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  На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19 - даље: Закон) и члана 68. 

став 1. тачка 1) Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.882/1 од 13.9.2019.године, 

Школски одбор је на седници одржаној дана 12.11.2019.године донео  

 

ПРАВИЛНИК  

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (у 

даљем тексту: Правилник) у школи се уређују: начела дисциплинске одговорности, повреде 

радних обавеза, дисциплинске мере, поступак за изрицање мера за лакше повреде радних 

обавеза, дисциплински поступак, правна заштита запосленог, застарелост дисциплинске 

одговорности и материјална одговорност запослених.  

 

II ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

1. Начела дисциплинске одговорности 

 

Члан 2. 

Дисциплинска одговорност запосленог јесте одговорност за учињену повреду радне 

обавезе или повреду забране. 

Запослени може да одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе утврђену Статутом и овим Правилником; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом; 

3) повреду забране из члана 110-113. Закона и 

4) материјалну штету коју нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу 

са Законом. 

Члан 3. 

Запослени може одговарати за учињену повреду радне обавезе или забране утврђене 

законом или Правилником 

Теже повреде радних обавеза и повреде забрана утврђене су законом. 

Лакше повреде радних обавеза утврђене су овим Правилником и Статутом. 

 

Члан 4. 

Запослени може да одговара само за повреду радне обавезе или забране која је у 

време извршења била утврђена законом или Правилником. 

 

Члан 5. 

Местом извршења повреде  радне обавезе или забране сматра се како место где је 

учинилац радио или био дужан да ради, тако и место где је последица повреде наступила 

или место где је последица према умишљају учиниоца требало да наступи. 
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Члан 6. 

Време извршења повреде радне обавезе или забране јесте време када је учинилац 

радио (када су у питању повреде извршене чињењем) или био дужан да ради (када су у 

питању повреде извршене нечињењем), без обзира на то када је наступила последица. 

 

Члан 7. 

Дисциплински може одговарати само запослени који је повреду радне обавезе или 

забране извршио у стању урачунљивости и поступајући с умишљајем или из нехата. 

 

Члан 8. 

Разлози који искључују постојање повреде радне обавезе или забране су: 

- поступање у нужној одбрани, 

- поступање у крајњој нужди. 

Члан 9. 

Разлози који искључују дисциплинску одговорност запосленог и поред учињене 

повреде радне обавезе или забране су: 

- поступање у стварној заблуди, 

- поступање у оправданој правној заблуди, 

- поступање под утицајем силе или претње. 

 

2. Лакше повреде радних обавеза 

 

Члан 10. 

Запослени дисциплински одговара за следеће лакше повреде радних обавеза: 

1) непридржавање правила понашања и кућног реда школе; 

2) неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или 

неоправдано или недозвољено напуштање радног места у току радног времена; 

3) неоправдан изостанак с посла до два радна дана; 

4) неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености 

доласка на посао; 

5) неуредно вођење педагошке документације и евиденције; 

6) неоправдано одсуство на седницама стручних органа два или више пута у току 

полугодишта; 

7) немарно, неблаговремено и несавесно вршење дежурства у школи; 

8) неоправдано неодржавање појединих часова наставе и других облика образовно-

васпитног рада; 

9) ако запослени и после писменог упозорења директора нема припрему за час; 

10) ако запослени и после писменог упозорења директора не преда глобални или 

оперативни (месечни) план рада; 

11) нетачно, немарно, непотпуно или неблаговремено обавештавање родитеља или 

старатеља ученика на родитељском стастанку или у индивидуалном разговору са 

истим; 

12) примање поклона, осим симболичних, пригодних и мале вредности, од ученика или 

његових родитеља или старетеља; 

13) непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на наставним 

средствима, апаратима, инсталацијама и другим средствима; 
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14) одбијање сарадње са другим запосленим у школи или непреношење радних 

искустава на друге мађе запослене и приправнике; 

15) недолично понашање према другим запосленима, родитељима, односно 

старатељима ученика; 

16) обављање приватног посла за време рада; 

17) необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду; 

18) прикривање материјалне штете; 

19) позајмљивање новца од ученика или његових родитеља или старатеља; 

20) непридржавање одредаба закона и општих аката школе које не представља тежу 

повреду радних обавеза. 

 

3. Теже повреде радних обавеза 

 

Члан 11. 

Запослени дисциплински одговара за следеће теже повреде радних обавеза: 

1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;  

2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код ученика, или омогућавање, 

давање или непријављивање набавке и употребе;  

3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или друге психоактивне 

супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;  

4) ношење оружја код Послодавца;  

5) наплаћивање припреме ученика Послодавца од стране наставника, а ради 

оцењивања, односно полагања испита;  

6) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других 

опојних средстава;  

7) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;  

8) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;  

9) неспровођење мера безбедности ученика и запослених;  

10) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца 

јавне исправе или јавне исправе;  

11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, 

родитељима, односно другим законским заступницима;  

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом 

Послодавца, родитељу, односно другом законском заступнику;  

13) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;  

14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава 

остваривање права ученика или другог запосленог;  

15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова 

или налога директора у току рада;  

16) злоупотреба права из радног односа;  

17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином 

Послодавца;  

18) необезбеђивање минимума процеса рада за време штрајка, од стране наставника 

или стручног сарадника; 

19) друге повреде радне обавезе у складу са законом.  

 



 

4 
 

Члан 12. 

Запослени дисциплински одговара и за повреде забрана дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, понашања које вређа углед, част или достојанство и 

страначког организовања и деловања.  

 

4. Дисциплинске мере 

 

Члан 13. 

За лакше повреде радних обавеза, учињене с умишљајем или из нехата, могу се 

изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) писана опомена; 

2) новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука 

донета, у трајању до три месеца. 

 

Члан 14. 

Дисциплинска мера престанак радног односа изриче се: 

1) за повреду забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

страначког организовања; 

2) за поновљену повреду забране понашања које вређа углед, част или достојанство; 

3) за теже повреде радне обавезе: извршење кривичног дела на раду или у вези са 

радом; подстрекавање на употребу алкохолних пића ученика, или омогућавање, давање или 

непријављивање набавке и употребе; подстрекавање на употребу наркотичког средства или 

друге психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање 

набавке и употребе; ношење оружја код Послодавца; наплаћивање припреме ученика 

Послодавца од стране наставника, а ради оцењивања, односно полагања испита; долазак на 

рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава; 

неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана; необезбеђивање 

минимума процеса рада за време штрајка, од стране наставника или стручног сарадника; 

4) за теже повреде радне обавезе:  неовлашћена промена података у евиденцији, 

односно јавној исправи; неспровођење мера безбедности ученика и запослених; уништење, 

оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне 

исправе; одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, 

родитељима, односно другим законским заступницима; одбијање пријема и давања на увид 

евиденције лицу које врши надзор над радом Послодавца, родитељу, односно другом 

законском заступнику; неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих 

података; незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава 

остваривање права ученика или другог запосленог; неизвршавање или несавесно, 

неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада; 

злоупотреба права из радног односа; незаконито располагање средствима, школским 

простором, опремом и имовином Послодавца; друге повреде радне обавезе у складу са 

законом, уколико су учињене свесним нехатом, намерно или са циљем прибављања 

себи или другоме противправне имовинске користи. 
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Члан 15. 

 Дисциплинска мера новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца 

изриче за први пут учињену повреду забране понашања које вређа углед, част или 

достојанство и за теже повреде радне обавезе: неовлашћена промена података у евиденцији, 

односно јавној исправи; неспровођење мера безбедности ученика и запослених; уништење, 

оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне 

исправе; одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, 

родитељима, односно другим законским заступницима; одбијање пријема и давања на увид 

евиденције лицу које врши надзор над радом Послодавца, родитељу, односно другом 

законском заступнику; неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих 

података; незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава 

остваривање права ученика или другог запосленог; неизвршавање или несавесно, 

неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада; 

злоупотреба права из радног односа; незаконито располагање средствима, школским 

простором, опремом и имовином Послодавца; друге повреде радне обавезе у складу са 

законом, уколико нису учињене свесним нехатом, намерно нити са циљем прибављања 

себи или другоме противправне имовинске користи. 

 Новчана казна за повреду забране или теже повреде радне обавезе из члана става 1. 

овог члана Правилника  изриче се у висини од 20-35% од плате исплаћене за месец у коме 

је одлука донета, у трајању до шест месеци. 

 

Члан 16. 

За исту повреду радне обавезе или забране запослени не може два пута дисци-

плински одговарати, нити му се за исту повреду обавезе или забране могу изрећи две 

дисциплинске мере. 

Члан 17. 

Приликом одлучивања о врсти и тежини мере која ће се изрећи запосленом, директор 

треба да посебно води рачуна о: 

1) циљевима генералне и специјалне превенције; 

2) олакшавајућим и отежавајућим околностима за запосленог (тежина повреде, 

односно њених последица, степен урачунљивости и кривице, психофизичко стање 

запосленог, кајање због учињене повреде и одсуство кајања, понашање запосленог после 

учињене повреде, раније понашање на послу, раније чињење повреда радних обавеза или 

забрана, итд.). 

 

5. Поступак за изрицање мера за лакше повреде радних обавеза  

 

Члан 18. 

Послодавац је дужан да пре изрицања мере за лакшу повреду радних обавеза 

запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за изрицање мере и да му остави 

рок од осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. 

У упозорењу из става 1. овог члана Послодавац је дужан да наведе врсту мере која 

се запосленом може изрећи, основ за изрицање мере, чињенице и доказе који указују на то 

да су се стекли услови њено изрицање и рок за давање одговора на упозорење. 
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5. Дисциплински поступак 

 

Члан 19. 

Директор покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог због извршене теже повреде радне обавезе или 

повреде забране. 

 

Члан 20. 

Дисциплински поступак покреће се ако постоји основана сумња да је запослени 

учинио тежу повреду радне обавезе или повреду забране. 

Дисциплински поступак директор може покренути по сопственој иницијативи или 

по дисциплинској пријави коју може да поднесе сваки запослени, ученик или родитељ, 

односно други законски заступник ученика. 

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком (у даљем тексту: 

закључак) на који жалба није допуштена. 

Закључак садржи податке о запосленом, опис повреде забране или повреде радне 

обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде. 

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка у року од осам дана 

од дана пријема закључка.  

Члан 21. 

Запослени мора бити саслушан у дисциплинском поступку, с правом да усмено из-

ложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за расправу да достави и писмену 

одбрану. 

Изузетно, расправа може да се одржи и без присуства запосленог, под условом да је 

запослени на расправу уредно позван. 

Члан 22. 

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним Законом о општем 

управном поступку. 

Члан 23. 

У дисциплинском поступку утврђују се све чињенице које су релевантне за утвр-

ђивање одговорности запосленог и за изрицање дисциплинске мере. 

 

Члан 24. 

На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују правила 

општег управног поступка. 

Члан 25. 

По спроведеном поступку директор може донети: 

1) решење којим се запослени оглашава кривим, у ком случају му се изриче и 

дисциплинска мера; 

2) решење којим се запослени ослобађа се од одговорности; 

3) решење којим се поступак против запосленог обуставља. 

 

Члан 26. 

Запослени се оглашава кривим и изриче му се дисциплинска мера ако је у поступку 

утврђено да је као урачунљив и крив извршилац извршио повреду радне обавезе или 
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повреду забране која му се ставља на терет, а притом не постоје разлози који искључују 

постојање повреде нити разлози који искључују дисциплинску одговорност запосленог, 

односно противправност његове радње. 

Члан 27. 

Запослени се ослобађа од дисциплинске одговорности: 

1) ако постоје разлози који искључују постојање повреде радне обавезе или забране 

која му се ставља на терет; 

2) ако радња коју је учинио нема сва обележја повреде радне обавезе или забране 

која му се ставља на терет; 

3) ако постоје разлози који искључују дисциплинску одговорност запосленог; 

4) ако у дисциплинском поступку није доказано да је запослени учинио повреду која 

му се ставља на терет. 

Члан 28. 

Дисциплински поступак против запосленог обуставља се: 

1) ако је наступила застарелост покретања или вођења дисциплинског поступка; 

2) ако је запослени за исту радњу раније већ дисциплински одговарао; 

3) ако директор у току поступка утврди да не постоје законски услови за вођење 

поступка па одустане од дисциплинског гоњења запосленог; 

4) ако запосленом у току поступка престане радни однос код Послодавца; 

5) ако запослени у току поступка умре.   

 

6. Правна заштита запосленог 

 

Члан 29. 

Против решења директора о дисциплинској одговорности запосленог запослени има 

право на правну заштиту у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 

Правилником. 

7. Застарелост дисциплинске одговорности 

 

Члан 30. 

 Дисциплинска одговорност за лакшу повреду радне обавезе застарева, односно мера 

за извршену лакшу повреду радне обавезе не може се изрећи по истеку 30 дана од дана 

директоровог сазнања за извршену повреду и извршиоца (субјективни рок), односно у року 

од три месеца од дана када је повреда извршена (објективни рок). 

 Застарелост не тече ако поступак за изрицање мере из става 1. овог члана 

Правилника није могао да се спроведе због одсуства запосленог. 

 

Члан 31. 

Покретање дисциплинског поступка због учињене теже повреде радне обавезе заста-

рева протеком три месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и извршиоца (субјек-

тивни рок), односно протеком шест месеци од дана када је повреда учињена (објективни 

рок). 

Покретање дисциплинског поступка због учињене повреде забране застарева 

протеком две године од дана када је повреда забране учињена. 
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Вођење дисциплинског поступка застарева протеком 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. 

 

III МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

 

1. Накнада штете коју је запослени причинио Послодавцу 

 

Члан 32. 

Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом, намерно или 

крајњом непажњом,  проузроковао Послодавцу, у складу са законом и општим актом. 

 

Члан 33. 

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете 

коју је проузроковао. 

Ако се за запосленог из става 1. овог члана не може утврдити део штете коју је 

проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у 

једнаким деловима. 

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за 

штету одговарају солидарно. 

Члан 34. 

Запослени који је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом 

проузроковао штету трећем лицу, а коју је накнадио Послодавац, дужан је да Послодавцу 

накнади износ исплаћене штете. 

Члан 35. 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету про-

узроковао, у ком року и како се накнађује – утврђује  посебна комисија (у даљем тексту: 

Комисија), коју образује директор. 

Комисија се бира за сваки случај утврђивања материјалне одговорности. 

Комисија има три члана, и то: 

- два члана из реда наставног особља, 

- једног члана из реда ненаставног особља. 

Сваки члан Комисије има заменика. 

 

Члан 36. 

Комисија ради у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова. 

Радом Комисије руководи председник, којег, као и његовог заменика, бирају чланови 

Комисије из својих редова, на почетку прве њене седнице. 

Рад Комисије је хитан. 

На остала питања у вези са радом Комисије сходно се примењују одредбе По-

словника о раду Школског одбора. 
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Члан 37. 

По спроведеном поступку, Комисија директору подноси предлог за доношење 

решења о накнади штете, који садржи чињенице о постојању штете и њеној висини, о окол-

ностима под којима је настала, о штетнику и о року и начину на који штета треба да буде 

накнађена. 

На основу поднетог предлога, директор доноси решење којим запосленог обавезује 

да накнади штету и доставља га запосленом. 

По коначности решења из претходног става, Послодавац и запослени закључују 

споразум о исплати накнаде штете.   

Члан 38. 

У зависности од социјалног стања запосленог и његове породице, запосленом се 

може омогућити исплата накнаде штете у више рата, а може се и, делимично или потпуно, 

ослободити плаћања накнаде штете. 

Члан 39. 

Предлог за исплату накнаде штете у ратама или за ослобађање од плаћања накнаде 

штете директору подноси Комисија. 

Предлог за исплату накнаде штете у ратама и предлог за делимично ослобађање од 

плаћања накнаде штете саставни је део предлога из члана 37. став 1. овог Правилника. 

На основу поднетог предлога, директор доноси решење којим запосленог обавезује 

да делимично накнади штету или констатује да је запослени ослобођен од плаћања накнаде 

штете. 

У случају да се директор не сложи с предлогом Комисије о исплати накнаде штете у 

ратама и/или с предлогом за делимично или потпуно ослобађање запосленог од исплате 

накнаде штете, донеће решење о обавезивању запосленог на накнаду штете као да тих 

предлога није ни било. 

Члан 40. 

Ако запослени не пристане на закључивање споразума о исплати накнаде штете у 

складу са решењем директора из чл. 37. став 2. или из члана 39. став 3. овог Правилника, о 

накнади штете одлучује надлежни суд. 

 

2. Накнада штете коју је претрпео запослени на раду или у вези са радом 

 

Члан 41. 

Ако запослени доживи повреду на раду, оболи од професионалне болести или 

претрпи неку другу штету на раду или у вези са радом, Послодавац је дужан да му, на његов 

писмени захтев, накнади штету, у складу са законом и општим актом. 

 

Члан 42. 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету 

проузроковао, у ком року и како се запосленом накнађује – утврђује  посебна комисија (у 

даљем тексту: Комисија), коју образује директор. 

Члан 43. 

На састав Комисије, њен рад и одлучивање сходно се примењују одредбе овог 

Правилника које уређују састав, рад и одлучивању комисије за утврђивање материјалне 

одговорности запосленог (чл. 35. и 36. Правилника). 
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Члан 44. 

По спроведеном поступку, Комисија директору подноси предлог за доношење 

решења о накнади штете, који садржи чињенице о постојању штете и њеној висини, о 

околностима под којима је настала, о штетнику и о року и начину на који штета треба да 

буде накнађена запосленом. 

На основу поднетог предлога, директор доноси решење којим се утврђује право 

запосленог на накнаду штете и доставља га запосленом. 

По коначности решења из претходног става, Послодавац и запослени закључују 

споразум о исплати накнаде штете.   

Члан 45. 

Комисија може предложити да се накнада штете запосленом исплати у више рата. 

Предлог за исплату накнаде штете у ратама саставни је део предлога из члана 41. 

став 1. Правилника. 

У случају да се директор не сложи с предлогом Комисије о исплати накнаде штете у 

ратама, донеће решење о исплати накнаде штете запосленом као да тог предлога није ни 

било. 

Члан 46. 

Ако запослени не пристане на закључивање споразума о исплати накнаде штете у 

складу са решењем директора из чл. 44. став 2. или из члана 45. став 3. Правилника, о 

накнади штете одлучује надлежни суд. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

Oвај Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о 

раду, Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о општем управном 

поступку, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, Правилника о раду и Статута школе. 

 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.317/2 од 

29.3.2018.године. 

Председник Школског одбора 

__________________________ 

Анђелков Божидар 

 

Овај Правилник заведен је под деловодним бројем 1097/1, од 12.11.2019..године и 

објављен на огласној табли Школе дана 13.11.2019.године, а ступио је на снагу дана 

21.11.2019.године. 

Секретар школе 

_____________________ 

Драгана Михајлов 
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