
На основу члана 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17,27/18 и 10/19), Школски одбор Основне школе „Лаза Костић“ у 
Гакову је на седници одржаној дана 11.06.2019. године, једногласно усвојио: 

 
 

Измене и допуне  
П Р А В И Л Н И К А 

о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 
Члан 23. 

Мења се и гласи 

За теже повреде обавеза ученика из члана 83. Закона, члана 9. овог правилника и за повреде 
забране из чл. 110-112. Закона Школа води васпитно-дисциплински поступак, о којем обавештава 
родитеља, односно другог законског заступника ученика.  

Директор у року од 8 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-
дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана 
обавештава родитеља, односно другог законског заступника.  

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског 
заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.  

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да 
присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног 
радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему 
одмах обавештава центар за социјални рад.  

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика покреће се најкасније у 
року од осам дана од дана сазнања.  

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона покреће се одмах, а 
најкасније у року од два дана од дана сазнања.  

Васпитно-дисциплински поступак окончава се након вођења појачаног васпитног рада са учеником, 
доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.  

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.  

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у 
обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-
дисциплински поступак. 
 

(Објављено на огласној табли школе 11.06.2019.године.) 
 
 

Заведено под деловодним бројем 115-2/2019 дана 11.06.2019. године.   
 
                                                                              Председник школског одбора 

                                               _____________________ 
                                                Дијана Шћекић 


