
Прехрамбено-хемијска школа 
Дел. број: 1172 
Датум: 12.12.2013.год. 
Н и ш 
 
На основу члана 57.ст.1.тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", 72/09,52/11,55/13), чл.29. ст.1. тачка 1.  и чл.111. 
Статута  Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, Школски одбор је на седници одржаној 
дана 12.12.2013.године донео следећи, 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ДИСЦИПЛИНСКОЈ  И  МАТЕРИЈАЛНОЈ 

ОДГОВОРНОСТИ  ЗАПОСЛЕНИХ У 

 

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ 

 
 

Члан 1. 

 
 
У чл. 6. ст.1. брише се тачка и додају се нове тачке које гласе: 
„15) неоправдано неприсуствовање седницама Наставничког већа више од три 

пута  узастопно у току шклске године, 
16) самовољна промена распореда часова и распореда учионица, без оправданог 

разлога и сагласности директора или помоћника директора Школе, 
17) несавесно или неуредно извршавање обавезе дежурног наставника.“ 
 

Члан 2. 

 
Члан 28. мења се и гласи: 
„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 забране из чл. 44. до 46. овог 
закона, када 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. 

Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање 
дисциплинског поступка застарева протеком шест месеци од дана сазнања за повреду 
радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева кривично гоњење за 
то кривично дело, уколико је тај рок дужи од шест месеци. 

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води 
због одсуства запосленог или других оправданих разлога.“  

 

Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе од када ће се и примењивати. 
 

 
Школски одбор 

Председник 
_____________________ 

Милена Стојановић,проф. 
 

 


