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На основу члана 94. став 3. тачка ж) и члана 65. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08,106/09
и 104/11), Правилника о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у
средњој школи („Службени гласник РС“ број: 28/01 и 22/02) и члана 19. став 1.
тачка с) Статута Грађевинске школе Бања Лука, Школски одбор је на сједници
одржаној дана, 29.03.2012. године донио:

ПРАВИЛНИК
о награђивању и изрицању дисциплинских мјера ученика
Грађевинске школе Бања Лука
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и критеријуми за додјељивање
похвала и награда ученицима Грађевинске школе Бањалука ( у даљем тексту:
Школа), врсте похвала и награда, дисциплинска и материјална одговорност
ученика, органи за изрицање мјера, васпитно-дисциплинске мјере, као и поступци
за изрицање, ублажавање или укидање васпитно-дисциплинских мјера.
Члан 2.
(1) Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који
постиже изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног
рада, похваљује се и награђује.
(2) Школски одбор, на приједлог Наставничког вијећа, утврђује врсте
похвала и награда, као и услове за њихово додјељивање.
(3) Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред
одјељењем, свим запосленим у Школи или пред наставницима и родитељима.
(4) Ученику који је нарочито успјешан у васпитно-образовном процесу и
другим активностима у Школи може се додијелити похвала, награда и диплома
према критеријумима утврђеним Статутом Школе.
(5) За остварене резултате ученик може добити похвалу:
а) одјељењског старјешине,
б) одјељењског вијећа и
в) наставничког вијећа.
(6) Награде могу бити у облику посебних диплома, увјерења и књига, а у
изузетним случајевима и у новчаним износима.
(7) Награде ученицима могу додјељивати и спонзори, односно донатори, на
основу критеријума које пропишу својим актом.
(8) Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се
исказује кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и
сл.
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(9) Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за
постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.
(10) Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељењски старјешина на
основу мишљења одјељењског вијећа или стручног актива.
(11) Редован ученик који током образовања покаже изузетне способности и
има одличан успјех може брже напредовати, односно завршити два разреда у току
једне школске године.
Члан 3.
(1) За ученика генерације бира се ученик који је током цјелокупног средњег
образовања у својој генерацији имао све највише оцјене и достигнућа у учењу,
владању, те у ваннаставним и ваншколским активностима.
(2) Министар доноси Правилник о избору ученика генерације у средњој
школи.
Члан 4.
(1) Диплома „Вук Караџић“додјељује се ученику који је у свим разредима
Школе постигао одличан успјех из свих предмета прописаних наставним планом и
програмом, из матурског, односно завршног испита и из владања.
(2) Диплома за изузетан успјех из појединих предмета додјељује се ученику
као посебан облик признања у току школовања.
(3) Диплому „Вук Караџић“ и диплому за изузетан успјех из појединих
предмета додјељује Школа на основу одлуке Наставничког вијећа.
(4) Поступак за додјелу диплома из става 3. овог члана одређује Одјељењско
вијеће.
Члан 5.
(1) Поред права и обавеза утврђених законом, ученици су дужни да поштују
правила Правилника о кућном реда Школе и Правилника о изгледу и понашању
ученика, као и прописе и одлуке надлежних органа.
(2) Ученици су дужни да редовно похађају наставу и учествују у
ваннаставним активностима, да се у Школи и ван ње понашају како доликује
ученику чувајући свој углед и углед Школе, поштују личност наставника и других
запослених лица у Школи, чувају личне ствари и не узимају туђе, не изазивају
вербалне и физичке сукобе, одржавају личну хигијену, користе прописану опрему
на часовима вјежби, на вријеме доставе разредницима оправдање надлежне
здравствене установе о правдању изостанака са наставе, не преправљају податке у
документима, о себи дају тачне податке, одговорно се односе према школском
инвентару и користе прописана наставна средства.
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Члан 6.
Ученик одговара за повреде обавеза које учини у Школи и припадајућем
простору школе за вријеме наставе и ван наставног процеса, као и за вријеме
активности које организује Школа ван школског простора.
Члан 7.
(1) Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која
је у вријеме извршења била утврђена Законом о средњем образовању и васпитању
и општим актом школе.
(2) Ученик неће одговарати за материјалну штету и штета се не може
наплатити од ученика ако није доказано да је штету учинио сам или са другим
ученицима.
(3) У случају да је ученик одговоран за причињену материјалну штету у
Школи, одлуку о висини надокнаде штете доноси Школски одбор.
(4) Директор Школе може ослободити ученика обавезе да надокнади
причињену штету, ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно.

Члан 8.
(1) Ученик одговара за повреду обавеза према одредбама овог Правилника.
(2) Ученик може одговарати дисциплински и материјално.
(3) О учињеним прекршајним и кривичним дјелима која се десе у Школи
директор је дужан одмах обавијестити надлежне државне органе.

II ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

Члан 9.
Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже.
Члан 10.
Лакше повреде обавеза ученика су:
а) пушење и друго понашање штетно по здравље ученика ,
б) ометање наставе,
в) неоправдано кашњење на наставу,
г) неодговорно понашање редара и дежурног ученика,
д) неблаговремено правдање изостанака са наставе,
ђ) непридржавање Правилника о кућном реду Школе
е) доношење у Школу шунд литературе, порнографских часописа и сл.публикација
које нису у вези са образовно-васпитним радом,
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ж) непридржавање упутстава које дају наставници у вези са набавком одређених
средстава за рад усљед чега није могуће да се укључи у образовно-васпитни
процес,
и) оштећења школске имовине или имовине других ученика,
ј) неоправдано изостајање са наставе.
Члан 11.
Теже повреде обавеза ученика су:
а) преправка података у свједочанству, дипломи и другим јавним исправама које
издаје Школа,
б) преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа,
в) политичко организовање и дјеловање ученика у Школи,
г) крађа имовине Школе , предузећа, установе,друге организације или другог
ученика,
д) давање и употреба алкохола или наркотичких средстава, као и подстрекивање на
њихову употребу,
ђ) вршњачко насилничко понашање,
е) насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу за вријеме
наставе,
ж) посједовање оружја,
з) изражавање националне и вјерске нетрпељивости,
и) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада,
ј) кориштење мобилног телефона у вријеме наставе и
к) снимање видео-клипова за вријеме боравка у Школи и њихова даља
дистрибуција.

III ПОСТУПАК ЗА ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА СА НАСТАВЕ
Члан 12.
(1) Правдање изостанака врши одјељењски старјешина. Изостанци се
правдају у правилу на часу одјељењског страјешине ( одјељењске заједнице ) и за
вријеме индивидуалних консултација са родитељима и то одмах по престанку
узрока због који је ученик изостао, а најкасније у року од осам дана.
(2) Изостанци који се не оправдају у овом року сматрају се неоправданим.
Члан 13.
Ученик или његов родитељ, односно старатељ дужни су одмах, а најкасније
у року од два дана, по наступању узрока због којих ученик изостаје са наставе, о
томе обавијестити одјељењског старјешину, и то на било који начин.
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Члан 14.
Одјeљењски старјешина и други надлежни орган, слободно цијене понуђене
доказе, којим се правдају изостанци, а имају их право провјеравати или тражити
додатне.
Члан 15.
Изостанци се у правилу правдају:
а) усменим образложењем родитеља или старатеља,
б) писменим образложењем родитеља или старатеља, уз њихов потпис на
одговарајућем обрасцу и
в) љекарским увјерењем.
Члан 16.
Одсуство са наставе, које није узроковано болешћу ученика, може
оправдати, односно одобрити изостанак:
а) одјељењски старјешина највише до пет наставних дана
б) директор школе највише до десет наставних дана
в) Наставничко вијеће више од десет наставних дана.
Члан 17.
Ако се у поступку правдања изостанака утврди да је ученик достигао број
неоправданих изостанака који за посљедицу мора имати смањење оцјене из
владања, одјељењски старјешина је дужан одмах покренути поступак за примјену
васпитно-дисциплинске мјере, у складу са одредбама Правилника о дисциплинској
и материјалној одговорности ученика.
У жалбеном поступку ученик, односно његов родитељ или старатељ, може
поново доказивати да су изостанци били оправдани.

IV ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ
И ОРГАНИ ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЈЕРА
Члан 18.
За повреде обавезе ученику се могу изрећи сљедеће васпитно-дисциплинске
мјере:
-

укор одјељењског старјешине,
укор Одјељењског вијећа,
укор директора,
укор Наставничког вијећа и
искључење из Школе.
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Члан 19.
(1) Васпитно-дисциплинска мјера изриче се за школску годину у којој је
утврђена повреда обавезе од стране ученика, а може се у току школске године
ублажити или укинути.
(2) Одјељенски старјешина у дневник евидентира ученику изречене васпитнодисциплинске мјере.
Укор одјељењског страјешине
Члан 20.
(1) Васпитно-дисциплинска мјера укор одјељењског старјешине изриче се
ученику за лакше повреде обавезе ученика и неоправдано изостајање од 6 до 12
часова.
(2) Васпитно-дисциплинску мјеру укор одјељењског старјешине изриче
одјељењски старјешина.

Укор одјељенског вијећа
Члан 21.
(1) Васпитно-дисциплинска мјера укор Одјељењског вијећа изриче се ученику
за лакше повреде обавезе ученика и неоправдано изостајање са наставе од 13 до 18
часова.
(2) Васпитно-дисциплинску мјеру укор Одјељењског вијећа изриче Одјељенско
вијеће.
Укор директора или Наставничког вијећа
Члан 22.
(1) Васпитно-дисциплинска мјера укор директора или укор Наставничког
вијећа Школе, изриче се ученику за тежи повреду обавеза ученика, понављање
лакших повреда обавеза ученика и неоправдано изостајање са наставе од 19 до 26
часова.
(2) Васпитно-дисциплинску мјеру укор директора изриче и рјешење потписује
директор Школе.
(3) Васпитно-дисциплинску мјеру укор Наставничког вијећа изриче
Наставничко вијеће и рјешење потписује директор.
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Искључење из школе
Члан 23.
(1) Васпитно-дисциплинска мјера искључење ученика из Школе, изриче се
ученику за теже повреде обавезе ученика и неоправдано изостајање са наставе
више од 26 часова, и тада му престаје статус редовног ученика, за текућу школску
годину.
(2) Васпитно-дисциплинску мјеру искључење ученика из школе изриче
Наставничко вијеће, а рјешење потписује директор.
Члан 24.
(1) Оцјења из владања смањује се у случају када је ученику изречена васпитнодисциплинска мјера за повреду обавеза ученика и неоправданог изостајања са
наставе и других облика васпитно-образовног рада.
(2) Оцјена из владања, поправља се када дође до позитивних промјена у
понашању ученика, на приједлог одјељењског старјешине, предметног наставника
или ученика, а оцјену поправља орган који је изрекао васпитно-дисциплинску
мјеру.
Члан 25.
Владање ученика оцјењује се описном оцјеном:
а) примјерно,
б) врло добро,
в) добро,
г) задовољава и
д) не задовољава.
Члан 26.
Приликом изрицања васпитно-дисциплинских мјера због повреде обавезе
ученика, узима се у обзир тежина одговорности ученика, услови под којима је
повреда учињена, ранији рад и понашање ученика, као и остале околности које
могу битно утицати приликом доношења Одлуке о васпитно-дисциплинској мјери.
Члан 27.
(1) О изреченим васпитно-дисциплинским мјерама, писаним путем се
упознаје родитељ, односно старатељ ученик.
(2) За васпитно-дисциплинске мјере које изриче Наставничко вијеће или
директор Школе, ученику се издаје Рјешење о изреченој васпитно-дисциплинској
мјери, које се доставља родитељу или старатељу ученика.
(3) О изреченим васпитно-дисциплинским мјерама које изриче Наставничко
вијеће или директор Школе упознају се сви ученици Школе путем Огласне књиге.
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V ПОСТУПАК ИЗРИЦАЊА ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ
Члан 28.
(1) Свако може пријавити повреду обавезе ученика, без обзира
како је за њу сазнао.
(2) Пријава може бити усмена и писмена.
(3) Пријава се подноси одјељењском старјешини ученика, дежурном
наставнику, психологу, педагогу или директору.
(4) Радник који је примио пријаву, дужан ју је одмах доставити одјељењском
старјешини.
(5) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности покреће одјељењски
старјешина или директор школе.
Члан 29.
Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности због повреде обавезе
ученика и неоправданог изостајање са наставе, за коју се може изрећи васпитнодисциплинска мјера укор одјељењског старјешине спроводи самостално
одјељењски старјешина, а по правилу на часу Одјељењске заједнице, и тај поступак
се спроводи најдуже седам дана.
Члан 30.
Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности због повреде обавезе
ученика и неоправданог изостајање са наставе, за коју се може изрећи васпитнодисциплинска мјера укор Одјељењског вијећа спроводи одјељењски старјешина, а
по правилу на сједници Одјељењског вијећа, и тај поступак се спроводи најдуже
седам дана.
Члан 31.
(1) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности због повреде
обавезе ученика и неоправданог изостајање са наставе, за коју се може изрећи
васпитно-дисциплинска мјера укор Наставничког вијећа спроводи одјељењски
старјешина и Наставничко вијеће, по правилу на сједници Наставничког вијећа, а
поступак се спроводи најдуже петнаест дана.
(2) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности због повреде
обавезе ученика, за коју се може изрећи васпитно-дисциплинска мјера укор
директора школе спроводи одјељењски старјешина и директор Школе, и тај се
поступак спроводи у року од седам дана.
(3) Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности због теже повреде
обавезе ученика и неоправданог изостајања са наставе, за коју се може изрећи
васпитно-дисциплинску мјера искључење ученика из Школе изриче Наставничко
вијеће, а спроводи Комисија која по проведеној расправи, на основу утврђеног
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чињеничног стања и околности, предлаже васпитно-дисциплинску мјеру утврђену
овим Правилником.
(4) Комисију именује директор Школе.
(5) Комисија има три члана, у чијем саставу су:
а) одјељењски старјешина – предсједник Комисије
б) педагог Школе- члан
в) наставник из Одјељенског вијећа – члан.
(6) Припремни поступак за рад Комисије подразумијева: узимање изјаве
ученика, мишљење Одјељењске заједнице, мишљење стручних сарадника, изјаву
родитеља ученика, свједока ако их има и слично. Поступак се спроводи најдуже
седам дана и спроводе га чланови Комисије.
(7) Записник о проведеном поступку Комисија доставља Наставничком
вијећу које доноси одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мјере.
(8) Приликом изрицања васпитно-дисциплинске мјере надлежни орган
узима у обзир тежину одговорности ученика, услове под којим је повреда учињена,
раније понашање ученика, као и остале околности.

VI ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ ПРОТИВ ИЗРЕЧЕНЕ
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ
Члан 32.
(1) На изречену васпитно-дисциплинску мјеру, смањења оцјене из владања,
ученик или његов родитељ, односно старатељ, могу поднијети приговор директору
Школе, у року од 24 часа од дана пријема Одлуке, односно Рјешења о изреченој
васпитно-дисциплинској мјери.
(2) Директор Школе је дужан да поступи по приговору у року од 7 дана од дана
подношења приговора.
(3) Ученик или његов родитељ, односно старатељ ученика, који је незадовољан
Рјешењем по приговору, може упутити захтјев за преиспитивање приговора
Школском одбору у року од осам дана од пријема Рјешења.
Члан 33.
(1) Ученик или његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу
на Рјешење о искључењу ученика из Школе, Школском одбору у року од осам дана
од дана пријема Рјешења.
(2) Одлука Школског одбора је коначна.
Члан 34.
Уложени приговор, односно жалба на изречену васпитно-дисциплинску
мјеру одлаже њено извршење до доношења другостепеног Рјешења.
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Члан 35.
Орган који одлучује по жалби – приговору може да: потврди, преиначи или
укине изречену васпитно-дисциплинску мјеру.
Члан 36.
(1) Редован ученик који је искључен из Школе нема право да се упише у исту
или другу школу као редован ученик у истој школској години.
(2) Уколико је ријеч о малољетном лицу из става 1. овог члана, Школа је дужна
обавијестити надлежни центар за социјални рад.
VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Члан 37.
(1) Ученик који учини материјалну штету намјерно или из крајње непажње
дужан је да је надокнади у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и
овим Правилником.
(2) Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће
директор, а води га Комисија коју формира директор.
Члан 38.
(1) Одлуку о одговорности ученика за причињену материјалну штету и висину
штете доноси по проведеном поступку Комисија коју именује директор Школе у
складу са чланом 31. став 4,5. и 6. овог Правилника.
Члан 39.
Ако Комисија не може установити праву висину штете, штета се може
одредити и у паушалном износу.
Члан 40.
Ако је штету причинило више ученика, а не може се одредити извршилац,
односно појединачни удио одговорности извршилаца, Комисија може донијети
одлуку да штету солидарно надоканде ученици који су учествовали у штети,
односно проузроковали штету.
Члан 41.
(1) Директор на основу приједлога Комисије, доноси Рјешење о материјалној
одговорности ученика, висини штете и року за надокнаду штете.
(2) Директор Школе може ослободити ученика обавезе да надокнади
причињену штету, ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно.

11
(3) Ученик или његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу
на Рјешење о материјалној одговорности, Школском одбору у року од осам дана од
дана пријема Рјешења.
(4) Одлука Школског одбора је коначна.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.

Број: 262/12
Датум: 29.03.2012. године

Предсједник Школског одбора:
__________________________
Синиша Букарац, проф.

Овај Правилник објављен је на огласној плочи Школе дана, 02.04.2012. год.,
а ступио на снагу дана, 10.04.2012. год.

