
 
 
Република Србија 
Медицинска школа 
„Др Миша Пантић“ Ваљево, Карађорђева 118 
Бр. 70/1-6  oд  31.01.2018.год. 
 

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

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2018) и члана 33.Статута Школе, Школски одбор 
Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву, на седници одржаној дана 
31.01.2018.године донео је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ „Др Миша Пантић“ у Ваљеву 
 

   
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

     Овим Правилником, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања (у даљем тексту: ЗОС-а) и других подзаконских аката Министарства 
просвете, науке и технолођког развоја РС (у даљем тексту: Министарство),  ближе се 
уређују: обавезе ученика, врсте повреда обавеза ученика, повреда забране 
дискриминације и забране насиља, злостављања и заменаривања, васпитно-
дисциплински поступак, васпитне и васпитно дисциплинске мере, органи надлежни за 
изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, и правна заштита ученика 
Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву. 

 
II   ПРАВА УЧЕНИКА 

 
Члан 2. 

     Школа, односно запослени у школи дужни су да обезбеде остваривање права 
ученика, а нарочито право на:  
1) квалитетан образовно-васпитни рад коjи обезбеђуjе остваривање принципа и циљева 
из чл. 7. и 8. ЗОС-а;  
2) уважавање личности;  
3) подршку за свестрани развоj личности, подршку за посебно исказане таленте и 
њихову афирмациjу;  
4) заштиту од дискриминациjе, насиља, злостављања и занемаривања;  
5) благовремену и потпуну информациjу о питањима од значаjа за образовање и 
васпитање;  
6) информациjе о правима и обавезама;  
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;  
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког 
парламента;  
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9) jавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;  
10) покретање инициjативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно- 
васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена;  
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;  
12) стипендиjу, кредит, у складу са посебним законом;  
13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.  
     Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе 
писмену приjаву директору установе у случаjу повреде права из става 2. овог члана 
или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим 
актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права. 
      Запослени у установи дужан jе да одмах по сазнању, а наjкасниjе наредног радног 
дана, поднесе писмену приjаву директору да jе учињена повреда права детета и 
ученика.  
     Директор jе дужан да приjаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз 
консултациjу са учеником и родитељем, односно другим законским заступником 
ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговараjуће мере, у року од осам дана 
од дана приjема приjаве. 
 

III  ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 
 

Члан 3.  
     У остваривању своjих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.  
     Ученик има обавезу да:  
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  
2) поштуjе правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;  
3) ради на усваjању знања, вештина и 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) поштуjе личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просториjа;  
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 
етике.  
 
 

IV  ПРИЈАВА МИНИСТАРСТВУ РАДИ ЗАПТИТЕ  
ПРАВА УЧЕНИКА 

 
Члан 4. 

     Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика, има право да поднесе 
приjаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим или 
другим законом, у случаjу:  
1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетоj приjави, приговору 
или жалби;  
2) ако jе повређена забрана из чл. 110–112. ЗОС-а;  
3) повреде права детета и ученика из члана 79. ЗОС-а.  
     Приjаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски 
заступник може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду своjих права.  
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     Ако оцени да jе приjава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од 
осам дана од дана приjема приjаве упозорити установу на уочене неправилности и 
одредити jоj рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.   
     Ако школа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће 
предузети одговараjуће мере, у складу са законом.  
 
 

V  ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

               1. Опште одредбе 
 

Члан 5. 
     Према ученику коjи врши повреду правила понашања у школи или не поштуjе 
одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, 
односно коjи своjим понашањм угрожава друге у остваривању њихових права, школа 
ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, поjачати васпитни рад 
активностима: у оквиру одељењске заjеднице, стручним радом одељењског старешине, 
педагога, посебних тимова, а када jе то неопходно да сарађуjе са одговараjућим 
установама социjалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања 
подршке ученику у вези са променом његовог понашања.  
 
 

2. Врсте повреда обавеза ученика 
 

Члан 6. 
     Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, 
за тежу повреду обавезе коjа jе у време извршења била прописана овим законом и за 
повреду забране из чл. 110–112. ЗОС-а.  
 
 

Члан 7.  
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 наставу и друге облике образовно-васпитног рада;  
3) напуштање часа или другог облика образовно-васпитног рада, без одобрења 

наставника или стручног сарадника; 
4) ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада 

одн.недисциплиновано понашање у учионици, кабинету и другим школским 
просторијама и просторијама друге установе током трајања наставе, других 
облика образовно-васпитног рада, испита, културних, спортских и других 
активности услед којих нису наступиле штетне последице; 

5) непридржавање правила понашања у школи и правила понашања и кућног реда 
друге установе у којој се одвија део наставног процеса, услед кога нису 
наступиле штетне последице; 

6) 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, а које не спада у 
повреду забране из члана 110. до 112.Закона, тежу повреду обавезе ученика 
утврђену Законом, односно повреду правила понашања и мера безбедности у 
Школи утврђену посебним општим актом; 
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7)  улазак у наставничку канцеларију и друге службене просторије без позива и 

одобрења, 
8)  нечување од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне 

исправе које Школа издаје; 
9) недавање на увид родитељима, односно старатељима, ђачку књижицу у коју 

одељенски старешина уноси обавештење о успеху, васпитним и васпитно-
дисциплинским мерама, и др. 

10) нарушавање естетског изгледа просторија Школе или школског дворишта које 
нису довеле до материјалне штете и нарушавање хигијене школских просторија 
и дворишта (ломљење креде, цепање и бацање папира, семенки по учионици  и 
ходницима, цепање паноа и обавештења на огласним таблама, писање по 
зидовима, кидање и чупање цвећа......) 

11) у својству редара не пријави оштећење школске имовине, директору Школеде, 
дежурном наставнику, одељенском старешини или домару Школе; 
 

 
Члан 8.  

Теже повреде обавеза ученика су:  
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у 
евиденциjи коjу води школа или друга организациjа, односно орган;  
2) преправка или дописивање података у jавноj исправи коjу издаjе школа или орган, 
односно исправи коjу изда друга организациjа;  
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика 
или запосленог;  
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, 
дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;  
5) уношење у школу или другу организациjу оружjа, пиротехничког средства или 
другог предмета коjим може да угрози или повреди друго лице;  
6) понашање ученика коjим угрожава властиту безбедност или безбедност других 
ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима коjе се 
остваруjу ван школе, а коjе школа организуjе и коjе доводи до њиховог физичког и 
психичког повређивања;  
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаjа и другог средства у сврхе коjима 
се угрожаваjу права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  
8) неоправдано изостаjање 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, односно другог законског заступника од стране школе;  
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су 
предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекциjе понашања ученика.  
   
    За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна jе поступност у изрицању 
мера.  
     Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материjалну штету 
коjу ученик нанесе школи, намерно или из краjње непажње, у складу са законом.  
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3. Повреда забране дискриминације  

и забране насиља, злостављања и заменаривања 
 

Члан 9. 
       Ученик је одговоран за повреду забране дискриминације и повреду забране 
насиља, злостављања и занемаривања прописаних Законом. 
       Врсте активности којима се врши повреда забране из става 1.овог члана, начин и 
поступак утврђивања одговорности и изрицање мера прописани су Законом. 
 
 

4. Изостајање ученика са наставе 
 

Члан 10. 
        Изостајање ученика са наставе правда родитељ или старатељ својим доласком или 
приложеним оправдањем лекара школског диспанзера.  
       Ученицима са подручја других општина и градова, изостанци се оправдавају 
оправдањима из месно надлежних домова здравља, одн.изабраних лекара. 
        Изостајање ученика до 2 дана због болести или повреде може се правдати изјавом 
родитеља. 
        Изостајање ученика више од 2 дана због болести или повреде може се правдати 
само лекарским уверењем или другом документацијом. 
        Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од 48 сати од 
момента  наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести 
школу, одн.одељенског старешину  и да о томе  доставља потпуне и тачне 
информације, а да изостанке ученика правда најкасније у року од осам дана од дана 
престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или 
другом документацијом а што се евидентира посебном писаном изјавом. 
        По истеку рока  из претходног става вог члана, одељенски старешина изостајање 
са наставе ће евидентирати као неоправдано.  
        Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати  
ако ученик или његив родитељ, односно старатељ, учини вероватним да је рок за 
правдање изостанака пропуштен из оправданих разлога. 
        За случај да родитељ или старатељ својим доласком не оправда одсуство ученика, 
одељенски старешина ће их позвати телефоном да дођу у школу, а ако се ни тако не 
успостави контакт са родитељем или старатељем ученика, биће им упућен писмени 
позив на кућну адресу.   
        Уколико се не успостави контакт са родитељем или старатељем  на начин утврђен 
овим чланом сматра се да родитељ, односно старатељ није заинтересован за заједничко 
решавање насталог проблема па ће одељенски старешина изостајање са наставе 
евидентирати као неоправдано.  
 

Члан 11. 
        О оправданости изостајања ученика из других разлога одлучују одељенски 
старешина (ако ученик најави изостајање са наставе до 5 радних дана) или директор 
(ако ученик најави изостајање са наставе више од 5 радних дана), на основу писменог 
захтева родитеља, односно старатеља. 
       О оправданости изостајања ученика из других разлога дужем од 30 дана (учешће 
ученика на образовним, спортским, културним и другим манифестацијама у земљи и 
иностранству) одлучује Наставничко веће, на основу писменог захтева родитеља, 
односно старатеља. 
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5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 
Члан  12.  

За повреду обавезе ученика, односно забране3прописане Законом, ученику  могу да се 
изрекну мере и то: 

1. За лакшу повреду обавеза ученика могу се изрећи васпитне мере: 
- опомена 
- укор одељенског старешине 
- укор Одељенског већа 

2. За тежу повреду обавеза ученика могу да се изрекну васпитно-дисциплинске 
мере  
      - укор директора 
      - укор наставничког већа  
 - искључење ученика из школе. 

 
3. За учињену повреду забране из чл.110 до 112.Закона, одн. из члана 9. овог 
Правилника може да се изрекне васпитно-дисциплинске мера:  
(1) укор директора или укор Наставничког већа; 
(2) искључење ученика из школе. 

Мере из става 1.овог Правилника изричу се ученику ако је школа претходно 
предузела неопходне активности утврђене Законом и чланом 3.став 1. овог 
Правилника.  
           Ако школа није претходно предузела неопходне активности из става 1. овог 
члана, предузеће их пре изрицања мере. 

О предузимању мера из става 1. овог члана непосредно се старају  одељенски 
старешина и педагошко-психолошка служба Школе. 

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитне мере, одн.васпитно-
дисциплинске мере, мора се имати у виду: тежина учињене повреде и њене последице, 
степен одговорности ученика и побуде из којих је учинио повреду, околности под 
којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене 
повреде, узраст ученика, олакшавајуће и отежавајуће околности и друге околности које 
могу бити од утицаја за изрицање оне мере којом ће се најбоље постићи сврха 
васпитних и васпитно-дисциплинских мера,  као и поступност у изрицању мера.  
            Васпитне и васпитно-дисциплинске мере изричу се у школској години у којој је 
учињена повреда обавезе ученика. 

 
 

6. Изрицање васпитних мера 
 

Члан 13. 
        Васпитне мере изричу се ученику за лакшу повреду обавезе из члана 7. овог 
Правилника, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.  

 
Члан 14. 

           Васпитну меру: опомена и укор одељенског старешине, изриче одељенски 
старешина. 

Одељенски старешина је дужан да ученика саслуша у поступку утврђивања 
одговорности. Уколико је ученик малолетан, саслушавање ученика врши се у 
присуству родитеља, односно старатеља ученика.  

 
 

- 7 - 
 



Одељенски старешина ће, по потреби,у сарадњи са педагогом школе, прикупити 
и друге доказе ради утврђивања одговорности ученика. 

Изречену васпитну меру одељенски старешина евидентира у дневнику рада и 
уписује у ђачку књижицу ученика. 

Уколико одељенски старешина, у сарадњи са педагогом Школе процени да за 
учињену лакшу повреду треба изрећи васпитну меру укор Одељенског већа, 
предложиће изрицање наведене васпитне мере Одељенском већу.  
           Васпитну меру укор одељенског већа Одељенско веће изриче већином гласова 
свих чланова, на предлог одељенског старешине.  
           Изречена васпитна мера Одељенског већа евидентира се у записнику са седнице 
Одељенског већа, и уписује се у ђачку књижицу ученика. 
 

Члан 15.  
         Усмена опомена одељенског старешине може се изрећи за лакшу повреду 
обавезе из члана 6. овог Правилника,  и за неоправдано изостајање са наставе и других 
облика образовно-васпитног рада до 5 часова. 
         Писмени укор одељенског старешине може се изрећи за лакшу повреду обавезе 
из члана 6. овог Правилника,  и за неоправдано изостајање са наставе и других облика 
образовно-васпитног рада од 6  до 8 часова. 
        Укор одељенског већа може се изрећи за лакшу повреду обавезе из члана 4. овог 
Правилника,  и за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-
васпитног рада од  9 до 16 часа, сагледавајући личност ученика у целини, понашање за 
време одвијања образовно-васпитног рада и однос према другим обавезама ученика. 
       
 

7. Изрицање васпитнo-дисциплинских  мера 
 

Члан 16. 
        Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере доноси:  
1. директор школе - укор директора;  
2. Наставничко веће - укор Наставничког већа и  
                                     искључење ученика из школе. 

Наставничко веће одлуку о васпитно-дисциплинској мери доноси већином 
гласова  од укупног броја чланова.  

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења 
ученика из школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.  
 

Члан 17. 
           Васпитно-дисциплинске мере изричу се ученику  због теже повреде обавезе 
ученика и повреде забране из члана 9.овог Правилника, након спроведеног васпитно-
дисциплинског поступка. 
           Васпитно-дисциплински за учињене теже повреде обавезе ученике из члана 
8.овог Правилника покреће директор школе посебним закључком у року од 8 (осам) 
дана од дана сазнања а најкасније у року од 30 дана од учињене повреде, а за учињену 
повреду забране из чл.110. до 112.Закона, одн.чл.9.овог Правилника поступак се 
покреће одмах а најкасније у року од два дана и о истом одмах обавештава родитеља 
или старатеља ученика. 
          Закључак садржи: податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, 
одн.повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе. 
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          Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом 
родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима ( педагогу) и  
стручном Тиму за заштиту ученика. 
            Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног 
поступка и окончава се решењем. 
 

Члан 18. 
           Пре заказивања главне расправе ради утврђивања одговорности ученика, у 
припремном поступку спроводе се радње које су од значаја за утврђивање одлучних 
чињеница и околности: узимање изјаве од ученика, дежурних наставника, одељенског 
старешине, других ученика или наставника у својству сведока, и др. 
           Радње у припремном поступку, по налогу директора школе, спроводе одељенски 
старешина и педагошко-психолошка служба школе.  
 

Члан 19. 
          На главну усмену расправу ради утврђивања одговорности ученика писменим 
путем позивају се: ученик, његов родитељ или старатељ, одељенски старешина и 
педагог. 
          Расправу води директор школе. 
          Расправи присуствује  и секретар школе. 
         О току усмене расправе води се записник, а о осталим радњама саставља се 
забелешка.          
         У поступку утврђивања одговорности ученик може имати пуномоћника који ће га 
заступати у поступку, осим у радњама у којима је потребно да ученик сам даје изјаве. 
  

Члан 20. 
Мера из члана 13. става 1. тачка 2. и 3. овог члана изриче се ученику након 

спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности због повреде 
забране утврђене Законом и чланом 9.овог Правилника.  

Након спроведеног поступка и утврђивања одговорности ученика, директор ће,  
уколико сматра да је повреда обавезе ученика такве тежине да треба изрећи васпитно 
дисциплинску меру укор Наставничког већа или искључење ученика из школе,  
предложити Наставничком већу изрицање једне од наведених мера. 
 

Члан 21. 
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, 

обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране прописане Законом и 
чланом 8. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.  

 
Члан 22. 

Владање ученика изражава се оценом примерно (5), врло добро(4), добро (3),  
довољно (2) и  незадовољавајуће (1). 

 
Члан 23. 

           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 када дође до позитивне 
промене у понашању ученика. 

 
- 9 - 

 



 
Члан 24. 

Одељенско веће може донети одлуку о смањењу  оцене из владања, на начин и 
под условима прописаним у члану 25.овог Правилника, и то: 
-  за изречене више од две васпитне мере чије изрицање није довело до позитивне 
промене у понашању ученика – владање врло добро (4), односно добро (3); 
-   за изречену васпитно-дисциплинску меру укор директора – владање довољно (2); 
- за изречену васпитно-дисциплинску меру укор Наставничког већа – владање 
незадовољавајуће (1). 
 
 

VI   ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА 
 

  Члан 25. 
     Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран jе:  
1) за редовно похађање наставе;  
2) за редовно похађање припремне наставе;  
3) да одмах, а наjкасниjе у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика 
да присуствуjе настави о томе обавести школу;  
4) да правда изостанке ученика, наjкасниjе у року од осам дана од дана престанка 
спречености ученика да присуствуjе настави одговараjућом лекарском или другом 
релевантном документациjом;  
5) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са 
учеником;  
6) за повреду забране из чл. 110–112. ЗОС-а  учињену од стране ученика;  
7) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. ЗОС-а ;  
8) да поштуjе правила установе.  
     Родитељ односно други законски заступник дужан jе да надокнади материjалну 
штету коjу ученик нанесе школи, намерно или из краjње непажње, у складу са законом.  
     Школа подноси захтев за покретање прекршаjног поступка, односно кривичну 
приjаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског 
заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.  
     Са обавезама и одговорностима из става 1.2. и 3.овог члана школа упознаје 
родитеље путем писаног обавештења који се родитељу уручује  приликом уписа 
ученика у школу. 
 

 
VII    ПРАВНА ЗАШТИТА 

 
 

Члан 26.  
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу 

Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру због теже повреде обавезе 
ученика или за повреду забране из члана 9. става 1. тачка 3овог Правилника, у року од 
осам   дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.  

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од 
дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.  

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из школе, 
ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном 
спору.  
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Члан 27.  
Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена 

права утврђена законом или овим правилником, доношењем или недоношењем одлуке 
након подношења пријаве или жалбе, односно ако је повређена забрана из члана 9. 
става 1. тачка 3. овог Правилника,  и друга права ученика утврђена законом, што утиче 
на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року 
од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.  

Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року 
од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за 
отклањање повреде закона.  
 
 

VIII    ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ  
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА 

 
Члан 28.  

О изреченим васпитно-дисциплинским мерама одељенски старешина води 
евиденцију.  
 

IX    МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

Члан 29.  
Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју 

ученик нанесе Школи намерно или из крајње непажње, у складу са законом.  
 

Члан 30. 
 Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће одељенски 
старешина уколико је штету проузроковао ученик појединац или одељење, односно 
директор школе, у колико се не зна починилац штете. У поступку утврђивања штете 
одељенски старешина и педагошко-психолошка служба саслушаће ученика и узети 
писану изјаву.  
 

Члан 31. 
 Висину штете утврђује комисија коју образује директор школе. 
 

Члан 32.  
Директор Школе доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини 

штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету 
надокнади у одређеном року, а на основу предлога одељенског старешине и комисије.  

Уколико се не пронађе ко је штету проузроковао директор школе може донети 
решење о надокнади штете од ученика одељења који су простор у коме је учињена 
штета користили у времена настанка штете, односно од ученика  једне смене или свих 
ученика школе. 

Директор Школе може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ 
буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада 
довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.  
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Члан 33. 
           Против решења директора школе којим се утврђује материјална одговорност, 
ученик, односно његов рдитељ или старатељ, остварују правну заштиту прописану у 
члану 28. овог Правилника. 
 

X   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
            На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењиваће се 
непосредно одредбе ЗОС-а, Закона о средњем образовању и васпитању, Правилник о 
оцењивању ученика у средњој школи, други  подзаконски акти и Правилници 
Министарства. 
 

Члан 35. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној 

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

обавезама и одговорности ученика Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву 
бр.1287/1-5 од 10.11.2011.год.са изменама и допунама бр.975/1-5 од 02.10.2013.г. 
 
 
 

Ваљево, 31.јануар 2018.г.                      ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
                                                                     ______________________________ 
                                                                                 Др Никола Симић 
 
 

                 Бр.70/1-6 од 31.01.2018.г. 
 
                  
Истакнуто на огласној табли школе 02.02.2018.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Република Србија 
Медицинска школа 
„Др Миша Пантић“ Ваљево, Карађорђева 118 
Бр. 83/1-5  oд  23.02.2022.год. 
 

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

васпитања („Сл.гл.РС“бр.88/2017, 27/2018-др.закони, 10/19, 6/20 и 129/21- у даљем 
тексту: ЗОС) и члана 33. и 138. Статута Школе Школски одбор Медицинске школе „Др 
Миша Пантић“ у Ваљеву, на седници одржаној дана 23.02.2022.године донео је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ 
УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ „Др Миша Пантић“ у Ваљеву 

 
Члан 1. 

У Правилнику о правима, обавезама и одговорности ученика  Медицинске школе „Др.Миша 
Пантић“ у Ваљеву бр. 70/1-6  oд  31.01.2018.год.  члан 17.мења се и гласи: 
 
     „За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. ЗОС-а  школа 
води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог 
законског заступника ученика. 
     За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-
дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену 
повреду забране из чл. 110-112. ЗОС-а  закључком покреће поступак одмах, а 
најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног 
радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника. 
     Директор води поступак и окончава га решењем. 
     У васпитно-дисциплинском поступку ученик, 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, који је уредно 
обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор 
школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога 
установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава 
центар за социјални рад. 
     Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног 
рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. 
     Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за 
одлучивање.“ 
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Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 
 
 
Ваљево, 23.02.2022. 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
                                                                                    _________________________________ 
                                                                                               Душица Симић 
 
 
 
 
 
 
Одлука о изменама и допунама Статута школе  заведена је под деловодним бројем 83/1-5  
дана 23.02.2022. године, објављена је на огласној табли Школе дана  24.02.2022. 
године, а ступила је  на снагу дана 04.03.2022. године. 
 
 
                                                                        Секретар школе, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


