
 

 

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

васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон 10/2019) и  члана 

35.став 1. тачка 1) Статута, Школски одбор Основне школе „Др Јован Цвијић“ у 

Смедереву, на седници одржаној дана 22.03.2019.године, донео је  

 

 

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ОШ „ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ 

БРОЈ 681 ОД 29.03.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

Члан 1. 

У члану 6. став 1.  Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика ОШ „Др Јован Цвијић“ у Смедереву број 681 од 29.03.2018. године после тачке 

17. додаје се нова тачка 18. која гласи: 

„ 18. Понављање насилног понашања са првог нивоа, односно насилно понашање 

са другог нивоа када појачан васпитни рад није делотворан, у складу са Правилником о 

Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,“. 

Досадашња тачка 18. постаје тачка 19. 

 

Члан 2. 

 Члан 15. мења се и гласи: 

„Васпитна мера опомена изриче се ученику за учињену лакшу повреду обавезе из 

члана 6. тачка 2 – 19. овог  Правилника, као и када ученик неоправдано изостане са 

наставе и других облика образовно  васпитног рада од 5  до 8 часова у току школске 

године. 

 Васпитна мера укор одељењског старешине изриче се ученику за поновљену 

лакшу повреду обавезе из члана 6. тачка 2 – 19. овог  Правилника, као и када ученик 

неоправдано изостане са наставе и других облика образовно  васпитног рада од 9  до 15 

часова у току школске године, уколико му је већ изречена васпитна мера опомена.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 16. мења се и гласи: 

„Васпитна мера укор одељењског већа изриче се ученику за поновљену лакшу 

повреду обавезе из члана 6. тачка 2 – 19. овог  Правилника, као и када ученик неоправдано 

изостане са наставе и других облика образовно  васпитног рада од 16  до 25 часова у току 

школске године, уколико му је већ изречена васпитна мера укор одељењског старешине.“ 

 



Члан 4. 

У члану 28. ставу 1. речи: „у року од 30 дана од дана када је тежа повреда обавеза 

ученика или повреда забране учињена,а“ бришу се.  

 

Члан 5. 

 У члану 36. став 2. мења се и гласи: 

„Друштвено-користан односно хуманитарни рад из става 1. овог члана одређује се 

ученику у складу са Правилником о обављању друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада, а евидентира у складу са Правилником о евидентирању и праћењу 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавања о његовим 

ефектима. 

 Члан 6. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

 

 

          Председник  

        Школског одбора 

 

        __________________________ 

 /Тања Марковски/         

 

 

Правилник објављен на огласној табли Школе дана ______________ године под 

деловодним бројем ________________, а ступио је на снагу дана 

________________.године. 

 

 

 Секретар Школе 

 

   ____________________ 

          

 

 

 


