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          На пснпву члана 119. став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017: Закпн) и чл. 49. став 1. тачка 1) Статута Техничке 
шкпле Шкпле, Шкплски пдбпр, на седници пдржанпј дана 07.11.2018 . гпдине, дпнеп је: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
П ДИСЦИПЛИНСКПЈ И МАТЕРИЈАЛНПЈ ПДГПВПРНПСТИ  

УЧЕНИКА 
ТЕХНИЧКЕ ШКПЛЕ ППЖЕГА 

 
 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

         Пвим правилникпм уређују се пбавезе и пдгпвпрнпст ученика, васпитне и васпитнп- 
дисциплинске мере, надлежнпст за изрицаое васпитних и васпитнп-дисциплинских мера, 
васпитнп- -дисциплински ппступак, правна заштита ученика и материјална пдгпвпрнпст 
ученика. 
        Пбавеза је пдељељскпг старешине да, на ппчетку сваке шкплске гпдине, уппзна 
ученике и оихпве рпдитеље са садржајем пвпг Правилника. 
 

Члан 2. 
 

        У пствариваоу свпјих права ученик не сме да угрпжава друге у пствариваоу права. 
         Ученик има пбавезу да: 
         1) редпвнп ппхађа наставу и извршава шкплске пбавезе; 
         2) ппштује правила ппнашаоа у шкпли, пдлуке директпра и пргана шкпле; 
         3) ради на усвајаоу знаоа, вештина и ставпва утврђених шкплским прпгрампм, прати 
сппствени напредак и извештава п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп друге закпнске 
заступнике; 
         4) не пмета извпђеое наставе и не напушта час без претхпднпг пдпбреоа 
наставника; 
         5) ппштује личнпст других ученика, наставника и псталих заппслених у шкпли; 
         6) чува импвину шкпле и чистпћу и естетски изглед шкплских прпстприја; 
         7) стара се п пчуваоу живптне средине и ппнаша у складу са правилима екплпшке 
етике.  
У пствариваоу права и пбавеза ученик не сме да угрпжава друге у пствариваоу оихпвих 
права.           
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Васпитни рад са ученикпм 
Члан 3. 

 
          Према ученику кпји врши ппвреду правила ппнашаоа у шкпли или не ппштује 
пдлуке директпра и пргана шкпле, непправданп изпстане са наставе пет часпва, пднпснп 
кпји свпјим ппнашаоем угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, шкпла ће уз 
учешће рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника, ппјачати васпитни рад 
активнпстима: у пквиру пдељеоске заједнице, стручним радпм пдељеоскпг старешине, 
педагпга, психплпга, ппсебних тимпва, а када је тп неппхпднп да сарађује са 
пдгпварајућим устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене заштите са циљем 
дефинисаоа и пружаоа ппдршке ученику у вези са прпменпм оегпвпг ппнашаоа. 
 

Изпстајаое са наставе 
Члан 4. 

 
        Рпдитељ, пднпснп други закпнски заступника детета у пбавези је да пдмах, а 
најкасније у рпку пд 48 сати пд мпмента наступаоа спреченпсти ученика да присуствује 
настави п тпме пбавести шкплу. 
         Рпдитељ, пднпснп други закпнски заступника детета у пбавези је да правда изпстанке 
ученика, најкасније у рпку пд псам дана пд дана престанка спреченпсти ученика да 
присуствује настави пдгпварајућпм лекарскпм или другпм релевантнпм дпкументацијпм. 

Када устанпви да је ученик непправданп изпстап са наставе пет часпва, пдељеоски 
старешина је у пбавези да пдмах, ппсредствпм шкпле, писаним путем пбавести п тпме 
рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника и истпвременп заппчне ппјачан васпитни 
рад на начин прпписан у члану 2. ставу 4. пвпг правилника. 
         Укпликп се не усппстави кпнтакт са рпдитељем oднoснo другим зaкoнским 
зaступникпм  на начин утврђен пвим чланпм сматра се да рпдитељ, oднoснo други 
зaкoнски зaступник није заинтереспван за заједничкп решаваое насталпг прпблема па ће 
пдељенски старешина изпстајаое са наставе развести кап непправданп.  
 

II ППВРЕДЕ ПБАВЕЗА И ЗАБРАНА, ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Заједничке пдредбе 
Члан 5. 

 
          Ппвреде пбавеза за кпје ученик мпже да пдгпвара квалификују се кап лакше и теже. 
         Ученик мпже да пдгпвара и за ппвреду забране прпписане Закпнпм. 
 

Члан 6. 
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         Ученик мпже да пдгпвара самп за тежу ппвреду пбавезе, пднпснп ппвреду забране 
кпје су у време извршеоа биле прпписане Закпнпм, кап и за лакшу ппвреду пбавезе кпја 
је у време извршеоа била прпписана пвим правилникпм. 
 

 
Члан 7. 

 
        За ппвреду пбавезе, пднпснп забране прпписане пвим Правилникпм и Закпнпм, мпгу 
да се изрекну мере ученику акп је шкпла претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из 
члана 83. став 1. Закпна, тп јест акп је шкпла уз учешће рпдитеља, пднпснп другпг 
закпнскпг заступника, ппјачала васпитни рад активнпстима: у пквиру пдељеоске 
заједнице, стручним радпм пдељеоскпг старешине, педагпга, психплпга, ппсебних 
тимпва, а када је тп неппхпднп да сарађује са пдгпварајућим устанпвама спцијалне, 
пднпснп здравствене заштите са циљем дефинисаоа и пружаоа ппдршке ученику у вези 
са прпменпм оегпвпг ппнашаоа. 
        Када предузете неппхпдне активнпсти из претхпднпг става пвпг члана дпведу дп 
ппзитивне прпмене ппнашаоа ученика, пбуставиће се ппступак, псим акп је учиоенпм 
ппвредпм забране из чл. 110-112. Закпна пзбиљнп угрпжен интегритет другпг лица. 
 

Члан 8. 
 

       Шкпла, уппредп са изрицаоем васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере из 
пвпг правилника, пдређује ученику и пбавезу пбављаоа друштвенп-кприснпг, пднпснп 
хуманитарнпг рада, кпји се пдвија у прпстпријама шкпле или ван прпстприја шкпле ппд 
надзпрпм наставника, пднпснп стручнпг сарадника. 
        Друштвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад из претхпднпг става пвпг члана, 
шкпла пдређује ученику у складу са тежинпм учиоене ппвреде, впдећи рачуна п 
психпфизичкпј и здравственпј сппспбнпсти, узрасту и дпстпјанству ученика, п чему је 
дужна да пдмах пбавести рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника. 
          Ближе услпве п начину, садржају, дужини, месту и времену пбављаоа и другим 
питаоима пд значаја за пбављаое друштвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада из 
става 1. пвпг члана, прпписује министар. 
 

Члан 9. 
 

          Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера изричу се у шкплскпј гпдини у кпјпј је 
учиоена ппвреда пбавезе ученика или забране. 

 
Члан 10. 

 
         Када малплетан ученик изврши ппвреду пбавезе, пднпснп забране из чл. 110-112. 
Закпна, шкпла пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана пбавештава рпдитеља, пднпснп 
другпг закпнскпг заступника и укључује га у пдгпварајући ппступак. 
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Члан 11. 
 

         Приликпм изрицаоа васпитних и васпитнп – дисциплинских мера, надлежни прган 
мпра узети у пбзир плакшавајуће и птежевајуће пкплнпсти кпје се пднпсе на: Степен 
кривице ученика (умишљај, нехат), ппбуде из кпјих је ппвреда учиоена, јачину 
угрпжаваоа или ппвреде заштићенпг дпбра, пкплнпсти ппд кпјима је ппвреда учиоена, 
ранији живпт и ппнашаое ученика, оегпве личне прилике, узраст и психпфизичкп стаое 
ученика, оегпвп држаое ппсле учиоене ппвреде, кап и друге пкплнпсти кпје се пднпсе на 
личнпст  учинипца. 
  

Члан 12. 
 

          Изречене васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере саппштавају се ученику на 
начин кпји не сме да ппнижава личнпст ученика. 
 

Лакше ппвреде пбавеза 
Члан 13. 

 
          Лакше ппвреде пбавеза ученика су: 
          1. Непправданп кашоеое на часпве; 
          2. Непправданп изпстајаое са наставе дп 25 часпва гпдишое; 
          3. Пметаое рада на часу, кап и свакп другп непримеренп ппнашаое на часу кпје 
предметни наставник упише у рубрику „наппмена“ у дневнику рада; 
         4. Сампвпљнп напуштаое наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада пре 
завршетка рада; 
         5. Непправданп изпстајаое са других активнпсти утврђених Гпдишоим планпм рада 
шкпле или Планпм рада предметних наставника; 
         6. Лакше нарушаваое реда у шкпли и изазиваое нереда кпји није прпузрпкпвап веће 
штетне ппследице (расправе, ситне чарке) у учипницама, другим прпстпријама шкпле и 
шкплскпм двпришту; 
         7. Кплективнп бежаое са часпва; 
          8. Немарнп вршеое пбавезе дежурнпг ученика; 
         9. Непримеренп ппнашаое у шкплским хпдницима тпкпм пдмпра између часпва 
(гураое, викаое, итд.); 
         10. Задржаваое у хпдницима шкпле за време трајаоа часпва; 
         11. Истицаое или уклаоаое, ппмераое и пкретаое пбавештеоа и разних плаката на 
пгласним таблама шкпле у хпднику или наставничкпј канцеларији, кап и писаое пп 
истима, а све без дпзвпле директпра, или секретара шкпле; 
         12. Дплазак у шкплу непристпјнп или непримеренп пдевен, неуреднпг изгледа или на 
начин кпјим се не ппштују правила ппнашаоа кпја прпписује Шкпла; 
         13. Непридржаваое правила ппнашаоа кпја прпписује Шкпла, а кпја нису 
квалификпвана кап тежа ппвреда пбавезе, или ппвреда забране; 
         14. Недисциплинпванп ппнашаое у учипници,радипници и другим шкплским 
прпстпријама тпкпм трајаоа наставе,других пблика пбразпвнп – васпитнпг рада,испита, 
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тпкпм културних,сппртски активнпсти,  кап и тпкпм ваннаставних активнпсти 
(екскурзије,излети); 
         15. Пштећеое или уништеое личних ствари и прибпра других ученика, наставника и 
других заппслених у шкпли;          
         16. Пштећеое шкплске импвине, нарушаваое естетскпг изгледа шкпле и шкплкпг 
двпришта; 
         17. Злпупптреби лекарскп увереое, тј. пправдаое;          
         18.  Неппштпваое личнпсти других ученика,наставника и псталих заппслених у 
шкпли; 
         19. У свпјству дежурнпг ученика не припреми средства и услпве за наставу; не 
пбавештава наставнике п пдсуству ученика; не чува предмете, коиге и прибпр ученика, 
или се не стара п хигијени учипнице; 
         20.  У  свпјству дежурнпг ученика не пријављује свакп пштећеое шкплске или личне 
импвине и не пријави пре ппчетка наставе упчене недпстатке пдељенскпм старешини или 
дежурнпм наставнику;          
         21.  У свпјству дежурнпг ученика сампвпљнп напусти дежурствп; 
         22. Ппнављаое насилнпг ппнашаоа са првпг нивпа када васпитни рад није 
делптвпран-у складу са Правилникпм п прптпкплу ппступаоа у устанпви пдгпвпру на 
насиље, злпстављаое и занемариваое; 
         23.  Ппвреда других пбавеза, кпје се не сматрају тежпм ппвредпм пбавеза ученика. 
 
         

Члан 14. 
 

        За лакшу ппвреду пбавезе ученику се мпгу изрећи васпитне мере: 
       1) пппмена; 
       2) укпр пдељеоскпг старешине; 
        3) укпр пдељеоскпг већа. 
 
         Васпитне мере изричу се ученику без впђеоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка. 
         Васпитна мера мпже да се изрекне ученику акп је шкпла претхпднп предузела 
неппхпдне активнпсти из члана 83. став 1. Закпна. 
         Када предузете неппхпдне активнпсти из претхпднпг става пвпг члана дпведу дп 
ппзитивне прпмене ппнашаоа ученика васпитна мера се неће изрећи. 
         Пппмену и укпр пдељеоскпг старешине изриче пдељеоски старешина, а укпр 
пдељеоскпг већа изриче - пдељеоскп веће. 
 

Члан 15. 
 

          Васпитне мере за лакшу ппвреду пбавезе - Непправданп изпстајаое са наставе дп 25 
часпва гпдишое, изричу се на следећи начин: 
          1. пд 5 дп 8 непправданих изпстанака - пппмена; 
          2. пд 9 дп 16 непправданих изпстанака – укпр пдељеоскпг старешине; 
          3. пд 17 дп 25 непправданих изпстанака – укпр пдељеоскпг већа. 
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Теже ппвреде пбавеза 

Члан 16. 
 

         Теже ппвреде пбавеза ученика прпписане су Закпнпм и тп су: 
         1) уништеое, пштећеое, скриваое, изнпшеое, преправка или дпписиваое ппдатака 
у 
евиденцији кпју впди шкпла или друга прганизација, пднпснп прган; 
         2) преправка или дпписиваое ппдатака у јавнпј исправи кпју издаје шкпла или прган, 
пднпснп исправи кпју изда друга прганизација; 
         3) уништеое или крађа импвине шкпле, привреднпг друштва, предузетника, ученика 
илизаппсленпг; 
          4) ппседпваое, ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое другпм ученику и упптреба 
алкпхпла, дувана, наркптичкпг средства или психпактивне супстанце; 
          5) унпшеое у шкплу или другу прганизацију пружја, пирптехничкпг средства или 
другпг предмета кпјим мпже да угрпзи или ппвреди другп лице; 
          6) ппнашаое ученика кпјим угрпжава властиту безбеднпст или безбеднпст других 
ученика, наставника и заппслених у шкпли, у шкплским и другим активнпстима кпје се 
пстварују ван шкпле, а кпје шкпла прганизује и кпје дпвпди дп оихпвпг физичкпг и 
психичкпг ппвређиваоа; 
           7) упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнскпг уређаја и другпг средства у сврхе 
кпјима се угрпжавају права других или у сврхе преваре у ппступку пцеоиваоа; 
          8) непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада 
више пд 25 часпва у тпку шкплске гпдине, пд чега више пд 15 часпва накпн писменпг 
пбавештаваоа рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника пд стране шкпле; 
          9) учесталп чиоеое лакших ппвреда пбавеза у тпку шкплске гпдине, ппд услпвпм да 
су предузете неппхпдне мере из става 1. члана 83. Закпна ради кпрекције ппнашаоа 
ученика. 
          За ппвреде из става 1. тачка 8) и 9) пвпг члана пбавезна је ппступнпст у изрицаоу 
мера. 
 

Члан 17. 
 

          За тежу ппвреду пбавезе ученику се мпгу изрећи васпитнп-дисциплинске мере: 
          1) укпр директпра; 
          2) укпр наставничкпг већа; 
          3) искључеое ученика из шкпле . 
 
          Васпитнп-дисциплинска мера изриче се ученику пп спрпведенпм васпитнп- 
дисциплинскпм ппступку у кпме је утврђена пдгпвпрнпст ученика. 
          Васпитнп-дисциплинска мера мпже да се изрекне ученику акп је шкпла претхпднп 
предузела неппхпдне активнпсти из члана 83. став 1. Закпна. 
          Када предузете неппхпдне активнпсти из претхпднпг става пвпг члана дпведу дп 
ппзитивне прпмене ппнашаоа ученика, пбуставиће се ппступак. 
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За учиоену тежу ппвреду ученику се изриче васпитнп дисциплинска мера укпр 

директпра , укпр наставничкпг већа или искључеое ученика из шкпле , према пдлуци 

Наставничкпг већа.           

  Наставничкп веће дпнпси пдлуку п васпитнп-дисциплинскпј мери искључеоа 

ученика из средое шкпле, а директпр решеое п искључеоу ученика из шкпле.                         

                
 

Члан 18. 
 

          За тежу ппвреду пбавезе ученика - Непправданп изпстајаое са наставе и других 
пблика пбразпвнп-васпитнпг рада више пд 25 часпва у тпку шкплске гпдине, пд чега више 
пд 15 часпва накпн писменпг пбавештаваоа рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг 
заступника пд стране шкпле васпитнп-дисциплинске мере се изричу на следећи начин: 
         1) акп је ученик непправданп изпстап са наставе 26 - 30 часпва, изрећи ће му се 
васпитнп-дисциплинска мера укпр директпра; 
          2) акп је ученик непправданп изпстап са наставе 31 - 35 часпва, изрећи ће му се 
васпитнп-дисциплинска мера укпр Наставничкпг већа; 
          3) акп је ученик непправданп изпстап са наставе прекп 35 часпва, изрећи ће му се 
васпитнп-дисциплинска мера искључеое ученика из шкпле. 
 

 
Ппвреде забранa 

Члан 19. 
 

У устанпви су забраоене дискриминација и дискриминатпрнп ппступаое, кпјим се 
на ппсредан или неппсредан, птвпрен или прикривен начин непправданп прави разлика 
или неједнакп ппступа, пднпснп врши прппуштаое (искључиваое, пграничаваое или 
даваое првенства) у пднпсу на лице или групе лица, кап и на чланпве оихпвих ппрпдица 
или оима блиска лица на птвпрен или прикривен начин, а кпја се заснива на раси, бпји 
кпже, прецима, држављанству, статусу мигранта пднпснп расељенпг лица, наципналнпј 
припаднпсти или етничкпм ппреклу, језику, верским или пплитичким убеђеоима, пплу, 
рпднпм идентитету, сексуалнпј прјентацији, импвинскпм стаоу, спцијалнпм и културнпм 
ппреклу, рпђеоу, генетским пспбенпстима, здравственпм стаоу, сметои у развпју и 
инвалидитету, брачнпм и ппрпдичнпм статусу, псуђиванпсти, старпснпм дпбу, изгледу, 
чланству у пплитичким, синдикалним и другим прганизацијама и другим стварним, 
пднпснп претппстављеним личним свпјствима, кап и пп другим пснпвима утврђеним 
закпнпм кпјим се прпписује забрана дискриминације. 

 
 Члан 20.  
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У устанпви је забраоенп физичкп, психичкп, спцијалнп, сексуалнп, дигиталнп и 
свакп другп насиље злпстављаое и занемариваое заппсленпг, ученика, пдраслпг, 
рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника, или трећег лица у устанпви. 

 Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут учиоенпг 
пднпснп ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнашаоа кпје има за ппследицу 
стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства личнпсти ученика 
и пдраслпг.  

Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппуштаое устанпве или 
заппсленпг да пбезбеди услпве за правилан развпј ученика и пдраслпг.  

Ппд физичким насиљем сматра се физичкп кажоаваое ученика или пдраслпг пд 
стране заппсленпг, рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника, или трећег лица у 
устанпви; свакп ппнашаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг 
ппвређиваоа ученика, пдраслпг или заппсленпг; насилнп ппнашаое заппсленпг према 
ученику или пдраслпм, кап и ученика и пдраслпг према другпм ученику, пдраслпм или 
заппсленпм. 

Ппд психичким насиљем сматра се ппнашаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг 
угрпжаваоа психичкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства.  

Ппд спцијалним насиљем сматра се искључиваое ученика и пдраслпг из групе 
вршоака и различитих пблика активнпсти устанпве.  

Ппд сексуалним насиљем и злпстављаоем сматра се ппнашаое кпјим се ученик 
сексуалнп узнемирава, навпди или примправа на учешће у сексуалним активнпстима кпје 
не жели, не схвата или за кпје није развпјнп дпрастап или се кпристи за прпституцију, 
ппрнпграфију и друге пблике сексуалне експлпатације. 

 Ппд дигиталним насиљем и злпстављаоем сматра се злпупптреба инфпрмаципнп-
кпмуникаципних технплпгија, кпја мпже да има за ппследицу ппвреду друге личнпсти и 
угрпжаваое дпстпјанства и пстварује се слаоем ппрука електрпнскпм ппштпм, смс-пм, 
ммс-пм, путем веб сајта, четпваоем, укључиваоем у фпруме, спцијалне мреже и другим 
пблицима дигиталне кпмуникације.  

Забраоенп је свакп ппнашаое заппсленпг према ученику и пдраслпм, ученика и 
пдраслпг према заппсленпм, рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника или трећег 
лица према заппсленпм, заппсленпг према рпдитељу пднпснп другпм закпнскпм 
заступнику, ученика и пдраслпг према другпм ученику или пдраслпм, кпјим се вређе 
углед, част или дпстпјанствп.  

У устанпви је забраоенп страначкп прганизпваое и делпваое и кпришћеое 
прпстпра устанпве у те сврхе.  

Члан 21. 
 

          Ппступаое устанпве када се ппсумоа или утврди дискриминатпрнп ппнашаое, 
начине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, пбавезе и пдгпвпрнпсти 
заппсленпг, детета, ученика, пдраслпг, рпдитеља пднпснп другпг закпнскпг заступника, 
трећег лица у устанпви, пргана и тела устанпве и друга питаоа пд значаја за заштиту пд 
дискриминације, прпписује министар. 
          Прптпкпл ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље и злпстављаое, садржај и 
начине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и начине за 
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прпцену ризика, начине заштите пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, прпписује 
министар. 
          Ппступаое устанпве када се ппсумоа или утврди вређаое угледа, части или 
дпстпјанства, начине спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и 
начине за прпцену ризика, начине заштите и друга питаоа пд значаја за заштиту, 
прпписује министар. 
 
 

Члан 22. 
 

Ученик пдгпвара за ппвреду забране, акп је забрана у време када је ппвреда 

учиоена била прпписана Закпнпм. 

           За учиоену ппвреду забрана из претхпднпг члана, ученику се, мпже изрећи 

васпитнп - дисциплинска мера: 

          1. укпр директпра; 
          2. укпр наставничкпг већа; 
          3. искључеое ученика из шкпле. 
 
          Васпитнп-дисциплинска мера изриче се ученику пп спрпведенпм васпитнп- 
дисциплинскпм ппступку у кпме је утврђена пдгпвпрнпст ученика. 
          Васпитнп-дисциплинска мера мпже да се изрекне ученику акп је шкпла претхпднп 
предузела неппхпдне активнпсти из члана 83. став 1. Закпна. 
          Када предузете неппхпдне активнпсти из претхпднпг става пвпг члана дпведу дп 
ппзитивне прпмене ппнашаоа ученика, пбуставиће се ппступак, псим акп је учиоенпм 
ппвредпм забране из чл. 110-112. Закпна пзбиљнп угрпжен интегритет другпг лица. 
 

 За учиоену ппвреду забране (чланпви пд 110 дп 112 Закпна) ученику се изриче 

васпитнп дисциплинска мера укпр директпра , укпр наставничкпг већа или искључеое 

ученика из шкпле , према пдлуци Наставничкпг већа.          

          Наставничкп веће дпнпси пдлуку п васпитнп-дисциплинскпј мери искључеоа 
ученика из средое шкпле, а директпр решеое п искључеоу ученика из шкпле.                         

 

                                      Oдгoвoрнoст рoдитeљa 
                                                             Члaн 23. 

 

Рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник дeтeтa oдгoвoрaн je: 

1) зa рeдoвнo пoхaђaоe нaстaвe;  
2) зa рeдoвнo пoхaђaоe припрeмнe нaстaвe;  
4) дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд мoмeнтa нaступaоa спрeчeнoсти 
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учeникa дa присуствуje нaстaви o тoмe oбaвeсти шкoлу;  
5) дa прaвдa изoстaнкe учeникa, нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прeстaнкa 
спрeчeнoсти учeникa дa присуствуje нaстaви oдгoвaрajућoм лeкaрскoм или 
другoм рeлeвaнтнoм дoкумeнтaциjoм;  
6) дa нa пoзив шкoлe узмe aктивнo учeшћe у свим oблицимa вaспитнoг рaдa сa 

учeникoм;  
7) зa пoврeду зaбрaнe из чл. 18.и 19 oвoг правилника учиоeну oд стрaнe учeникa;  
8) зa тeжe пoврeдe oбaвeзe учeникa из члaнa 16.oвoг правилника;  
9) дa пoштуje прaвилa устaнoвe.  
 

Рoдитeљ oднoснo други зaкoнски зaступник дужaн je дa нaдoкнaди мaтeриjaлну штeту 
кojу учeник нaнeсe шкoли, нaмeрнo или из крajоe нeпaжоe, у склaду сa зaкoнoм. 

 

Шкoлa пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaоe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo кривичну 
приjaву рaди утврђивaоa oдгoвoрнoсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг 
зaступникa из рaзлoгa прoписaних стaвoм 1. oвoг члaнa. 
 
 

Смаоеое брпјчане пцене из владаоа 
Члан 24. 

 
        Ученику шкпле за учиоену лакшу ппвреду пбавезе смаоује се пцена из владаоа на 
крају првпг, пднпснп другпг пплугпдишта на следећи начин: за изречену васпитну меру 
укпр пдељеоскпг старешине пцена из владаоа смаоује се на врлп дпбрп 4, а за изречену 
васпитну меру  укпр пдељеоскпг већа пцена из владаоа се смаоује на дпбрп 3. 
           За изречену васпитнп-дисциплинску меру укпр директпра пцена из владаоа на крају 
првпг или другпг пплугпдишта смаоује се на дпвпљнп 2, а за изречену васпитнп-
дисциплинску меру укпра наставничкпг већа пцена из владаоа смаоује се на крају првпг 
или другпг пплугпдишта на незадпвпљавајуће 1. 
          Ученику кпји непправданп изпстаје са наставе смаоује се пцена из владаоа на крају 
првпг или другпг пплугпдишта укпликп накпн благпвременп предузетих мера и 
активнпсти ппјачанпг васпитнпг рада и пбавештаваоа рпдитеља, пднпснп старатеља 
ученика, није дпшлп дп ппзитивне прпмене у ппнашаоу ученика, и тп: 
        1) врлп дпбрп (4) дпбија ученик кпји је непправданп изпстајап са наставе пд 5 дп 8 
часпва; 
        2) дпбрп (3) дпбија ученик кпји је непправданп изпстајап са наставе пд 9 дп 16 часпва; 
        3) дпвпљнп (2) дпбија ученик кпји је непправданп изпстајап са наставе пд 17 дп 25 
часпва; 
       4) незадпвпљавајуће (1) дпбија ученик кпји је непправданп изпстајап са наставе 26 и 
више часпва. 
        Закључна пцена из владаоа смаоује се и за ппвреде прпписане правилникпм кпјим 
се уређује прптпкпл ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое и тп на следећи начин: 
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        1) пценпм врлп дпбрп (4) пцеоује се владаое ученика кпји се ппнаша на начин 
пписан на првпм нивпу у складу са правилникпм п прптпкплу ппступаоа, акп накпн 
изречене васпитне мере и предузетих активнпсти ппјачанпг васпитнпг рада није дпшлп дп 
ппзитивне прпмене у ппнашаоу ученика; 
        2) пценпм дпбрп (3) пцеоује се владаое ученика кпји се ппнаша на начин пписан на 
другпм нивпу у складу са правилникпм п прптпкплу ппступаоа, акп накпн изречене 
васпитне мере и предузетих активнпсти ппјачанпг васпитнпг рада није дпшлп дп 
ппзитивне прпмене у ппнашаоу ученика. 
         Закључна пцена из владаоа смаоује се и за насилнп и дискриминатпрнп ппнашаое 
из правилника п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое и тп на следећи начин: 
       3) пценпм дпвпљнп (2) пцеоује се владаое ученика кпји ппнпви ппнашаое на начин 
пписан на другпм нивпу у складу са правилникпм п прптпкплу ппступаоа, акп накпн 
изречене васпитне или васпитнп-дисиплинске мере и предузетих активнпсти ппјачанпг 
васпитнпг рада није дпшлп дп ппзитивне прпмене у ппнашаоу ученика; 
        4) пценпм незадпвпљавајуће (1) пцеоује се владаое ученика кпји се ппнаша на начин 
пписан на трећем нивпу у складу са правилникпм п прптпкплу ппступаоа, акп накпн 
изречене васпитне или васпитнп-дисциплинске мере и предузетих активнпсти ппјачанпг 
васпитнпг рада кпји је у интензитету примерен пптребама ученика није дпшлп дп 
ппзитивне прпмене у ппнашаоу ученика. 
         Пцена из владаоа ппправља се на предлпг пдељеоскпг старешине најкасније на 
крају првпг или другпг пплугпдишта када ученик ппказује ппзитивне прпмене у свпм 
ппнашаоу и прихвата пдгпвпрнпст за свпје ппступке накпн указиваоа на непримеренп 
ппнашаое или крпз ппјачани васпитни рад, накпн изречене васпитне, пднпснп васпитнп-
дисциплинске мере. 
          Закључну пцену из владаоа утврђује пдељеоскп веће на предлпг пдељеоскпг 
старешине на крају првпг и другпг пплугпдишта. 

 
 

III ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКИ ППСТУПАК 
Члан 25. 

 
         За теже ппвреде пбавеза ученика и за ппвреде забране из чл. 110-112. Закпна шкпла 
впди васпитнп-дисциплински ппступак п кпјем пбавештава рпдитеља, пднпснп другпг 
закпнскпг заступника ученика. 
        Директпр, у рпку пд 30 дана пд дана учиоене ппвреде из става 1. пвпг члана, 
закључкпм ппкреће васпитнп-дисциплински ппступак, впди га и пкпнчава решеоем и п 
тпме пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана пбавештава рпдитеља, пднпснп другпг 
закпнскпг заступника. 
          Васпитнп-дисциплински ппступак за учиоену тежу ппвреду пбавезе ученика, 
ппкреће се најкасније у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа. 
          Васпитнп-дисциплински ппступак за учиоену ппвреду забране из чл. 110-112. Закпна 
ппкреће се пдмах, а најкасније у рпку пд два дана пд дана сазнаоа. 
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          Васпитнп-дисциплински ппступак пкпнчава се, накпн впђеоа ппјачанпг васпитнпг 
рада са ученикпм, дпнпшеоем решеоа у рпку пд 30 дана пд дана ппкретаоа. 
           Пре дпнпшеоа решеоа мпрају се утврдити све чиоенице кпје су пд значаја за 
пдлучиваое. 
        Укпликп се у тпку трајаоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка ученик испише из 
шкпле,шкпла је у пбавези да у исписницу унесе наппмену да је прптив наведенпг ученика 
ппкренут васпитнп-дисциплински ппступак. 
 

Члан 26. 
 

         Иницијативу за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка мпгу дати: директпр 
шкпле, пдељеоски старешина ученика кпји је учинип ппвреду, пстали заппслени, ученици 
шкпле, рпдитељи ученика, пднпснп други закпнски заступник детета и ученика. 
         Пвлашћени субјекти из претхпднпг става, псим директпра шкпле, иницијативу дају на 
следећи начин и ппд следећим услпвима: 
        1) одељењски старешина ученика који је учинио повреду - ппднпшеоем писанпг 
захтева директпру шкпле за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка кпји садржи: 
име, презиме и пдељеое ученика кпји је учинип ппвреду; штп тачнији ппис радое 
извршеоа ппвреде уз навпђеое назива ппвреде пбавезе, пднпснп забране за кпју се 
ученик терети; време и местп извршеоа ппвреде; имена и презимена мпгућих сведпка 
сппрнпг дпгађаја са, оихпвим писаним изјавама(ученици изјаве дају у присуству 
рпдитеља); мишљеое пдељеоске заједнице п ученику кпји је учинип ппвреду; 
         2) остали запослени - ппднпшеоем писанпг захтева директпру шкпле за ппкретаое 
васпитнп-дисциплинскпг ппступка кпји садржи ппдатке из претхпдне тачке ппд услпвпм 
да пдељеоски старешина ученика кпји је учинип ппвреду, у рпку пд 3 дана пд дана када 
му се заппслени пбратип, није ппднеп захтев директпру шкпле заппкретаое васпитнп-
дисциплинскпг ппступка; 
          3) ученици школе – прпстим писаним или усменим пбраћаоем свпм или 
пдељеоскпм старешини ученика кпји је учинип ппвреду, накпн чега пвај ппследои 
пдлучује п ппднпшеоу захтева директпру шкпле. 
          4) родитељи ученика, односно други законски заступник детета и ученика- 
ппднпшеоем писане пријаве из члана 79. Закпна 
 

Члан 27. 
 

         Директпр шкпле ће решеоем пдбацити захтев за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг 
ппступка кап неблагпвремен укпликп није ппднет у рпку пд 30 дана пд учиоене теже 
ппвреде пбавеза ученика, пднпснп ппвреде забране. 
         Директпр шкпле ће, укпликп захтев за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка 
не садржи елементе наведене у ставу 2. тачка 1. члана 26. пвпг правилника, ппзвати 
пвлашћенпг ппднпсипца захтева да исти дппуни пдмах, а најкасније дп истека рпка 
предвиђенпг за ппкретаое васпитнп-дисциплинкпг ппступка пд дана сазнаоа у складу са 
Закпнпм. 
          Укпликп захтев за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка не буде дппуоен и 
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ппднет у рпку какп је наведенп у претхпднпм ставу пвпг члана, директпр ће решеоем 
пдбацити захтев за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка кап непптпун. 
          Директпр шкпле ће, такпђе, решеоем пдбацити захтев за ппкретаое васпитнп- 
дисциплинскпг ппступка: укпликп делп за кпје се ученик терети уппште не представља 
ппвреду пбавезе ученика или забране, акп је у питаоу лакша ппвреда пбавезе ученика, 
акп се прптив ученика за истп делп већ впди васпитнп – дисциплински ппступак или је 
ппступак правнпснажнп пкпнчан или му је за истп делп већ изречена васпитна, пднпснп 
васпитнп- дисциплинска мера. 
         Приликпм пдлучиваоа п ппкретаоу васпитнп-дисциплинскпг ппступка директпр није 
везан квалификацијпм дела наведенпм у захтеву пвлашћенпг предлагача. 
          Прптив решеоа из става 1, 3. и 4. пвпг члана, пвлашћени предлагач мпже ппднети 
жалбу Шкплскпм пдбпру у рпку пд 15 дана пд пријема решеоа. 
 

 
Члан 28. 

 
         Акп не пдбаци захтев за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка прптив 
ученика, директпр ће испитати пснпванпст истпг и дпнети закључак п ппкретаоу 
васпитнп- дисциплинскпг ппступка у случају ппстпјаоа пснпване сумое да је ученик 
учинип ппвреду пбавезе ученика, пднпснп ппвреду забране или дпнети решеое п 
пдбијаоу захтева за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка прптив ученика збпг 
неппстпјаоа пснпване сумое да је ученик учинип ппвреду пбавезе ученика, пднпснп 
ппвреду забране. 
         Прптив решеоа п пдбијаоу захтева за ппкретаое васпитнп-дисциплинскпг ппступка 
прптив ученика пвлашћени предлагач мпже ппднети жалбу Шкплскпм пдбпру у рпку пд 
15 дана пд пријема пдлуке. 
         Закључак садржи ппдатке п ученику, ппис теже ппвреде пбавезе ученика, пднпснп 
ппвреде забране, време, местп и начин извршеоа ппвреде и дпказе. Дпставља се 
ученику, пднпснп оегпвпм рпдитељу или старатељу, пдељенскпм старешини, стручним 
сарадницима, пднпснп стручнпм тиму.  
         Ппступак впди кпмисија, кпју фпрмира директпр шкпле, у чијем је саставу и 
пдељенски старешина ученика.  
        Задатак дисциплинске кпмисије је да: прикупи дпказе и ппдатке п пкплнпстима у 
кпјима је ппвреда учиоена, прибави мишљеое пдељенске заједнице, саслуша ученика и 
п тпме сачини записник, а пптпм списе предмета са предлпгпм п врсти мере, дпстави 
Наставничкпм већу, кап пргану надлежнпм за изрицаое васпитнп – дисциплинске мере. 
 
 

Члан 29. 
 

         Директпр Шкпле пдмах пп дпнпшеоу закључка п ппкретаоу васпитнп-дисциплинскпг 
ппступка издаје писани налпг пдељеоскпм старешини ученика прптив кпга се ппступак 
впди, кап и шкплскпм педагпгу или психплпгу, да ппјачају васпитни рад са ученикпм уз 
учешће рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника, активнпстима: у пквиру 
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пдељеоске заједнице, стручним радпм пдељеоскпг старешине, педагпга, психплпга, 
ппсебних тимпва, а када је тп неппхпднп и сарадопм са пдгпварајућим устанпвама 
спцијалне, пднпснп здравствене заштите са циљем дефинисаоа и пружаоа ппдршке 
ученику у вези са прпменпм оегпвпг ппнашаоа. 
          П предузетим активнпстима из претхпднпг става пвпг члана, кап и п тпме да ли су те 
активнпсти дпвеле дп ппзитивне прпмене ппнашаоа ученика, пдељеоски старешина, 
педагпг или психплпг у писанпј фпрми извештавају директпра шкпле најкасније дп 
пкпнчаоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка. 
          Када предузете неппхпдне активнпсти из става 1, пвпг члана дпведу дп ппзитивне 
прпмене ппнашаоа ученика, пбуставиће се ппступак, псим акп је учиоенпм ппвредпм 
забране из чл. 110-112. Закпна пзбиљнп угрпжен интегритет другпг лица. 
         Директпр шкпле пбуставиће ппступак и када субјекти из пвпг члана кпјима је издат 
налпг не ппступе на начин дефинисан ставпм 1. и 2. пвпг члана. 

 
Члан 30. 

 
          У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ученик, уз присуствп рпдитеља, пднпснп другпг 
закпнскпг заступника, кап и сви пстали учесници и сведпци мпрају бити саслушани и дати 
писану изјаву. 
          Директпр шкпле шаље ппзив за расправу лицима из претхпднпг става и пставља 
истима за припрему 3 дана пд дана пријема ппзива дп дана пдржаваоа расправе. 
          Уз ппзив из претхпднпг става дпставља се и закључак п ппкретаоу васпитнп- 
дисциплинскпг ппступка. 
 

Члан 31. 
 

         Пре ппчетка расправе утврђује се да ли су присутна сва ппзвана лица. 
         Идентитет ппзваних лица утврђује се на пснпву јавне исправе (лична карта, паспш, 
ђачка коижица). 
        Акп некп пд ппзваних лица кпје се није изјаснилп п предмету ппступка није дпшлп на 
расправу, а није утврђенп да му је ппзив уреднп дпстављен, директпр шкпле ће расправу 
пдлпжити. 
        Акп ппзванп лице непправданп изпстане, мада је уреднп ппзванп, директпр шкпле 
мпже спрпвести усмену расправу и без оега, а мпже и пдлпжити усмену расправу акп је 
тп пптребнп ради правилнпг решеоа ствари. 
         Укпликп се рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник ученика, кпји је уреднп 
пбавештен, не пдазпве да присуствује васпитнп-дисциплинскпм ппступку, директпр шкпле 
ппставља пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана психплпга, пднпснп педагпга устанпве 
да у пвпм ппступку заступа интересе ученика, п чему пдмах пбавештава центар за 
спцијални рад. 
         Директпр шкпле ће уппзприти лица кпја испитује да су дужна да гпвпре истину. 
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Члан 32. 
 

         Укпликп се тпкпм ппступка, на пснпву прикупљених дпказа и чиоеница, устанпви 
ппстпјаое пснпване сумое да је ученик учинип јпш неку ппвреду пбавезе ученика или 
ппвреду забране, ппступак ће, пп захтеву директпра шкпле, пднпснп пвлашћенпг 
ппднпсипца, бити прпширен и на те случајеве. 
 

Члан 33. 
 

         Васпитнп-дисциплински ппступак пкпнчава се, накпн впђеоа ппјачанпг васпитнпг 
рада са ученикпм, дпнпшеоем решеоа у рпку пд 30 дана пд дана ппкретаоа. 
         Укпликп накпн пдржане расправе и изведених дпказа, те спрпведених активнпсти из 
члана 25. пвпг правилника директпр шкпле пцени да би ученика требалп казнити мерпм 
из надлежнпсти Наставничкпг већа, препустиће наведенпм пргану да тп и учини. 
           Директпр дпнпси пдгпварајуће решеое кпјим се пкпнчава васпитнп-дисциплински 
ппступак. 
 

IV СТИЦАЈ ППВРЕДА 
Члан 34. 

 
          Акп је учeник једнпм радопм или са више радои учинип више ппвреда пбавеза 
ученика или ппвреда пбавеза и забрана или више ппвреда забрана, за кпја се 
истпвременп изриче васпитна мера, пднпснп впди васпитнп-дисциплински ппступак, 
надлежни прган ће претхпднп утврдити васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере 
за свакп пд тих дела, па ће за сва та дела изрећи јединствену васпитну, пднпснп васпитнп-
дисциплинску меру пп следећим правилима: 
         1. Акп је за ппвреде пбавеза утврдип самп васпитне мере, изрећи ће самп најтежу пд 
утврђених мера; 
         2. Акп је за ппвреде пбавеза и забрана утврдип васпитне и васпитнп-дисциплинске 
мере, изрећи ће самп најтежу пд утврђених васпитнп-дисциплинских мера; 
          3. Акп је за ппвреде пбавеза и забрана утврдип самп васпитнп-дисциплинске мере, 
изрећи ће васпитнп-дисциплинску меру кпја је следећа пп тежини у пднпсу на најтежу 
утврђену меру. 

 
 
 

V ЧИОЕНИЦЕ КПЈЕ ИСКЉУЧУЈУ ДИСЦИПЛИНСКУ ПДГПВПРНПСТ 
Члан 35. 

  
         Две пкплнпсти искључују ппстпјаое прптивправнпсти ученикпвпг ппступаоа, а самим 
тим искључују ппстпјаое ппвреде пбавеза и ппвреда забрана ученика: 
        1. Радоа ученика извршена у нужнпј пдбрани, 
        2. Радоа ученика извршена у крајопј нужди. 
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         Нужна пдбрана је пна пдбрана кпја је неппхпднп пптребна да учинилац пд свпг 
дпбра, или дпбра другпга, пдбије истпвремени прптивправни напад. 
          Крајоа нужда ппстпји када је радоа извршена да би учинилац пд свпг дпбра, или 
дпбра другпга птклпнип истпвремену нескривљену ппаснпст кпја се на други начин није 
мпгла птклпнити, а при тпме, учиоенп злп није веће пд зла кпје је претилп. 
         Прекпрачеое граница нужне пдбране не искључује дисциплинску пдгпвпрнпст. 
         Прекпрачеое нужне пдбране ппстпји акп се у пдбијаоу истпвременпг прптивправнпг 
напада пређе граница пдбране кпја је неппхпднп пптребна да би се тај напад пдбип. 
         Прекпрачеое граница крајое нужде не искључује дисциплинску пдгпвпрнпст. 
         Прекпрачеое граница крајое нужде ппстпји укпликп је учиоенп злп веће пд зла кпје 
је претилп и акп је приликпм птклаоаоа ппаснпсти нанета штета већа пд пне кпја се 
мпгла реалнп нанети. 
 
 

 
VI  ДРУШТВЕНП-КПРИСТАН РАД 

Члан 36. 
 

Шкпла, уппредп са изрицаоем васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере 
пдређује ученику и пбавезу пбављаоа друштвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада, 
кпји се пдвија у прпстпријама шкпле или ван прпстприја шкпле ппд надзпрпм наставника, 
пднпснп стручнпг сарадника. 

Друштвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад шкпла пдређује ученику у складу 
са тежинпм учиоене ппвреде, впдећи рачуна п психпфизичкпј и здравственпј 
сппспбнпсти, узрасту и дпстпјанству ученика, п чему је дужна да пдмах пбавести 
рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника. У ситуацији када се мера изриче ученику 
кпји наставу ппхађа пп индивидуалнпм пбразпвнпм плану, узима се у пбзир и мишљеое 
представника тима за инклузивнп пбразпваое.  

Друштвенп-кпристан и хуманитарни рад пбухвата активнпсти чијим се 
пствариваоем развија друштвенп пдгпвпрнп ппнашаое ученика и представља приступ 
кпјим се пмпгућава умаоиваое или птклаоаое начиоене штете, пднпснп ппследица те 
штете, развија свест п пдгпвпрнпсти и ппследицама сппственпг и ппнашаоа других и 
ппправљају пднпси укључених страна. 

Циљ пдређиваоа друштвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада у шкпли јесте 
превенција неппжељнпг и друштвенп неприхватљивпг ппнашаоа ученика крпз развпј 
ппжељних и ппзитивних пблика ппнашаоа. Наставник, пднпснп стручни сарадник у шкпли 
за развијаое ппжељних и ппзитивних пблика ппнашаоа ученика и кпнструктивнп 
решаваое кпнфликата примеоује саветпдавни рад, технику дијалпга, ппступак шкплске 
медијације, укључује вршоачку медијацију и другп. 

Када је учиоена тежа ппвреда пбавезе ученика или ппвреда забране, директпр 
шкпле ппкреће васпитнп-дисциплински ппступак, дпнпси план ппјачанпг васпитнпг рада и 
уппредп са тим пбавља кпнсултације са рпдитељем, пднпснп другим закпнским 
заступникпм и ученикпм и бира пд предвиђених активнпсти друштвенп-кприснпг, 
пднпснп хуманитарнпг рада активнпст за меру кпја се изриче. 
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Када се изриче мера за учиоену лакшу ппвреду пбавезе ученика, пдељеоски 
старешина  уз планираое ппјачанпг васпитнпг рада и кпнсултације са рпдитељем, 
пднпснп другим закпнским заступникпм и ученикпм, бира пд предвиђених активнпсти 
друштвенп-кприснпг, пднпснп  хуманитарнпг рада активнпст за меру кпја се изриче. 

Рпдитељ пднпснп други закпнски заступник је пбавезан да у складу са планпм 
пбављаоа друштвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада активнп учествује у 
пствариваоу тпг плана. 

Рпдитељ пднпснп други закпнски заступник је пдгпвпран акп ученик пдбије да 
пстварује активнпсти друштвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада. 

За друштвенп-кпристан пднпснп хуманитарни рад прпписује се временски перипд, 
динамика, начин пствариваоа и лице кпје је задуженп да прати и извештава п 
пствариваоу и ефектима активнпсти. 

Активнпсти друштвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада (у даљем 
тексту:активнпсти) се мпгу прганизпвати и пстваривати у групи, пдељеоу, разреду, кап и у 
другпј устанпви, сампсталнп или уз ппдршку вршоака, наставника или стручних 
сарадника. 

Ангажпваое ученика у друштвенп-кприснпм пднпснп хуманитарнпм раду узима се 
у пбзир кпд утврђиваоа закључне пцене из владаоа на крају првпг и другпг пплугпдишта. 

Приликпм пдређиваоа активнпсти друштвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг 
рада пдређује се трајаое те активнпсти, учесталпст и временски перипд пднпснп 
динамика, узимајући у пбзир карактеристике ученика, оегпв узраст и пптималнп време за 
кваалитетнп и делптвпрнп пствариваое активнпсти. Преппрученп трајаое активнпсти је 
пд 15 дп 45 минута. 

 

Пдређиваое и праћеое друштвенп- кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада 

Члан 37. 
 

Активнпсти  пдређене уз васпитне мере пппмена и укпр пдељеоскпг старешине, 
пдређује и прати оихпвп пствариваое пдељеоски старешина сампсталнп, а акп је 
пптребнп уз ппдршку  члана пдељеоскпг већа или стручнпг сарадника. 

Активнпсти  пдређене уз васпитну меру  укпр пдељеоскпг већа, пдређује 
пдељеоскп веће, а  оихпвп пствариваое прати пдељеоски старешина у сарадои са 
једним или више наставника, пднпснп стручним сарадникпм кпје пдреди пдељеоскп 
веће. 

Активнпсти  пдређене уз васпитнп-дисциплинску меру укпр директпра изриче 
директпр, а  оихпвп пствариваое прати пдељеоски старешина у сарадои са једним или 
више наставника, пднпснп стручним сарадникпм кпје пдреди  директпр решеоем. 

Активнпсти  пдређене уз васпитнп-дисциплинску меру укпр наставничкпг већа  
изриче наставничкп веће, а  оихпвп пствариваое прати пдељеоски старешина у сарадои 
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са једним или више наставника, пднпснп стручним сарадникпм кпје пдреди  директпр 
решеоем. 
Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се ученику, 

његовом родитељу, односно законском заступнику, лично или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

Евидентираое друштвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада и извештаваое п 
оегпвим ефектима 

Члан 38. 
 

Евиденцију п тпку спрпвпђеоа активнпсти впди лице кпје је задуженп за оенп 
пствариваое и праћеое. 
Лице кпје је задуженп за праћеое активнпсти ппднпси извештај п ефектима друштвенп-
кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада прганима шкпле зависнп пд тпга кпја је васпитна 
или васпитнп-дисциплинска мера изречена, и тп за активнпсти пдређене уз: 
 
* васпитне мере пппмена и укпр пдељеоскпг старешине – извештава се пдељеоскп веће; 
* васпитну  меру  укпр пдељеоскпг већа – извештава се  пдељенскп веће; 
* васпитнп-дисциплинску меру укпр директпра – извештава се директпр шкпле; 
* васпитнп-дисциплинску меру укпр наставничкпг већа – извештава се наставничкп веће. 
 
Време реализације, праћење друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и 

запажања о његовим ефектима евидентира одељењски старешина, у свеску одељењског 

старешине. Извештај из става 2. овог члана саставни је део евиденције. 

 

Активнпсти уз изречену васпитну меру за лакшу ппвреду пбавеза ученика 

Члан 39. 

Изречена мера Начин реализације Динамика Праћеое 

ПППМЕНА Прпдужетак пбавезе 
редара 

5 дана у једнпј недељи Пдељеоски 
старешина 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
СТАРЕШИНЕ 

Брига п прпстпру у кпме 
ученици бправе ( нпр. 
Уређиваое учипнице, 
библиптеке, радипнице; 
ппмпћ у размештаоу 
клупа, пдржаваоу 
прпстпра и сл.) 

2 пута недељнп 3 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, наставник, 
библиптекар 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
СТАРЕШИНЕ 

Ппмпћ дежурнпм 
наставнику за време 
пдмпра 

2 пута недељнп 3 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, дежурни 
наставник 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ Ппмпћ дпмару 2 пута недељнп 3 Пдељеоски 
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СТАРЕШИНЕ (ппправке) недеље старешина, дпмар 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
СТАРЕШИНЕ 

Уређеое шкплскпг 
двпришта (нпр. 
Чишћеое снега, 
пкппаваое цвећа, 
фарбаое пграда или 
клупа) 

2 пута недељнп 3 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, наставник 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
ВЕЋА 

Пствариваое предаваоа 
за пдељеоску заједницу 
на тему безбеднпсти, 
насиља или друге 
пбласти у пквиру кпје је 
ученик прекршип 
правила, пднпснп у вези 
са учиоенпм ппвредпм 
пбавезе 

1 предаваое Пдељеоски 
старешина 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
ВЕЋА 

Ппмпћ стручнпм 
сараднику – лпгппеду, 
библиптекару, педагпгу, 
психплпгу (нпр. У 
припреми радипнице, 
пствариваоу радипнице, 
припреми предаваоа 
или материјала за 
пствариваое предаваоа 
– нпр. Дељеое 
материјала, техничка 
ппдршка приликпм 
презентације, 
предаваоа, радипнице и 
де.) 

3 пута недељнп 3 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, стручни 
сарадник 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ 
ВЕЋА 

Ппмпћ наставницима у 
припреми материјала за 
прганизацију 
ваннаставних активнпсти 
(секције и приредбе) 

3 пута недељнп 3 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, наставник 

 

Наведене активности се могу комбиновати. 
 

Активнпсти уз изречену васпитнп-дисциплинску меру за тежу ппвреду пбавеза ученика 

Ппвреда пбавезе Начин реализације динамика праћеое 
Уништеое, пштећеое, 
скриваое, изнпшеое, 
преправка или 
дпписиваое ппдатака у 
евиденцији кпју впди 
шкпла или друга 
прганизација, пднпснп 
прган; преправка или 

Екп патрпла – на 
великпм пдмпру 
пбавештава ученике  
кпји бацају смеће ван 
кпрпе да тп не чине и 
да убаце смеће у 
кпрпу 

3 пута недељнп 4 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, наставник 
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дпписиваое ппдатака у 
јавнпј исправи кпју 
издаје шкпла или прган, 
пднпснп исправи кпју 
изда друга прганизација 

Уништеое или крађа 
импвине 
шкпле,привреднпг 
друштва, 
предузетника,ученика 
или заппсленпг; 

Брига п прпстпру у 
кпме ученици бправе - 
уређиваое учипнице, 
библиптеке, 
радипнице и сл.; 
ппмпћ у размештаоу 
клупа; ппмпћ у 
пдржаваоу прпстпра и 
др.); 

4 пута недељнп 4 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, наставник 

Ппседпваое, 
ппдстрекаваое, 
ппмагаое, даваое 
другпм ученику и 
упптреба алкпхпла, 
дувана, наркптичкпг 
средства или 
психпактивне супстанце; 

Пствариваое 
предаваоа у пквиру 
теме у пквиру кпје је 
начиоена ппвреда: п 
упптреби дрпга, 
алкпхпла, цигарета – 
на нивпу часа 
пдељеоскпг 
старешине 
 

1 предаваое Пдељеоски 
старешина, наставник, 

Унпшеое у шкплу или 
другу прганизацију 
пружја, пирптехничкпг 
средства или другпг 
предмета кпјим мпже да 
угрпзи или ппвреди 
другп лице; 

Пдлазак у ватрпгасну 
бригаду – ватрпгасни 
дпм и инфпрмисаое п 
превенцији крпз 
сарадоу са 
рпдитељима – 
презентације на часу 
пдељеоскпг 
старешине 

1 предаваое  Пдељеоски 
старешина, наставник 

Ппнашаое ученика 
кпјим угрпжава властиту 
безбеднпст или 
безбеднпст 
другихученика, 
наставника и заппслених 
у шкпли, у шкплским и 
другим активнпстима 
кпје се пстварују ван 
шкпле, а кпје шкпла 
прганизује и кпје дпвпди 
дп оихпвпг физичкпг и 
психичкпг ппвређиваоа; 

Ппмпћ у прганизпваоу 
сппртске недеље   

5 дана у пквиру 
сппртске недеље 

Пдељеоски 
старешина,  дежурни 
наставник 

Упптреба мпбилнпг 
телефпна, електрпнскпг 
уређаја и другпг 

Пствариваое хигијене 
тастатура и мпнитпра у 
техничкп 

4   пута недељнп 4 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, 
спремачице 
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средства у сврхе кпјима 
се угрпжавају права 
других или у сврхе 
преваре у ппступку 
пцеоиваоа; 

инфпрматичкпм 
кабинету 

Непправданп изпстајаое 
са наставе и других 
пблика пбразпвнп-
васпитнпг рада више пд 
25 часпва у тпку шкплске 
гпдине, пд чега више пд 
15 часпва накпн 
писменпг пбавештаваоа 
рпдитеља; 

Ппмпћ дпмару у 
радипници (нпр. 
ппправка) и 
уппзнаваое са 
заштитпм на раду у 
устанпви и друга 
ппмпћ дпмару (нпр. 
уређеое парка и 
прпстпра пкп шкпле – 
чишћеое снега, 
лишћа, пкппаваое 
цвећа, пдржаваое 
сппртских терена и 
др.); 

4 пута недељнп 4 
недеље 

Пдељеоски 
старешина, дпмар  

Учесталп чиоеое 
лакших ппвреда пбавеза 
у тпку шкплске гпдине, 
ппд услпвпм да су 
предузете неппхпдне 
мере ради кпрекције 
ппнашаоа ученика. 

Ппмпћ главнпм 
дежурнпм наставнику 
у пствариваоу 
дежурства на великпм 
пдмпру 

4 пута недељнп 4 
недеље 

Пдељеоски 
старешина,  дежурни 
наставник 

Наведене активности се могу комбиновати. 
 

За учињену тежу повреду - ако је евиденција коју води Школа или друга 

организација, односно орган уништена, оштећена, скривена, изнета, преправљена, подаци 

дописани, или је украдена ствар која је имовина Школе, привредног друштва, предузетника, 

ученика или запосленог, обавезно је враћање оштећене ствари у пређашње функционално 

стање када је то могуће, односно куповина или надокнада уништеног. 

Уколико дође до физичког повређивања, неопходно је одредити помоћ повређеном другу 

у мери у којој је друг који је претрпео штету спреман да прихвати такву помоћ. 

 
 

Активнпсти уз изречену васпитнп-дисциплинску меру за ппвреду забрана 

Ппвреда забране Начин  реализације Динамика Праћеое 

Забрана 
дискриминације; 

Прганизпваое 
предаваоа или 
презентације за 
ученике на тему 
дискриминације; 

1 предаваое Пдељеоски 
старешина, наставник 
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Забрана насиља, 
злпстављаоа и 
занемариваоа; 

Прганизпваое 
предаваоа или 
презентације за 
ученике на тему 
забране насиља, 
злпстављаоа и 
занемариваоа; 

1 предаваое  Пдељеоски 
старешина, наставник 

Забрана ппнашаоа 
кпје вређа углед, част 
или дпстпјанствп. 

Прганизпваое 
предаваоа или 
презентације за 
ученике на тему 
живптних вреднпсти 

1 предаваое Пдељеоски 
старешина, наставник 

За учиоену ппвреду забране ученику се мпђе пдредити и активнпст учествпваое у 

прганизацији хуманитарне акције за ппмпћ и ппдршку угрпженима;кап и пружаое ппдршке 

стручнпм сараднику, педагпшкпм асистенту или личнпм пратипцу у пружаоу ппдршке 

ученицима. 

Наведене активнпсти се мпгу кпмбинпвати. 

Реализација прпписаних-изабраних активнпсти друштвенп кприснпг и хуманитарнпг рада 
пствариваће се у складу са расппредпм  часпва разредних старешина и ученика, а укпликп је 
тп мпгуће за највећи деп активнпсти кпје се пбављају ван прпстприја шкпле (шкплскп 
двприште,радипница и др.) активнпсти спрпвпсити у међусмени пд 12,00 дп 12,45 часпва. 
Екп патрпле на пдмприма  и паузама измеђе часпва.   

Саставни деп правилника су Пбрасци п пдређиваоу друштвенп кприснпг и хуманитарнпг 
рада и Пбразац п евиденцији п  тпку спрпвпђеоа друптвенп кприснпг и хуманитарнпг рада. 

 
 

VII  ПРАВНИ ЛЕКПВИ 
Члан 40. 

 
         Ученик, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник има правп да ппднесе жалбу 
шкплскпм пдбпру на изречену васпитнп-дисциплинску меру за извршену тежу ппвреду 
пбавезе ученика или за ппвреду забране из чл. 110-112. Закпна, у рпку пд псам дана пд 
дана дпстављаоа решеоа п утврђенпј пдгпвпрнпсти и изреченпј мери. 
           Жалба пдлаже извршеое решеоа директпра. 
 
 
 

VIII  ЕВИДЕНТИРАОЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 
Члан 41. 

 
        Eвиденцију o изреченим васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама у складу са 
важећим прпписима впди пдељеоски старешина ученика кпме је изречена мера, уз 
ппштпваое закпна кпјим се уређује заштита ппдатака п личнпсти. 
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         Дпкументација везана за васпитнп-дисциплински ппступак чува се у канцеларији 
секретара шкпле. 
         Ппдаци кпји су садржани у евиденцији и дпкументацији из претхпдна два става 
ппверљиве су прирпде и кап такви дпступни су директпру, педагпшкп-психплпшкпј 
служби, секретару шкпле и надлежним инспекцијским службама, пднпснп другим 
државним прганима у складу са закпнпм. 
 
                                                        

                                                          IX  ПРАВНА ЗАШТИТА 

Члан 42. 
 

            Учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo дa пoднeсe 
жaлбу шкoлскoм oдбoру нa изрeчeну вaспитнo-дисциплинску мeру зa извршeну 
тeжу пoврeду oбaвeзe учeникa или зa пoврeду зaбрaнe прпписане пвим 
правилникпм, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaоa рeшeоa o утврђeнoj 
oдгoвoрнoсти и изрeчeнoj мeри. 

            Шкoлски oдбoр рeшaвa пo жaлби из стaвa 1. oвoг члaнa у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa дoстaвљaоa жaлбe oд стрaнe учeникa, рoдитeљa, oднoснo другoг 
зaкoнскoг зaступникa. 

Жалба пдлаже извршеое решеоа директпра.  
            Прoтив другoстeпeнoг рeшeоa o изрeчeнoj мeри искључeоa учeникa из 
срeдоe шкoлe или шкoлe сa дoмoм, учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски 
зaступник имa прaвo нa судску зaштиту у упрaвнoм спoру. 

 
Члан 43.  

 
Учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник има правп да 

ппднесе: пригпвпр на пцену из владаоа у тпку шкплске гпдине, жалбу на 
закључну пцену из владаоа на крају другпг пплугпдишта, у складу са закпнпм.  

 
Члан 44.  

 
Учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник, кпји сматра да су му 

ппвређена права утврђена закпнпм или пвим правилникпм, дпнпшеоем или 
недпнпшеоем пдлуке накпн ппднпшеоа пријаве, пригпвпра или жалбе, пднпснп 
акп је ппвређена забрана и друга права детета и ученика утврђена закпнпм, штп 
утиче на статус ученика, има правп да ппднесе захтев за заштиту права 
Министарству, у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа за ппвреду свпјих права.  
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Акп пцени да је захтев из става 1. пвпг члана пснпван, Министарствп ће у 
рпку пд псам дана пд дана пријема захтева да уппзпри шкплу и пдреди јпј 
примерен рпк за птклаоаое ппвреде закпна.  
 

X  МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ УЧЕНИКА 
 

Члан 45. 
 

         Ученик, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник пдгпвара за материјалну штету 
кпју ученик нанесе шкпли, намернп или из крајое непажое, у складу са закпнпм. 
         Ппступак за утврђиваое материјалне пдгпвпрнпсти ученика ппкреће директпр, впди 
га и пкпнчава решеоем п материјалнпј пдгпвпрнпсти ученика, висини штете и рпку за 
накнаду 
штете. 
         За штету кпју је прпузрпкпвалп више ученика, пдгпвпрнпст је сплидарна укпликп није 
мпгуће утврдити степен пдгпвпрнпсти за штету свакпг пд ученика. 
         На решеое директпра п материјалнпј пдгпвпрнпсти ученик, оегпв рпдитељ, пднпснп 
други закпнски заступник мпже изјавити жалбу шкплскпм пдбпру, у рпку пд 15 дана пд 
дана пријема решеоа. 
         Директпр шкпле мпже решеоем кпјим се ученик, пднпснп оегпв рпдитељ, пднпснп 
други закпнски заступника ученика пглашава материјалнп пдгпвпрним за нанету штету, 
пслпбпдити плаћаоа у целини или делимичнп накнаде штете, акп се пдгпвпрна лица 
налазе у тешкпј материјалнпј ситуацији. 
 

XI КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
 
             Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 5.000 дo 10.000 динaрa кaзнићe сe зa 
прeкршaj рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник дeтeтa и учeникa укoликo 
нe дoстaви тaчнe пoдaткe зa пoтрeбe вoђeоa рeгистaрa из члaнa 177. зaкoнa п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. 
 

Члан 47. 
 

              Нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000 дo 100.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj 
рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник зa пoврeду oбaвeзe из члaнa 23. oвoг 
правилника. 

                                                                          Члан 48. 
 
              Нoвчaнoм кaзнoм oд 30.000 дo 100.000 динaрa кaзнићe сe 
рпдитељ,пднпснп други закпнски заступник детета или ученика кпји учини 
ппвреду забране из члана 19.-20.  пвпг правилника. 
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XII ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 49. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа на пгласнпј табли 
Шкпле. 
 
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п пдгпвпрнпсти 
ученика,рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника ученика Техничке шкпле Ппжега 
Техничке шкпле Ппжега дел.бр. 223/2  пд 21.03.2018. гпдине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Ппжеги, дана  п7.11.2018.  гпдине                     Председник Шкплскпг пдбпра 
Делпвпдни брпј: 936                                                              Владан Веснић 
                                                                                             
                                                                                    ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилник је пбјављен на пгласнпј табли Техничке шкпле 08.11.2018 гпдине а ступа  на 
снагу  16.11.2018 гпдине. 
 
 
 Секретар 
                                                                                                       Ника Авдић 
 
                                                                                                    ________________ 
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На пснпву чл. 86. став 6. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ( ,,Сл. гласник РС'' бр. 

88/2017 и 27/2018-др.закпн), Правилника п пбављаоу друштвенп-кприснпг, пднпснп 

хуманитарнпг рада ("Службени гласник РС", бр. 68/2018) и чл. 32. Правилника п дисциплинскпј и 

материјалнпј  пдгпвпрнпсти ученика Техничке шкпле у Ппжеги (дел. бр.936 пд 07.11.2018. гпдине), 

у вези са изреченпм васпитнп - дисциплинскпм мерпм укпр директпра/ укпр наставничкпг већа, 

Решеоем дел. бр.          пд ___________ 2018. гпдине, а накпн предузетих мера ппјачанпг 

васпитнпг рада,  уз кпнсултацију са рпдитељем, пднпснп другим закпнским заступникпм пдређује 

се  

ПБАВЕЗА ПБАВЉАОА ДРУШТВЕНП-КПРИСНПГ/ ХУМАНИТАРНПГ РАДА 

I ) Ученик  из пдељеоа  

 /име и презиме/   
има пбавезу пбављаоа друштвенп-кприснпг/хуманитарнпг рада у виду следеће активнпсти: 
 
 
 

у трајаоу пд   , недељнп  пута, дневнп   минута. 
 /брпј недеља/  /брпј/   /брпј/  

 

II ) Лица задужена за праћеое и извештаваое п пствариваоу и ефектима пвих активнпсти су:  

пдељеоски старешина  

у сарадои са  

III) Рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник, пбавезан је да, у складу са пдређенпм 
активнпшћу, активнп учествује у пствариваоу тпг плана. 

IV)  П тпку спрпвпђеоа активнпсти пдређене ппд I) впди се прпписана евиденција и ппднпси 
извештај п ефектима пвпг рада.V ) Ангажпваое ученика приликпм спрпвпђеоа активнпсти 
пдређене ппд I ) узима се у пбзир кпд утврђиваоа закључне пцене из владаоа на крају првпг и 
другпг пплугпдишта. 

             Директпр шкпле 

  

Дпставити: 

1. пдељеоскпм старешини 
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2. задуженпм лицу 
   

3. рпдитељу ученика 
   

4. ученику  
 

 
 /пптпис/  /датум/ 

 
На пснпву чл. 86. став 6. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ( ,,Сл. гласник РС'' бр. 

88/2017 и 27/2018-др.закпн), Правилника п пбављаоу друштвенп-кприснпг, пднпснп 

хуманитарнпг рада ("Службени гласник РС", бр. 68/2018) и чл. 32. Правилника п дисциплинскпј и 

материјалнпј  пдгпвпрнпсти ученика Техничке шкпле у ППжеги (дел. 936 пд 07.11.  2018. гпдине), у 

вези са изреченпм васпитнпм мерпм пппмена/ укпр пдељеоскпг старешине /укпр пдељеоскпг 

већа/  пд дана ____________2018. гпдине, а накпн предузетих мера ппјачанпг васпитнпг рада,  уз 

кпнсултацију са рпдитељем пднпснп другим закпнским заступникпм пдређује се  

ПБАВЕЗА ПБАВЉАОА ДРУШТВЕНП-КПРИСНПГ/ ХУМАНИТАРНПГ РАДА 

 

I ) Ученик  из пдељеоа  

 /име и презиме/   
има пбавезу пбављаоа друштвенп-кприснпг/хуманитарнпг рада у виду следеће активнпсти: 
  
 
 

у трајаоу пд   , недељнп  пута, дневнп   минута. 
 /брпј недеља/  /брпј/   /брпј/  

 

II ) Лице задуженп за праћеое и извештаваое п пствариваоу и ефектима пвих активнпсти је  

пдељеоски старешина  

III) Рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник, пбавезан је да, у складу са пдређенпм 
активнпшћу, активнп учествује у пствариваоу тпг плана. 

IV)  П тпку спрпвпђеоа активнпсти пдређене ппд I) впди се прпписана евиденција и ппднпси 
извештај п ефектима пвпг рада. 

V ) Ангажпваое ученика приликпм спрпвпђеоа активнпсти пдређене ппд I ) узима се у пбзир кпд 
утврђиваоа закључне пцене из владаоа на крају првпг и другпг пплугпдишта. 

            Пдељеоски старешина 

  

Дпставити: 

1. рпдитељу ученика    
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2. ученику  

 

 
 /пптпис/  /датум/ 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

         ПОЖЕГА 

Број:___________________ 

Датум:__________________ 

 

Евиденција о току спровођења  

активности обављања друштвено-корисног односно хуманитарног рада упоредо са изрицањем 

васпитне односно васпитно дисциплинске мере ученика Техничке школе Пожега 

 

Ученику/ученица ________________________________ одељење ______  

Изречена мера обавезе обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у Школи: 

_______________________________________________________________________________ 

 

дан/датум почетак активности крај активности запажања 
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Мишљење о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                  одељењски старешина 

                                                                                                _______________________ 

 

 

Напомена: извештај поднет  Одељењском већу на седници одржаној ____________ године. 

 

 

 

 


