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Бања  Лука, септембар 2012. године 
 



У складу са Законом о основном образовању и васпитању / "Службени гласник  

Републике Српске", број: 74/08, 71/09, 104/11 / и Правилником о оцјењивању ученика у 

основној школи / "Службени гласник Републике Српске", број: 44/12 /, Школски одбор                     

ЈУ ОШ „Ђура Јакшић“ на сједници одржаној дана 18.09.2012. године,  д о н  и о   ј е: 
 

 

ПРАВИЛНИК  
о дисциплинској одговорности ученика 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се правила понашања и дисциплинска одговорност ученика у 

случајевима повреде правила понашања у Јавној установи Основној школи „Ђура Јакшић“ (у 

даљем тексту: Школа). 

 

 

Члан 2. 

 

Обавезе и дужности ученика су: 

 

1) да редовно похађа наставу и друге облике васпитно-образовног рада, стиче знања, 

овладава вештинама и уредно извршава друге школске обавезе; 

2) да брине о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске 

средине у цjелини; 

3) да у Школу долази прикладно одјевен за радне активности (без упадљиве шминке и 

ноктију налакираних упадљивим бојама, претјераног накита уз истицање симбола, у 

мајицама које откривају стомак и леђа, деколтираним мајицама, те мајицама од 

провидних тканина, кратким сукњама, шорцевима и хеланкама, непримјереној обући као 

што су папуче, јапанке, ципеле са штиклом и слично)  

4) да у Школу долази најкасније 10 минута прије почетка наставе, а послије оглашавања 

првог школског звона под контролом дежурног наставника улази у учионицу; послије 

оглашавања другог школског звона, односно звона за почетак часа треба да се налази у 

учионици, на свом мjесту, спреман за почетак наставе мирно чекајући долазак 

наставника;  

5) дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за вријеме трајања 

наставе и других облика васпитно-образовног рада; 

6) води рачуна о својим одјевним предметима, прибору и опреми, а посебно за вријеме 

трајања школског одмора; 

7) чува од оштећења школску имовину, чистоћу и естетски изглед школских просторија, 

односно имовину других организација за време посјета или извођења дијела програма 

васпитно-образовног рада ван Школе; 

8) да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи; 

9) да не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења предметног 

наставника или одјељењског старјешине; 

10) да се у случају кашњења на наставу не задржава у ходницима, дворишту, санитарним 

просторијама и другим дијеловима школске зграде, већ одмах уђе у просторију гдје се 

изводи настава и послије јављања наставнику и изношења разлога кашњења по одобрењу 

наставника заузме своје мјесто; 



11) да изостајање са наставе правда љекарским оправдањем или оправдањем родитеља, 

односно старатеља;  

12) да у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без кориштења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика помоћи; 

13) да чува од оштећења ђачку књижицу, свједочанство и друге јавне исправе које издаје 

Школа; 

14) да у току наставе поштујe забрану употребе мобилног телефона и других средстава  

комуникације;  

15) да не уноси у школу оружје или друга опасна средства којима се могу нанијети повреде 

или угрозити живот ученика, запослених, родитеља и осталих лица, односно нанијети 

штета школској и личној имовини; 

16) да се уздржава од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава, као и 

подстрекавања других ученика на њихову употребу; 

17) да се уздржава од изазивања туче и учествовања у тучи; 

18) да се уздржава од изражавања националне и вјерске нетрпељивости. 

 

 

Члан 3. 
 

(1) Редари су обавезни да буду у учионици 10 минута прије почетка наставе. 

(2) Редаре одређује одјељењски старјешина на временски период од недјељу дана. 

(3) Дужности редара су: 

 

1) да брину о хигијени и реду у учионици; 

2) да пријављују предметним наставницима одсутне ученике ради евиденције; 

3) да прије почетка часа обришу таблу и обезбиједе потребна наставна средства; 

4) да за вријеме великог одмора провјетравају учионицу, чувају личне предмете, књиге и 

прибор ученика;  

5) да посљедњи напуштају учионицу установљавајући исправност, гасе свијетло, затварају 

прозоре, прикупљају заборављене ствари ученика и предају их дежурном особљу; 

6) да пријаве наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе или ученика; 

7) да обавјештавају наставнике о промјенама које могу утицати на безбједност ученика 

и/или других лица; 

8) уколико наставник 10 минута касни на час о томе обавјештавају директора или стручну 

службу Школе како би добили даља упутства која преносе осталим ученицима у 

одјељењу. 

 

 

Члан 4. 

 

(1) Дежурни ученик обавезан је да на мјесту дежурства буде најмање 15 минута прије 

почетка наставе у првој смјени, односно 30 минута прије почетка наставе у другој смјени.  

(2) Дежурство се завршава 30 минута послије завршетка наставе у првој смјени, односно по 

завршетку наставе у другој смјени. 

(3) Дежурство се обавља у улазном холу Школе. 

(4) Ученици су ослобођени наставе на дан када обављају дежурство. 

(5) Ученик може на дан дежурства по властитој жељи или на захтјев наставника 

присуствовати писменом задатку при чему је потребно обезбиједити одговарајућу 

замјену. 

(6) За дежурног ученика не може бити предложен ученик који има једну или више 

недовољних оцјена и/или снижену оцјену из владања. 

 



(7) Дужности дежурног ученика су: 

 

1) да звони за почетак и крај часа поштујући распоред звоњења; 

2) да уредно води свеску дежурства; 

3) да евидентира дежурне наставнике; 

4) да евидентира родитеље ученика и остала лица која улазе у Школу уписивањем њихових 

личних података и циља доласка; 

5) да евидентира ученике који нарушавају ред у Школи или изван ње; 

6) да евидентира ученике који су закаснили на наставу и прати их до учионице;  

7) да евидентира кретање ученика за вријеме трајања наставе; 

8) да уочава све промјене које могу довести до нарушавања реда и безбједности у Школи и 

о њима без одлагања обавјештава дежурног наставника, директора или стручну службу 

Школе; 

9) уколико не може ријешити неки проблем или удаљити непознату особу која нарушава 

ред у Школи или испред Школе, обавезан је затражити помоћ дежурног наставника, 

директора или стручне службе Школе;  

10) дежурном ученику је забрањено самовољно замјењивање дежурства са другим 

ученицима, напуштање мјеста дежурства, као и окупљање других ученика на мјесту 

дежурства. 

 

 

Члан 5. 

 

(1) Међусобне неспоразуме и сукобе ученици рјешавају уз посредовање одјељењског 

старјешине, дежурног наставника, психолога, педагога или директора Школе. 

(2) Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника рјешава директор Школе у 

сарадњи са школским психологом и/или педагогом. 

 

 

Члан 6. 

 

(1) Ученик који се у Школи или на другим мјестима гдје се обављају разни облици васпитно-

образовног рада понаша непримјерено према ученицима, запосленима и осталим лицима 

подлијеже васпитно-дисциплинској одговорности. 

(2) Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је у вријеме 

извршења била утврђена овим Правилником. 

(3) Прије изрицања васпитно-дисциплинске мјере ученику треба да се пружи могућност да 

      случај изложи усмено. 

(4) Васпитно-дисциплинске мјере према ученику изричу се постепено, осим у случајевима 

тешких кршења правила понашања Школе када се ученику може аутоматски изрицати 

најтежа мера. 

 

 

Члан 7. 

 

     Повреде обавеза ученика дијеле се на лакше и теже. 

 

 

 

 

 

 



Члан 8. 

 

     У лакше повреде обавеза ученика убрајају се:  

 

1) ометање извођења наставе у свом или другом одељењу; 

2) неизвршавање домаћих задатака и других школских обавеза; 

3) долазак у школу без књига, свесака, прибора, опреме и другог материјала потребног 

за рад осим у оправданим случајевима; 

4) кашњење на наставу; 

5) напуштање часова без претходног одобрења наставника; 

6) бјежање са часова или колективни изостанак са наставе или других васпитно-

образовних активности; 

7) одбијање учешћа у различитим облицима васпитно-образовног рада; 

8) улазак у зборницу и друге службене просторије Школе без одобрења; 

9) употреба мобилног телефона и других средстава комуникације којима се ремети рад у 

настави (разговор, писање и читање порука, слушање музике и слично);  

10) неумјесне дискусије, употреба жвакаћих гума, конзумирање хране и слично у току 

наставних часова; 

11) галама, довикивање, звиждање и пјевање по школским просторијама; 

12) сједење на прозорима школске зграде, бацање предмете кроз прозор и добацивање 

пролазницима;  

13) довођење страних лица пред школску зграду или у просторије Школе; 

14) запуштена лична хигијена и неприкладан изглед ученика; 

15) намјерна оштећења школске имовине или имовине ученика, запослених и осталих 

лица приликом њиховог боравка у Школи; 

16) кварење естетског и еколошког реда (бацање смећа ван канте за смеће, гажење 

зелених површина, оштећење садница у дворишту и слично); 

17) необавјештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука 

одјељењског старјешине, других наставника и стручних сарадника; 

18) непоштовање личности других ученика, запослених, родитеља и осталих лица 

приликом њиховог боравка у Школи; 

19) немаран и несавјестан однос према имовини Школе или личној имовини других 

ученика, запослених, родитеља  и осталих лица приликом њиховог боравка у Школи; 

20) копирање, недостављање или скривање тестова, присвајање туђег рада у циљу 

презентовања као свог, кориштење разних облика преписивања и других 

недозвољених облика помоћи у поступку оцјењивања; 

21) немарно извршавање дежурства и редарства. 

 

 

Члан 9. 

 

У теже повреде обавеза ученика спадају: 

 

1) недоличан однос или насиље према наставнику или другом раднику школе; 

2) недоличан однос или насиље ученика једних према другима; 

3) изазивање туче или учешће у тучи; 

4) употреба или подстрекавање ученика на употребу дувана, алкохола или наркотичких 

средстава; 

5) крађа школске имовине или имовине ученика; 

6) преправка података у свједочанству, ђачкој књижици и другој јавној исправи;  

7) преправка или дописивање података у школској евиденцији;  

8) изражавање националне или вјерске нетрепељивости; 



9) посједовање оружја; 

10) кориштење мобилног телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова за вријеме 

боравка у школи и њихова даља дистрибуција;  

11) неоправдано изостајање са наставе више од 25 часова у току школске године. 

 

 

Члан 10. 

 

Ученику се за повреду обавеза изриче васпитно-дисциплинска мјера и то: 

 

1) опомена одјељењског старјешине 

2) укор одјељењског старјешине 

3) укор Одјељењског вијећа 

4) укор директора и 

5) укор Наставничког вијећа. 

           

 

Члан 11. 

          

(1) Опомена одјељењског старјешине изриче се за лакшу повреду обавеза ученика, као и за 

неоправдано изостајање са наставе од 5 до 7 часова. 

(2) Укор одјељењског старјешине изриче се за лакше повреде обавеза ученика, као и за 

неоправдано изостајање са наставе од 8 до 12 часова. 

(3) Укор Одјељењског вијећа изриче се за поновљену лакшу повреду обавеза ученика у 

случају када је ученику већ изречена опомена или укор одјељењског старјешине, а те 

мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика, као и за 

неоправдано изостајање са наставе од 13 до 24 часа. 

(4) Укор директора изриче се за теже повреде обавеза ученика утврђене законом.  

(5) Укор Наставничког вијећа изриче се за теже повреде обавеза ученика утврђене законом 

или неоправдано изостајање са наставе од 25 до 30 часова у току школске године. 

 

 

Члан 12. 

 

(1) Премјештај у другу школу изриче се у изузетним случајевима за тежу повреду обавеза 

ученика када је претходно изречен укор директора или за неоправдано изостајање са 

наставе више од 30 часова у току школске године. 

(2) Ако је ученику изречена васпитно-дисциплинска мјера укор Наставничког вијећа ученик 

на приједлог Наставничког вијећа може бити премјештен у друго одјељење исте школе о 

чему коначну одлуку доноси директор Школе. 

          

 

 Члан 13. 

 

(1) Оцјена из владања снижава се у случају када је ученику изречена васпитно-дисциплинска 

мјера за повреду обавеза ученика и то: 

 

а) владање се оцјењује оцјеном врло добро уколико се ученику изрекне васпитно-

дисциплинска мјера опомена одјељењског старјешине; 

б) владање се оцјењује оцјеном добро уколико се ученику изрекне васпитно-

дисциплинска мјера укор одјељењског старјешине; 



в) владање се оцјењује оцјеном задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-

дисциплинска мјера укор Одјељењског вијећа; 

г) владање се оцјењује оцјеном не задовољава уколико се ученику изрекне васпитно-

дисциплинска мјера укор директора или укор Наставничког вијећа.  

 

(2) Оцјену из владања утврђује Одјељењско вијеће на приједлог одјељењског старјешине и 

одјељењске заједнице. 

 

 

Члан 14. 

 

(1) Оцјена из владања утврђује се на основу сталног праћења понашања ученика, при чему се 

личност ученика и његово понашање сагледавају у цјелини. 

(2) Снижена оцјена из владања треба да буде у функцији корективне васпитне мјере и 

подстицај ученику да уз подршку наставника и стручне службе Школе коригује своје 

владање на боље.  

(3) Снижена оцјена из владања ученику ће бити поправљена када дође до позитивних 

промјена у понашању ученика на тај начин што се васпитно-дисциплинска мјера 

ублажава или укида. 

(4) Оцјена из владања се на крају школске године може поправити ученику којем је у првом 

полугодишту оцјена снижена због неоправданих изостанака ако је у другом полугодишту 

његово понашање било примјерно и није имао неоправданих изостанака. 

 

Члан 15. 

 

(1) Васпитно-дисциплинска мјера изриче се само за школску годину у којој је ученик 

начинио повреду обавеза.  

(2) Ученик може одговарати само за повреду обавеза која је доказана и која је у вријеме 

извршења била утврђена законом или општим актом школе. 

(3) Одлука о изрицању васпитно-дисциплинске мјере ученику доноси се на прописаном 

обрасцу који треба да садржи име и презиме ученика, разред који похађа, датум 

изрицања, врсту изречене мјере, оцјену из владања, образложење и правну поуку (у 

прилогу). 

(4) О изреченој васпитно-дисциплинској мјери обавјештава се родитељ, односно старатељ 

ученика у року од три дана од дана изрицања. 

(5) Родитељ, односно старатељ ученика може уложити приговор Школском одбору на 

изречену васпитно-дисциплинску мјеру у року од осам дана од дана пријема Одлуке. 

(6) Одлука Школског одбора на приговор је коначна. 

 

 

Члан 16. 

 

(1) Орган који је изрекао васпитно-дисциплинску мјеру ту мјеру може укинути или 

ублажити када дође до позитивних промјена у понашању ученика. 

(2) Одлука о укидању или ублажавању васпитно-дисциплинске мјере ученику доноси се на 

прописаном обрасцу (у прилогу). 

(3) Временски интервал за кориговање не може бити краћи од 45 дана. 

 

 

 

 

 



Члан 17. 

 

(1) Mатеријалну штету учињену намјерно или из крајње непажње надокнађују родитељи 

ученика. 

(2) Директор Школе може ученика ослободити обавезе да надокнади причињену 

материјалну штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно или из крајње 

непажње. 

(3) Директор формира комисију која доноси одлуку о висини новчане надокнаде у случају 

када је ученик одговоран за причињену материјалну штету. 

(4) Ученик или његов родитељ може уложити приговор Школском одбору на одлуку 

комисије.    

(5) Рјешење Школског одбора је коначно. 

(6) Директор једужан да о учињеним прекршајним и кривичним дјелима која се десе у школи 

обавијести надлежне органе. 

 

 

Члан 18. 

 

(1) Овог Правилника дужни су да се придржавају сви ученици приликом свог боравка у 

Школи. 

(2) Током спровођења у пракси евидентираће се случајеви у којима треба измијенити или 

допунити овај Правилник. 

(3) Карактеристични случајеви школске праксе који нису нормирани овим Правилником 

могу се ријешити аналогијом из праксе или других законских и подзаконских аката. 

 

 

Члан 19. 

 

       Ступањем на снагу Правилника о дисциплинској одговорности ученика престаје да важи 

Правилник о понашању у школи, број 113-VI/2011. 

 

 

Члан 20. 

 

        Овај Правилник ступа на снагу од дана објављивања на огласној табли Школе. 

  

 

 

       Број: 942/ 15 

       Датум:  02.10.2012                                                      

 

 

 

 

 

 
       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА       

                                                                                                                   

           Дарко Томић                                М.П.                                    Данијела Поповић 

                                                                                                                 

 

 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 


