara za: 

 
 1.Lak{u povredu radne obaveze utvr|enu ovim pravilnikom 

 
 2.Te`u povredu radne obaveze propisanu  Zakonom 

 
 3.Povredu zabrane propisane Zakonom 

 
 4.Materijalnu {tetu koju nanese imovini {kole namerno ili krajwom 
nepa`wom  
 

~l. 6 
 

1)Lak{e  повреде радних  обавеза  
 

1. neblagovremeni dolazak na posao i odlazak sa posla pre isteka radnog 
vremena ili neopravdano ili nedozvoqeno napu{tawe radnog mesta u toku 
radnog vremena 

2. neopravdan izostanak sa posla dva uzastopna  radnа danа 
3. neopravdano propu{tawe zaposlenog da u roku od 24 sata obavesti o 

spre~enosti dolaska za rad 
4. neopravdano neodr`avawe pojedinih ~asova nastave i drugih oblika 

obrazovno vaspitnog rada 
5. nedolazak ili ka{wewe na maturski ili popravni ispit 
6. neuredno vo|ewe pedago{ke dokumentacije i evidencije 
7. neprijavqivawe ili neblagovreneo prijavqivawe kvarova na nastavnim 

sredstvima ,aparatima,instalacijama i drugim sredstvima 
8. odbijawe saradwe sa drugim radnicima {kole i nepreno{ewe radnih 

iskustava na druge mla|e radnike ili pripravnike 
9. neuqudno ili nedoli~no pona{awe prema drugim zaposlenima 

,roditeqima, 
10. ometawe drugih zaposlenih u radu 
11. nedoli~an i nepedago{ki odnos u odnosu na u~enike 
12. neopravdano odsustvo sa sednica organa {kole 
13. nesavestan odnos prema poverenim sredstvima 
14. nezakonito kori{}ewe materijalnih sredstava  i posluga sredstvima 

{kole 
15. obavqawe privatnog posla za vreme rada 
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16. neobave{tavawe o propustima u vezi za za{titom i bezbednosti na radu 
17. prikrivawe materijalne {tete 
18. nedoli~no pona{awe zaposlenih van {kole i van radnog vremena ~ime se 

naru{ava ugled {kole 
19. nepridr`avawe odredaba zakona i op{tih akata {kole 

~l. 7 

2)Теже повреде радних обавеза  
 

1. Izvr{ewe krivi~nog dela na radu ili u vezi sa radom 
2. nesprovo|ewe mera bezbednosti u`enika i zaposlenih 
3. podstrekavawe na upotrebu alkoholnih pi}a kod u~enika ili weno 

omogu}avawe ,davawe ili neprijavqivawe nabavke i upotrebe 
4. podstrekavawe na upotrebu narkoti~kog sredstva ili psihoaktivne 

supstance kod u~enika ili weno omogu}avawe ,davawe ili neprijavqivawe 
nabavke i upotrebe 

5. no{ewe oru`ja u {koli ili krugu {kole 
6. neovla{}ena promena podataka u evidenciji odnosno javnoj ispravi 

,brisawem,dodavawem,precrtavawem ili izostavqawem podataka 
7. uni{tewe,o{te}ewe,skrivawe ili izno{ewe evidencije odnosno obrasca 

javne isprave ili javne isprave 
8. nepotpuno,neblagovremeno,i nesavesno vo|ewe evidencije 
9. napla}ivawe pripreme u~enika {kole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu 

,a radi ocewivawa odnosno polagawa ispita 
10. dolazak na rad u pripitom ili pijanom stawu ,upotreba alkohola ili 

drugih opojnih sredstava koji smawuju radnu sposobnost 
11. odbijawe davawa na uvid  rezultata pismene provere znawa u~enicima 

,roditeqima 
12. odbijawe prijema i davawa na uvid evidencije licu koje vr{i nadzor nad 

radom {kole,roditequ 

13. неовлашћено присвајање ,коришћење и приказивање туђих података  
14. nezakonit rad ili propu{tawe radwi ~ime se spre~ava ili onemogu}ava 

ostvarivawe prava deteta ,u~enika i drugog zaposlenog  
15. naizvr{avawe ili nesavesno ,neblagovremeno ili nemarno izvr{avawe 

poslova ili nalog direktora u toku rada ,odnosno za vreme nezakonite 
obustave rada ili {trajka 

16. zloupotreba prava iz radnog odnosa 
17. nezakonito raspolagawe sredstvima ,{kolskim prostorom,opremom i 

imovinom {kole 
18. druge povrede radne obaveze u skladu sa posebnim zakonom  
 

3)Povrede zabrane 
~l. 8 
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1.Zabrana diskriminacije 
 

У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, 

којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, 

неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши 

пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу 

на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 

блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји 

коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, 

националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 

политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 

имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, 

брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 

чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим 

основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе 

у неједнаком положају.  

Установа је дужна да предузме све мере прописане овим законом када се 

посумња или утврди дискриминаторно понашање у установи.  

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског 

заступника или трећег лица у установи, заједнички прописују министар и 

министар надлежан за људска и мањинска права.  

Поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно 

понашање, начине спровођења превентивних и интервентних активности, 

обавезе и одговорности запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља 

односно другог законског заступника, трећег лица у установи, органа и тела 

установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације, прописује 

министар. 

 
2.Zabrana nasiqa,zlostavqawa i zanemarivawa 
 

У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално 

и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, 

ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или 

трећег лица у установи.  

Повреде забране, из става 1. овог члана, које запослени учини према другом 

запосленом у установи, уређују се законом.  

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут 

учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које 

има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и 

достојанства личности детета, ученика и одраслог.  
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Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 

запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог.  

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 

детета, ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или 

занемаривања.  

Под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко 

кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља 

односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако 

понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног 

повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање 

запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог 

према другом ученику, одраслом или запосленом.  

Под психичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се понашање које 

доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног 

здравља и достојанства.  

Под социјалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање 

детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика 

активности установе.  

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се 

понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или 

приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или 

за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију 

и друге облике сексуалне експлоатације.  

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се 

злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за 

последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се 

слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (wеб 

сите), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим 

облицима дигиталне комуникације.  

Установа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, 

злостављања и занемаривања у установи почињен од стране родитеља, 

односно другог законског заступника или трећег лица у установи.  

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, 

садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, 

услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања 

и занемаривања, прописује министар.  

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања 

деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора, рекреације и 

других облика васпитно-образовног рада, прописује министар. 

 
3.Zabrana strana~kog organizovawa i delovawa 
 
 
U {koli nije dozvoqeno strana~ko organizovawe i delovawe i kori{}ewe 
[kolskog prostora u te svrhe. 
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4.Zabrana pona{awa koje vre|a ugled,~ast ili dostojanstvo 
 
Забрањено је свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; 

детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог 

законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према 

родитељу, односно другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог 

према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или 

достојанство.  

Директор установе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду 

забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у 

оквиру надлежности установе.  

Ближе услове о начинима препознавања понашања којима се вређа углед, 

част или достојанство у установи, заједнички прописују министар и 

министар надлежан за људска и мањинска права.  

Поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или 

достојанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, 

услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од 

значаја за заштиту, прописује министар. 

 
III DISCIPLINSKE   MERE 

~l. 9 

За lak{e povrede radne obaveze  izri~e se  disciplinska mera : писaнa oпoмeнa 

и нoвчaнa кaзнa. Нoвчaнa кaзнa зa лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe изричe сe у 

висини дo 20% oд плaтe исплaћeнe зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa у трajaњу 

дo три мeсeцa.  

За te`u povredu radne obaveze i povredu zabrane  izri~u se  дисциплинске мере: 
нoвчaнa кaзнa, удaљeњe сa рaдa и прeстaнaк рaднoг oднoсa.  

Нoвчaнa кaзнa зa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe изричe сe у висини oд 20% -

35% oд плaтe исплaћeнe зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo шeст 

мeсeци.  

Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe pona{awa koje vre|a ugled ~ast i 
dostojanstvo jeдaнпут, изричe сe нoвчaнa кaзнa у висини oд 20% -35% oд 

плaтe исплaћeнe зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo шeст мeсeци.  

или приврeмeнo удaљeњe сa рaдa три мeсeцa.  

Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe члaнoм 110, 111. и 113. 

Зaкoнa, oднoснo други пут изврши пoврeду зaбрaнe pona{awa koje vre|a ugled 
~ast i dostojanstvo и зaпoслeнoм кojи учини пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 7 

тaч. 1-7 , изричe сe мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa.  
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Зa пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 7 тaч. 8-18  изричe сe нoвчaнa кaзнa или 

удaљeњe сa рaдa у трajaњу дo три мeсeцa, a мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa 

укoликo су нaвeдeнe пoврeдe учињeнe свeсним нeхaтoм, нaмeрнo или у циљу 

прибaвљaњa сeби или другoм прoтивпрaвнe имoвинскe кoристи.  

Зaпoслeни сe приврeмeнo удaљуje сa рaдa збoг учињeнe тeжe пoврeдe рaднe 

oбaвeзe из члaнa 7 тaч. 1-4, 6, 9 и 17 и пoврeдe зaбрaнe  дo oкoнчaњa 

дисциплинскoг пoступкa у склaду зa Зaкoнoм. Нaкнaдa плaтe зaпoслeнoг зa 

врeмe удaљeњa сa рaдa врши сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o рaду.  

 
~l.10 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне 

обавезе  и повреду забране .  
~l.11 

Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и 

изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог. 

IV   ДISCIPLINSKI POSTUPAK 
~l. 12 

 
Zakqu~ak   za pokretawe disciplinskog postupka 
 

Дисциплински поступак против запосленог покреће се  pismenim zakqu~kom  
директора школе, protiv koga nije dopu{ten prigovor. 
Директор школе је дужан да zakqu~ak     за покретање дисциплинског поступка 
donese  у року од 15 дана од дана neposrednog  сазнања за повреду радне обавезе 
i  учиниоца. 
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може дати сваки 
запослени, u pismenom obliku direktoru {kole sa obrazlo`ewem  (prijava). 
 

~l.13 
Po prijemu inicijative ili na osnovu li~nog saznawa direktor donosi zakqu~ak  
za pokretawe disciplinskog postupka  koji sadr`i: 
 
-podatke o zaposlenom  
-опис ,vreme,mesto i na~in izvr{ewa povrede  радне обавезе odnosno zabrane   
-доказе који указују на извршење повреде  

 
Zakqu~ak   za pokretawe disciplinskog postupka se  доставља   запосленом koji 
je du`an da se pismeno izjasni na navode iz zakqu~ka u roku od 8 dana od prijema. 
У поступку за утврђивање одговорности запосленог direktor   је дужan да 
омогући учешће представника синдиката (репрезентативног). 
 
 Poziv 
 

~l.14 
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Дисциплински поступак је хитан.  
Direktor  je дужan da zaka`e    glavnu  расправу i da poziv  достави :  

 подносиоцу prijave  за покретање дисциплинског поступка ukoliko 
postupak ne pokre}e po li~nom saznawu     

 zапосленом против кога се покреће поступак, 
 сведоцима (ако их има) и  
 синдикату, (репрезентативном). 
 

U pozivu se mora nazna~iti vreme ,mesto i dan odr`avawa glavne rasprave  
Zaposlenom se poziv sa zakqu~kom mora dostaviti najmawe 8  dana pre odr`avawa 
glavne rasprave.  
 

~l.15 
 

Запослени има право да у дисциплинском поступку узме браниоца.  
Расправа u disciplinskom postupku  је усмена и јавна. 
Јавност се може iskqu~iti ако то захтева потреба чувања државне или друге 
прописане тајне. 
Запослени мора бити, саслушан sa pravom da izlo`i svoju odbranu ,sam ili 
preko zastupnika a mo`e na raspravu da dostavi pismenu odbranu, осим ако се без 
оправданих разлога не одазове на уредно достављен позив, и не  може да му се 
ускрати одбрана. 
На захтев, односно уз пристанак запосленог, у дисциплинском поступку може 
га заступати синдикат. 
Доректор  може  уз учешће стручног лица, да спроведе увиђај, ради 
утврђивања околности и чињеница у вези са повредом радне обавезе. 
О odr`anom ro~i{tu ,саслушавању запосленог и о спровођењу других доказа у 
дисциплинском поступку,  води се записник. 
 
Glavna   rasprava 

~l.16 
 

Pre po~etka rasprave predsedavaju}i najpre utvr|uje da li su prisutna sva 
pozvana lica. 
Ukoliko je zaposleni protiv koga je pokrenut disciplinski postupak odsutan a 
odsustvo nije opravdao ,rasprava }e se odr`ati u wegovom odsustvu ,ukoliko je 
poziv uredno uru~en. 
Ukoliko zaposleni nije uredno pozvan rasprava se mora odlo`iti. 
Prilikom odlagawa rasprave,odredi}e se dan i ~as kad }e se rasprava odr`ati. 
 
Zapisnik 

~l.17 
 

Rasprava po~iwe ~itawem zakqu~ka    za pokretawe disciplinskog postupka. 
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Posle ~itawa zakqu~ka   ,poziva se zaposleni da se izjasni o navodima   i iznese 
svoju odbranu,posle ~ega se pristupa izvo|ewu dokaza radi utvr|ivawa 
~iweni~nog stawa. 
O toku disciplinskog postupka vodi se zapisnik u koji se unose podaci zna~ajni 
za re{avawe sporne stvari  , iskazi svedoka,ve{taka  i dr. 
Iskazi zaposlenog,svedoka,ve{taka unose se skra}eno u zapisnik a ako je 
potrebno pojedini delovi se unose i dosledno i autenti~no. 
Na kraju, u zapisniku se konstatuje kada je rasprava zakqu~ena. 
 

~l.18 
 

Direktor   mo`e postavqati pitawa kako zaposlenom protiv koga se vodi 
postupak tako i ostalim licima koje  saslu{ava. 
Po odobrewu,  pitawa mogu postavqati branilac i ostala lica koja u~estvuju u 
postupku. 
Direktor   diktira u zapisnik odgovor na postavqena pitawa.  
Ukoliko je neki od u~esnika nezadovoqan sa unetom izjavom ima pravo da tra`i 
da se to konstatuje u zapisniku. 
 
Dokazi 

~l.19 
 

Direktor kada postupak vodi neposredno odlu~uje kojim }e se redom dokazi 
izvoditi.                           

~l.20 
 
Po zavr{enom dokaznom postupku i izvedenim dokazima direktor   daje re~ 
braniocu ako ga zaposleni ima,a zatim zaposlenom protiv koga se vodi 
disciplinski postupak da u zavr{noj re~i iznese odbranu. 
Po iznetoj odbrani glavna  rasprava se zakqu~uje.  
 
Izricawe disciplinske mere 

~l. 21 
 

При изрицању disciplinske мере због повреде радне обавезе, узимају се у 
обзир нарочито тежина повреде и њене последице, степен одговорности 
запосленог, његов ранији рад и понашање на раду и друге околности које би 
могле да утичу на врсту и висину мере. 
Ако је повредом радне обавезе настала штета, direktor  доноси одлуку о 
накнади штете или даје иницијативу надлежном органу за покретање поступка 
за надокнаду штете. 
 
Re{ewe 

~l. 22 
Прe дoнoшeњa рeшeњa мoрajу сe утврдити свe чињeницe кoje су oд знaчaja зa 

oдлучивaњe. 

Директор школе по спроведеном дисциплинском поступку   доноси решење 
којим заосленог : 
                             -оглашава кривим и изриче меру,  
                             -ослобађа одговорности                                            
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                             -или обуставља поступак  
          са образложењем и поуком о правном леку. 
Решење из става 1. овог члана директор школе је дужан, најкасније у року од 8 
дана од доношења решења, да достави запосленом и подносиоцу захтева. 

Укoликo je изрeчeнa дисциплинскa мeрa прeстaнaк рaднoг oднoсa, 

зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс oд дaнa приjeмa кoнaчнoг рeшeњa 

дирeктoрa.  

Дoстaвљaњe  
~l.23 

 

Зaкључци, пoзиви зa рaспрaву и рeшeњa дoстaвљajу сe зaпoслeнoм личнo, у 

прoстoриjaмa {kole, oднoснo нa aдрeсу прeбивaлиштa или бoрaвиштa 

зaпoслeнoг.  

Aкo {kola  зaпoслeнoм ниje мoгla  дa дoстaви нaвeдeнe aктe у смислу стaвa 1. 

oвoг члaнa, дужna  je дa o тoмe сaчини писмeну бeлeшку.  

У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa aкт сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли  и пo 

истeку oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa смaтрa сe дoстaвљeним.  

Застарелост покретањa и вођења дисциплинског поступка 

 
~l.24 

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана 

сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци 

од дана када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забранe у ком 

случају покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године 

од дана када је учињена повреда забране.  

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана 

покретања дисциплинског поступка.  

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или 

води због одсуства запосленог или других разлога у складу са законом. 

Изречена дисциплинска мера не може се извршити ако је протекло 30. дана од 
дана правоснажности одлуке којом је она izre~ena. 

Eвидeнциja o изрeчeним дисциплинским мeрaмa  

~l.25 

Устaнoвa вoди eвидeнциjу o дисциплинским мeрaмa изрeчeним зaпoслeнoм, у 

склaду сa зaкoнoм.  
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V PRAVNA ZA[TITA ZAPOSLENIH 
 

 
~l.27 

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има 

право на жалбу органу управљања, у року од 15 дана од дана достављања 

решења директора.  

Орган управљања дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана 

достављања жалбе.  

Орган управљања решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, 

недопуштена или изјављена од стране неовлашћеног лица.  

Орган управљања ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак 

доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а 

жалба неоснована.  

Ако орган управљања утврди да су у првостепеном поступку одлучне 

чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило 

рачуна о правилима поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или 

је у противречности са образложењем, решењем ће поништити првостепено 

решење и вратити предмет директору на поновни поступак.  

Против новог решења директора запослени има право на жалбу.  

Ако орган управљања не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан 

другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана 

од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања 

решења.  

У радном спору запослени који побија коначно решење, тужбом мора 

обухватити и првостепено и другостепено решење. 

VI   МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

~l. 28 

 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ  КОЈУ ЗАПОСЛЕНИ ПРОУЗРОКУЈЕ ШКОЛИ 
 
Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом намерно или 
крајњом непажњом проузрокује школи. 
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део 
штете коју је проузроковао. 
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Ако се за сваког запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете 
коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и 
штету надокнађују solidarno. 

~l.29 

Поступак утврђивања одговорности ,постојање штете, околности под којима 
је она настала, њену висину,   како се надокнађује утврђуje пoсeбнa кoмисиja 

oд три члaнa кojу oбрaзуje дирeктoр.  

Кoмисиja из стaвa 1. oвoг члaнa зaкaзуje рaспрaву, спрoвoди пoступaк 

сaслушaњa зaпoслeнoг чиja сe oдгoвoрнoст утврђуje, свeдoкa (aкo их имa) и 

извoди другe дoкaзe рaди утврђивaњa чињeничнoг стaњa.  

O спрoвeдeнoм пoступку сaчињaвa сe зaписник и утврђуje стeпeн кривицe 

зaпoслeнoг и висинa штeтe .Сaстaвни дeo зaписникa из стaвa 1. oвoг члaнa je 

и изjaвa зaпoслeнoг дa ли пристaje дa нaкнaди штeту.  

O утврђеној одговорности na osnovu zapisnika директор доноси решење којим 

запосленог оглашава одговорним за насталу штету и обавезује га да је 

надокнади ,одређује рок и начин надокнаде штете. 

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности 
ствари, ако ових нема приmеном  вредности оштећене стварi. 
Процена вредности оштећене ствари врши се путем вештачења. 
 

~l.30 
 
Ако се накнада штете не  може утврдити у тачном износу или би утврђивање 
њеног износа проузроковалу несразмерну штету односно трошкове, онда се 
висина утврђује у паушалном износу.  
Одлуку о паушалној накнади доноси директор. 
 

~l.31  

У случају кад се накнада штете коју проузрокује запослени утврђује у 
паушалном износу, полази се од утицаја штете на процес рада, извршавање 
радних обавеза запослених и обавеза школе, као и од материјалног стања 
запосленог. 

~l.32 

Ако запослени у року од три месеца не надокнади штету утврђену решењем 

директора , школа покреће поступак пред надлежним судом. 
 

~l.33 

Директор може донети решење којим запосленог делимично или у 

потпуности ослобађа одговорности за штету а може против запосленог и 

обуставити поступак . 

Директор може запосленог делимично ослободити накнаде штете уколико 

штета није проузрокована намерно ако је запослени у таквом материјалном 
положају да би исплата штете довела њега и његову породицу испод 
егзистенцијалног минимума . 
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ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ЗАПОСЛЕНОМ 

 
~l.34 

Ако запослени претрпи  штету на раду или у вези са радом, школа је дужна да 
му надокнади штету у складу са законом. 

 
ОДГОВОРНОСТ  ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ 

 

 ~l.35 

Ако је запослени који у раду или у вези са радом намерно или крајњом 
непажњом проузроковао штету трећем лицу, а коју је надокнадила школа, 
дужан је школи надокнадити износ плаћене штете. 

~l.36 

Рок застарелости потраживања накнаде штете износи три године, и почиње да 
тече од дана сазнања за штету и учиниоца. 
Потраживање накнаде штете коју школа исплати трећем лицу застарева према 
запосленом који је штету проузроковао у року од 6. месеци од дана исплаћене 
накнаде. 
Када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је 
предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном 
лицу застарева када истекне време застарелости кривичног гоњewa. 
 
VII      ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗРЕЧЕНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА 

 
~l.37 

О изреченим дисциплинским мерама школа води евиденцију.  
Ако запослени у року од две године од дана правоснажности одлуке којом је 
изречена новчана казна не  учини повреду радне обавезе изречена мера се 
брише из евиденције. 
 
VIII     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

~l.38 

 

Овај Правилник ступа на снагу осам  дана од објављивања na oglasnoj tabli 
{kole. 
Stupawem na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`i Pravilnik o disciplinskoj 
i matrijalnoj odgovornosti zaposlenih Дел.бр.01-1944   26.12.2013. 
 

~l.39 

За све што није предвиђено овим Правилником примењиваће се одредбе 
pozitivnih zakonskih propisa. 

~l.40 

Дисциплински поступци започети до дана ступања на снагу овог Правилника, 
окончаће се по одредбама закона. 

                                                                                               PREDSEDNIK [KOLSKOG  ODBORA 
 

Живковић Саша 


