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На основу  члана 115. став 2. и члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 89. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018, 

10/2019), члана 4. став  1. и члана 6. Закон о ученичком и студентском стандарду 

(„Сл.Гласник РС“ бр.18/2010, 55/2013, 10/2019  даље: Закон), Правилника о смештају и 

исхрани ученика и студената ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2019),  члана 34.  и члана 41. став 1. 

тачка 1) Статута Школе и  члана 26. Пословника о раду,  Школски одбор Пољопривредне 

школе са домом ученика „Ваљево“  на седници одржаној дана  __________ 2019. године 

донео је: 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА У  ДОМУ  

 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 

 

 

 

 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником су регулисана питања из живота и рада (права, обавезе и одговорности) 

корисника домских услуга – ученика (у даљем тексту: ученика) у Дому ученика 

Пољопривредне школе са домом ученика  „Ваљево“ (у даљем тексту: Дом).  

 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник садржи следећа поглавља: 

 

I       ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

II      ПРИЈЕМ У ДОМ 

III     ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

IV  ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА 

V  ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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II – ПРИЈЕМ У ДОМ 

 

 

Члан 3. 

Право на смештај, исхрану и васпитни рад у Дом ученика имају ученици који су први пут 

уписани у одређени разред у текућој школској години, који имају држављанство Републике 

Србије и чије пребивалиште није у седишту Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“, односно није у седишту школе коју похађају. 

Пријем ученика у дом врши се на основу Конкурса за пријем ученика средњих школа у 

установе за смештај и исхрану ученика који расписује надлежно Министарство Републике 

Србије. 

 

Члан 4. 

 

Услове за пријем у Дом прописује Министарство у Конкурсу за пријем ученика средњих 

школа у установе за смештај и исхрану ученика. 

 

 

Члан 5. 

 

У Дом могу бити примљени редовни  ученици Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ а на слободна места и  ученици других средњих школа са територије Града 

Ваљево. 

 

Члан 6. 

 

Сви кандидати дужни су да поднесу следећа документа: 

 Пријаву за конкурс; 

 Уверење о приходима по члану породице; 

 Сведочанства о завршеној основној школи за ученике који су уписани у први разред 

средње школе (свеочанства од V до VIII разреда) и уверење о обављеном завршном 

испиту; 

 Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су 

уписани у други, трећи или четврти разред; 

 Дипломe и друге награде са учешћа на такмичењима ученика (прва три места на 

међународном или републичком такмичењу које се налази у календару такмичења 

ученика у организацији Министарства); 

 Потврда о владању  ученика у Дому током претходне школске године (за ученика II, 

III и IV разреда) –похвале и награде Педагошког већа Дома ученика односно 

васпитно-дисциплинске мере; 

 Потврду о упису у средњу школу; 

 Фотографију за домску легитимацију  

Ученик приликом усељења у Дом ученика доставља лекарско уверење о општем 

здравственом стању (не старије од 15 дана), којим се доказује здравствена способност за 

самосталан боравак у колективном смештају и Извод из матичне књиге рођених. 

 

 

Члан 7. 

 

Конкурс за пријем ученика спроводи Комисија за спровођење конкурса. Комисију за 

спровођење конкурса формира директор. 
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Комисија за спровођење конкурса дужна је да на основу поднетих пријава, приложене 

документације и извршеног увида у документацију сачини прелиминарну ранг листу 

кандидата за пријем у Дом. 

 

Ранг листа се саставља на основу критеријума које прописује Министарство.  

 

 

Члан 8. 

 

Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли Дома и на интернет адреси 

установе. 

Сваки кандидат има право увида у податке везане за спровођење поступка по конкурсу за 

смештај ученика и право приговора на ранг-листу у року од 8 дана од дана објављивања.  

Дом је дужан да о приговору одлучи у року од 8 дана од дана истека рока за истицање 

приговора, након чега објављује коначну ран листу кандидата за смештај. 

 

 

Члан 9. 

 

На основу коначне  ранг листе директор доноси Одлуку о праву на смештај у Дом ученика,  

најкасније у року од три дана од дана истека рока за одллучивање по приговорима ученика. 

Одлука из става 1. овог члана је коначна. 

На основу те одлуке се врши и пријем ученика у Дом. 

 

 

Члан 10. 

 

Ученик који је смештен у Дом има право и на исхрану. 

 

 

Члан 11. 

 

Ученик који је остварио право на смештај и исхрану има право и на васпитни рад. 

 

Васпитним радом у установи се обезбеђује: развијање интелектуалних и радних способности 

ученика, очување и унапређење здравља ученика, помоћ у учењу и извршавању школских 

обавеза, праћење ученикових постигнућа, подстицање социо-емоционалног развоја личности 

ученика, развијање моралних и естетских вредности ученика и огранизовање слободног 

времена ученика. 

Васпитни рад ученика остварује се на основу програма васпитног рада који се доноси у 

складу са Законом о ученичком и студентском стандарду. 

Ради постизања бољег успеха у учењу и складног развоја личности ученика, Дом ученика 

организује културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање у 

складу са Законом и у складу са програмом васпитног рада. 

Посебан облик активности ученика из става 1. овог члана јесу такмичења - регионална и 

републичка домијада. 

Ближе услове и начин остваривања права из ст. 1. и 2. овог члана прописује министар.  

 

 

Члан 12. 
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Родитељ или старатељ ученика дужан је да потпише Уговор са Домом  којим се ближе 

регулишу о међусобна права и обавезе. 

 

 

Члан 13. 

 

Ученику се издаје ученичка легитимација односно електронска картица (у даљем тексту 

картица) која важи две школске године.  

 

 

Члан 14. 

 

Приликом усељења у Дом  ученик се Реверсом о материјалном задужењу задужује за 

целокупан собни инвентар. 

 

Ученик је дужан да на обрасцу Реверс о материјалном задужењу евидентира евентуалне 

примедбе и недостатке у соби. 

 

Касније откривени кварови и оштећења падају на терет ученика.  

 

 

Члан 15. 

 

Ученици приликом усељавања у Дом добијају кључ од ормара за личне ствари (документа, 

новац,...), тако да могу закључавати своје личне ствари. 

 

Соба се не сме закључавати за време боравка у соби. 

 

Дом не сноси одговорност за нестанак ствари из соба ученика.  

 

 

Члан 16. 

 

Приликом усељавања у Дом ученик је дужан да поседује прибор за одржавање личне 

хигијене. 

 

Члан 17. 

 

Ученик, односно његов родитељ или старатељ учествује у финансирању дела трошкова 

смештаја и исхране. 

Висина трошкова смештаја и исхране, као и висину учешћа у трошковима смештаја и 

исхране ученика, прописује Министар. 

 

Трошкове смештаја и исхране ученик, односно његов родитељ или старатељ плаћа месечно 

тј, сваког месеца  унапред до 1- ог  у месецу и доставља васпитачу извештај о уплати.. 

У случају неиспуњења обавеза из претходног става овог члана,  Дом задржава право да 

удаљи ученика из Дома уз обавезу да претходно обавести родитеља /старатеља. 

 

Ученик, односно његов родитељ или старатељ сноси и трошак израде ученичке легитимације 

односно електронске картице. 
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Члан 18. 

 

Ученик се исељава из дома: 

 На крају школске године; 

 Споразумним раскидом Уговора; 

 Престанком својства редовног ученика; 

 Искључењем из Дома. 

 

 

Члан 19. 

 

Приликом исељавања из Дома ученик враћа инвентар који је задужио. Начин раздужења 

ученика утврђује се на Педагошком већу на почетку  школске године за текућу школску 

годину. 

 

Пре исељења из Дома комисијским путем се утврђује изглед собе и инсталација ако за то 

постоји оправдан разлог. 

 

Одлуку о формирању комисије доноси Педагошко веће. 

 

Ученик је дужан да плати сва оштећења у соби за које није утврђен починитељ у делу износа 

који припада њему. Колики је део надокнаде за констатована оштећења утврђује се на тај 

начин што се укупан износ утврђене штете подели са бројем станара у соби.  

 

 

Члан 20. 

 

Корисници колективно одговарају за етажни простор у коме су смештени као и за остале 

заједничке просторије које користе. Солидарно сносе штету ако се не открије починилац.  

 

 

 

III – ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

 

Члан 21. 

 

Права ученика су да: 

 

 Користе просторије Дома за смештај, исхрану, учење, културно–забавну и спортску 

активност у складу са правилима  кућног реда у Дому; 

 Добије помоћ од васпитача, стручних сарадника и других радника Дома ради 

извршавања својих обавеза утврђених овим Правилником, Статутом и другим актима 

Дома и школе; 

 Од васпитача тражи помоћ у савладавању школских обавеза; 

 Да активно учествују у раду ученичких организација;  

 Бирају  и да буду бирани у све органе ученичког парламента и васпитних група;  

 Сарађују са васпитачима и другим радницима Дома; 

 У сарадњи са васпитачима слободно изражавају своја мишљења, дају предлоге о 

начину организовања живота и рада ученика у Дому у складу са овим Правилником, 

Статутом и другим актима Дома и школе; 
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 У сарадњи са васпитачима слободно се удружују у разне облике активности према 

својим склоностима, интересовањима и потребама (секције и остале ваннастасвне 

активости); 

 У сарадњи са васпитачима доносе програме својих активности;  

 

Члан 22. 

 

Обавезе ученика су да: 

 

 Поштују одредбе овог Правилника, а нарочито Правила кућног реда;  

 Поштују одредбе Статута и других аката којима су утврђена њихова права и 

обавезе; 

 Да просторије Дома, опрему и средства користе на начин утврђен овим 

Правилником и другим општим актима; 

 Брижљиво чувају имовину Дома,  уколико направе штету, изврше новчану 

надокнаду, уколико се не открије починилац штету надокнађују сви ученици из 

собе, крила или сви ученици Дома; 

 Савесно  и редовно уче и раде; 

 Редовно похађају  теоретску и практичну наставу; 

 Учествују у извршавању васпитно – образовног процеса у Дому; 

 Не доноси од куће бицикл, ролере, рошуле и слично,  чиме може да угрози своју 

личну безбедност; 

 Одржавају ред и хигијену у својим собама и другом домском простору;  

 Извршавају послове који су везани за одржавање реда и уредности Дома (дежурни 

ученици); 

 Стално раде на здравственом, физичком и културном развоју; 

 Развијају међусобне другарске односе; 

 Поштују личност других ученика и запослених;  

 Понашају се у Дому и ван њега како доликује ученицима, чувајући достојанство 

своје личности свој и углед Дома; 

 Извршавају све обавезе које су им поверене. 

 

 

Члан 23. 

 

Ученицима није дозвољено: 

 

 Напуштање Дома без одобрења васпитача; 

 Примање у собе на преноћиште трећих лица (илегалаца);  

 Посете собама других ученика без одобрења васпитача;  

 Окупљање по собама; 

 Дирање електричних и других инсталација; 

 Употреба грејалица, решоа, пегли  и осталих електро уређаја по собама; 

 Конзумирање дувана, алкохола и других психоактивних супстанци  и средстава. 

 

 

Члан 24. 

 

Нормама понашања ученика у Дому регулисана су питања која се односе на одржавање реда, 

дисциплине и самозаштите, а у изводима се дају као одредбе правила кућног реда.  
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Члан 25. 

 

Правилима кућног реда Дома регулисана су следећа подручија:  

 Реализација школских обавеза и учење у Дому; 

 Долазак и напуштање домских просторија; 

 Пријем посета; 

 Ноћни одмор ученика; 

 Коришћење боловања у Дому; 

 Лична хигијена, хигијена соба и заједничких просторија;  

 Однос према домској и личној имовини; 

 Узимање хране; 

 Дежурство ученика; 

 Правила  понашања у Дому; 

 Распоред дневних активности. 

 

Члан 26. 

 

Поштовање одредаба Павила кућног реда Дома је обавеза за све ученике и раднике Дома.  

 

Члан 27. 

 

У циљу нормалног одвијања колективног живота и рада у Дому, као и у циљу стварања 

повољних временских претпоставки и просторних услова за задовољавање потреба, жеља и 

интересовања ученика, утврђује се ритам радног дана Дома: 

РАДНИ ДАНИ: 

време 
активности ученика 

преподневна смена у школи 
време 

активности ученика 

послеподневна смена у школи 

0630-0700 Устајање, лична хигијена  0700-0730 Устајање, лична хигијена   

0700-0730 Доручак 0730-0800 Доручак 

0730-1330 Редовна настава 0800-0830 Сређивање соба 

1330-1530 Ручак 0830-0955 Учeње 

1500-1530 Сређивање соба и одмор 0955-1015 Пауза 

1530-1700 Учење  1015-1100 Учење 

1700-1715 Пауза 1100-1115 Пауза 

1715-1815 Учење  1115-1200 Рад у васпитној групи 

1815-1830 Пауза  1130-1330 Ручак 

1830-1915 Рад у васпитној групи 1330-1930 Редовна настава 

1830-2000 Вечера 1930-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности и секције 2000-2200 Слободне активности и секције 

2200 Закључавање улазних врата 2200 Закључавање улазних врата 

2200-2300 Припреме за повечерје 2200-2300 Припреме за повечерје 

2300-0600 Ноћни одмор 2300-0600 Ноћни одмор 
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Суботом и недељом, издаје се сува вечера. 

Време које није строго нормирано ученици могу користити по личном нахођењу, с тим што 

се ученици морају јавити дежурном васпитачу. 

 

 

Члан 28. 

 

Ученици су обавезни да се придржавају распореда дневних активности. 

За време организованог извођења активности у Дому ученицима није дозвољено напуштање 

Дома, сем у оправданим случајевима када ученик мора добити сагласност васпитача.  

Повратак у Дом мора се извршити најкасније десет минута пре отпочињања организоване 

активности. 

За ангажовање у слободним активностима ван Дома (тренинзи у спортским клубовима, 

културно-уметничким друштвима,...) ученик мора имати писмено одобрење родитеља и 

поштовати одобрену сатницу повратка са активности а најкасније 15 минута пре повечерја. 

Напуштање Дома и одлазак кући дозвољен је уз сагласност родитеља и дозволу васпитача, 

што се евидентира. 

Напуштањем Дома неоправдано дуже од 3 дана, ученик губи статус станара и удаљује се из 

Дома. 

За напуштање Дома, без одобрења дежурног васпитача, ученик одговара дисциплински. 

 

 

Члан 29. 

 

Приликом усељавања у Дом ученици се смештају по собама.  

Распоређивање ученика по собама врши Педагошко веће за сваку школску годину. Собе  

могу  бити закључане само за време викенда када нема станара у собама. 

У собама, трпезарији и заједничким просторијама се користе папуче. 

Приликом боравка у заједничким просторијама Дома, дворишту Дома и ван Дома, ученици 

морају бити пристојно обучени; 

 

 

 

ВИКЕНД (СУБОТА И НЕДЕЉА): 

0800-830 Устајање и лична хигијена 

830 -900 Доручак 

900-1000 Уређење соба и заједничких просторија 

1000-1200 Учење 

1200-1300 Слободно време 

1300-1330 Ручак 

1400-1900 Слободно време 

1900-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности и секције 

2200 Закључавање улазних врата 

2200-2300 Припреме за повечерје 

2300-0600 Ноћни одмор 
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Члан 30. 

 

Након устајања собе се уређују, односно намештају се кревети, проветри и очисти соба,  

и среде личне ствари. 

Одећа ученика у ормару мора бити уредно сложена. 

Ученици не могу у соби мењати кревета за спавање без дозволе васпитача. 

На креветима обавезно мора бити затегнута постељина-душени чаршаф, јастучница и ћебе у 

навлаци; 

Прозори собе се обавезно затварају када се она напушта. За затварање прозора одговорани су 

сви станари собе; 

У собама  је забрањено конзумирање хране (искључиво у трпезарији),  картање, пушење, 

конзумирање алкохола; 

Забрањено је бацање отпада кроз прозор собе; 

Није дозвољено лепљење  плаката,слика и цртежа на зидовима собе; 

 

Члан 31. 

 

Храна се издаје у трпезарији по утврђеном распореду. 

Издавање хране у трпезарији је организовано по систему самопослуживања. 

Ученици су дужни да у трпезарији одржавају ред и културу обедовања.  

Приликом узимања оброка, ученик се идентификује и евидентира помоћу електронске 

картице ученика (доручак, ручак, вечера). 

 

 

Члан 32. 

 

Ученик је дужан да после обављеног оброка очисти и разврста остатке хране у за то 

предвиђено место и уредно врати плато са прибором  на шалтер за пријем посуђа.  

Место за столом које је коришћено за време узимања оброка треба оставити у чистом стању.  

По завршеном оброку  корисник је дужан да у што краћем року напусти трпезарију да би 

уступио место за обедовање другим ученицима. 

 

 

Члан 33. 

 

Није дозвољено: 

- прекоредно узимање хране јер се на тај начин омаловажавају корисници који уредно чекају 

на ред. (У изузетним и оправданим случајевима може се дозволити прекоредно узимање 

хране уз сагласност и присуство  дежурног васпитача.)  

- вика, свађа или стварање ма каквог нереда и гужве у трпезарији.  

- стављање примедби на квалитет хране, ажурност услуга и друго, код особља које ту храну 

издаје. (Примедба на квалитет хране, ажурност услуга и друго у вези са радом у трпезарији 

може се упутити дежурном васпитачу усмено на лицу места, или писаним путем управнику 

Дома) 

 

Члан 34. 

 

Забрањено је износити храну и прибор из трпезарије у остале домске просторије.  

Храна и прибор  се могу изнети само у случају болести ученика, када ученик није у стању да 

дође и обави оброк у трпезарији. У том случају мора имати сагласност дежурног васпитача.  
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Свако изношење прибора из трпезарије у другим случајевима сматра се намером отуђења и 

третира се као тежа повреда дужности ученика, што повлачи дисциплинску одговорност 

ученика. 

 

Члан 35. 

 

Ученици су дужни да редовно  похађају часове васпитног рада и реддовног учења и да се за 

исту благовремено припреме у Дому у за то предвиђено време. Тада у Дому није дозвољена 

друга активност и у то време влада ред и мир. 

Организацију ове активности изводе васпитачи у сарадњи са дежурним учеником и старају 

се да се ово време поштује од стране свих ученика смештених у Дом.  

Учење после предвиђеног времена може, у договору са дежурним васпитачем, бити 

настављено до 23 часа. 

 

Члан 36. 

 

Пријем посета је дозвољен у слободно време. 

Ученици могу примати у посету најближу родбину и то: пре подне од 12.00 – 13.00 часова, а 

поподне од 14.00 – 15.00 часова и од 19.00 – 20.00 часова.  

Суботом и недељом посета је дозвољена од 12.00 – 19.00 часова.  

Посета се обавезно пријављује обезбеђењу, евидентирају и пријављују дежурном васпитачу.  

Обезбеђење је дужано да од посетиоца тражи легитимацију (личну карту или пасош) и  да је 

задржи до завршетка посете и у евиденцији назначи број собе и име ученика који прима 

посету. 

Лице које нема легитимацију не може обавити посету. 

Примање непријављене посете у објектима и школком дворишту је забрањено и повлачи 

дисциплинску одговорност. 

 

Члан 37. 

 

Ученици су дужни да своју собу уредно одржавају према хигијенским нормама потребним за 

очување личног здравља и имовине у соби (простор собе, тоалет, плахаре, ормане, полице, 

кревете) а уколико то не чине праве дисциплински прекршај.  

Станари соба дужни су да се договоре о начину одржавања хигијене и реда у соби.  

Надзор над хигијеном соба врши дежурни васпитач у сарадњи са дежурним учеником.  

 

 

Члан 38. 

 

Станари Дома су дужни да међусобно развијају другарска уважавања, на основама здравих 

етичких и људских норми поштујући личност. 

Повредама другарства и међуљудских односа, између осталих, сматрају се и лажно 

приказивање догађаја, увреде, добацивање погрдних израза, псовање, туча, ометање код 

учења, ускраћивање помоћи. 

 

Члан 39. 

 

Програмирање слободног времена у Дому врши се на основу индивидуалних потреба, 

склоности и жеља ученика и организационих и материјалних могућности Дома.  

Опредељење ученика за слобдне активнсоти је на добровољној бази, а врши се на основу 

исказане жеље и интересовања ученика за ту активност. Облици организованог рада ,  

секција, слободних, активности зависе од броја заинтересованих  ученика.  
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Сваки  ученик  је  дужан  да  се  према  свом  опредељењу  укључи у одговарајуће активности 

и допринесе припремању и извођењу програма у области културно-уметничког стваралаштва 

и спортских активности.  

У време када раде секције и друге слободне активности, ученици су дужни да се придржавају 

захтева групе, односно руководиоца секције 

План рада секција саставни је део Годишњег плана  рада Дома.  

 

 

Члан 40. 

 

Сви ученици дужни су да се придржавају времена предвиђеног за повечерје утврђеног 

распоредом дневних активности. 

У 23 часа у Дому почиње време ноћног одмора. За време ноћног одмора у Дому мора владати 

мир и ред како би се станарима омогућио потребан  ноћни одмор.  

 

 

Члан 41. 

 

У Дому дежурају васпитачи, ноћни дежурни и ученици. 

У Дому се организују стални облици дежурства ученика. 

У Дому се могу организовати следећа дежурства и то: 

 Редовно дежурство ученика у Дому; 

 Дежурство у посебним ситуацијама; 

Листу дежурних ученика сачињавају васпитачи.  

Листа дежурних ученика се истиче на огласној табли, а ученик се обавештава о његовом 

дежурству најкасније један дан пре почетка  дежурства. 

Приликом одређивања дежурства ученика одређују се и њихови заменици, који замењују 

дежурне ученике у случају њихове оправдане одсутности из Дома. 

Заменици су дужни да буду припремни за пријем дежурства.  

Дежурни васпитач при прозивци на повечерју проварава да ли ће дежурни ученик за наредни 

дан бити у дому а ако не обезбеђује замену. 

Дежурство ученика траје од 7 – 22 часа са паузама у договору са дежурним васпитачем. 

Дежурни  ученик помаже у раду дежурном васпитачу у Дому. Он се посебно брине о 

доследном поштовању кућног реда од стране ученика.  

Ученици који не обављају одговорно своју дужност повлаче дисциплинску  одговорност..  

 

 

Члан 42. 

 

Облици организовања ученика у Дому су: 

 Основни колектив ученика (васпитна група) 

 Ученички парламент 

 

 

Члан 43. 

 

У циљу бољег организовања и реализовања васпитно–образованих задатакака као и 

реализовања Програма васпитног рада, ученици су подељени у основне ученичке колективе 

(васпитне групе). 

 

 

Члан 44. 
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Пријемом  у Дом сваки ученик постаје члан основног ученичког колектива (васпитне групе), 

стиче права и преузима све обавезе предвиђене овим Правилником и другим нормативним 

актима Дома.  

 

Члан 45. 

 

Основни ученички колектив (васпитну групу) чини до 25 ученика са којима ради један 

васпитач. Васпитна група утврђује свој програм активности који је саставни део Плана рада 

Дома. 

 

 

Члан 46. 

За организовање културно забавног живота ученика у Дому одговорни су васпитачи и 

Ученички парламент. Ученички парламент чини по два представника васпитне групе и у 

договору са васпитачима одговоран је за следеће делатности: 

1. културно-уметничка ( драмска,литерарна,музичка и др.) 

2. друштвена ( забавни програми ) 

3. спортске активности(фудбал,одбојка,шах…) 

4. телевизија... 

Телевизијски програм се прати у слободно време ученика. 

 

 

Члан 47. 

Основни ученички колективи – васпитне групе су носиоци одговорности за јединствен рад 

Ученичког парламента, домског заједништва и солидарности. 

 

 

 

 

IV – ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 

 

 

Члан 48. 

 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем у Дому могу бити похваљени и 

награђени. 

Похвеле и награде се  могу доделити појединцу и групи ученика за колективно постигнути 

успех (такмичења, приредбе, учење и слично ). 

  

 

Члан 49. 

 

Предлог за похвалу могу дати: васпитач, директор, управник, Педагошко веће и Ученички 

парламент. Похвале и награде додељује  Педагошко веће. 

 

 

Члан 50. 

 

Похвале могу бити усмене и писмене.  
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Члан 51. 

 

Усмене похвале се изричу пред групом ученика и уносе се у ученички досије.  

Писмене похвале се истичу на огласној табли Дома и уносе се  у ученички досије.  

Ученик поред похвале може добити диплому. 

 

 

Члан 52. 

 

Васпитач може усмено и писмено похвалити ученике свог основног колектива  (васпитне 

групе ). 

Васпитач може писмено похвалити ученике за следеће поступке:  

 За примерно обављање дужности  дежурног ученика, 

 За побољшан успех у школи, 

 За пружену помоћ својим друговима у учењу и др. 

 За пружену помоћ болесним друговима, 

 За показану самоиницијативност у раду ученичке организације и органа, 

 За допринос у развијању ученичког другарства у Дому, 

 За уредно извршавање поверених задатака од стране васпитача и других радника 

Дома. 

 За највише поправљен успех у васпитној групи.  

 За доприносе естетском уређењу Дома 

 

 

Члан 53. 

 

Педагошко веће похваљује, путем огласне табле, ученике који су својим радом, постигнутим 

резултатима и оствареним активностима на пољу учења, такмичења, раду секција стекли 

услове за похваљивање. 

 

 

Члан 54. 

 

У циљу развијања осећања одговорности, самоорганизовања, самоваспитања и 

самообразовања Педагошко веће може наградити следеће ученике:  

 Ученике који су постигли најбољи успех у васпитној групи,  

 Ученике за одговорно одржавање хигијене (најуреднији собни колектив у васпитној 

групи ), 

 Ученике за постигнуте резултате и ангажовање у раду секција и ученичких органа,  

 

Награђени ученици се  истичу на огласној табли Дома а основ  награде уноси у ученички 

досије. 

 

 

Члан 55. 

 

Награде могу бити материјалне или у давању поверења ученику у обављању  одређених 

послова и функција у Дому или ван њега (представљање Дома на јавним скуповима). 

 

 

Члан 56. 
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Материјалне награде за појединце могу бити у виду књига и бесплатних улазница за 

позориште или биоскоп, посластица а  за групе и колективе могу бити у виду посластица, 

прелазног пехара и једнодневног излета. 

 

 

 

V – ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 

Врсте васпитно-дисциплинских мера 

 

 

Члан 57. 

 

Према ученицима који чине повреду обавезе утврђених Законом, Статутом, овим 

Правилником и осталим општим актима примењују се васпитно – дисциплинске мере. 

 

Члан 58. 

 

Ученик може да одговара дисциплински и материјално. 

 

Ученика одговара дисциплински за повреду обавезе које је у  време извршења  била утврђена 

законом или оштим актом. 

Ученик који у Дому проузрокује материјалну штету намерно или крајњом напажњом 

одговара за штету у складу са законом. Поступак за утврђивање повреде обавезе и 

одговорности ученика, установа води применом правила опште упраног поступка и окончава 

се решењем. 

 

Члан 59. 

 

Повреда обавеза ученика могу бити лакше и теже. 

 

  

                                                            Члан 60. 

 

Лакшом повредом обавезе ученика сматрају се: 

1. Ометање  ученика за време часова учења; 

2. Недолично понашање према другим ученицима, васпитачима и дугим запосленима;  

3. Необавештавање родитеља или старатеља о резултатима учења и владања и 

непреношења порука васпитача; 

4. Коришћење и злоупотреба мобилног телефонеа у недозвољене сврхе;  

5. Неоправдано одсуство са часова учења; 

6. Неоправдано одсуство са часа васпитне групе; 

7. Неодржавање личне хигијене и хигијене у соби; 

8. Узимање оброка у трпезарији преко реда; 

9. Невраћање прибора за јело у трпезарији; 

10. Неадекватно разврставање остатака хране;  

11. Недозвољено изношење прибора и хране из трпезарије; 

12. Улажење у собе других ученика без одобрења васпитача; 

13. Непоштовање распореда дневних активности;   

14. Бацање било каквих предмета или отпадака, из соба кроз прозор;  

15. Несавесно обављање дежурства; 
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16. Непоштовање правила понашања у собама (предочених и поставњених у собама 

ученика) 

 

Члан 61. 

 

Теже повреде обавезе ученика јесу: 

1) злоупотреба права на смештај и исхрану; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје установа, односно 

исправи, коју издаје друга организација; 

3) изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине установе или других ученика и 

запослених, намерно или крајњом непажњом; 

4) отуђивање имовине установе, других ученика или запослених у установи; 

5) држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих течности 

и гасова; 

6) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, 

дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци које се могу 

употребити у незаконитој производњи опојних дрога; 

7) уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у 

установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци; 

8) насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и електронско) или 

изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном месту, 

којима се угрожава јавни ред и мир; 

9) подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у установи  

9.А) У установи је забрањено вређање, насилно понашање и злостављање: 

 У установи су забрањене активности којима се на отворен или прикривен начин 

угрожавају, омаловажавају или дискриминишу групе и појединци по било ком основу, 

а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, 

рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, 

језика, узраста, сексуалне оријентације, психичког или физичког инвалидитета, 

конституције или се подстиче на такво понашање. 

 Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у 

неједнаком положају. 

9.Б) Забрана оружја, експлозивних и других материјала, опојних дрога и алкохола у 

установи: 

 У установи није дозвољено држање, ношење и употреба оружја, односно 

експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, као и продаја, понуда, куповина 

ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини или на 

други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекивање и помагање у употреби 

супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно психоактивних 

супстанци и супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних 

дрога, као и употреба алкохола. 

9.В) Забрана страначког и верског организовања и деловања у установи: 
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 У установи је забрањено страначко и верско организовање и деловање и коришћење 

простора у те сврхе. 

 Богослужење и верски обреди могу се обављати у установама само у пригодним 

приликама, у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских 

заједница. 

10) изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање података у 

евиденцији коју води установа; 

11) понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно правила 

понашања у установи; 

12) неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика.  

 

Са учеником који учини повреду обавезе из овог правилника или другог општег акта дома 

или школе дом је дужан да појача васпитни рад активностима стручног сарадника а када је 

то потребно - сарађује са школом и одговарајућом установом здравствене односно социјалне 

заштите, ради промене понашања. 

 

 

                                                            Члан 62. 

 

За повреду обавезе ученику се може  изрећи васпитно-дисциплинска мера: 

 Опомена 

 Укор 

 Укор пред изкључење 

 Искључење из Дома 

 

 

Члан 63. 

 

За лакшу повреду обавезе ученика изричу се: опомена и укор. 

За тежу повреду обавезе, ученика се може изрећи васпитно-дисциплинска мера: укор пред 

искључење и искључење из Дома. 

Васпитна мера за лакшу повреду обавезе изриче се ученику без вођења васпитно-

дисциплинског поступка, у складу са овим Правилником. 

 

Члан 64. 

 

Васпитач може изрећи опомену. 

Управник Дома може изрећи укор. 

Педагошко веће изриче  укор пред искључење и искључење из Дома.  

 

Поступак за утврђивање одговорности 

 

Члан 65. 

Лакша повреда обавезе 

 

Пре изрицања било које васпитно–дисциплинске мере  од ученика се мора прибавити 

писмена изјава о учињеној повредни обавезе.  

Васпитна мера за лакшу повреду обавезе изриче се ученику без вођења васпитно-

дисциплинског поступка, у складу са овим Правилником. 
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Васпитач и управник Дома  треба да сагледју околности под којима је учињена повреда 

обавезе, да спозна мотиве ученика, да утврди и друге чињенице које су утицале на понашање 

ученика па да се на основу утврђених чињеница определи за врсту васпитно–дисциплинске 

мере.  

За лакшу повреду обавезе ученика обавезан је појачан васпитни рад установе и родитеља.  

 

Члан 66. 

 

Тежа повреда обавезе 

За тежу повреду обавезе, ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска мера: укор пред 

искључење и искључење из установе. 

 

Пре покретања дисциплинског поступка од ученика се мора прибавити писмена изјава о 

учињеној повреди обавезе.  

 

Када ученик изврши тежу повреду овабезе, Дом одмах обавештава родитеља односно 

старатеља ученика и укључује га у одговарајући поступак.  

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, 

не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор установе поставља 

одмах, а најкасније наредног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку 

заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

Установа је дужна да спроведе дисциплински поступак уколико ученик напусти установу 

пре покретања или у току вођења поступка. 

 

 

Члан 67. 

 

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће 

директор школе одлуком на основу захтева за покретање дисциплинског поступка најкасније 

у року од осам дана од дана сазнања. 

 

Васпитно-дисциплинску меру у првом степену изриче дисциплинска комисија.  

 

 

Члан 68. 

 

Дисциплинску комисију образује директор школе и састоји се од 3 члана. 

 

Дисциплинску комисију чине дежурни васпитач, васпитач групе којој припада ученик, 

стручни сарадник и управник Дома ученика.   

 

У случају да је дежурни васпитач у моменту утврђивања прекршаја истовремено и васпитач 

васпитне групе којој припада ученик тада је други члан комисије други васпитач.  

  

 

Члан 69. 

 

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. 
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На изречену васпитно-дисциплинску меру – одлуку у првом степену  ученик, његов родитељ, 

односно старатељ има право жалбе у року од три дана од дана пријема одлуке. 

По жалби на одлуку дисциплинске комисије из става 2. овог члана одлучује педагошко веће 

у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 

Жалба на одлуку којом је изречена васпитно-дисциплинска мера искључења ученика из 

установе, одлаже извршење одлуке. 

Одлука педагошког већа по жалби је коначна. 

Против коначне одлуке из става 3. овог члана ученик има право на судску заштиту у 

управном спору. 

Ученику који се искључује из Дома уручује се решење о искључењу из Дома које доноси 

директор школе. 

Решење о искључењу се уручује родитељу или старатељу. 

 

 

Члан 70. 

Одговорност родитеља 

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 

1) да на позив установе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 

2) за повреду забране из чл. 72. тачка 9)  овог Правилника учињене од стране ученика; 

3) за теже повреде обавезе ученика из члана 72 овог правилника; 

4) да поступа одговорно и уважава препоруке надлежног лекара у вези са лечењем ученика; 

5) да поштује правила установе. 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју 

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

Установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву, 

ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника ученика. 

 

 

Члан 71. 

 

Циљ изрицања васпитно-дисциплинске мере јесте промена понашања ученика, правилан 

развој личности и социјализација ученика. 

 

Васпитно-дисциплинска мера се изриче ученику за школску годину у којој је учињена 

повреда обавезе. 

Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза - укор пред 

искључење из установе, приликом конкурисања у установе ученичког стандарда за наредну 

школску годину, умањује се укупан број бодова за четири. 

Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавеза - искључење 

из установе, умањује се укупан број бодова за пет. 
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Члан 72. 

 

У случају да дисциплинска комисија утврди и материјалну одговорност ученика  директор 

формира и комисију за процену штете. 

 

Комисију за процену штете чине управник Дома, васпитач и домар.  

 

 

Члан 73. 

 

О изреченим васпитно – дисциплинским мерама васпитач води евиденцију која обухвата 

врсту васпитно – дисциплинске мере и разлоге за изрицање. 

 

 

Члан 74. 

 

О свим изреченим васпитно–дисциплинским мерама које изриче васпитач, управник Дома, 

дисциплинска кмисија и  Педагошко веће обавештавају  се сви ученици Дома путем огласне 

табле Дома. 

 

 

 

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 75. 

 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово 

доношење.  

 

Члан 76. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 

 

Члан 77. 

 

          Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о 

организацији живота и рада ученика у Дому ученика Пољопривредне школе са домом 

ученика  „Ваљево“ у Ваљеву  дел.бр: 01-278 од 03.04.2018. године. 

 

 

 

 

                                                                                Председник Школског одбора   

                                                                                            

                                                                                               _________________________  

                                                                                               (Бранко Вићентијевић, проф.) 

 

 

 


