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На шлана 41, 57. став 1. ташка 1, шл.112-115. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
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" Милпщ Маркпвић " Дпое Лескпвице, Шкплски пдбпр је на седници пдржанпј дана __________
2014. гпдине, дпнеп

ПРАВИЛНИК
П ВАСПИТНП-ДИСЦИПЛИНСКПЈ И МАТЕРИЈАЛНПЈ ПДГПВПРНПСТИ
УЧЕНИКА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ '' МИЛПШ МАРКПВИЋ '' ДПОЕ ЛЕСКПВИЦЕ
Ппщте пдредбе
Члан 1.
Пвим правилникпм уређују се пбавезе и пдгпвпрнпст ушеника за ппвреду пбавеза ушеника,
васпитнп-дисциплински ппступак, васпитне и васпитнп-дисциплинске мере, надлежнпст за
изрицаое мера, правна защтита ушеника и материјална пдгпвпрнпст ушеника.
Пбавезе ушеника
Члан 2.
У пствариваоу права и пбавеза ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права.
Пбавезе ушеника су да:
1) редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе;
2) ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра, наставника и пргана щкпле;
3) савеснп ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским
прпгрампм и прати сппствени напредак;
4) у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика преписиваоа
и других недпзвпљених пблика ппмпћи;
5) не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника;
6) ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли;
7) шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја, кап и живптну средину и
ппнаща се у складу са правилима екплпщке етике;
8) се стара п лишнпј уреднпсти и пристпјнпм изгледу;
9) дпнпси учбенике, прибпр, ппрему и друга средства неппхпдна за рад на шаспвима;
10) се не ппнаща недплишнп према наставницима и другим радницима щкпле, ушеницима и
рпдитељима ушеника у щкпли и ван ое;
11) уреднп и благпвременп пбавещтава рпдитеље п свпм ушеоу и владаоу, пценама, ппрукама
пдељенскпг старещине и других наставника;
12) изврщава ппслпве кпје му даје пдељенски старещина, наставници и пргани щкпле.
Члан 3.
Сви ушеници имају пбавезу да ппщтују правила ппнащаоа кпја щкпла прпписује.
Ушеник шини ппвреде забране дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа у
слушајевима утврђеним закпнпм.

Члан 4.
Ушеник, рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника дужан је да у рпку пд псам дана правда изпстанак
ушеника и дпставља пптпуне и ташне кпнтакт инфпрмације.
Пп истеку рпка из претхпднпг става пвпг шлана, сматраће се да је изпстајаое ушеника билп
непправданп и тп ће се евидентирати.
Изпстанци кпји су евидентирани кап непправдани мпгу се накнаднп пправдати акп ушеник или
оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ, ушини верпватним да је рпк за правдаое изпстанака
прппущтен из пправданпг разлпга.
Пдредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и акп се ради п изпстајаоу ушеника с других пбавезних
пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, кап и акп се ради п закащоаваоу ушеника на наставу и друге
пблике пбразпвнп-васпитнпг рада.
Ппследице непправданпг закащоаваоа на шас или пдласка са шаса без пдпбреоа у трајаоу
најмаое пплпвине трајаоа шаса истпветне су ппследицама неприсуствпваоа целпм шасу.
Васпитни рад са ушеницима
Члан 5.
Са ушеникпм кпји врщи ппвреду правила ппнащаоа или се не придржава пдлука директпра или
пргана щкпле, непправданп изпстане са наставе пет шаспва, пднпснп кпји свпјим ппнащаоем
угрпжава друге у пствариваоу оихпвих права, щкпла је дужна да, уз ушещће рпдитеља, пднпснп
старатеља ушеника, ппјаша васпитни рад активнпстима: у пквиру пдељенске заједнице, струшним
радпм пдељенскпг старещине, педагпга, ппсебних тимпва, а када је тп неппхпднп да сарађује са
пдгпварајућим устанпвама спцијалне, пднпснп здравствене защтите на прпмени ппнащаоа
ушеника.
Лакще ппвреде пбавеза ушеника и васпитне мере
Члан 6.
Ушеник пдгпвара за лакще ппвреде пбавеза утврђене статутпм щкпле.
Лакще ппвреде пбавеза ушеника су:
1 ) непправданп изпстајаое из щкпле дп 25 шаспва;
2) дплази на наставу и друге пблике пбразпвнпг рада неприкладнп пдевен;
3) пметаое наставе и псталих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада у пдељеоу;
4) грубп, непримеренп и недплишнп ппнащаое према другим ушеницима, наставницима, струшним
сарадницима и другим заппсленим у щкпли;
5) изазиваое нереда и недисциплинпванп ппнащаое у прпстпријама щкпле и щкплскпм
двприщту, за време трајаоа пре и ппсле наставе , на испиту, на екскурзији и излету и ван
наставним активнпстима у щкпли и ван ое;
6) неппщтпваое пдлука надлежних пргана щкпле;
7) непбавещтаваое рпдитеља п резултатима ушеоа и владаоа и непренпщеое ппрука
пдељеоскпг старещине, других наставника и струшних сарадника;
8) пщтећеое щкплске зграде, прпстприја, инвентара, инсталација и прибпра заппслених у щкпли,
намернп прљаое щкплских прпстприја и двприщта;
9) пщтећеое лишних ствари и прибпра других ушеника, наставника и других заппслених у щкпли,
щкплске импвине;

10) непправданп кащоеое на редпвну наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада, раније
напущтаое шаспва пре звпна;
11) нарущаваое естетскпг изгледа щкпле и щкплскпг двприщта;
12) унпщеое и кприщћеое пејчера, мпбилнпг телефпна, впкмена и других средствава
кпмуникацијске и ласерске технике кпјима се ремети рад на шасу;
13) задржаваое у хпдницима и ппмпћним прпстпријама за време наставе и у слушају губљеоа
шаспва;
14) улазак без ппзива у наставнишку канцеларију , канцеларију директпра или друге службене
прпстприје;
15) акп у свпјству дежурнпг ушеника напусти местп дежурства;
16)акп у свпјству редара не припреми пптребна наставна средства, не пријави пдсутне ушенике, не
пријави пщтећеоа щкплске импвине у ушипници, не шува учбенике, прибпр и лишне ствари других
ушеника;
17) злпупптреба лекарскпг увереоа;
18) напущтаое щкплскпг двприщта за време наставе и пдмпра без пдпбреоа пдељеоскпг
старещине
19) пущеое у прпстпријам щкпле и у щкплскпм двприщту;
20) улазак ушеника на главни улаз щкпле;
21) неппщтпваое прпписаних Правила ппнащаоа у щкпли;
22) ппвреда других пбавеза кпје се не сматрају тежпм ппвредпм пбавеза ушеника.
Члан 7.
За лакщу ппвреду пбавезе ушеника мпгу се изрећи васпитне мере:
1) пппмена;
2) укпр пдељеоскпг старещине;
3) укпр пдељеоскпг већа.
Васпитне мере изришу се ушенику без впђеоа дисциплинскпг ппступка, у щкплскпј гпдини у кпјпј је
ушиоена ппвреда пбавезе.
Члан 8.
Васпитну меру – пппмена изрише пдељеоски старещина ушеницима кпји непправданп изпстану са
наставе 6 дп 10 шаспва или ушине ппвреду из шлана 6. став 2. ташка 2. . пвпг Правилника.
Васпитну меру – укпр пдељеоскпг старещине изрише пдељеоски старещина ушеницима кпји
непправданп изпстану са наставе пд 11-19 шаспва или ушине ппвреду из шлана 6. став 2. ташке
3,7,10,13,14,15,16 ,18,20,21,. пвпг Правилника.
Васпитну меру – укпр пдељеоскпг већа изрише пдељенскп веће Шкпле ушеницима кпји
непправданп изпстану са наставе пд 20-25 шаспва или ушине ппвреду пбавезе из шлана 6. став 2.
ташке 4,5,6,8,9,11,12 ,17,19, пвпг Правилника.
Са ушеникпм кпји ушини лаку ппвреду пбавеза щкпла је дужна да ппјаша васпитни рад
активнпстима у пквиру пдељеоске заједнице, струшним радпм пдељеоскпг старещине, педагпга,
ппсебних тимпва, да сарађује са устанпвама спцијалне и здравствене защтите, у циљу прпмене
ппнащаоа ушеника.
Ушенику мпже да се смаои пцена из владаоа збпг изрешене васпитне мере.

Теже ппвреде пбавеза ушеника и васпитнп-дисциплинске мере
Члан 9.
Теже ппвреде пбавеза ушеника прпписане су Закпнпм.
За тежу ппвреду пбавезе ушеник пдгпвара акп је у време изврщеоа пбавеза била прпписана
Закпнпм.
Теже ппвреде пбавеза ушеника су:
1) унищтеое, пщтећеое, скриваое, изнпщеое, преправка или дпписиваое ппдатака у
евиденцији кпју впди щкпла или друга прганизација, пднпснп прган;
2) преправка или дпписиваое ппдатака у јавнпј исправи кпју издаје щкпла или прган,
пднпснп исправи кпју изда друга прганизација;
3) унищтеое или крађа импвине щкпле, привреднпг друщтва, предузетника, ушеника или
заппсленпг;
4) ппдстрекаваое, ппмагаое, даваое ушенику и упптреба алкпхпла, дувана, наркптишких
средстава или психпактивне супстанце;
5) унпщеое у щкплу или другу прганизацију пружја или другпг предмета кпји мпже да угрпзи или
ппвреди другп лице;
6) свеснп непридржаваое правила или мера безбеднпсти ушеника;
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 вище пд 25
шаспва у тпку щкплске гпдине, пд шега вище пд 15 шаспва накпн писменпг пбавещтаваоа
рпдитеља, пднпснп старатеља пд стране щкпле;
9 )ушесталп шиоеое лакщих ппвреда пбавеза у тпку щкплксе гпдине ппд услпвпм да су предузете
неппхпдне мере из шлана 5. пвпг Правилника ради кпрекције ппнащаоа ушеника.
За ппвреде из става 3. ташка 8) и 9) пвпг шлана пбавезна је ппступнпст у изрицаоу мера.
Члан 10.
За тежу ппвреду пбавезе ушенику се изрише васпитнп-дисциплинска мера:
1) укпр директпра;
2) укпр наставнишкпг већа.
Васпитнп-дисциплинска мера укпр директпра изрише се за тежу ппвреду пбавезе ушеника из шлана
9. став 3. ташке 6, 7 ,8 и 9.
Васпитнп дисциплинска мера укпр наставнишкпг већа изрише се за тежу ппвреду пбавезе ушеника
из шлана 9. став 3. ташке 1 дп 5.
Васпитнп-дисциплинска мера изрише се ушенику у щкплскпј гпдини у кпјпј је ушинип тежу ппвреду
пбавезе, пп спрпведенпм васпитнп-дисциплинскпм ппступку у кпме је утврђена пдгпвпрнпст
ушеника.
Ушенику се за ппвреду пбавезе мпже изрећи самп једна васпитнп-дисциплинска мера.
Ппвреде забране ушеника и васпитнп-дисциплинске мере
Члан 11.
У щкпли су забраоене дискриминатпрне активнпсти, пднпснп активнпсти кпјима се угрпжаваоу,
пмалпважавају, дискриминищу или издвајају лица пп пснпву расне, наципналне, етнишке, језишке,
верске или пплне припаднпсти, физишких и психишких свпјстава, сметои у развпју или

инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа
пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих активнпсти и пп другим
пснпвама утврђеним закпнпм кпји прпписује забрану дискриминације.
Дискриминацију лица или групе представља свакп неппсреднп и ппсреднп, на птвпрен или
прикривен нашин искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, неједнакп ппступаое или
прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика ппвлађиваоем или даваоем
првенства.
Члан 12.
У щкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа пд стране ушеника над наставникпм,
струшним сарадникпм и другим заппсленим.
Забраоенп је физишкп, психишкп и спцијалнп насиље, физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти,
сексуална злпупптреба ушеника или заппслених.
Физишкп насиље представља насилнп ппнащаое ушеника према другим ушеницима и заппсленим.
Психишкп насиље је ппнащаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и
емпципналнпг здравља и дпстпјанства ушеника или заппсленпг.
Спцијалнп насиље представља искљушиваое ушеника из групе врщоака.
Устанпва је дужна да ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп кпд ушеника примети знаке насиља,
злпстављаоа или занемариваоа.
Није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое у щкпли и кприщћеое щкплскпг прпстпра у
те сврхе.
Члан 13.
Ушеник пдгпвара за ппвреду забране из шл. 44. и 45. Закпна п пснпвама система пбразпваоа
и васпитаоа.
За ушиоену ппвреду забране из става 1 пвпг шлана, ушенику мпже да се изрекне васпитнпдисциплинска мера:
(1) укпр директпра или укпр наставнишкпг већа,
(2) премещтај ушеника пд петпг дп псмпг разреда у другу пснпвну щкплу на пснпву пдлуке
наставнишкпг већа, уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља и щкпле у кпју прелази.
Васпитнп-дисциплински ппступак
Члан 14.
За теже ппвреде пбавеза ушеника и за ппвреде забране из шл. 44. и 45. Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа щкпла мпра впдити васпитнп-дисциплински ппступак п кпм
мпра бити пбавещтен рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника.
Васпитнп-дисциплински ппступак ппкреће директпр щкпле закљушкпм. Закљушак садржи
ппдатке п ушенику, ппис теже ппвреде пбавезе ушеника, пднпснп ппвреде забране, време, местп и
нашин изврщеоа ппвреде и дпказе. Дпставља се ушенику, пднпснп оегпвпм рпдитељу или
старатељу, пдељенскпм старещини, струшним сарадницима, пднпснп тиму за защтиту ушеника пд
насиља.
У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ушеник, уз присуствп рпдитеља, пднпснп старатеља, кап
и сви пстали ушесници и сведпци мпрају бити саслущани и мпгу дати писмену изјаву.

Васпитнп-дисциплински ппступак ппкреће директпр најкасније у рпку пд 30 дана за ушиоене теже
ппвреде пбавеза ушеника или ушиоене ппвреде забране из шл. 44. и 45. Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа и пкпншава се рещеоем. Пре дпнпщеоа рещеоа мпрају се
утврдити све шиоенице кпје су пд знашаја за дпнпщеое рещеоа.
Ппступак је хитан и впди се применпм правила ппщтег управнпг ппступка, а пкпншава
дпнпщеоем рещеоа.
Ппступак утврђиваоа теже ппвреде пбавеза ушеника спрпвпде пдељеоски старещина,
директпр щкпле и педагпг.У раду им ппмаже секретар щкпле.
Члан 15.
Када ушеник ушини тежу ппвреду пбавеза, пднпснп ппвреду забране щкпла пдмах п тпме
пбавещтава рпдитеља, пднпснп старатеља и укљушује га у ппступак. Рпдитељ, пднпснп старатељ
ушеника писменим путем се пбавещтава п дану саслущаоа ушеника, најкасније три дана пре дана
пдређенпг за саслущаое.
У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ушеник мпра бити саслущан. Ушеник се саслущава у присуству
рпдитеља, пднпснп старатеља. Приликпм саслущаоа ушенику се мпра пмпгућити да се изјасни п
свим шиоеницама и пкплнпстима кпје су пд знашаја за утврђиваое пдгпвпрнпсти.
Приликпм саслущаоа впди се записник кпји се накпн саслущаоа шита ушенику и рпдитељу
пднпснп старатељу и кпји пптписују сви присутни.
Члан 16.
Накпн саслущаоа ушеника , пдељеоски старещина и директпр прибављају и пстале дпказе: изјаве
ушеника, наставника и других заппслених кпји су присуствпвали изврщеоу ппвреде пбавезе,
мищљеое пдељеоскпг старещине, мищљеое пдељеоске заједнице, мищљеое щкплскпг
педагпга или струшнпг тима кап и све пстале дпказе у зависнпсти пд тпга кпја је ппвреда пбавезе
ушеника ушиоена.
Члан 17.
Васпитнп-дисципинска мера за тежу ппвреду пбавезе, пднпснп за ппвреду забране мпже се
изрећи укпликп је щкпла претхпднп ппјашала васпитни рад са ушеникпм активнпстима у пквиру
пдељенске заједнице, струшним радпм пдељенскпг старещине, педагпга, ппсебних тимпва, и када
је неппхпднп сарадопм са устанпвама спцијалне и здравствене защтите у циљу прпмене
ппнащаоа ушеника.
Укпликп щкпла није предузела пве активнпсти, ушиниће тп пре изрицаоа васпитнп-дисциплинске
мере.
Када предузете претхпдне активнпсти дпведу дп ппзитивне прпмене у ппнащаоу ушеника,
директпр дпнпси рещеое кпјим се ппступак пбуставља, изузев када је ушеник ушинип ппвреду
забране кпјпм је пзбиљнп угрпжен интегритет другпг лица.
Члан 18.
Приликпм дпнпщеоа пдлуке п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мере, прган кпји пдлушује п
мери имаће у виду: тежину ушиоене ппвреде и оене ппследице, степен пдгпвпрнпсти ушеника,
пкплнпсти ппд кпјима је ппвреда ушиоена, раније ппнащаое ушеника, ппнащаое ппсле ушиоене
ппвреде, узраст ушеника и друге плакщавајуће и птежавајуће пкплнпсти.

Члан 19.
Пп спрпведенпм васпитнп-дисциплинскпм ппступку дпнпси се рещеое кпјим се мпже утврдити
пдгпвпрнпст ушеника и изрећи васпитнп-дисциплинска мера, пслпбпдити пд пдгпвпрнпсти или се
ппступак мпже пбуставити.
Укпликп у тпку впђеоа васпитнп-дисциплинскпг ппступка није утврђена пдгпвпрнпст ушеника,
директпр дпнпси рещеое кпјим га пслпбађа пдгпвпрнпсти.
Члан 20.
Укпликп је утврђена пдгпвпрнпст ушеника и изрешена васпитнп-дисциплинска мера укпр
директпра, директпр пдмах дпнпси рещеое.
Васпитнп-дисциплинске мере: укпр Наставнишкпг већа и премещтај ушеника у другу щкплу изрише
Наставнишкп веће Шкпле дпнпщеоем пдлуке на седници, накпн шега директпр дпнпси рещеое.
Пдлука Наставнишкпг већа п васпитнп-дисциплинскпј мери и премещтају ушеника у другу щкплу
дпнпси се већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва тпг већа.
Рещеое кпјим се пкпншава васпитнп-дисциплински ппступак пбавезнп се дпставља ушенику
пднпснп рпдитељу или старатељу у рпку пд псам дана пд дана дпнпщеоа.
Смаоеое пцене из владаоа
Члан 21.
Пцена из владаоа смаоује се збпг збпг изрешене васпитнп-дисциплинске мере, а мпже да се
смаои збпг ппнащаоа за кпје је изрешена васпитна мера. Пцена из владаоа ппправља се на
предлпг пдељенскпг старещине најкасније на крају пплугпдищта када ушеник:
1) ппказује ппзитивне прпмене у свпм ппнащаоу;
2) прихвата пдгпвпрнпст за свпје ппступке накпн указиваоа на непримеренп ппнащаое или
крпз ппјашани васпитни рад, накпн изрешене васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере;
Члан 22.
За изрешену васпитну меру укпр oдељеоскпг старещине, пцена из владаоа мпже се смаоити на
врлп дпбрп (4 ).
За изрешену васпитну меру укпр oдељеоскпг већа, пцена из владаоа мпже се смаоити се на
дпбрп(3 ).
За изрешену васпитнп-дисциплинску меру укпр директпра, пцена из владаоа смаоује се на
задпвпљавајуће (2).
За изрешену васпитнп-дисциплинску меру укпр Наставнишкпг већа и изрешену васпитнпдисциплинску меру премещтаја ушеника (пд петпг дп псмпг разреда) у другу пснпвну щкплу
пцена из владаоа смаоује се на незадпвпљавајуће (1).
На пснпву пдлуке Наставнишкпг већа п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мере премещтаја
ушеника у другу пснпвну щкплу уз сагласнпст рпдитеља, пднпснп старатеља и щкпле у кпју
прелази, директпр щкпле дпнпси рещеое п премещтају ушеника.
Члан 23.
Акп је ушеник непправданп изпстап са наставе пд 11 дп 19 шаспва, изрећи ће му се васпитна мера
укпр пдељеоскпг старещине и пцена из владаоа мпже се смаоити на врлп дпбрп (4).

Акп је ушеник непправданп изпстап са наставе пд 20 дп 25 шаспва, изрећи ће му се васпитна мера
укпр пдељеоскпг већа и мпже се смаоити пцена из владаоа на дпбрп (3).
Акп је ушеник непправданп изпстап са наставе пд 26 дп 45 шаспва, изрећи ће му се васпитнпдисциплинска мера укпр директпра и смаоити пцена из владаоа на задпвпљавајуће (2).
За непправданп изпстајаое са наставе вище пд 45 шаспва, ушенику се изрише васпитнпдисциплинска мера укпр Наставнишкпг већа, а пцена из владаоа се смаоује на незадпвпљавајуће
(1).
Пцена из владаоа смаоује се ушенику и за пстале теже ппвреде пбавеза прпписане Закпнпм. При
дпнпщеоу пдлуке п пцени из владаоа имаће се у виду и цениће се сви услпви (параметри)
наведени у шлану 19. Правилника п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника.
Правна защтита ушеника
Члан 24.
Збпг изрешене васпитнп-дисциплинске мере ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ има правп
да ппднесе жалбу Шкплскпм пдбпру у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа рещеоа п утврђенпј
пдгпвпрнпсти и изрешенпј мери.
Шкплски пдбпр рещава пп жалби у рпку пд 15 дана пд дана оенпг дпстављаоа.
Жалба пдлаже изврщеое рещеоа.
Евиденција п изрешеним васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама.
Члан 25.
П изрешеним васпитним и васпитнп-дисциплинским мерама евиденцију впди пдељенски
старещина.
Материјална пдгпвпрнпст ушеника
Члан 26.
Ушеник, оегпв рпдитељ или старатељ пдгпвара за материјалну щтету кпју ушеник нанесе щкпли
намернп или крајопм непажопм, у складу са закпнпм.
Ппступак за утврђиваое материјалне пдгпвпрнпсти ушеника ппкреће директпр кпји фпрмира
кпмисију пд три шлана,( разредни старещина је пбавезни шлан кпмисије). На пснпву ппднете
пријаве п прпузрпкпванпј щтети или на пснпву лишнпг сазнаоа директпр ппкреће ппступак за
утврђиваое щтете и пдгпвпрнпсти ушеника за прпузрпкпвану щтету.
За щтету кпју је прпузрпкпвалп вище ушеника, сваки ушеник је ппсебнп пдгпвпран за деп
щтете,акп се дпкаже да је щтету прпузрпкпвап намернп или из крајое непажое.
За щтету кпју је прпузрпкпвалп вище ушеника пдгпвпрнпст је сплидарна укпликп није мпгуће
утврдити степен пдгпвпрнпсти свакпг пд ушеника за насталу щтету. За щтету пдгпвара и ушеник кпји
је ппмагап или ппдстрекивап.
Ппстпјаое щтете, висину, пкплнпсти ппд кпјима је настала и кп је прпузрпкпвап пдређује трпшлана
кпмисија.
Висина щтете утврђује се на пснпву ценпвника или коигпвпдствене вреднпсти пщтећене или
унищтене ствари, а акп тп није мпгуће кпмисија прпцеоује щтету уз ппмпћ струшоака.
Директпр дпнпси рещеое п материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника, висини щтете пбавези ушеника,
пднпснп оегпвпг рпдитеља или старатеља да щтету надпкнади у пдређенпм рпку, а на пснпву
предлпга кпмисије .

Изнпс накнаде щтете уплаћује се на жирп рашун Шкпле или на благајни щкпле.
Акп ушеник, пднпснп рпдитељ или старатељ, пдбије да щтету надпкнади, наплата се мпже тражити
путем суда.
Директпр мпже дпнети пдлуку п пслпбпђеоу ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља
материјалне пдгпвпрнпсти за щтету, збпг тещке материјалне ситуације.
На рещеое директпра п материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеник, оегпв рпдитељ или старатељ мпже
изјавити жалбу щкплскпм пдбпру, у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа.
Шкплски пдбпр дпнпси пдлуку у рпку пд 15 дана пд дана пријема жалбе.
Заврщне пдредбе
Члан 27.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли щкпле.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник дисциплинскпј и материјалнпј
пдгпвпрнпсти ушеника пд 08. марта 2010. гпдине, кап и Измене и дппуне пвпг Правилника пд
12.09. 2011. гпдине дел.брпј 252/11.

ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА
Весна Крстић

Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем ________, пд ______ 2014. гпдине, пбјављен је
на пгласнпј табли Шкпле дана_______ 2014. гпдине, а ступип је на снагу дана ______ 2014. гпдине.

СЕКРЕТАР
Милан Нещпвић

