
На основу члана 119.став 1.тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл.гл.РС бр.88/17,27/18-др.закони и 10/19),Школски одбор Економско-трговинске школе 
у Параћину на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донео је 
 
 
   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА (Дел.бр. 254 од  22.03.2018.г.) 
 
 
     Члан 1. 
 
У члану 12 став 7, мења се и гласи: 
Статут, Правилници и Пословници о раду, ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли школе.  
 
                                                          Члан 2.   
 
                  У члану 82 додаје се став 2  који гласи: 
 

Теже повреде обавеза ученика су: 
 

1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у 
евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган; 
2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, 
односно исправи коју изда друга организација; 
3. уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика 
или запосленог; 
4. поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, 
дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 
5. уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничких средстава или 
другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице; 
6. понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 
ученика ,наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се 
остварују ван школе а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и 
психичког повређивања; 
7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима 
се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  
8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више 
од  25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог 
обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе; 
9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године,под условом да су 
предузете неопходне мере из члана 5 овог Правилника,  ради корекције понашања 
ученика. 

 



Лакше повреде обавеза ученика су:  
 

1.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовног рада, у току школске 
године, до 25 неоправданих изостанака  

      2.самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада пре     
завршетка рада;  
3.   непридржавање одлука органа школе;  
4. непридржавање правила понашања у школи, тј. понашање супротно одредбама         
Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката 
школе;  
5.  немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Школе, предузећа и 
других организација у којима се обавља пракса и остали облици образовно-васпитног 
рада; 
6.  недавање на увид ђачке књижице родитељу, односно старатељу, у коју одељенски 
старешина уноси обавештења, успех, васпитне, васпитно-дисциплинске мере и друго; 
7.   долазак у школу и друга места у којима школа организује и спроводи образовно-
васпитни процес, неприкладно одевен за наменске активности;  
8.  неодржавање  хигијене школских и других просторија у којима се врши обаразовна- 
васпитна делатност; 
9.  злоупотреба лекарског оправдања  
10.  улазак у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења; 
11.  неоправдано задржавање  у ходницима школе за време часа и ометање наставе у 
свом или другом одељењу; 
12. неизвршавање обавезе редара ( неприпремање средства и услова за наставу, 
непријављивање одсутних ученика,непријављивање оштећења школске и личне 
имовине,непријављивање других  уочених недостатака дежурном наставнику пре 
почетка наставе ); 
13.  коришћење мобилног телефона, електронских уређаја, вокмена и других средстава 
којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног 
рада, а којима се не угрожавају права других и не служи за превару у поступку 
оцењивања; 
14.   самовољно коришћење рачунара и других наставних средстава; 
15.  недисциплиновано, недолично, непристојно понашање у учионици и другим 
просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима 
образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности, 
укључујући екскурзије; 
16. недолазак дежурног ученика на дежурство или самовољно напуштање дежурства; 
17.   одбијање примене мера заштите и безбедности ученика у школи, на пракси, на 
екскурзији и другим облицима ваннаставних активности ван Школе, 
18. понављање насилног понашања на начин описан на првом нивоу у складу са 
Правилником о протоколу поступања у установи и одговору на насиље,злостављање и 



занемаривање (у даљем тексту :Правилник о протоколу поступања) када васпитни рад 
није делотворан, 
19.насилно понашање на начин описан на другом нивоу у складу са Правилником о 
протоколу поступања када појачанваспитни рад није делотворан. 
 
Члан 3. 
 
У члану 231 додаје се став 2 који гласи: 

Теже повреде радних обавеза су: 

1. извршење кривичног дела на раду или у вези са радом; 
2. подстрекивање на употребу алкохолних пића код  ученика, или  омогућавање, 

давање или непријављивање набавке и употребе; 
3. подстрекивање 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; 
6. долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других 

опојних средстава; 
7. неоправдано одсуство са рада најмање 3 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 

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 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. друге повреде радне обавезе у складу са законом. 

 

Лакше повреде радних обавеза су:  

1. неоправдано одсуство са рада два радна дана; 
2. неоправдано закашњавање; 
3. непотпуно,неблаговремено и несавесно вођење евиденције; 



4. необавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла 
да утиче на безбедност и здравље на раду; 

5. прикривање материјалне штете; 
6. недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у 

року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад; 
7. недолично понашање према другим запосленима,ученицима или трећим лицима ; 
8. понашање којим се онемогућава или спречава други запослени да извршава своје 

радне обавезе или којим се другом запосленом отежава да благовремено извршава 
радне обавезе; 

9. обављање приватног посла у току радног времена; 
10. напуштање посла у току и пре истека радног времена,без одобрења директора; 
11. употреба мобилног телефона за време образовно-васпитног рада. 

 
Члан 4. 
 

             Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли школе. 

                                                                           Председник  Школског одбора 

                                                                                  Немања Радомировић 

 

 

Објављено на огласној табли школе 17.12.2019., ступио на снагу 25.12..2019. год. 

 

                                                                                 Секретар школе 

                                                                               Маријана Шувалија 

 

 
 
 


