
Економско-трговинска школа 

Дел.бр. 713 

Датум: 04.06.2019.г.                                               

П а р а ћ и н 

 

Наосновучлана 119.став 1. тачка 1. Закона о 

основамасистемаобразовања и васпитања  (Сл.гл.РС.  бр.88/17, 27/18 – др. Закон и 

10/19), члана 104.став 1. тачка 1.ичлана 82.СтатутаЕкономско-трговинске школе у 

Параћину (дел.бр.254од 22.03.2018.г.), Школски одбор Економско-трговинске школе 

у Параћину на седници одржано јдана 04.06.2019. године,  донео је 
 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРАВИМА, 

ОБАВЕЗАМА, ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА (дел.бр.307од03.04.2018.г.) 

 

Члан 1. 

 Мења се члан 22. тако да став 1 гласи:  

„за учињену тежу повреду обавеза ученика директор закључком покреће васпитно-

дисциплински поступак најкасније у рокуод 8 дана од дана сазнања, о чему одмах, а 

најкасније на редног радног дана обавештава родитеља односно другог законског 

заступника“. 

 Став 3. члана 22. гласи: „за учињену повреду забране директор закључком 

покреће поступак одмах, а најкасније у року од 2 дана од дана сазнања, о чему 

одмах, а најкасније наредног радног дана обавештав ародитеља односно другог 

законског заступника“. 

 

      Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

  Председник школског одбора 

 ___________________ 

  Немања Радомировић 

 Правилник објављен  на огласној табли школе дана 05.06.2019.године а ступа 

на снагу дана 12.06.2019.год. 

 

        Секретар школе, 

        ____________________ 

        Маријана Шувалија 

 

 

 



РепубликаСрбија 

Економско-трговинскашкола 

Дел.бр.___ Датум: _____.2019.г.        

                                       П а р а ћ и н 

 

 

На основу члана 119.став 1. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања  (Сл.гл.РС.  бр.88/17, 27/18 – др. Закон и 10/19), члана 

104.став 1. тачка 1. ичлана 82. Статута Економско-трговинске школе у Параћину 

(дел.бр.254од 22.03.2018.г.), Школски одбор Економско-трговинскешколе у 

Параћину на седници одржаној дана _______.2019.године,  донео је 
 

     О д л у к у 

 

  Усваја се Правилник о изменама и допунама Правилника о правима, 

обавезама, васпитној, васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика (дел.бр.307 од 03.04.2018.г.) 

 

       О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбом члана 119.став 1. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања прописано је да орган управљања установе доноси статут, 

правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова. 
  Одредбомчлана 104.став 1. тачка 1. СтатутаЕкономско-трговинске 

школе у Параћину прописано је да Школски одбор доноси Статут, правила 

понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији послова. 
  Одредбом члана 82. Статута Економско-трговинске школе прописано 

је да се одговорност ученика, лакше повреде обавеза и изрицање васпитних мера, 

теже повреде обавеза и повреде забране, васпитно-дисциплинске мере, васпитно-

дисциплински поступак, оцењивање владања ученика, материјална одговорност 

ученика, ближе се уређују Правилником о правима, обавезама, васпитној, васпитно-

дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 

   На основу цитираних одредби донета је одлука као у диспозитиву. 

 

       Председник школског одбора 

                  _________________________ 

  Немања Радомировић 

 

 

 


