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ОШ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' 

ДЕЛ.БРОЈ: 15-70/19 

ДАНА: 22.01.2019.године  
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПРАВИЛНИКА О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА 

 И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018- у даљем тексту: Закон), 

Школски одбор ОШ «Јован Јовановић Змај» Зрењанин на седници одржаној дана  

22.01.2019. године, донео је: 

   

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 

 О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

ЗРЕЊАНИН 

 

Прве измене и допуне 

 

Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Зрењанин, донетог 23.3.2018. год. под деловодним бројем: 15-257/18. 

 

Члан 1. 

 

У члану 20 Правилника, који регулише васпитне мере које се могу изрећи ученику за 

учињену лакшу повреду обавеза ученика, након става 8, додаје се став 9 који гласи: 

 

„За учињене лакше повреде обавезе ученика активности друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада могу бити:  

- продужење обавезе редара;  

- писање рада са темом везаном за повреду обавезе;  

- израда паноа везаног за одређену тему;  

- брига о простору у коме бораве ученици;  

- помоћ у продуженом боравку; помоћ наставнику; помоћ дежурном 

наставнику; помоћ стручном сараднику; помоћ у административним 

пословима; помоћ школским тимовима; 

-  организовање хуманитарне акције;  

- помоћ домару; помоћ техничком особљу; помоћ у трпезарији 

- учешће о организовању предавања спољних сарадника;  

- помоћ наставницима у ваннаставним активностима;  

- уређење дворишта;  

- учешће у организовању културних, спортских и других активности у школи;  

- израда флајера, стрипова и сл. о небезбедном понашању и друго.“ 

 

 

Члан 2. 

 

У члану 25 Правилника који регулише васпитно дисциплинске мере за учињену 

тежу повреду обавезе ученика, након става 6 додаје се став 7 који гласи: 

 

„При изрицању васпитно-дисциплинских мера ученику за теже повреде обавеза 

могуће су следеће активности друштвено-корисног и хуманитарног рада: 

- укључивање у припрему материјала и израду летописа или часописа школе,  

- приказ о значају евиденција и јавних исправа (ако су повреде везане за 

евиденције, јавне исправе);  

- презентације везане за чување имовине школе, имовине других и личне 

имовине;  
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- брига о простору у коме се борави, помоћ у одржавању школе (код повреда 

обавеза везаних за уништење или крађу имовине);  

- помоћ у изради брошура и материјала за рад и учешће у предавањима у вези 

са темама које су везане за систем вредности који желимо да ученик промени 

(код повреда обавеза у вези са уношењем и коришћењем разних средстава - 

пиротехничких, коришћења психоактивних супстанци, алкохола и сл); 

-  помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на теме у вези 

са повредом;  

- помоћ наставнику, дежурном наставнику, домару, помоћном особљу, помоћ 

запосленима на одржавању хигијене, помоћ наставнику у продуженом 

боравку,  

- помоћ у извођењу презентација везаних за теме заштите личних података на 

интернету;  

- помоћ наставнику или стручном сараднику на прикупљању материјала за 

остваривање предавања на одређену тему и друге“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 46 Правилника који регулише васпитно-дисциплинске мере за учињену 

повреду забрана, након става 4 додаје се став 5 који гласи: 

 

„За повреде забране и изречене васпитно-дисциплинске мере ученику из разлога 

повреда забране (забрана насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације и 

понашања којима се вређа част, углед, достојанство) активности друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада могу бити следеће:  

- организовање предавања на тему људских права и права детета;  

- организовање предавања за ученике на теме везана за грађанска права, 

обавезе и одговорности;  

- организовање предавања за родитеље везана за грађанска права, обавезе и 

одговорности;  

- учествовање у организовању хуманитарне акције за помоћ угроженима;  

- подршка-помоћ педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању 

подршке ученицима“.  

 

Члан 4. 

 

Измене и допуне Правилника о правима,  обавезама и одговорностима ученика  

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

___________________________________ 

                        (Јелена Марковић) 
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 Измене и допуне Правилника су  објављене на огласној табли школе дана ______.2019. 

године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

Правилник ступио на снагу дана: _________ 2019. године.   

  

                       

 

                                                                                                                   Секретар 

                                                                                                                                                                                                                                       

__________________ 

                                                                                               (Јасмина Гукић Мадарас) 

 

 

 

                                                            


