
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Г И М Н А З И Ј А 

С м е д е р е в о 

Тел. 026/617 383 

Факс: 026/617-384 
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   Датум: 28.12.2018. 
 

 

На основу члана 44. став Статута Школски одбор Гимназије у Смедереву донео је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

дел. бр. 529 од 05.4.2018. године 

 

I 

 

Члан  29 Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  мења се и гласи: 

 

„Орган надлежан за изрицање васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, упоредо са изрицањем 

васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе и остварује се под 

надзором наставника, односно стручног сарадника. 

Орган из става 1 овог члана ће на предлог одељењског старешине датим  у сарадњи са Психолошко-

педагошком службом одредити врсту друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, трајање учесталости и 

временски  период трајања у складу са Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада, а на основу примера датих у истом. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из претходног става, ученику се одређује  у складу са 

тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству 

ученика, о чему се одмах обавештава родитељ, односно други законски заступник. 

На предлог Психолошко-педагошке службе директор Школе одређује лице које ће бити задужено за 

надзор над обављањем друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

О обављању и праћењу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада лице задужено за надзор над 

истим дужно је да води евиденцију на обрасцу који чини саставни део овог Правилника. 

Лице које је задужено за праћење активности из става 1 овог члана у обавези је да  по потреби,  а 

обавезно по завршеном обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у писаној форми поднесе 

извештај о ефектима истог органу који је изрекао меру. 

Одељењски старешина, на основу изречене мере обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада дужан је да у року од 5 радних дана од дана достављања одлуке о изреченој мери  сачини  план обављања 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада као и да са истим упозна родитеља, односно другог законског 

заступника најкасније 3 дана пре почетка обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, тако што 

ће му доставити један примерак плана. 

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је ако ученик одбије да остварује активности 

одређене планом обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређене планом са којим је 

упознат на начин дефинисан претходним ставом овог члана.“  

 

 

II 

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

 

    

           Председник 

         Школског одбора 

 

                      ___________________ 



          Весна Симоновић 

 

Овај Правилник  објављен је на огласној табли Школе дана 03.01.2019. године, а ступио је на снагу дана 

11.01.2019. године. 

        

Секретар Школе 

 

                     _____________________ 

Слађана Марковић 

 

 


