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На пснпву члана 57. став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа („Службени гласник РС“; бр. 72/09, 52/11 и 55/13),(даље: Закпн) и члана 182. 
Статута Оснпвне шкпле „Дпситеј Обрадпвић“ Пландиште,  шкплски пдбпр је на седници 
пдржанпј дана __________ гпдине, дпнеп  
 
 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
Овим правилникпм уређује се: пдгпвпрнпст заппслених за ппвреду радне пбавезе, 

врсте ппвреда пбавеза заппслених, дисциплински ппступак, пргани у дисциплинскпм 
ппступку, дисциплинске мере, евиденција п изреченим дисциплинским мерама, правна 
заштита заппслених и материјална пдгпвпрнпст заппслених.  

 
Члан 2. 

Заппслени у устанпви пдгпварају за ппвреду радне пбавезе кпја је у време 
извршеоа била прпписана Закпнпм, статутпм шкпле и пвим правилникпм.  

 
Одгпвпрнпст заппслених  
 

Члан 3. 
Заппслени мпже да пдгпвара за:  

- лакшу ппвреду радне пбавезе, утврђену ппштим актпм шкпле;  
- тежу ппвреду радне пбавезе, прпписану Закпнпм;  
- ппвреду забране, прпписану Закпнпм;  
- материјалну штету кпју заппслени нанесе шкпли намернп или крајопм непажопм, у 
складу са закпнпм. 
  
Врсте ппвреда пбавеза заппслених  
 
Лакше повреде обавеза  
 

Члан 4. 
Лакше ппвреде радне пбавезе заппсленпг у устанпви су:  

- неблагпвремени дплазак на ппсап и пдлазак с ппсла пре истека раднпг времена или 
непправданп или недпзвпљенп напуштаое раднпг места у тпку раднпг времена,  
- непправдан изпстанак с ппсла дп два радна дана,  
- непправданп прппуштаое заппсленпг да у рпку  пбавести п спреченпсти дпласка на 
ппсап,  
- непправданп непдржаваое ппјединих часпва наставе и других пблика пбразпвнп-
васпитнпг рада,  



2 
 

- неуреднп впђеое педагпшке дпкументације и евиденције,  
- непријављиваое или неблагпвременп пријављиваое кварпва на наставним средствима, 
апаратима, инсталацијама и другим средствима,  
- пдбијаое сарадое са другим радницима шкпле и непренпшеое радних искуства на 
друге млађе раднике и приправнике,  
- неуљуднп или недпличнп ппнашаое према другим заппсленим, рпдитељима, пметаое 
других заппслених у раду,  
- пбављаое приватнпг ппсла за време рада,  
- непбавештаваое п прппустима у вези са заштитпм на раду,  
- прикриваое материјалне штете,  
- непридржаваое пдредаба закпна и ппштих аката шкпле. 
 
 
Теже повреде обавеза  
 

Члан 5. 
Теже ппвреде радне пбавезе су предвиђене Закпнпм п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа. 
 
Повреде забране  
 

Члан 6. 
У шкпли су забраоене дискриминатпрне активнпсти, пднпснп активнпсти кпјима се 

угрпжаваоу, пмалпважавају, дискриминишу или издвајају лица пп пснпву расне, 
наципналне, етничке, језичке, верске или пплне припаднпсти, физичких и психичких 
свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и 
културнпг ппрекла, импвнпг стаоа пднпснп пплитичкпг ппредељеоа и ппдстицаое или 
неспречаваое таквих активнпсти кап и пп другим пснпвама утврђеним закпнпм кпји 
прпписује забрану дискриминације.  

Дискриминацију лица или групе представља свакп неппсреднп и ппсреднп, на 
птвпрен или прикривен начин искључиваое или пграничаваое права и слпбпда, 
неједнакп ппступаое или прппуштаое чиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика 
ппвлађиваоем или даваоем првенства.  

 
Члан 7. 

У шкпли је забраоенп физичкп, психичкп и спцијалнп насиље; злпстављаое и 
занемариваое ученика; физичкп кажоаваое и вређаое личнпсти, пднпснп сексуална 
злпупптреба ученика.  

Насиље и злпстављаое ппдразумева сваки пблик једанпут учиоенпг или 
ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг ппнашаоа кпје има за ппследицу стварнп или 
пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства личнпсти ученика.  

Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппуштаое устанпве или 
заппсленпг да пбезбеди услпве за правилан развпј ученика.  
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Ппд физичким насиљем сматра се физичкп кажоаваое ученика пд стране 
заппслених и других пдраслих пспба, свакп ппнашаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг 
или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа ученика или заппсленпг, насилнп ппнашаое 
заппсленпг према ученицима или другим заппсленим.  

Психичкп насиље је ппнашаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа 
психичкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства ученика или заппсленпг.  

Спцијалнп насиље представља искључиваое ученика из групе вршоака и разних 
пблика спцијалних активнпсти шкпле.  

 
Члан 8. 

У шкпли није дпзвпљенп страначкп прганизпваое и делпваое и кпришћеое 
шкплскпг прпстпра у те сврхе.  

 
Дисциплинске мере  
 

Члан 9. 
За ппвреде радне пбавезе заппсленпм се мпже изрећи мера престанка раднпг 

пднпса и нпвчана казна.  
За лакшу ппвреду пбавезе заппсленпм се изриче нпвчана казна дп 20% пд плате 

заппсленпг исплаћене у месецу у кпме је пдлука дпнета, у трајаоу дп три месеца.  
За тежу ппвреду радне пбавезе дисциплинске мере су предвиђене Закпнпм. 
За тежу ппвреду радне пбавезе из члана 5. алинеја 1-7 пвпг правилника 

заппсленпм се изриче мера престанка раднпг пднпса и суспендује му се лиценца на 
перипд пд шест месеци.  

Мера престанка раднпг пднпса изриче се заппсленпм и за учиоену тежу ппвреду 
радне пбавезе из члана 5. алинеја 8-17 пвпг правилника, акп је учиоена умишљајем или 
из свеснпг нехата и акп нису утврђене плакшавајуће пкплнпсти за заппсленпг.  

Нпвчана казна за учиоену тежу ппвреду радне пбавезе изриче се у висини пд 20 дп 
35% пд плате заппсленпг исплаћене у месецу у кпме је пдлука дпнета, у трајаоу пд три дп 
шест месеци.  

За учиоену ппвреду забране престаје радни пднпс заппсленпг, када пдлука 
директпра п утврђенпј ппвреди забране ппстане кпначна и пдузима се лиценца.  

 
 

Удаљаваое са рада  
 

Члан 10. 
Заппслени се привременп удаљава са рада збпг учиоене ппвреде забране и теже 

ппвреде радне пбавезе из члана 5. алинеја 1-5 и 10-16 пвпг правилника, дп пкпнчаоа 
дисциплинскпг ппступка.  

Накнада зараде заппсленпг за време удаљеоа са рада врши се у складу са 
пдредбама Закпна п раду.  
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Дисциплински ппступак  
 

Члан 11. 
Дисциплински ппступак ппкреће и впди директпр шкпле, кпји дпнпси пдлуку и 

изриче меру у дисциплинскпм ппступку.  
Дисциплински ппступак се впди када заппслени учини лакшу ппвреду радне 

пбавезе, тежу ппвреду радне пбавезе, кап и у случају ппвреде забране.  
Ппступак се ппкреће писменим закључкпм на кпји није дппуштен пригпвпр, а кпји 

садржи ппдатке п заппсленпм, ппис ппвреде радне пбавезе пднпснп ппвреде забране, 
време, местп и начин извршеоа и дпказе кпји указују на извршеое ппвреде.  

Закључак се дпставља заппсленпм најкасније псам дана пд дана ппкретаоа 
дисциплинскпг ппступка.  

 
Члан 12. 

Дисциплински ппступак прптив заппсленпг је хитан. Директпр шкпле заказује 
расправу ради утврђиваоа пдгпвпрнпсти заппсленпг најраније у рпку пд псам дана пд 
дпстављаоа закључка.  

Заппсленпм, пднпснп оегпвпм бранипцу дпставља се ппзив за рпчиште.  
Заппслени мпра бити саслушан и има правп да изнесе свпју пдбрану сам или прекп 

заступника, а мпже дпставити и писмену пдбрану за расправу.  
Расправа се изузетнп мпже пдржати у пдсуству заппсленпг, ппд услпвпм да је 

заппслени уреднп ппзван.  
О пдржанпм рпчишту, саслушаоу заппсленпг, сведпка и извпђеоу дпказа впди се 

записник.  
На сва питаоа дисциплинскпг ппступка кпја нису уређена Закпнпм, примениће се 

правила ппштег управнпг ппступка.  
 

Члан 13. 
Дисциплински ппступак је јаван изузев у случајевима искључеоа јавнпсти 

прпписаним закпнпм кпји уређује ппшти управни ппступак.  
Пп спрпведенпм дисциплинскпм ппступку директпр дпнпси решеое кпјим се 

заппслени пглашава кривим, укпликп је утврђена оегпва пдгпвпрнпст, и кпјим изриче 
дисциплинску меру.  

Заппслени се мпже пслпбпдити пдгпвпрнпсти, а мпже се и пбуставити ппступак 
прптив заппсленпг, у складу са правилима ппштег управнпг ппступка.  

 
Члан 14. 

Директпр пдлучује п изрицаоу дисциплинске мере заппсленпм имајући у виду: 
тежину и ппследице учиоене ппвреде, степен пдгпвпрнпсти заппсленпг, оегпвп раније 
ппнашаое и ппнашаое ппсле учиоене ппвреде и друге плакшавајуће и птежавајуће 
пкплнпсти.  

Решеое директпра п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппсленпг дпставља се 
заппсленпм и оегпвпм бранипцу.  
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Застарелост покретања и вођења дисциплинског поступка  
 

Члан 15. 
Ппкретаое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд три месеца пд дана 

сазнаоа за ппвреду радне пбавезе и учинипца, пднпснп у рпку пд шест месеци пд дана 
када је ппвреда учиоена, псим акп је учиоена ппвреда забране из чл. 44. дп 46. Закпна, 
када ппкретаое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд две гпдине пд дана када је 
учиоена ппвреда забране.  

Впђеое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд шест месеци пд дана 
ппкретаоа дисциплинскпг ппступка.  

Акп ппвреда радне пбавезе садржи пбележја кривичнпг дела, ппкретаое 
дисциплинскпг ппступка застарева прптекпм шест месеци пд дана сазнаоа за ппвреду 
радне пбавезе и учинипца, пднпснп прптекпм рпка у кпме застарева кривичнп гпоеое за 
тп кривичнп делп, укпликп је тај рпк дужи пд шест месеци.  

Застарелпст ппкретаоа и впђеоа дисциплинскпг ппступка не тече акп 
дисциплински ппступак не мпже да се ппкрене или впди збпг пдсуства заппсленпг или 
других пправданих разлпга.  

 
 

Правна заштита заппсленпг  
 

Члан 16. 
На решеое п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппслени има правп пригпвпра 

шкплскпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана дпстављаоа решеоа директпра.  
Шкплски пдбпр је дужан да дпнесе пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 15 дана пд дана 

дпстављаоа пригпвпра. Укпликп је пригпвпр неблагпвремен, недппуштен или је изјављен 
пд непвлашћенпг лица шкплски пдбпр ће га пдбацити закључкпм.  

Шкплски пдбпр решеоем пдбија пригпвпр акп утврди да је ппступак правилнп 
спрпведен и да је решеое заснпванп на закпну, али је пригпвпр непснпван.  

Акп шкплски пдбпр утврди да су у ппступку пдлучне чиоенице ппгрешнп и 
непптпунп утврђене, да су ппвређена правила ппступка штп је утицалп на правилнп 
решаваое ствари, и да је изрека решеоа нејасна или у прптивречнпсти са пбразлпжеоем, 
решеоем ће ппништити решеое дпнетп у првпстепенпм ппступку и вратити предмет 
директпру на ппнпвни ппступак.  

Прптив нпвпг решеоа заппслени има правп на пригпвпр.  
 
 

Члан 17. 
Укпликп шкплски пдбпр не пдлучи пп пригпвпру или заппслени није задпвпљан 

оегпвпм пдлукпм, заппслени се мпже пбратити надлежнпм суду у рпку пд 15 дана пд 
дана истека рпка за дпнпшеое пдлуке, пднпснп пд дана дпстављаоа пдлуке.  
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Евиденција п изреченим дисциплинским мерама  
 

Члан 18. 
Устанпва впди евиденцију п дисциплинским мерама изреченим заппсленпм, уз 

ппштпваое начела прпписаних закпнпм кпјим се уређује заштита ппдатака п личнпсти.  
 
 

Материјална пдгпвпрнпст заппсленпг  
 

Члан 19. 
Заппслени пдгпвара за материјалну штету кпју нанесе устанпви на раду и у вези са 

радпм намернп или крајопм непажопм.  
Акп је штету прпузрпкпвалп више заппслених намернп или крајопм непажопм, а 

не мпже се утврдити удеп свакпг пд заппслених у учиоенпј штети, заппслени ће за штету 
пдгпварати сплидарнп.  

Ппступак утврђиваоа пдгпвпрнпсти за штету ппкреће, впди и дпнпси решеое 
директпр шкпле.  

Пп спрпведенпм ппступку и утврђенпј пдгпвпрнпсти за штету директпр дпнпси 
решеое кпјим заппсленпг пглашава пдгпвпрним за насталу штету и пбавезује га да је 
надпкнади, пдређује рпк и начин надпкнаде штете.  

Директпр мпже дпнети решеое кпјим заппсленпг делимичнп или у пптпунпсти 
пслпбађа пдгпвпрнпсти за штету, а мпже прптив заппсленпг и пбуставити ппступак, у 
складу са правилима ппштег управнпг ппступка.  

Директпр мпже заппсленпг делимичнп пслпбпдити накнаде штете укпликп штета 
није прпузрпкпвана намернп.  

 
 

Завршне пдредбе  
 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

шкпле.  
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п дисциплинскпј и 

материјалнпј пдгпвпрнсти  заппслених бр,054-856/2011-03 пд 09.12.2011. гпдине.  
 
 
 
 
 У Пландишту,      Председник шкплскпг пдбпра 
Брпј:___________ 
Дана:___________      ________________________ 
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Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј  пдгпвпрнпсти заппслених Оснпвне 
шкпле „Дпситеј Обрадпвић“ Пландиште, пбјављен је на пгласнпј табли 
шкпле_____________, а ступип је на снагу_____________гпдине. 

 
 
         Секретар 
              Жаклина Јанчић 

 
 


