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

(„Сл. Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), а у вези са чланом 

162. и 165. истог закона, Школски одбор Основне школе „Грабовац“ на својој седници 

одржаној  29.12.2021. године, доноси 

 

И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е  С Т А Т У Т А 

Основне школе „Грабовац“ 

Члан 1. 

 Статут Основне школе „Грабовац“ (дел. бр. 647 од 15.05.2018. године) допуњује се 

одредбама које је тичу дисциплинске одговорности запослених. Иза члана 211. Статута, 

додаје се члан 211. А, који гласи: 

Запослени подлеже дисциплинској и материјалној одговорности.  

Члан 2. 

Иза члана 212. Статута, додаје се члан 212. А, који гласи: 

Обавезе запослених 

Запослени је дужан: 

1) да савесно и одговорно обавља послове на којима ради; 

2) да поштује организацију рада, као и правила Школе у вези са испуњавањем уговорних и 

других обавеза из радног односа; 

3) да обавести Школу о битним околностима које утичу или би могле да утичу на 

обављање послова утврђених уговором о раду; 

4) да обавести Школу о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и 

настанак материјалне штете. 

Члан 3. 

Иза члана 213. Статута, додаје се члан 213. А, који гласи: 

 Одговорност запослених 

Запослени одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе утврђену општим актом Школе и Законом; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом; 

3) повреду забране из чл. 110-113. Закона; 

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

Законом. 
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Члан 4. 

Иза члана 214. Статута, додаје се члан 214. А, који гласи: 

 

Лакше повреде радне обавезе запосленог у Школи су: 

 

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

неоправдано или недозвољено напуштање радног места у току радног времена; 

– неоправдани изостанак с посла до два радна дана; 

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

доласка на посао; 

– неоправдано неодржавање појединих часова наставе и других облика образовно-

васпитног рада; 

– неуредно вођење педагошке документације и евиденције; 

– непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на наставним средствима, 

апаратима, инсталацијама и другим средствима; 

– одбијање сарадње са другим радницима Школе и непреношење радних искустава на 

друге младе раднике и приправнике; 

– неуљудно и недолично понашање према другим запосленима, родитељима, ометање 

других запослених у раду; 

– обављање приватног посла за време рада; 

– необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду; 

– прикривање материјалне штете; 

– непридржавање одредаба закона и општих аката Школе. 

Члан 5. 

Иза члана 215. Статута, додаје се члан 215. А, који гласи: 

 

Теже повреде радне обавезе запосленог у Школи су: 

 

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

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

давање или непријављивање набавке и употребе; 

3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код 

ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе; 

4) ношење оружја у Школи; 

5) наплаћивање припреме ученика Школе у којој је наставник у радном односу, а ради 

оцењивања, односно полагања испита; 
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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 деце, 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 

Школе, 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 детета, 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 

Школе; 

18) одбијање да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на 

захтев директора, у смислу члана 167. Закона о основама система образовања и 

васпитања; 

19) друге повреде радне обавезе у складу са Законом. 

Члан 6. 

Иза члана 217. Статута, додаје се члан 217. А, који гласи: 

Дисциплинске мере 

Мере за тежу повреду радне обавезе из члана 164. и повреду забране из чл. 110-113. 

Закона јесу новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа. 

Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате 

исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци. 

Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона једанпут, изриче 

се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца. 

Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 110, 111. и 113. Закона, односно 

који други пут изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона и запосленом који 

учини повреду радне обавезе из члана 164. тач. 1)-7) Закона, изриче се мера престанка 

радног односа. 

За повреду радне обавезе из члана 164. тач. 8)-18) Закона изриче се новчана казна или 

удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка радног односа уколико су 

наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или 

другоме противправне имовинске користи. 
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Запосленом престаје радни однос ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 

надлежној здравственој установи на захтев директора Школе. 

Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора. 

Мере за лакшу повреду радне обавезе јесу писана опомена и новчана казна у висини до 

20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до три месеца. 

Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза у смислу члана 

179а Закона о раду јесу: привремено удаљење са рада, новчана казна и опомена са најавом 

отказа. 

Члан 7. 

Иза члана 224. Статута, додаје се члан 224. А, који гласи: 

Дисциплински поступак 

 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из 

члана 164, повреду забране из чл. 110-113. Закона и за лакшу повреду радне обавезе из 

члана 5. овог правилника. 

Директор Школе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог. 

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком који садржи податке о 

запосленом, опис повреде забране, односно 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 из става 3. овог члана у 

року од осам дана од дана пријема закључка. 

Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко 

заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану. 

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

запослени на расправу уредно позван. 

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним Законом. 

По спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска 

мера, којим се ослобађа од одговорности или којим се поступак обуставља. 

Приликом изрицања дисциплинске мере запосленом директор ће узети у обзир 

олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито: тежину и последице учињене повреде, 

степен одговорности запосленог, његово раније понашање и понашање после учињене 

повреде и друге околности. 

Решење директора о дисциплинској одговорности доставља се запосленом и његовом 

браниоцу (ако га је запослени ангажовао), синдикату (ако је запослени члан синдиката и 

ако је тражио да га синдикат заступа). 

 

Дисциплинска одговорност запослених ближе је уређена Правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених Основне школе „Грабовац“. 
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Члан 8. 

Допуна  Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

У Грабовцу,                                                                                   Председник Школског одбора 

29.12.2021. године 

Број. _____________________ 
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