
 На основу члана 57. И 113-116. Закона о основама образовања и васпитања                       

Сл. Гласник РС бр.72/2009, и 52/2011  Члана 3. Општег колективног уговора (Сл. Гласник РС 

бр. 21/98.53/99 и 12/2000) члана 40. Посебног колективног уговора за средње школе                    

(Сл. Гласник РС бр. 53/99), члана 17. Статута школе Школски одбор Техничке школе у 

Ивањици, дана 20.09.2011. године донео је, 
 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА 
 

     Мења се и допуњава Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених и ученика број 404 од 05.02.2010. године, 
 

Члан 1. 

Тако што се код одељка 

2. ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

После члана 39. 

уместо претходних одредби стајати у поднасловима: 

а) Опомена или укор одељенског старешине 

Опомена се изриче са лакше повреде обавеза и дужности ученика и њу изриче 

одељенски старешина. Ова васпитно-дисциплинска мера се једино може изрећи и усмено и 

писмено, док се друге васпитно-дисциплинске мере могу изрећи искључиво писмено. 

Усмена, опомена се изриче ученику пред одељењем, а писмена опомена у ђачку 

књижицу друга документа и досије ученика. Писмена опомена се изриче и за неоправдано 

изостајање са наставе у трајању од 1 до 5 часова. 

Укор одељенског старешине се изриче за лакше повреде обавеза и дужности ученика и 

неоправдано изостајање са наставе у трајању од 6 до 10 часова. 

 б) Укор одељенског већа 

Укор одељенског већа се изриче за лакше повреде обавеза и дужности ученика и за 

неоправдано изостајање са наставе и других активности у трајању од 11 до 18 часова. 

ц) Укор директора 

Укор директора се изриче за лакше и за тезе повреде обавеза и дужности ученика и за 

неоправдано изостајање са наставе у трајању од 18 до 25 часова. 

 д) Укор наставничког већа 

Укор наставничког већа се изриче само за теже повреде обавеза и дужности ученика и 

за неоправдано изостајање са наставе и других активности у трајању више од 25 часова, од 

чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно старатеља од 

стране школе. 

Члан 2. 

 У осталим деловима изворни Правилник остаје неизмењен. 

 

У Ивањици, 

Дана 20.09.2011. год. 
 

      Председник Школског одбора 

                   Маричић Милка    


