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Прилог 2. 

 

 

 
Дисциплинској комисији Дома ученика средњих школа Крагујевац 

 

ПРЕДМЕТ:  ПРИЈАВА О ПОВРЕДИ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА 

 

Ученик ____________________________________________ школе _______________ 

______________________________, разред _______ из ______  васпитне групе, соба ______, 

групни васпитач ________________________________________, 

 

дана _________________________  у  _______ сати 

 

У Ч И Н И О  ЈЕ 

 

повреду обавезе према Правилнику о похвалама и наградама и о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика ДУСШ Крагујевац, и то: 

 

1. лакша повреда 

2. тежа повреда 

 

Опис учињене повреде обавеза и образложење:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Наводе у овој пријави могу да потврде сведоци: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Као и следећи докази:      __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу свега наведеног предлажем покретање дисциплинског поступка 

против наведеног ученика како би се утврдило право чињенично стање, и уколико се докаже 

постојање дисциплинске одговорности, изрекне дисциплинска мера у складу са 

Правилником и Законом о ученичком и студентском стандарду. 

 

 

 

У Крагујевцу______________                                подносилац пријаве 

       ___________________ 
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Прилог 3. 

  

Дисциплинској комисији Дома ученика средњих школа Крагујевац 

 

 
На основу Пријаве о повреди обавеза ученика бр._________ од ___________________, 

односно према личном сазнању, а у складу са Чланом  24.  Правилника  о похвалама и 

наградама и о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ДУСШ Крагујевац, 

подносим 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 

I    Захтев се подноси против _ _________________________  _______ 

ученика  _____ васпитне групе, из  _______________________, кога заступају родитељи 

________________________________________, због основане сумње да је извршио тежу 

повреду обавеза ученика, и то:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

предвиђену чланом ______ Закона о ученичком и студентском стандарду односно чланом 

________ Правилника о похвалама и наградама и о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика ДУСШ Крагујевац 

 

II     Према прикупљеним доказима, ученик је повреду извршио дана 

_________________ године у ________ часова, тако  што 

је_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________            ______________ 

 
 

         III   Докази који указују на извршење повреде обавезе ученика: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Пошто сматрам  да из напред  изнетог произилази да постоји основана сумња да је 

именовани ученик учинио повреду обавеза ученика  из члана _____  став ___ тачка ____ 

Правилника о похвалама и наградама и о дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика ДУСШ Крагујевац, то подносим захтев Дисциплинској комисији да покрене и 

спроведе  васпитно-дисциплински поступак и утврди одговорност именованог узченика, и 

изрекне му одговарајућу меру, или га у противном ослободи дисциплинске одговорности за 

повреду обавеза ученика, назначену  у овом захтеву. 

 

           Директор Дома 

         ________________ 
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Република Србија 

Дом ученика средњих школа 

Број:  VIII /01- 804 

Датум: 17.09.2018 .год. 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

 

На основу чл. 40. Статута Дома  а у складу са чл.20. Правилника о похвалама и 

наградама ученика и о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (у даљем тексту: 

правилник), и по предлогу Педагошког већа, директор Дома ученика средњих школа у 

Крагујевцу доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

 1. Именује се Дисциплинска комисија за утврђивање дисциплинске одговорности 

ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера за школску 2018/2019. и 2019/2020. 

годину у следећем саставу: 

1) Дејан Радевић, васпитач ..........  председник комисије 

2) Мирјана Стојановић, васпитач .......  члан комисије 

3) Радојка Крсмановић, педагог ..............  члан комисије 

 

    и заменици: 

1.1. Александар Милојевић, васпитач 

  2.1. Ивана Стаменковић, васпитач 

 2. Задатак Комисије је да  спроведе поступак, испита и утврди чињенице и околности 

у вези са учињеном повредом,  као и да утврди да ли има основа за изрицање васпитно-

дисциплинске мере и изрекне васпитно-дисциплинску меру у првом степену. 

 3. Рад Комисије је хитан. 

4. О раду Комисије и свим предузетим радњама води се записник. Записничар је 

Јасмина Павловић. 

 5. О свом раду и изреченим васпитно-дисциплинским мерама, Комисија подноси 

извештај Педагошком већу. 

 6. У свом раду Комисија је дужна да се придржава Статута, Правилника о 

дисциплинској и материјалној одговорности ученика и других општих аката Дома.  

 
 

    О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 На седници Педагошког већа одржаној 13.09.2018.г. утврђен је предлог чланова и 

заменика комисије за утврђивање дисциплинске одговорности ученика, на основу кога је 

сагласно члану 20. Правилника  донето решење о именовању комисије, чији је мандат две 

школске године. У складу са одредбама чл.20-33. Правилника утврђени су задаци комисије 

као и опште смернице за рад. На основу овлашћења која има директор Дома сагласно закону, 

Статуту  и Правилнику, решење је донето као у диспозитиву.  

 

Доставити: 

- члановима  

- архиви            директор Дома  

                    Љубица Башић 


