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На пснпву члана 57. став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) (даље: Закпн) и члана 182. 
Статута Оснпвне шкпле „Дпситеј Обрадпвић“ Пландиште     (даље: Шкпла), Шкплски пдбпр  
је на седници пдржанпј дана ___________гпдине дпнеп  

 
 

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
Овим правилникпм 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.  

 
Обавезе ученика  
 

Члан 2. 
У пствариваоу права и пбавеза ученик не сме да угрпжава друге у пствариваоу 

оихпвих права. 
Обавезе ученика су да:  
1) редпвнп ппхађа наставу и извршава шкплске пбавезе;  
2) ппштује шкплска правила, пдлуке директпра, наставника и пргана шкпле;  
3) ради на усвајаоу знаоа, вештина и вреднпсних ставпва прпписаних шкплским 
прпгрампм, прати сппствени напредак и извештава п тпме наставнике и рпдитеље, 
пднпснп старатеље;  
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) у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кпришћеоа разних пблика 
преписиваоа и других недпзвпљених пблика ппмпћи;  
7) стара се п пчуваоу живптне средине и ппнаша у складу са правилима екплпшке етике;  
8) чува импвину шкпле и чистпћу и естетски изглед шкплских прпстприја.  
Ученик, рпдитељ, пднпснп старатељ ученика дужан је да у рпку пд псам дана правда 
изпстанак ученика и дпставља пптпуне и тачне кпнтакт инфпрмације.  
Сви ученици имају пбавезу да ппштују правила ппнашаоа кпја шкпла прпписује.  
 
 
Васпитни рад са ученицима  
 

Члан 3. 
Са ученикпм кпји врши ппвреду правила ппнашаоа или се не придржава пдлука 

директпра или пргана шкпле, непправданп изпстане са наставе пет часпва, пднпснп кпји 
свпјим ппнашаоем угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, шкпла је дужна да, уз 
учешће рпдитеља, пднпснп старатеља ученика, ппјача васпитни рад активнпстима: у 
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пквиру пдељенске заједнице, стручним радпм пдељенскпг старешине, педагпга, 
психплпга, ппсебних тимпва, а када је тп неппхпднп да сарађује са пдгпварајућим 
устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене заштите на прпмени ппнашаоа ученика.  

 
Лакше ппвреде пбавеза ученика и васпитне мере  
 

Члан 4. 
Ученик пдгпвара за лакше ппвреде пбавеза утврђене статутпм шкпле.  

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 мпгу се изрећи васпитне мере:  

1) пппмена;  
2) укпр пдељенскпг старешине;  
3) укпр пдељенскпг већа.  
Васпитне мере изричу се ученику без впђеоа дисциплинскпг ппступка, у шкплскпј гпдини 
у кпјпј је учиоена ппвреда пбавезе. Оппмену и укпр пдељенскпг старешине изриче 
пдељенски старешина, а укпр пдељенскпг већа изриче - пдељенскп веће.  
Са ученикпм кпји учини лаку ппвреду пбавеза шкпла је дужна да ппјача васпитни рад 
активнпстима у пквиру пдељенске заједнице, стручним радпм пдељенскпг старешине, 
педагпга, психплпга, ппсебних тимпва, да сарађује са устанпвама спцијалне и здравствене 
заштите, у циљу прпмене ппнашаоа ученика.  
 
 
Теже ппвреде пбавеза ученика и васпитнп-дисциплинске мере  
 

Члан 6. 
Теже ппвреде пбавеза ученика прпписане су Закпнпм. За тежу ппвреду пбавезе 

ученик пдгпвара акп је у време извршеоа пбавеза била прпписана Закпнпм.  
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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) ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое ученику и упптреба алкпхпла, дувана, наркптичких 
средстава или психпактивне супстанце;  
5) унпшеое у шкплу или другу прганизацију пружја или другпг предмета кпји мпже да 
угрпзи или ппвреди другп лице;  
6) ппнашаое ученика кпјим угрпжава властиту безбеднпст или безбеднпст других 
ученика, наставника и заппслених у шкпли и кпје дпвпди дп оихпвпг физичкпг и психичкпг 
ппвређиваоа; 
7) упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнскпг уређаја и другпг средства 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 пбавештеоа 
рпдитеља, пднпснп старатеља пд стране шкпле; 
9) учесталп чиоеое лакших ппвреда пбавеза у тпку шкплске гпдине, ппд услпвпм да су 
предузете неппхпдне мере ради кпрекције ппнашаоа. 
 

Члан 7. 
За тежу ппвреду пбавезе ученику се изриче васпитнп-дисциплинска мера:  

1) укпр директпра;  
2) укпр наставничкпг већа.  

Васпитнп-дисциплинска мера изриче се ученику у шкплскпј гпдини у кпјпј је учинип 
тежу ппвреду пбавезе, пп спрпведенпм васпитнп-дисциплинскпм ппступку у кпме је 
утврђена пдгпвпрнпст ученика.  
За ппвреде из члана 6) став 2. тач. 8) и 9) пвпг правилника пбавезна је ппступнпст у 
изрицаоу мера.  
Ученику се за ппвреду пбавезе мпже изрећи самп једна васпитнп-дисциплинска мера.  
 
 
Ппвреде забране ученика и васпитнп-дисциплинске мере  
 

Члан 8. 
У шкпли су забраоене дискриминатпрне активнпсти, пднпснп активнпсти кпјима се 

угрпжавају, пмалпважавају, дискриминишу или издвајају лица пп пснпву расне, 
наципналне, етничке, језичке, верске или пплне припаднпсти, физичких и психичких 
свпјстава, сметои у развпју или инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и 
културнпг ппрекла, импвнпг стаоа пднпснп пплитичкпг ппредељеоа и ппдстицаое или 
неспречаваое таквих активнпсти и пп другим пснпвама утврђеним закпнпм кпји 
прпписује забрану дискриминације.  
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Дискриминацију лица или групе представља свакп неппсреднп и ппсреднп, на 

птвпрен или прикривен начин искључиваое или пграничаваое права и слпбпда, 
неједнакп ппступаое или прппуштаое чиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика 
ппвлађиваоем или даваоем првенства.  

 
Члан 9. 

У шкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа пд стране ученика над 
наставникпм, стручним сарадникпм и другим заппсленим.  
Забраоенп је физичкп, психичкп и спцијалнп насиље, физичкп кажоаваое и вређаое 
личнпсти, сексуална злпупптреба ученика или заппслених.  

Физичкп насиље представља насилнп ппнашаое ученика према другим ученицима 
и заппсленим.  

Психичкп насиље је ппнашаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа 
психичкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства ученика или заппсленпг.  

Спцијалнп насиље представља искључиваое ученика из групе вршоака.  
Устанпва је дужна да ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп кпд ученика примети знаке 
насиља, злпстављаоа или занемариваоа.  
 

Члан 10. 
Ученик пдгпвара за ппвреду забране, акп је забрана у време када је ппвреда 

учиоена била прпписана Закпнпм.  
За учиоену ппвреду забране из чл. 44. и 45. Закпна 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 рпдитеља, пднпснп старатеља и шкпле у кпју прелази.  
 
 
Васпитнп-дисциплински ппступак  
 

Члан 11. 
За теже ппвреде пбавеза ученика и за ппвреде забране из чл. 44. и 45. Закпна 

шкпла мпра впдити васпитнп-дисциплински ппступак п кпм мпра бити пбавештен 
рпдитељ, пднпснп старатељ ученика.  

У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ученик, уз присуствп рпдитеља, пднпснп 
старатеља, кап и сви пстали учесници и сведпци мпрају бити саслушани и мпгу дати 
писмену изјаву.  

Васпитнп-дисциплински ппступак ппкреће директпр најкасније у рпку пд 30 дана за 
учиоене теже ппвреде пбавеза ученика или учиоене ппвреде забране из чл. 44. и 45. 
Закпна и пкпнчава се решеоем. Пре дпнпшеоа решеоа мпрају се утврдити све чиоенице 
кпје су пд значаја за дпнпшеое решеоа.  

Ппступак впди кпмисија, кпју фпрмира директпр шкпле, у чијем је саставу пбавезнп 
пдељенски старешина ученика и стручни сарадник.  
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Члан 12. 
Када ученик учини тежу ппвреду пбавеза, пднпснп ппвреду забране шкпла пдмах п 

тпме пбавештава рпдитеља, пднпснп старатеља и укључује га у ппступак.  
У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ученик мпра бити саслушан.  

Кпмисија писменим путем пбавештава рпдитеља, пднпснп старатеља ученика п 
дану саслушаоа ученика, најкасније три дана пре дана пдређенпг за саслушаое. 
Малплетни ученик саслушава се у присуству рпдитеља, пднпснп старатеља.  
Записник пптписују сви чланпви кпмисије кпја впди ппступак.  

Приликпм дпнпшеоа пдлуке п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мере, прган кпји 
пдлучује п мери имаће у виду: тежину учиоене ппвреде и оене ппследице, степен 
пдгпвпрнпсти ученика, пкплнпсти ппд кпјима је ппвреда учиоена, раније ппнашаое 
ученика, ппнашаое ппсле учиоене ппвреде, узраст ученика и друге плакшавајуће и 
птежавајуће пкплнпсти.  

Одлука наставничкпг већа п васпитнп-дисциплинскпј мери дпнпси се већинпм 
гласпва укупнпг брпја чланпва тпг већа.  

 
Члан 13. 

Васпитнп-дисципинска мера за тежу ппвреду пбавезе, пднпснп за ппвреду забране 
мпже се изрећи укпликп је шкпла претхпднп ппјачала васпитни рад са ученикпм 
активнпстима у пквиру пдељенске заједнице, стручним радпм пдељенскпг старешине, 
педагпга, психплпга, ппсебних тимпва, и када је неппхпднп сарадопм са устанпвама 
спцијалне и здравствене заштите у циљу прпмене ппнашаоа ученика.  

Укпликп шкпла није предузела пве активнпсти, учиниће тп пре изрицаоа васпитнп-
дисциплинске мере. Када предузете претхпдне активнпсти дпведу дп ппзитивне прпмене 
у ппнашаоу ученика ппступак се пбуставља, изузев када је ученик учинип ппвреду 
забране кпјпм је пзбиљнп угрпжен интегритет другпг лица.  

 
Смаоеое пцене из владаоа  
 

Члан 14. 
За учиоену лакшу ппвреду пбавезе ученика, уз изрицаое васпитне мере - укпр 

пдељенскпг већа, ученику се мпже смаоити пцена из владаоа, п чему пдлучује 
пдељенскп веће имајући у виду тежину ппвреде пбавезе, ппследице ппвреде, пкплнпсти 
ппд кпјима је ппвреда учиоена, степен пдгпвпрнпсти ученика, раније ппнашаое и 
ппнашаое ученика ппсле учиоене ппвреде, узраст ученика и друге релевантне 
пкплнпсти.  

За изречену васпитнп-дисциплинску меру укпра директпра, укпра наставничкпг 
већа, премештаја ученика пд петпг дп псмпг разреда у другу пснпвну шкплу, у свакпм 
кпнкретнпм случају, а на пснпву прпцене степена пдгпвпрнпсти ученика и других 
параметара наведених у ставу 1. пвпг члана, надлежни прган утврђује - смаоује пцену из 
владаоа.  

Збпг изречене васпитне и васпитнп-дисциплинске мере ученику се смаоује пцена 
из владаоа.  

Збпг изречених васпитних мера пппмена, укпр пдељеоскпг старешине и укпр 
пдељеоскпг већа ученику мпже да се смаои пцена из владаоа на 4.  
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Збпг изречене васпитнп-дисциплинске мере укпра директпра пцена из владаоа 
смаоује се на 3 , а, за васпитнп-дисциплинску меру укпра наставничкпг већа пцена из 
владаоа смаоује се на 2.  

Када наставничкп веће изрекне васпитнп-дисциплинску меру премештаја ученика 
(пд петпг дп псмпг разреда) у другу пснпвну шкплу, пцена из владаоа смаоује се на 1.  

На пснпву пдлуке Наставничкпг већа п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мере 
премештаја ученика у другу пснпвну шкплу уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља, 
директпр шкпле дпнпси решеое п премештају ученика.  

 
Члан 15. 

 Владаое ученика у тпку пплугпдишта мпже се пценити самп пписнп, такп да и 
смаоена пцена из владаоа збпг изречене васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске 
мере мпра да буде пписна.  

Закључну пцену из владаоа утврђује пдељенскп веће на предлпг пдељенскпг 
старешине на крају првпг и другпг пплугпдишта на пснпву сагледаваоа личнпсти и 
ппнашаоа ученика у целини, прпцеоиваоем оегпвпг укупнпг ппнашаоа и извршаваоа 
пбавеза прпписаних закпнпм и изречених васпитних или васпитнп-дисциплинских мера и 
оихпвих ефеката. Оцена из владаоа ппправља се када дпђе дп ппзитивне прпмене у 
ппнашаоу ученика.  
 
Правна заштита ученика  
 

Члан 16. 
Збпг изречене васпитнп-дисциплинске мере ученик, оегпв рпдитељ, пднпснп 

старатељ има правп да ппднесе жалбу шкплскпм пдбпру у рпку пд три дана пд дана 
дпстављаоа решеоа п утврђенпј пдгпвпрнпсти и изреченпј мери.  

Шкплски пдбпр решава пп жалби у рпку пд 15 дана пд дана оенпг дпстављаоа. 
Жалба пдлаже извршеое решеоа.  

Решавајући пп жалби, Шкплски пдбпр мпже :  
-пдлуку п изреченпј васпитнп-дисциплинскпј мери пптврдити,  
-предмет вратити на ппнпвнппдлучиваое,  
-закључкпм пдбацити пригпвпр кап неблагпвремен или изјављен пд непвлашћенпг лица,  
- решеоем да пдбије пригпвпр кап непснпван,акп утврди да је ппступак правилнп 
спрпведен  
1. пптврдиће, акп утврди да је ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти ученика спрпведен у 
складу са пдредбама статута, да је ппвреда правилнп утврђена, а изречена мера 
пдмерена у складу са пкплнпстима ппд кпјима је ппвреда учиоена и личнпшћу ученика;  
2 . предмет вратити пргану на ппнпвнп пдлучиваое: акп нађе да ппступак за утврђиваое 
пдгпвпрнпсти није спрпведен у складу сапдредбама Статута, да у ппступку нису утврђене 
све релевантнечиоенице пд значаја за утврђиваоестепена пдгпвпрнпсти ученика и 
изрицаое пдгпварајуће мере;  
Шкплски пдбпр мпже, разматрајући пп жалби, пдлпжити извршеое васпитнп-
дисциплинске мере изречене за учиоену тежу ппвреду пбавезе ученика, акп прпцени да 
ће ученик свпје ппнашаое дпвести у склад са правилима шкплскпг живпта. Укпликп 
ученик, пп пдлагаоу извршеоа мере, ппнпвп изврши тежу ппвреду пбавезе, изречена 
мера биће примеоена.  
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Евиденција п изреченим васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама  
 

Члан 17. 
О изреченим васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама евиденцију впди 

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

 
 

Материјална пдгпвпрнпст ученика  
 

Члан 18. 
Ученик, оегпв рпдитељ или старатељ 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.  
 

Завршне пдредбе  
Члан 19. 

 Измене и дппуне пвпг правилника врше се на начин и пп ппступку за оегпвп 
дпнпшеое. 
 

Члан 20. 
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п васпитнп-

дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ученика бр.054-856/2011-04 пд 09.12.2011. гпдине. 
 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

шкпле.  
 
 
У Пландишту,       Председник шкплскпг пдбпра 
Брпј:___________ 
Дана:___________      _________________________ 
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Правилник п васпитнп-дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ученика Оснпвне шкпле 
„Дпситеј Обрадпвић“ Пландиште, пбјављен је на пгласнпј табли шкпле_____________, а 
ступип је на снагу_____________гпдине. 

 
 
         Секретар 
              Жаклина Јанчић 

 


