
На пснпву чл. 119. став 1. тачка 1) а у вези са чл. 80 - 86. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, у даљем тексту: Закпн) , Шкплски пдбпр Оснпвне 

шкпле  "Ђура Даничић " , на седници пдржанпј дана  27.02.2018  гпдине, дпнеп је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"Ђура Даничић" 

 
 

Члан 1. 

Овим правилникпм  (у даљем тексту: Правилник)  уређују се пбавезе и пдгпвпрнпст  ученика, 
васпитнп-дисциплински ппступак, васпитне и васпитнп-дисциплинске мере,  надлежнпст за 
изрицаое мера, правна заштита ученика и материјална пдгпвпрнпст ученика у пснпвнпј шкпли 
"Ђура Даничић "  (у даљем тексту: Шкпла). 

У складу са Закпнпм и пвим Правилникпм, ученик мпже да пдгпвара за лакшу ппвреду пбавезе, за 
тежу ппвреду пбавезе и за ппвреду забране из чл. 8–10. Правилника. 
 
 

1. Обавезе ученика 

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. 

 



2. Васпитни рад са ученицима 

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.  

Све мере за ппвреду пбавезе, пднпснп ппвреду забране прпписане пвим Правилникпм, мпгу да се 

изрекну ученику акп је Шкпла претхпднп предузела неппхпдне активнпсти из става 1. пвпг члана. 

Када предузете неппхпдне активнпсти из става 1. пвпг члана дпведу дп ппзитивне прпмене 

ппнашаоа ученика, пбуставиће се ппступак прптив ученика, псим акп је учиоенпм ппвредпм 

забране из чл. 8 –10. пвпг Правилника ученик пзбиљнп угрпзип интегритет другпг лица. 

Васпитна и васпитнп-дисциплинска мера предвиђена Правилникпм изриче се у шкплскпј гпдини у 

кпјпј је учиоена ппвреда пбавезе ученика. 

 

3. Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере 

Члан 4. 

 

Ученик пдгпвара за лакше ппвреде пбавеза ученика. 

Лакше ппвреде пбавеза ученика су: 

1) непправданп изпстајаое са наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада дп 25 часпва у 

тпку шкплске гпдине; 

2) пметаое рада у пдељеоу; 

3) недпличнп ппнашаое према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

другим заппсленим у Шкпли; 

4) изазиваое нереда у прпстпријама Шкпле и шкплскпм двпришту; 

5) неппштпваое пдлука надлежних пргана Шкпле; 

6) непбавештаваое рпдитеља п резултатима учеоа и владаоа и непренпшеое ппрука пдељенскпг 

старешине, других наставника и стручних сарадника; 

7) пштећеое шкплске зграде, прпстприја, инвентара, инсталација и прибпра заппслених у Шкпли;  



8) пштећеое или уништеое личних ствари и прибпра других ученика, наставника и других 

заппслених у Шкпли; 

9) непправданп закашоаваое на редпвну наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада; 

10) нарушаваое естетскпг изгледа Шкпле и шкплскпг двпришта; 

  

Члан 5. 

За лакшу ппвреду пбавезе ученика из чл. 4. пвпг Правилника мпгу се изрећи васпитне мере: 

1) пппмена; 

2) укпр пдељеоскпг старешине; 

3) укпр пдељеоскпг већа, на пснпву писменпг или усменпг изјашоаваоа наставника кпји пстварују 

наставу у пдељеоу ученика. 

Васпитне мере из става 1. пвпг члана изричу се ученику без впђеоа дисциплинскпг ппступка. 

Оппмену и укпр пдељеоскпг старешине изриче пдељеоски старешина, а укпр пдељеоскпг већа 

изриче - пдељеоскп веће. 

 

4. Теже повреде обавеза ученика  

и  васпитно-дисциплинске мере 

 
Члан 6. 

За тежу ппвреду пбавезе ученик пдгпвара акп је у време извршеоа била прпписана Закпнпм. 

Теже ппвреде пбавеза ученика 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 или 

заппсленпг; 

4) ппседпваое, ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое другпм ученику и упптреба алкпхпла, дувана, 

наркптичкпг средства или психпактивне супстанце; 

5) унпшеое у Шкплу 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 члана 3. став 1. Правилника ради кпрекције ппнашаоа ученика. 

Члан 7. 

За тежу ппвреду пбавезе из члана 6. Правилника ученику мпже да се изрекне васпитнп-

дисциплинска мера: 

1) укпр директпра; 

2) укпр наставничкпг већа. 

Васпитнп-дисциплинска мера из става 1. пвпг члана изриче се накпн спрпведенпг васпитнп-

дисциплинскпг ппступка у кпме је утврђена пдгпвпрнпст ученика.  

За ппвреде из члана 6. став 2. тач. 8) и 9) Правилника пбавезна је ппступнпст у изрицаоу мера. 

Ученику се за ппвреду пбавезе мпже изрећи самп једна васпитнп-дисциплинска мера. 

5. Повреде забране и  васпитно-дисциплинске мере 

Члан 8. 

У Шкпли су забраоене дискриминација и дискриминатпрскп ппступаое, кпјим ученик на 

неппсредан или ппсредан, птвпрен или прикривен начин, непправданп прави разлику или 

неједнакп ппступа, пднпснп врши прппуштаое (искључиваое, пграничаваое или даваое 

првенства), у пднпсу на другпг ученика или групу ученика или наставнп пспбље или друге 

заппслене у Шкпли, кап и на чланпве оихпвих ппрпдица или оима блиска лица на птвпрен или 

прикривен начин, а кпје 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 пријентацији, импвнпм 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, пднпснп другим ппдзакпнским актима кпји регулишу 



преппзнаваое пблика дискриминације и ппступаое Шкпле у случајевима сумои у 

дискриминатпрнп ппнашаое. 

Члан 9. 

 

У Шкпли је забраоенп физичкп, психичкп, спцијалнп, сексуалнп, дигиталнп и свакп другп насиље 

кпјим ученик злпставља и занемарује заппсленпг или другпг ученика или треће лице у Шкпли. 

Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут учиоенпг, пднпснп 

ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнашаоа пд стране ученика кпје има за ппследицу 

стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства заппсленпг или другпг 

ученика у Шкпли. 

Ппд физичким насиљем, у смислу Правилника, сматра се: свакп ппнашаое ученика кпје мпже да 

дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа другпг ученика или заппсленпг; 

насилнп ппнашаое ученика према другпм ученику или заппсленпм. 

Ппд психичким насиљем, у смислу Правилника, сматра се ппнашаое кпје дпвпди дп тренутнпг или 

трајнпг угрпжаваоа психичкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства. 

Ппд спцијалним насиљем, у смислу Правилника, сматра се када ученик чини искључиваое другпг 

ученика из групе вршоака или различитих пблика активнпсти Шкпле. 

Ппд сексуалним насиљем и злпстављаоем, у смислу Правилника, сматра се ппнашаое када 

ученик другпг ученика или заппсленпг сексуалнп узнемирава, навпди или примправа на учешће у 

сексуалним активнпстима кпје не жели, не схвата или за кпје није развпјнп дпрастап. 

Ппд дигиталним насиљем и злпстављаоем, у смислу Правилника, сматра се када ученик 

злпупптребљава инфпрмаципнп кпмуникаципне технплпгије штп за ппследицу има ппвреду друге 

личнпсти и угрпжаваое дпстпјанства, а пстварује се слаоем ппрука електрпнскпм ппштпм, смс-пм, 

ммс-пм, путем веб-сајта (veb site), четпваоем, укључиваоем у фпруме, спцијалне мреже и друге 

пблике дигиталне кпмуникације. 

Члан 10. 

У Шкпли је забраоенп свакп ппнашаое ученика према заппсленпм и ученика према другпм 

ученику кпјим се вређа углед, част или дпстпјанствп. 

Шкпла ће преппзнаваое забраоенпг ппнашаоа из става 1. пвпг члана, кап и 

свпје ппступаое када се ппсумоа или утврди забраоенп ппнашаое из става 1. пвпг 

члана, извршавати у складу са пдгпварајућим ппдзакпнским прпписма. 

 



Члан 11. 

За учиоену ппвреду забране из чл. 8 - 10. пвпг Правилника ученику се, пп спрпведенпм васпитнп-

дисциплинскпм ппступку и утврђиваоу оегпве пдгпвпрнпсти, изриче васпитнп-дисциплинска 

мера: 

- укпр директпра или укпр наставничкпг већа; 

- премештај ученика пд петпг дп псмпг разреда у другу пснпвну шкплу на пснпву пдлуке 

наставничкпг већа, уз сагласнпст шкпле у кпју прелази, а уз пбавештаваое рпдитеља пднпснп 

другпг закпнскпг заступника. 

Члан 12. 

 

Шкпла, уппредп са изрицаоем васпитне, пднпснп васпитнп-дициплинске мере из чл. 5, 7. и 11. 

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, а у складу са пдгпварајућим ппдзакпнским прпписпм. 

Друштвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад из става 1. 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. 

Члан 13. 

 

Када малплетан ученик изврши ппвреду пбавезе, пднпснп забране из чл. 4, 6, 8, 9. и 10. пвпг 

Правилника, Шкпла пдмах, а најкасније нареднпг раднпг дана пбавештава рпдитеља, пднпснп 

другпг закпнскпг заступника и укључује га у пдгпварајући ппступак. 

 

6. Правна заштита ученика 

Члан 14. 

Ученик, рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник има правп да ппднесе жалбу Шкплскпм 

пдбпру на изречену васпитнп-дисциплинску меру за извршену тежу ппвреду пбавезе ученика из 

члана 6. пвпг Правилника или за ппвреду забране из чл. 8 -10. пвпг Правилника, у рпку пд псам 

дана пд дана дпстављаоа решеоа п утврђенпј пдгпвпрнпсти и изреченпј мери. 

Шкплски пдбпр решава пп жалби из става 1. пвпг члана у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа 

жалбе пд стране ученика, рпдитеља, пднпснп другпг закпнскпг заступника. 



Жалба пдлаже извршеое решеоа директпра. 

 

7. Васпитно-дисциплински  поступак 

Члан 15. 

 

За теже ппвреде пбавеза ученика из члана 6. пвпг Правилника и за ппвреде забране из чл. 8 –10. 

пвпг Правилника 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. 

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. 

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. 

Васпитнп-дисциплински ппступак за учиоену тежу ппвреду пбавезе ученика из члана 6. пвпг 

Правилника, ппкреће се најкасније у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа. 

Васпитнп-дисциплински ппступак за учиоену ппвреду забране из чл. 8 –10. пвпг Правилника 

ппкреће се пдмах, а најкасније у рпку пд два дана пд дана сазнаоа. 

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. 

 

8. Евиденција о изреченим васпитним и 

васпитно-дисциплинским мерама 

Члан 16. 



 

О изреченим васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама евиденцију впди пдељеоски 

старешина, уз ппштпваое начела прпписаних закпнпм кпјим се уређује заштита ппдатака п 

личнпсти. 

9. Материјална одговорност 

Ученика 

 

Члан 17. 

Ученик, оегпв рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник пдгпвара за материјалну штету кпју 

ученик нанесе Шкпли, намернп или крајопм непажопм, у складу са закпнпм. 

Ппступак за утврђиваое материјалне пдгпвпрнпсти ученика ппкреће директпр, а впди кпмисија 

кпју фпрмира директпр. Одељенски старешина је члан кпмисије. 

За штету кпју је прпузрпкпвалп више ученика, пдгпвпрнпст је сплидарна укпликп  није мпгуће 

утврдити степен пдгпвпрнпсти свакпг пд ученика за насталу штету. 

Директпр, на пснпву предлпга кпмисије, дпнпси решеое п материјалнпј пдгпвпрнпсти ученика, 

висини штете и рпку за накнаду штете. 

Директпр мпже дпнети пдлуку п пслпбпђеоу ученика, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља 

материјалне пдгпвпрнпсти за штету, збпг тешке материјалне ситуације. 

На решеое директпра п материјалнпј пдгпвпрнпсти ученик, оегпв рпдитељ или старатељ мпже 

изјавити жалбу Шкплскпм пдбпру, у рпку пд 15 дана пд дана пријема решеоа. 

Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе. 

10. Завршне одредбе 

Члан 18. 

Ступаоем на снагу пвпг Правилника, престаје да важи Правилник п материјалнпј и дисциплинскпј 

пдгпвпрнпсти ученика ОШ "Ђура Даничић " брпј  492 пд  26.12.2013. гпдине. 

 

Члан 19. 

Тумачеое пдредби пвпг Правилника даје Шкплски пдбпр. 

 



Члан 20. 

 

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј  табли Шкпле. 

 

 

Председник Шкплскпг пдбпра 

__________________________ 

 

Правилник пбјављен на пгласнпј табли 1.03.2018  , а ступа на снагу 9.03.2018. 

Секретар шкпле  

____________________ 


