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Основна школа „Соња Маринковић“ 
Земун, Аласка 17 
тел/факс 2612 753 
дел.бр. 7/19 
датум: 22.01.2015. 
 
 
Наоснову члана41, 57.став 1.тачка1), чл.112-115. Законао основама системаобразовања 

иваспитања ("Сл. гласникРС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 -даље: Закон)ичлана122. став1. 
тачка 1 СтатутаОсновнешколе"Соња Маринковић"уЗемуну, Школскиодбор јена седници 
одржаној дана22.01.2015. године, донео 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈИ МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
УЧЕНИКА ОСНОВНЕШКОЛЕ'' СОЊА МАРИНКОВИЋ'' У ЗЕМУНУ 

 

 
Општеодредбе 

 

Члан1 
 

Овимправилникомуређујусеобавезеиодговорностучениказаповредуобавеза ученика,   
васпитно-дисциплински поступак, васпитнеиваспитно-дисциплинске мере, надлежност 
заизрицање мера, правназаштитаученикаиматеријалнаодговорност ученика,као и 
документација и евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама. 

 
Члан 2 

 
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно 

дешава или се догодило између деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, 
односно ученика, родитеља и запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање 
чини треће лице у односу на дете, запосленог или родитеља. 

 

 
Обавезеученика 

 

Члан3 
 

У остваривањуправаиобавезаученик не смедаугрожавадругеуостваривању њихових 
права. 

 

Обавезеученикасуда: 
 

1)редовнопохађанаставуи извршавашколскеобавезе; 
 

2)поштујешколскаправила, одлукедиректора, наставникаиорганашколе; 
 

3)савесно ради наусвајањузнања, вештинаивредноснихставовапрописаних 
школскимпрограмомипратисопственинапредак и о томе извештава наставнике и 
родитеље, односно старатеље; 

 

4)упоступкуоцењивањапокаже својестварно знањебез коришћењаразнихоблика 
преписивањаидругих недозвољенихобликапомоћи; 

 

5)неометаизвођењенаставеи ненапуштачасбез претходног одобрењанаставника; 
 

6)поштујеличностдругихученика, наставникаиосталих запослених ушколи; 
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7)чуваимовинушколеичистоћуи естетски изглед школскихпросторија, као и 
животнусрединуи понашасеускладусаправилима еколошке етике; 

 

8)се старао личнојуредностиипристојном изгледу; 
 

9)доносиуџбенике, прибор, опремуидруга средстванеопходназарад на часовима; 
 

10)сепонашапристојнопреманаставницимаидругимрадницимашколе, 
ученицимаиродитељимаученикаушколииванње; 

 

11)уредно иблаговремено обавештавародитељео свомучењуивладању, оценама, 
порукамаодељенског старешинеидругихнаставника; 

 

12)извршавапословекојемудајеодељенски старешина, наставницииоргани школе. 
 

Сви ученици имају обавезу да поштују правила понашања која школа прописује. Ученици, као 
одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и 
занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других - деце, ученика, запослених, 
родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте којима се уређују њихова 
права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду одељенске заједнице, као чланови 
ученичког парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним 
активностима, својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и 
злостављању. 

 
Члан4 

 

Свиученици имајуобавезудапоштујуправилапонашањакојашкола 
прописује.Ученикчиниповредезабранедискриминације, насиља, злостављањаи 
занемаривањауслучајевимаутврђенимзаконом. 

Члан5 
 

Ученик,родитељ,односностаратељученикадужанједаурокуодосамданаправда 
изостанакученикаидостављапотпунеи тачне контакт информације. 

 

По истекурокаиз претходног ставаовог члана, сматраћеседајеизостајање 
ученикабило неоправдано и то ће се евидентирати. 

 

Изостанцикоји суевидентираникао неоправданимогусенакнадно оправдатиако ученик 
илињегов родитељ, односно старатељ,учинивероватнимдајерок заправдање 
изостанакапропуштен изоправданог разлога. 

 

Одредбеовог члана сходносепримењујуиако серадио изостајањуученикас 
другихобавезнихобликаобразовно-васпитнограда, као иако серадио закашњавању 
ученикананаставуидругеобликеобразовно-васпитног рада. 

 

Последиценеоправданог закашњавањаначас илиодласка са часабезодобрењау 
трајањунајмањеполовинетрајања часаистоветнесупоследицаманеприсуствовања целом часу. 

 

Васпитнирадса ученицима 
 

Члан6 
 

Саученикомкојивршиповредуправилапонашањаилисенепридржаваодлука 
директораилиорганашколе, неоправдано изостане санаставепетчасова, односно који 
својимпонашањемугрожавадругеуостваривањуњиховихправа, школаједужнада,уз 
учешћеродитеља, односно старатељаученика, појачаваспитнирад активностима:у 
оквируодељенскезаједнице, стручнимрадомодељенског старешине, педагога, посебних 
тимова, акадајето неопходно да сарађујесаодговарајућимустановама социјалне, односно 
здравственезаштитенапромени понашањаученика. 
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Лакшеповредеобавеза ученика иваспитнемере 
 

Члан7 
 

Ученикодговаразалакшеповредеобавезаутврђене статутомшколе. 

Лакшеповредеобавезаученикасу: 

1 )неоправдано изостајањеизшколедо 25 часова; 
2)долази нанаставуидругеобликеобразовног раданеприкладно одевен; 
3)ометањенаставеиосталихобликаобразовно-васпитног радауодељењу; 
4)грубо, непримеренои недоличнопонашањепремадругимученицима, 

наставницима, стручним сарадницимаидругимзапосленимушколи; 
5)изазивањенередаи недисциплинованопонашањеупросторијамашколеи 

школскомдворишту, завреметрајања,преи посленаставе,  наиспиту,  на екскурзијии 
наставиуприродииваннаставним активностимаушколииванње; 

6)непоштовањеодлука надлежнихорганашколе; 
7)необавештавањеродитељао резултатимаучењаивладањаи непреношењепорука 

одељењског старешине, другихнаставникаистручнихсарадника; 
8)оштећењешколскезграде, просторија, инвентара, инсталацијаиприбора 

запосленихушколи, намерно прљањешколскихпросторијаидворишта; 
9)оштећењеличнихстварии приборадругих ученика, наставникаидругих 

запосленихушколи, школскеимовине; 
10)неоправданокашњењенаредовнунаставуидругеобликеобразовно-васпитног рада, 

ранијенапуштањечасовапрезвона; 
11)нарушавањеестетског изгледашколеишколског дворишта; 
12) уношење икоришћење пејџера, мобилног телефона, вокмена и других 

средствавакомуникацијскеиласерскетехникекојима сереметирад на часу; 
13)задржавањеуходницимаи помоћнимпросторијамазавременаставеиуслучају 

неодржавања часова; 
14)улазакбезпозиваунаставничкуканцеларију,канцеларијудиректораилидруге 

службенепросторије; 
15)акоусвојствудежурногучениканапустиместо дежурства; 
16)ако усвојствуредаранеприпреми потребнанаставна средства, не пријави 

одсутнеученике, непријавиоштећењашколскеимовинеу учионици,нечувауџбенике, 
прибориличне стваридругихученика; 

17)злоупотребалекарскогуверења 
18)пушењеупросторијамшколеиушколскомдворишту; 
19)непоштовањепрописанихПравилапонашањаушколи; 
20) понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 
21) насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан 
22)повредадругихобавезакоје сенесматрајутежомповредомобавезаученика. 

 
 

Члан8 
 

Залакшуповредуобавезеученика могусеизрећиваспитне мере: 
 

1)опомена; 
 

2)укор одељењског старешине; 
 

3)укор одељењског већа. 
 

Васпитне мереизричусеученикубезвођењадисциплинског поступка,ушколској 
годиниукојој јеучињенаповредаобавезе. 
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Члан9 
Васпитнумеру– опоменаизричеодељењскистарешинаученицимакоји неоправдано 

изостанусанаставе6 до 10часова илиучинеповредуизчлана6. став 2. 
тачка2. овог Правилника. 

 

Васпитнумеру–укор одељењског старешине изричеодељењскистарешина 
ученицимакоји неоправдано изостанусанаставеод 11-19 часоваилиучинеповредуиз члана6. 
став 2. тачке3,7,10,13,14,15,16,19, овог Правилника. 

 
Васпитнумеру–укор одељењског већаизричеодељенско већеШколеученицима 

којинеоправдано изостанусанаставеод20-25часова илиучинеповредуобавезеиз члана6. 
став 2. тачке4,5,6,8,9,11,12,17,18,20,21,22 овог Правилника. 

 

Саученикомкојиучинилакшуповредуобавезашколаједужнадапојачаваспитни рад 
активностимауоквируодељењскезаједнице, стручнимрадомодељењскогстарешине, 
психолога, педагога, посебних тимова, да сарађујесаустановама социјалнеиздравствене 
заштите,уциљупроменепонашањаученика.Ученикуможедасесмањиоценаизвладањазбог 
изреченеваспитне мере. 

 

 
Тежеповредеобавезаученика иваспитно-дисциплинскемере 

 

Члан10 
 

ТежеповредеобавезаученикапрописанесуЗаконом.Затежуповредуобавезеученикодговара 
ако јеувремеизвршењаобавезабила прописанаЗаконом. 
 

Тежеповредеобавезаученикасу: 
 

1)уништење, оштећење, скривање, изношење, преправкаилидописивањеподатакау 
евиденцији којуводишколаилидругаорганизација, односно орган; 

 

2)преправкаилидописивањеподатакаујавној исправи којуиздајешколаилиорган, односно 
исправикојуиздадругаорганизација; 

 

3)уништењеили крађа имовинешколе, привредног друштва, предузетника,ученика 
илизапосленог; 

 

4)подстрекавање, помагање, давањеученикуиупотреба алкохола, дувана, 
наркотичкихсредстава илипсихоактивнесупстанце; 

 

5)уношењеушколуилидругуорганизацијуоружјаилидругог предметакојиможе даугрози 
или повредидруго лице; 

 

6)свеснонепридржавањеправилаилимерабезбедностиученика; 
 

7)употреба мобилног телефона, електронског уређајаидругог средстваусврхе којима 
сеугрожавајуправадругихилиусврхепревареупоступкуоцењивања; 

 

8)неоправдано изостајањесанаставеи других обликаобразовно-васпитноградавишеод25 
часоваутокушколскегодине, одчегавишеод15часованакон писменогобавештавањародитеља, 
односно старатељаодстранешколе. 

 
9 )учестало чињењелакших повредаобавезаутокушколксегодинепод условом дасу 

предузетенеопходнемереиз члана6. овогПравилникаради корекцијепонашањаученика 
 
Заповредеизстава3. тачка8)и 9)овогчланаобавезнајепоступност уизрицањумера. 
 
 

Члан11 
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Затежуповредуобавезеученикусеизричеваспитно-дисциплинска мера: 
 

1)укор директора; 
 

2)укорнаставничког већа. 
 

Васпитно-дисциплинска мераукор директораизриче сезатежуповредуобавезе 
ученикаизчлана10. став 3. тачке6, 7,8 и9 

 

Васпитно дисциплинска мераукор наставничког већаизриче сезатежуповреду 
обавезеученикаизчлана10. став 3. тачке1 до5. 

 

Васпитно-дисциплинска мераизриче сеученику ушколској годиниукојој јеучинио 
тежуповредуобавезе,по спроведеномваспитно-дисциплинскомпоступку укомеје 
утврђенаодговорностученика. 

 

Ученикусезаповредуобавезе можеизрећисамо једнаваспитно-дисциплинска мера. 
 

 
Повредезабранеученика иваспитно-дисциплинскемере 

 

Члан12 
 

У школи сузабрањенедискриминаторне активности, односно активности којима се 
угрожавању, омаловажавају, дискриминишуилииздвајајулицапо основурасне, националне, 
етничке, језичке, верскеили полнеприпадности, физичких и психичких 
својстава,сметњиуразвојуили инвалидитета, здравственог стања,узраста, социјалног и 
културног порекла, имовног стањаодносно политичког опредељењаи подстицањеили 
неспречавањетаквихактивностиипо другимосновамаутврђенимзакономкоји 
прописујезабранудискриминације. 

 

Дискриминацијулицаилигрупепредстављасвако непосредно и посредно, на отворен 
илиприкривенначин искључивањеилиограничавањеправаислобода, неједнако поступањеили 
пропуштање чињења, односно неоправдано прављењеразлика 
повлађивањемилидавањемпрвенства. 

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају. 

 

Члан13 
 

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика над наставником, 
стручним сарадником и другим запосленим. 
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља, 
а у зависности од случаја и полицију, односно Центар за социјални рад; да покрене васпитно-
дисциплински поступак и да изрекне васпитно-дисциплинску меру у складу са Законом. 
Забрањено је физичко, психичко и социјално насиље, физичко кажњавање и вређање личности, 
сексуална злоупотреба ученика или запослених. 
 
Под насиљем и злостављањем се подразумева сваки облик једанпут учињеног, односно 
поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја или достојанства личности детета и ученика или 
запосленог. 
 
Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално) и социјално. 
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Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 
потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог. Није дозвољено физичко 
кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 
 
Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и 
емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог. 
 
Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из групе 
вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по 
основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем 
задовољавања социјалних потреба. 
 
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално 
насиље, експлоатацију детета и ученика, електронско насиље и др. 
 
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац односно установа чини или не чини, 
што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав 
развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи (злоупотрба у спорту, у 
политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно 
подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика од стране родитеља или 
наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног 
психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 
 
Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава , 
наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за 
које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике 
сексуалне експлоатације. 
 
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог лица, 
установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког 
или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову 
економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора. 
 
Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да 
има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем 
порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у 
форуме, социјалне мреже и сл. 
Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и 
занемаривању (на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у 
поступању, необјективно оцењивање и др.). 
 
Установа је дужна да поднесе пријаву надлежном органу ако код ученика примети знаке 
насиља, злостављања или занемаривања. 
Није дозвољено страначко организовање и деловање у школи и коришћење школског простора 
у те сврхе. 
 

Члан 14 
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика прикупља, по правилу, 
психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - одељенски старешина или члан 
тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 
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Изјаву о насиљу, злостављању и занемаривању ученик даје директору у присуству психолога 
или педагога и родитеља, осим ако је родитељ спречен да присуствује. 
 
Изузетно, ако постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемаривање детета и 
ученика у породици, директор обавештава центар за социјални рад и полицију, који 
обавештавају родитеља, у складу са законом. 
 
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и 
активности, директор обавештава родитеља и у процес заштите укључује центар за социјални 
рад. 
 
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, 
директор обавештава родитеља и полицију. 
 
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља, 
а у зависности од случаја и полицију, односно Центар за социјални рад; да покрене васпитно-
дисциплински поступак и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом. 

 
 

Члан15 
 

Ученикодговараза повреду забране, која је у време када је повреда учињена била 
прописана Законом. 

 

Заучињенуповреду забранеизстава1овогчлана, ученикуможедасеизрекне васпитно-
дисциплинска мера: 

 

(1)укор директораилиукор наставничког већа, 
 

(2)премештајученикаодпетогдоосмогразредау другу основну школу наоснову 
одлукенаставничкогвећа,узсагласностродитеља,односностаратељаишколеу коју прелази. 

 

 
Васпитно-дисциплински поступак 

 

Члан16 
 

Затежеповредеобавезаученикаизаповредезабранеизчл.44. и45.Законао основамасистема 
образовања и васпитања школа мора водитиваспитно-дисциплински поступако ком 
морабитиобавештенродитељ,односно старатељученика. 

Васпитно-дисциплинскипоступакпокреће директоршколе закључком.Закључак 
садржиподатке оученику,опис теже повредеобавезеученика,односно повреде забране, 
време,местоиначинизвршења повреде идоказе.Доставља сеученику,односноњеговом 
родитељуилистаратељу,одељенскомстарешини,стручнимсарадницима,односнотиму 
зазаштитуученикаод насиља. 

 

Уваспитно-дисциплинском поступкуученик,узприсуствородитеља,односно 
старатеља,каоисвиосталиучеснициисведоциморају битисаслушаниимогудати писменуизјаву. 

 

Васпитно-дисциплинскипоступакпокрећедиректорнајкаснијеу рокуод30даназа учињене 
тежеповредеобавезаученика илиучињене повредезабране изчл.44.и45. Закона оосновама 
система образовања иваспитања иокончава се решењем.Пре доношењарешењаморају 
сеутврдитисвечињенице које су одзначаја задоношење решења. 

 

Поступак води комисија, коју формира директор школе, у чијем је саставу одељенски 
старешина ученика, психолог, педагог, члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривања. У комисију могу бити укључени представници ученичког парламента или 
вршњачког тима. 
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Поступак је хитан и води се применом правила општег управног поступка, а 
окончавадоношењемрешења. 

 

Поступак утврђивања теже повреде обавеза ученика спроводе одељењски 
старешина, директор школеипсихолог или педагог.У радуимпомажесекретар школе. 

 

Члан17 
 

Кадаученикучини тежуповредуобавеза, односно повредузабране,школаодмахо 
томеобавештавародитеља, односно старатељаиукључујегаупоступак. Родитељ, односно 
старатељученикаписменимпутемсеобавештавао данусаслушањаученика, 
најкаснијетриданапреданаодређеног за саслушање. 

 

У васпитно-дисциплинскомпоступку ученикморабитисаслушан. Учениксе 
саслушавауприсуствуродитеља, односно старатеља. Приликом саслушањаученикусе 
мораомогућитида сеизјаснио свим чињеницамаиоколностимакојесуод значајаза 
утврђивањеодговорности. 

 

Приликом саслушањаводисезаписник којисенаконсаслушањачитаученикуи 
родитељуодносно старатељуи који потписујусви присутни. 

 

Члан18 
 

Наконсаслушањаученика, одељењскистарешинаидиректорприбављајуиостале доказе: 
изјавеученика, наставникаидругихзапосленихкоји суприсуствовали извршењу 
повредеобавезе, мишљењеодељењског старешине, мишљењеодељењскезаједнице, 
мишљењешколског педагогаилистручног тимакао исвеосталедоказеузависностиод 
тогакојајеповредаобавезеученикаучињена. 

 

Члан19 
 

Васпитно-дисципинска меразатежуповредуобавезе, односно заповредузабране 
можесеизрећиуколико јешколапретходно појачалаваспитнирад саучеником 
активностимауоквируодељенскезаједнице, стручнимрадомодељенског старешине, педагога, 
посебнихтимова, и кадајенеопходно сарадњом саустановама социјалнеи 
здравственезаштитеуциљупроменепонашањаученика. 

 

Уколико школа нијепредузелаове активности,учинићето преизрицањаваспитно- 
дисциплинске мере. 

Кадапредузетепретходне активностидоведудо позитивнепроменеупонашању ученика, 
директор доносирешењекојим сепоступакобуставља, изузев кадајеученик учинио 
повредузабранекојомјеозбиљноугрожен интегритетдругоглица. 

 
Члан20 

 

Приликомдоношењаодлукео изрицањуваспитно-дисциплинске мере, орган који 
одлучујеомери имаћеувиду: тежину учињенеповредеињенепоследице, степен 
одговорностиученика, околностипод којимајеповредаучињена, ранијепонашање ученика, 
понашањепослеучињенеповреде,узрастученикаидругеолакшавајућеи отежавајућеоколности. 

 

Члан21 
 

По спроведеномваспитно-дисциплинскомпоступкудоносисерешењекојим се 
можеутврдитиодговорностученикаи изрећиваспитно-дисциплинска мера, ослободити од 
одговорности илисепоступакможеобуставити. 

Уколикоутокувођењаваспитно-дисциплинскогпоступканијеутврђена 
одговорностученика, директор доносирешењекојимгаослобађаодговорности. 

 
Члан22 
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Уколико јеутврђенаодговорностученикаи изреченаваспитно-дисциплинска мераукор 
директора, директор одмахдоносирешење. 

Васпитно-дисциплинске мере:укор Наставничког већаи премештајученикаудругу 
школуизричеНаставничко већеШколедоношењемодлукенаседници, накончега директор 
доносирешење. 

 

ОдлукаНаставничког већао васпитно-дисциплинској мериипремештају ученикау 
другушколудоносисевећиномгласоваодукупног броја члановатог већа. 

 

Решењекојим сеокончававаспитно-дисциплински поступакобавезно седоставља 
ученикуодносно родитељуилистаратељу урокуод осамданаод данадоношења. 

 
 

Смањењеоценеиз владања 
 

Члан23 
 

Оценаизвладањасмањујесезбогзбогизреченеваспитно-дисциплинскемере,а 
можедасесмањи због понашањазакојејеизреченаваспитна мера 

 

Оцена извладања поправљасе на предлогодељенскогстарешине најкасније накрају 
полугодиштакадаученик: 

 

1)показујепозитивне променеусвомпонашању; 
 

2) прихвата одговорностза своје поступкенаконуказивања на  непримерено 
понашањеиликрозпојачаниваспитнирад, наконизреченеваспитне,односноваспитно- 
дисциплинске мере; 

Члан24 
 

Заизречену васпитну меруукорoдељењскогстарешине,оценаизвладањаможесе смањити 
наврло добро (4). 

 

За изречену васпитну  меру укор oдељењског већа, оцена из владања може се смањити 
сенадобро(3). 

 

За изречену васпитно-дисциплинскумеруукордиректора,оцена извладањасмањује 
сеназадовољавајуће(2). 

 

Заизреченуваспитно-дисциплинску меруукорНаставничкогвећаиизречену васпитно-
дисциплинскумерупремештајаученика(одпетогдоосмогразреда)у другу основнушколуоцена 
извладања смањујесе нанезадовољавајуће (1). 

 

Наоснову одлукеНаставничкогвећаоизрицању васпитно-дисциплинскемере 
премештајаученикаудругуосновнушколуузсагласностродитеља,односностаратеља и 
школеукојупрелази, директор школедоносирешењео премештају ученика. 

 

Члан25 
 

Акојеученикнеоправданоизостаосанаставеод11до19часова,изрећићему се васпитна 
мераукородељењскогстарешине и оцена извладања можесе смањитина врло добро (4). 

 

Акојеученикнеоправданоизостаосанаставеод20до25часова,изрећићему се васпитна 
мераукор одељењског већаи можесе смањитиоцена извладањанадобро (3). 

 

Акојеученикнеоправданоизостаосанаставеод26до45часова,изрећићему се васпитно-
дисциплинскамераукордиректораисмањитиоцена из владања на задовољавајуће (2). 

 

За неоправдано изостајање са наставе више од 45 часова, ученику се изриче васпитно-
дисциплинска мераукорНаставничкогвећа,а оцена извладањасе смањује на незадовољавајуће 
(1). 
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Оценаизвладања смањујесеученикуи заосталетежеповредеобавезапрописане Законом. 
Придоношењуодлукео оцени извладањаимаће сеувидуицениће се сви 
услови(параметри)наведениучлану19.  Правилникао дисциплинској иматеријалној 
одговорностиученика. 

 

Правна заштита ученика 
 

Члан26 
 

Због изреченеваспитно-дисциплинске мереученик, његов родитељ, односно старатељ 
имаправо да поднесежалбуШколскомодбору урокуод триданаод дана 
достављањарешењаоутврђеној одговорностии изреченој мери. 

 

Школскиодбор решавапо жалбиурокуод 15данаод дана њеног 
достављања.Жалбаодлажеизвршењерешења. 

 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена 
Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом, доношењем или 
недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је 
повређена забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и кршење права 
детета и ученика из члана 103 Закона о основама система образовања и васпитања, што утиче 
на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам 
дана од дана сазнања за повреду својих права. 
 

Ако оцени да је захтев из става 3. овог члана основан, Министарство ће у року од осам 
дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за отклањање 
повреде закона. 

Ако школа не поступи по упозорењу из става 4. овог члана, Министарсто ће одлучити о 
захтеву. 

 
 

Евиденција о изреченим васпитним иваспитно-дисциплинским мерама 
 

Члан27 
 

Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност 
предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком 
предвиђеном програмом заштите. 
 
О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију 
(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим 
радњама и др.) води, чува и анализира за потребе устанбве психолог или педагог, а изузетно

Поступак заутврђивање материјалнеодговорностиученикапокрећедиректор који 

, 
други члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим подноси извештај директору два 
пута годишње. 
 
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детета и 
ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа 
обавезан да их достави. Коришћење документације у јавне сврхе мора бити у складу са 
законом. 

Материјална одговорностученика 
 

Члан28 
 

Ученик, његов родитељилистаратељодговара за материјалнуштетукоју ученик 
нанесешколи намерно или крајњомнепажњом,ускладусазаконом. 
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формиракомисијуод тричлана,(разреднистарешинајеобавезничлан комисије) 
Наосновуподнетепријавео проузрокованој штети или наосновуличног сазнања директор 

покрећепоступак заутврђивањештетеиодговорностиучениказа проузроковануштету. 
Заштетукојујепроузроковало вишеученика, свакиученикјепосебно одговоранза 

деоштете,акоседокажеда је штету проузроковаонамерно или из крајње непажње,. 
 

Заштетукојујепроузроковало вишеученикаодговорностје солидарнауколико није 
могућеутврдитистепенодговорностисвакогодучениказанасталуштету. Заштетуодговараиученик 
којијепомагао или подстрекивао. 

Постојањештете,висину, околности подкојимајенасталаи ко јепроузроковао 
одређујетрочланакомисија. 

Висинаштетеутврђујесенаосновуценовникаили 
књиговодственевредностиоштећенеилиуништене ствари, аако то није 
могућекомисијапроцењујештету узпомоћ стручњака. 

Директор доносирешењео материјалној одговорностиученика, висиништете 
обавезиученика, односно његовог родитељаилистаратељадаштетунадокнадиу 
одређеномроку,анаосновупредлогакомисије. 

Износнакнадештетеуплаћујесенажиро рачунШколеили наблагајнишколе. 
Акоученик, односно родитељ илистаратељ, одбиједаштетунадокнади, наплата се 

можетражитипутемсуда. 
Директор можедонетиодлукуо ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно 

старатељаматеријалнеодговорности заштету,због тешке материјалне ситуације. 
Нарешењедиректораоматеријалној одговорностиученик, његов родитељ или 

старатељможеизјавитижалбушколскомодбору,урокуод 15 данаод данапријема решења. 
 

Школскиодбор доносиодлуку урокуод 15 данаод данапријемажалбе. 
 

Завршнеодредбе 
 

Члан29 
 

Овај Правилникступа на снагуосмог данаодданаобјављивањанаогласној табли школе. 
 
Ступањемнаснагуовог правилникапрестаједаважиПравилник дисциплинској и 

материјалној  одговорности ученикаод 20.12.2010. године, деловодниброј 5/12. 
 
 
                                                                               Заменик Председника школског одбора 
                                                                               __________________________________ 
                                                                                Миливоје Ђилас 

 


