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7)стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

II ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 3

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује 

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

који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз 

учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад 

активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, 

педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим 

установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања 

подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Члан 4

Ученик може да одговара само за повреду обавезе ученика или повреду забране 
која је у време извршења била прописана Законом или Статутом.

За повреду обавезе или забране ученику се изриче васпитна или васпитно-
дисциплинска мера у складу са Законом, Статутом и Правилником.

Члан 5

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 110-112. 

Закона, школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно 

другог законског заступника и укључује га у одговарајући поступак.

 

III ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА И ВАСПИТНЕ МЕРЕ

Члан 6

Ученик одговара за лакше повреде обавеза утврђене статутом школе.

Лакше повреде обавеза ученика су:

-неоправдано кашњење на наставу или друге облике образовно-васпитног рада;

-напуштање часа или другог облика образовно-васпитног рада, без одобрења 
наставника или стручног сарадника,
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-неоправдано изостајање из Школе које не представља тежу повреду обавеза 
ученика односно неоправдано изостајање из школе од 6 до 25 часова у току школске 
године;

-недолично понашање према другим ученицима, запосленима у Школи или трећим 
лицима у просторијама Школе или школском дворишту, или за време извођења 
образовно-васпитног рада који се изводи ван њих;

-ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;

-изазивање нереда у просторијама Школе и школском дворишту;

-непоштовање правила понашања, одлука директора и органа Школе;

-понашање којим  угрожава друге у остваривању њихових права;

-необавештавање родитеља о резултатима учења, владању и непреношење порука 
одељењског старешине, наставника и стручних сарадника;

-оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора у Школи;

-оштећење личних ствари и прибора за рад других ученика и свих запослених у 
Школи;

-оштећење имовине Школе;

-нарушавање естетског изгледа просторија Школе и/или школског дворишта;

-повреда других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавезе ученика;

-понављање насилног понашања, као физичко насиље и злостављање, када 
васпитни рад није делотворан, а нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање,
чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, урушавање ствари;

-понављање насилног понашања, као психичко насиље и злостављање, када 
васпитни рад није делотворан, а нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, 
називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање,“прозивање“;

-понављање насилног понашања, као социјално насиље и злостављање, када 
васпитни рад није делотворан, а нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из 
групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење 
гласиња;

-понављање насилног понашања, као сексуално насиље и злостављање, када 
васпитни рад није делотворан, а нарочито: неумесно, са сексуалном поруком добацивање, 
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псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена 
гестикулација;

-понављање насилног понашања, као насиље и злостављање злоупотребом 
информационих технологија и других комуникационих програма, када васпитни рад није 
делотворан, а нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-
ом, ММС-ом;

-насилно понашање, као физичко насиље и злостављање, када појачани васпитни 
рад није делотворан, а нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела,“шутке“, 
затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши 
и косу;

-насилно понашање, као психичко насиље и злостављање, када појачани васпитни 
рад није делотворан, а нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање, забрана 
комуницирања, искључивање, манипулисање;

-насилно понашање, као социјално насиље и злостављање, када појачани васпитни 
рад није делотворан, а нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе 
(игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање;

-насилно понашање, као сексуално насиље и злостављање, када појачани васпитни 
рад није делотворан, а нарочито: сексуално додиривање, показивање порнографског 
материјала, показивање интимних делова тела,свлачење;

-насилно понашање, као насиље и злостављање злоупотребом информационих 
технологија, када појачани васпитни рад није делотворан, а нарочито: оглашавање 
снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова,форума и четовања, снимање 
камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, 
дистрибуирање снимака и слика.

Члан 7

За лакшу повреду обавеза ученика могу се изрећи васпитне мере:

1)опомена;

2)укор одељењског старешине;

3)укор одељењског већа.

Уколико ученик изврши лакшу повреду обавезе из члана 6. став 2. тачка 3) 
Правилника, изрећиће му се следећа васпитна мера:
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-опомена одељењског старешине, ако ученик неоправдано изостане са наставе и других 
облика образовно-васпитног рада од 6 до 10 часова у току школске године,

-укор одељењског старешине, ако ученик неоправдано изостане са наставе и других 
облика образовно-васпитног рада од 11 до 15 часова у току школске године,

-укор одељењског већа, ако ученик неоправдано изостане са наставе и других облика 
образовно-васпитног рада од 16 до 25 часова у току школске године.

Члан 8

Васпитне мере изричу се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка, у
школској години у којој је учињена лакша повреда обавезе. 

Опомену и укор одељењског старешине изриче одељењски старешина, а укор
одељењског већа изриче одељењско веће.

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно 
предузела неопходне активности из члана 3. Правилника.

Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана 3. 
Правилника предузеће их пре изрицања мере.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, 
обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл.110-112.Закона, 
озбиљно угрожен интегритет другог лица

IV ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА И ПОВРЕДЕ ЗАБРАНЕ 
УЧЕНИКА И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 9

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом. 

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

Теже повреде обавеза ученика су:

· уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање 
података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

· преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или 
орган, односно исправи коју изда друга организација;

· уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, 
ученика или запосленог;
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· поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 
алкохола, дувана, наркотичког средства или друге психоактивне супстанце;

· уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или 
другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

· понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 
ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима 
које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог 
физичког и психичког повређивања;

· употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе 
којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

· неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештавања родитеља од стране Школе;

· учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом 
да су предузете неопходне мере из члана 83. став 1. Закона, ради корекције 
понашања ученика.

За повреде из тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Насилно понашање може да буде третирано као повреда забране или као тежа 
повреда обавеза ученика у зависности од околности (последице, интезитет, учесталост, 
учесници, време, место, начин и др.), што процењују Тим за заштиту и директор, и то:

· физичко насиље и злостављање, а нарочито: туча, дављење, бацање, 
проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање 
ниским температурама, напад оружјем;

· психичко насиље и злостављање, а нарочито: застрашивање, уцењивање уз 
озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, 
навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, 
укључивање у деструктивне групе и организације;

· социјално насиље и злостављање, а нарочито: претње, изолација, малтретирање 
групе према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) 
које има за последицу повређивање других;

· сексуално насиље и злостављање, а нарочито: завођење од стране одраслих, 
подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на 
сексуални чин, силовање, инцест;

· насиље и злостављање злоупотребом информационих технологија – дигитално 
насиље, а нарочито: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, 
дечја порнографија.

Члан 10

Забране за чију повреду одговара ученик су:
· забрана дискриминације,

· забрана насиља и злостављања,
· забрана понашања које вређа углед, част и достојанство.
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Члан 11

За тежу повреду обавеза ученика се изриче васпитно-дисциплинска мера:

1) укор директора;

2) укор наставничког већа;

Уколико ученик изврши тежу повреду обавезе из члана 9. став 3. тачка 8) 
Правилника, изрећиће му се следећа васпитно-дисцилинска мера:

-укор директора, ако ученик неоправдано изостане са наставе и других облика образовно-
васпитног рада од 26 до 35 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе,

-укор наставничког већа, ако ученик неоправдано изостане са наставе и других облика 
образовно-васпитног рада више од 35 часова у току школске године, од чега више од 15 
часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

Члан 12

За учињену повреду забране из чл.110-112. Закона, изриче се васпитно-
дисциплинска мера:

1) укор директора или укор наставничког већа;

2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке 

наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља 

односно другог законског заступника;

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно 
предузела неопходне активности из члана 3.Правилника.

Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана 3.
Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, 
обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл.110-112.Закона, 
озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Мере из овог члана изриче се ученику након спровeденог васпитно-дисциплинског 
поступка и утврђене одговорности, у школској години у којој је учињена повреда обавезе 
ученика.
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Члан 13

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, орган који 
одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен 
одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање 
ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и 
отежавајуће околности.

Члан 14

Оцена из владања може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна 
мера. 

Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на 
крају полугодишта када ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата 
одговорност за своје поступке након указивања на непримерено понашање или кроз 
појачани васпитни рад, након изречене васпитне мере.

Члан 15
Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, Школа 

одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, 
који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором наставника, 
односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана Школа 
одређује ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и 
здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах 
обавести његовог родитеља.

V ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 16

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране школа мора водити 
васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског 
заступника. 

Члан 17

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика 
покреће се закључком директора најкасније у року од 8 дана од дана сазнања, а за 
учињену повреду забране – одмах или најкасније у року од два дана од дана сазнања, о
чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, однсоно другог 
законског заступника.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или 
повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак из става 1.овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу 
одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
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Директор води поступак и окончава га решењем.

Члан 18

Ученик, уз присуство родитеља, као и сви остали учесници и сведоци у васпитно-
дисциплинском поступку морају бити саслушани и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује 
васпитно-дисциплинском поступку, директор поставља одмах, а најкасније наредног 
радног дана педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах 
обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак води и окончава решењем директор, након 
појачаног васпитног рада са учеником, у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за 
његово доношење.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из 
Школе, Школа је у обавези да у преводницу унесе напомену да је против наведеног 
ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

Члан 19

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, орган који
одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен
одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање
ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и
отежавајуће околности.

Члан 20

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из 
Школе, Школа је у обавези да у преводницу унесе напомену да је против наведеног 
ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

Члан 21

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може 
да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера. Оцена из владања поправља 
се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик 
показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке 
након указивања на непримерено понашање или кроз појачани васпитни рад, након 
изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.

Члан 22
Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, Школа 

одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, 
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који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором наставника, 
односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1.овог члана Школа 
одређује ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и 
здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах 
обавести његовог родитеља.

VI ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 23

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу 

школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду 

обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, у року од осам дана од 

дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од 

стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње 

школе или школе са домом, ученик, родитељ, односно други законски заступник има 

право на судску заштиту у управном спору.

VII ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНИМ И ВАСПИТНО-
ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 24

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води
одељењски старешина.

VIII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 25

Ученик, његов родитељ, односно старатељ одговара за материјалну штету коју
ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће и води
директор и доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за 
накнаду штете, након утврђивања свих релевантних чињеница за одлучивање.






