
ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''10.ОКТОБАР БР.10  

11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА 

ТЕЛ/FAX: 8075-434 и 8075-680 

ПИБ: 101018761  МАТИЧНИ БР.: 07463669 

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1883660-77 

E-MAIL: osbrankoradicevic@yahoo.com 

Дел.бр:01-270/5  од дана 29.08.2022.године. 

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

(''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018-др.закони,  10/2019, 6/2020 и 129/2021 ),   

и члана и члана 76. став 1. тачка 1) Статута Основне школе "Бранко Радичевић" из 

Велике Моштанице, (заведен под дел.бр.01-253/3 од дана 08.07.2022.године) Школски 

одбор је на редовној седници одржаној дана 29.08.2022. године донео следећи: 

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА 

Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници  

Члан 1   

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински 

поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, 

правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.   

Обавезе ученика 

Члан 2   

Ученик има обавезу да:   

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;   

2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе;   

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским 

програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, 

односно друге законске заступнике;   

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;   

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;   

6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 

етике;   

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.   

mailto:osbrankoradicevic@yahoo.com


У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању 

њихових права.   

Васпитни рад са учеником   

Члан 3   

Према ученику који не поштује односно повређује правила понашања установе, или не 

поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, 

односно према ученику који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових 

права, школа ће, уз учешће родитеља односно другог законског заступника, појачати 

васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, одељенског старешине, 

педагога, психолога, посебних тимова, а када је неопходно сарађиваће и са установама 

социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.  

Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере   

Члан 4   

Лакше повреде обавеза ученика су:   

1) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 

часова у току школске године;   

2) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног 

рада;   

3) ометање рада у свом или другом одељењу, у учионици и другим просторијама школе 

за време трајања наставе, испита као на другим облицима образовно-васпитног рада у 

оквиру спортских, културних и других активности;   

4) задржавање у ходницима школе за време часа и улазак у зборницу и друге службене 

просторије без позива и одобрења; 

5) недолично и грубо понашање према другим ученицима, наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима у Школи;   

6) изазивање нереда у просторијама Школе и школском дворишту;   

7) непоштовање одлука надлежних органа Школе и прописаних правила понашања у 

школи;   

8) необавештавање родитеља, односно другог законског заступника ученика о 

резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других 

наставника и стручних сарадника;   

9) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и друге имовине 

школе, односно оштећење имовине других организација за време посете или извођења 

дела програма образовно-васпитног рада ван школе;   



10) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и 

других запослених у Школи;   

11) оштећење или уништење ђачке књижице, сведочанства и друге јавне исправе коју 

школа издаје; 

12) нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта (бацање отпадака, 

уништавање зеленила, писање по зидовима и сл.);   

13)  одбијање учешћа у школским манифестацијама и другим облицима васпитног рада 

у школи и ван ње; 

14) одбијање примене мера заштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији или 

ваннаставним активностима изван школе; 

15) коришћење мобилног телефона и других средстава комуникације и ласерске технике 

којима се ремети рад на часу,за време боравка у школи; 

16) пушење у просторијама и дворишту школе; 

17) злоупотреба лекарског уверења, односно оправдања: 

18) самовољно напуштање дежурства у школи; 

19) долазак ученика, у школу или на друга места на којима школа спроводи образовно-

васпитни процес, непримерено и неприкладно обучених за наменске активности; 

20) долазак у школу ученика нашминканих, неуредних фризура, са истакнутим 

обележјима који означавају припадност друштвено неприхватљивим групама (секте, 

покрети и сл.). 

Члан 5   

За лакшу повреду обавезе ученика могу се изрећи васпитне мере:   

1) опомена;   

2) укор одељенског старешине;   

3) укор одељенског већа, на основу изјашњавања наставника који изводе наставу у 

одељењу ученика, у складу са општим актом школе.  

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, у школској 

години у којој је учињена повреда обавезе. Опомену и укор одељенског старешине 

изриче одељенски старешина.  

Услов за изрицање васпитне мере је претходно предузимање активности појачаног 

васпитног рада са учеником, из члана 3. овог правилника.  

Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере   



Члан 6   

Теже повреде обавеза ученика прописане су чланом 83. став 3. Закона. За тежу повреду 

обавезе ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана Законом.   

За повреде из става члана 83. став 3 тач. 8) и 9) Закона је обавезна поступност у изрицању 

мера.  

Члан 7   

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:   

1) укор директора;   

2) укор наставничког већа.   

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику по спроведеном васпитно-

дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.   

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се ученику у школској години у којој 

је учињена повреда обавезе ученика.  

Упоредо са изрицањем ових мера ученику школа одређује и обавезу обављања 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у просторијама или ван просторија 

школе, под надзором наставника, односно стручног срадника. Друштвено користан и 

хуманитарни рад се одређује ученику зависно од тежине повреде обавезе, психофизичке 

и здравствене способности ученика, узраста и других параметара, и о томе одмах 

обавештава родитељ/други законски заступник ученика.  

Када повреду обавезе, односно повреду забране учини малолетан ученик, школа одмах, 

или најкасније наредног дана од учињене повреде обавештава родитеља/другог 

законског заступника ученика.  

 

Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере   

Члан 8   

Ученик одговара за учињену повреду забране прописану чл. 110-112. Закона. 

Члан 9   

Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена 

била прописана Законом.   

Члан 10   

За учињену повреду забране (чл. 110-112. Закона) ученику се изриче васпитно-

дисциплинска мера укор директора или укор наставничког већа; премештај ученика од 



V до VIII разреда у другу основну школу, према одлуци наставничког већа, уз 

обавештавање родитеља односно другог законског заступника ученика и уз сагласност 

школе у коју ученик прелази.  

Васпитно-дисциплински поступак   

Члан 11   

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. Закона школа води 

васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог 

законског заступника ученика.   

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор закључком, у року од 30 дана од 

дана учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране и поступак се 

окончава решењем, о чему се одмах, а најкасније наредног дана обавештава родитељ, 

односно други законски заступник ученика.  

У току васпитно-дисциплинског поступка ученик, уз присуство родитеља, односно 

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

саслушани и дати писмену изјаву.   

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика не одазове позиву а 

уредно је позван, директор одмах а најкасније наредног дана поставља 

психолога/педагога школе да заступа интересе ученика у поступку и о томе одмах 

обавештава центар за социјални рад.  

Васпитно-дисциплински поступак за тежу повреду обавезе ученика покреће се 

најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за повреду забране поступак се покреће 

одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.  

Поступак се окончава доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања 

поступка, чему претходи утврђивање свих чињеница од значаја за одлучивање.  

Ако се у току васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, у исписницу 

школа уноси напомену о покренутом васпитно-дисциплинском поступку против 

ученика.  

Члан 12   

О учињеној повреди обавезе (тежој повреди обавезе или повреди забране) школа одмах, 

а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског 

заступника малолетног ученика и укључује га у поступак.  

Ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, мора бити 

саслушан у васпитно-дисциплинском поступку, као и сведоци, и дати писану изјаву.  

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, морају се узети 

у обзир све чињенице релевантне за одлучивање.  

Члан 13   



Приликом изрицања било које од Законом прописаних мера, према ученику који је 

учинио тежу повреду обавезе или повреду забране из чл. 110-112. Закона, морају се 

претходно предузети активности појачаног васпитног рада, прописане Законом. Када 

такве активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, поступак против 

ученика ће се обуставити, изузев ако је повредом забране озбиљно угрожен идентитет 

другог лица.  

Смањење оцене из владања   

Члан 14   

Оцена из владања може се смањити ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска 

мера, а може се смањити и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера.   

За учињену лакшу повреду обавезе када се ученику изриче васпитна мера укора 

одељенског већа може се смањити оцена из владања на основу одлуке одељенског већа, 

при чему се цене све околности везане за повреду обавезе, као што су тежина повреде 

обавезе, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен 

одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, 

узраст и друге околности од утицаја.   

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора, укора наставничког већа, 

премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, надлежни орган 

може смањити оцену из владања ученику, ценећи у сваком конкретном случају степен 

одговорности ученика и друге релевантне околности наведене у ставу 2. овог члана.   

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена 

оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да 

буде описна.   

Члан 15   

Неоправдано изостајање ученика са наставе до 25 часова у току школске године 

представља лакшу повреду обевезе, за коју се ученику изриче васпитна мера, а може се 

и смањити оцена из владања у зависности од релевантних околности које се цене у 

сваком конкретном случају.   

Неоправдано изостајање ученика са наставе више од 25 часова представља тежу повреду 

обевезе, за коју се ученику смањује оцена из владања и изриче васпитно-дисциплинска 

мера, уз поштовање принципа поступности у изрицању мера.  

Оцену из владања утврђује орган који је изрекао васпитно-дисциплинску меру, ценећи 

релевантне околности у сваком појединачном случају.   

Оцена из владања ученику се може смањити и због других тежих повреда обавеза и за 

повреде забране прописане Законом. При доношењу одлуке о оцени из владања цениће 

се сви параметри наведени у члану 14. став 2. овог правилника.   

Владање ученика шестог, седмог и осмог разреда оцењује се описно у току полугодишта, 

а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.   



Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине 

на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања 

ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза 

прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и 

њихових ефеката. Оцена из владања поправља се на предлог одељенског старешине 

најкасније на крају полугодишта када ученик покаже позитивне промене у свом 

понашању, прихвата одговорност за своје поступке или је до позитивних промена у 

понашању дошло кроз појачан васпитни рад са учеником после изречене васпитне, 

односно васпитно-дисциплинске мере.   

Правна заштита ученика   

Члан 16   

Ученик, родитељ одосно други законски заступник ученика, на изречену васпитно-

дисциплинску меру за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране може 

уложити жалбу школском одбору - у року од осам дана од дана достављања решења 

којим се утврђује одговорност ученика и изриче мера.  

О жалби школски одбор одлучује у року од 15 дана од дана достављања жалбе и жалба 

одлаже извршење решења.  

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама   

Члан 17   

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељенски 

старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података 

о личности.   

Материјална одговорност ученика   

Члан 18   

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник ученика одговара за 

материјалну штету коју ученик 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 одељенски старешина.   

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, његовог родитеља, односно 

другог законског заступника ученика материјалне одговорности за штету, због тешке 

материјалне ситуације.   



На решење директора о материјалној одговорности ученик, 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.   

Завршна одредба   

Члан 19   

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе.   

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи, Правилник о правима, 

обавезама и одговорности ученика под бројем:01-109/2018 од дана 

23.03.2018.године, као и Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и 

одговорности ученика под дел.бр.01-400-1/2018 од дана 13.09.2018.године. 

 

Правилник је објављен на огласној табли школе дана,30.08.2022.године. 

Београд дана, 29.08.2022.године 

 

Председник Школског одбора:  

__________________________ 

Љиљана Бошковић 


