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На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19 – даље: Закон) Школски одбор 

Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, на 13. седници 

одржаној дана 23.10.2019. године, доноси  

 

   

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА  

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“  

У ПОЖАРЕВЦУ   

 

 

Члан 1.   

Члан 22. Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика Пољопривредне 

школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, број 1287/2 од 5.4.2018. године, мења 

се и гласи: 

„Ученици – станари дома одговарају за непридржавање правила о животу и раду у 

дому ученика. 

Повреде обавеза ученика – станара дома, могу бити лакше и теже. 

Лакше повреде обавеза прописују се Статутом Школе и овим Правилником, а теже 

Законом о ученичком и студентском стандарду. 

За повреду обавезе ученику - станару дома се може изрећи васпитно-дисциплинска 

мера: опомена, укор, укор пред искључење и искључење из установе. 

Циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере јесте промена понашања ученика, 

правилан развој личности и социјализација ученика. 

Васпитно-дисциплинска мера се изриче ученику за школску годину у којој је 

учињена повреда обавезе. 

Ученику који учини повреду обавезе, школа је дужна да обезбеди адекватну подршку 

стручног сарадника, а када је то потребно - сарађује са школом у коју је ученик уписан и са 

одговарајућим установама здравствене, односно социјалне заштите, ради промене понашања 

ученика.“. 

 

Члан 2.  

Члан 24. мења се и гласи:  

„За лакшу повреду обавезе ученику – станару дома се може изрећи мера: 

1) Опомена, 

2) Укор. 

Васпитну меру за лакшу повреду обавезе изриче васпитач васпитне групе којој 

ученик - станар дома припада.   

Васпитна мера за лакшу повреду обавезе изриче се ученику - станару без вођења 

дисциплинског поступка. 

За лакшу повреду обавезе ученика обавезно је појачати васпитни рад установе и 

родитеља.“. 

 

Република Србија 

Пољопривредна школа са домом ученика 

„Соња Маринковић“ 

Деловодни број: 4494/2 

Датум: 23.10.2019. год. 

Пожаревац 

Илије Бирчанина 70 
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Члан 3. 

 Члан 25. мења се и гласи:  

„Теже повреде обавезе ученика јесу: 

1) злоупотреба права на смештај и исхрану; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје установа, 

односно исправи, коју издаје друга организација; 

3) изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине установе или других 

ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом; 

4)  отуђивање имовине установе, других ученика или запослених у установи; 

5) држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих 

течности и гасова; 

6) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци које се 

могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога; 

7) уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у 

установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци; 

8) насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и електронско) 

или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, 

којима се угрожава јавни ред и мир; 

9) подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у 

установи; 

10) изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање 

података у евиденцији коју води установа; 

11) понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно 

правила понашања у установи; 

12) неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика. 

Када ученик изврши тежу повреду обавезе, групни васпитач одмах обавештава 

родитеља, односно старатеља ученика и укључује га у одговарајући поступак.“ 

 

Члан 4. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„За тежу повреду обавезе, ученику - станару дома се може изрећи васпитно-

дисциплинска мера: 

1) Укор пред искључење; 

2) Искључење из дома. 

Васпитно-дисциплинскау меру у првом степену за тежу повреду обавезе изриче 

Дисциплинска комисија по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку. 

 Искључење из дома, као васпитно-дисциплинска мера, може се изрећи и када је 

правоснажном судском пресудом ученик осуђен због извршења кривичног дела, као и када 

претходно изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе није позитивно 

деловала на став и понашање ученика. 

За изречену васпитно-дисциплинску меру, ученику - станару може бити смањена 

оцена из владања. 

Ученику - станару дома коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу 

повреду обавеза - укор пред искључење из установе, приликом конкурисања у установе 

ученичког стандарда за наредну школску годину, умањује се укупан број бодова за четири. 

Ученику - станару дома коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу 

повреду обавеза - искључење из установе, умањује се укупан број бодова за пет.“. 
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Члан 5. 

У члану 28. мења се и гласи:  

„Васпитно-дисциплинску меру у првом степену изриче Дисциплинска комисија. 

Дисциплинску комисију образује решењем директор Школе на почетку школске 

године. 

Дисциплинска комисја има три члана, од којих је један помоћник директора за дом 

ученика, а друга два се одређују из реда васпитача.  

Решењем о образовању Дисциплинске комисије, именује се председник и одређују се 

заменици члановима комисије.  

У случају када постоје разлози за изузеће предвиђени Законом о општем управном 

поступку, као и када је председник или члан дисциплинске комисије групни васпитач 

ученика чија се одговорност утврђује или ученика који је оштећени, као и у случају 

објективне спречености, председника или члана дисциплинске комисије замениће његов 

заменик. 

Мандат Дисциплинске комисије је до краја  школске године. 

 О раду Дисциплинске комисије води се записник.  

 Записник води члан Дисциплинске комисије којег одреди председник. 

Задатак Дисциплинске комисије је да испита и утврди чињенице и околности у вези 

са учињеном повредом, као и да утврди да ли има основа за изрицање васпитно-

дисциплинске мере.“ 

 

Члан 6. 

У члану 29. мења се игласи:  

 „Васпитно-дисциплински поступак за утврђивање одговорности ученика је хитан. 

 Дисциплинска комисија закључком покреће васпитно-дисциплински поступак у року 

од осам дана од дана сазнања, тј. од дана подношења пријаве за покретање васпитно-

дисциплинског поступка. 

Пријаву за покретање васпитно-дисциплинског поступка подноси групни васпитач 

чим сазна за учињену повреду.  

Васпитно-дисциплински поступак води се по правилима општег управног поступка и 

окончава се решењем. 

Дисциплинска комисија је дужна да најдаље у року од месец дана оконча 

дисциплински поступак.“ 

  

Члан 7. 

Члан 30. мења се и гласи:  

„Васпитно-дисциплински ученика води се по правилима општег управног поступка и 

окончава се решењем.“.  

     

 

Члан  8. 

 Члан 31. мења се и гласи: 

„Дисциплинска комисија је дужна да закључак о покретању васпитно-дисциплинског 

поступка и позив за усмену расправу у васпитно-дисциплинском поступку достави ученику и 

родитељу, односно другом законском заступнику најкасније у року од 8 дана од дана 

покретања поступка.“. 
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Члан 9. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„У васпитно-дисциплинском поступку ученик - станар дома, уз присуство родитеља, 

односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, морају бити 

саслушани и дати писану изјаву. 

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика - станара дома који 

је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор 

установе поставља одмах, а најкасније наредног дана психолога, односно педагога установе 

да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални 

рад. 

Школа је дужна да спроведе дисциплински поступак уколико ученик - станар дома 

напусти дом пре покретања или у току вођења поступка.“. 

  

Члан 10. 

У члану 45. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„Против коначне одлуке из става 4. овог члана ученик - станар дома има право на 

судску заштиту у управном спору.“. 

 

Члан 11. 

 После члана 48. додаје се нови чланови члан 48а који гласи: 

„Материјална одговорност ученика 

Члан 48а. 

Ученик - станар дома, његов родитељ, односно други законски заступник ученика 

одговара за материјалну штету коју ученик - станар дома нанесе Школи намерно или 

крајњом непажњом, у складу са законом.   

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води 

комисија коју формира директор и чији је члан и групни васпитач васпитне групе којој 

ученик - станар дома припада.   

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није 

могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика за насталу штету.   

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности 

ученика, висини штете и року за накнаду штете.   

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика - станара дома, његовог 

родитеља, односно другог законског заступника ученика материјалне одговорности за 

штету, због тешке материјалне ситуације.   

На решење директора о материјалној одговорности ученик - станар дома, његов 

родитељ односно други законски заступниик ученика може изјавити жалбу Школском 

одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.   

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.“. 

 

Члан 12.   

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.   

   

  

 

 
  

м.п. 

Председник Школског одбора 

 

______________________ 

Љубомир Миленковић 

 


