
Република Србија 
Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла” 
Боже Димитријевића бб 
12208 Костолац   
Делoводни број:  
Датум:  
 
 На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” број br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и 
члана 43. Статута Техничке школе са домом ученика “Никола Тесла” доносим 
 

Одлуку 
 

о доношењу Решења којим се именују лица за контролу забране доласка на рад запослених и 
других лица под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола 
или других опојних средстава у поседу школе за време рада (утврђено годишњим планом 
школе и дома) које има или може да има утицај на обављање посла и нарушавање реда и мира 
у установи. 

За лица задужена за контролу забране доласка на рад запослених и других лица под дејством 
алкохола или других опојних средстава именују се: 

1. Снежана Пантић, 
2. Ирена Ајдачић, 
3. Светлана Милићев, 
4. Слободан Лалић, 
5. Мирјана Дендић, 
6. Стојанча Петковић, 
7. Драшко Степановић, 
8. Драган Пејчић, 
9. Драган Живковић, 
10. Радица Милетић, 
11. Предраг Милутиновић, 
12. Михајло Фејеш, 
13. Ивица Марковић, 

Именовани су дужни да пријаве директору и школском полицајцу односно полицијским 
службеницима свако лице: 
- које својим понашањем видно оставља утисак да је под утицајем алкохола и других 

средстава зависности,  
- које се затекне да у радном времену школе конзумира алкохол и друга средства зависности,  
- у случају настанка повреде на раду, ради утврђивања узрока, ако се изразито сумња да је 

запослени конзумирао алкохол или друга средства зависности,  
- које на радном месту започне рад, а видно оставља утисак да је под утицајем алкохола и 

других средстава зависности. 
- које користи уврдљив и претећи вокабулар према ученицима, запосленим и 

родитељима. 

Запослени је дужан да се подвргне провери да ли је под утицајем алкохола или других 
средстава зависности.  



Лице за које се утврди да је под утицајем алкохола и других средстава зависности удаљава се 
из поседа школе. 
Лица задужена за контролу забране алкохола или других средстава зависности дужна су да 
сачине извештај дирактору школе ради предузимања мера у складу са Законом. 
Прикривање односно непријављивање особа за која се сумња да су под утицајем алкохола и 
других средстава зависности повлачи дисциплинску одговорност лица задужена за контролу 
забране. Сви запослени у школи дужни су да сарађују са именованим лицима за контролу овог 
вида забране. 
Изузетно, забрана која се односи на конзумирање алкохола делимично није на снази само у 
школском ресторану у случајевима када се организују планиране прославе у времену када нема 
наставе, односно у оквиру услуге проширене делатности. У том случају забрана има своје 
пуноправно дејство ако се прекорачи граница дозвољеног односно када лице које је 
конзумирало акохол својим понашањем нарушава ред и мир. 
 

Образложење 
 
Чланом 141. тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања утврђено је да 
тежу повреду радне обавезе чини лице које долази на рад у припитом или пијаном стању, 
употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност.  
Чланом 179. став 3. тач. 3) и 4) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14) прописано је да послодавац може отказати уговор о раду запосленом који 
не поштује радну дисциплину због доласка на рад под дејством алкохола или других 
опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току 
радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла.  
Даље, истим чланом предвиђено је да послодавац запосленог може да упути на 
одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом 
трошку, ради утврђивања околности из става 3. тач. 3) и 4) члана 179. Закона или да 
утврди постојање наведених околности на други начин у складу са општим актом. 
Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се 
непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. члана 179. Закона.  
Овом одредбом се, пре свега, послодавцу даје законско овлашћење да запосленог, за кога 
сумња да је под дејством алкохола или других опојних средстава, упути на одговарајућу 
анализу у овлашћену здравствену установу (установу која има лиценцу за обављање 
здравствене делатности) било приватну, било установу која је у оквиру мреже 
здравствених установа. 
 
Поступајући у оквиру својих законских овлашћења директор доноси ову одлуку. 
На основу изреченог одлучено је као у диспозитиву. 
 
Одлука ступа од дана доношења. 
  
Правна поука: Против ове одлуке није допуштен приговор. 
 
Одлука се објавлјује на огласним таблама  школе, у школској радионици и дому ученика. 
 

                                                          Директор школе 
 

                                                           _________________ 
                                                            др Горан Несторовић 


