
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
Дел. број : 2067/2 
20.12.2018. године 
К р а љ е  в о  
 
 
На основу члана 119.став. 2 тачка.1 и члана 85 став 15 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018), 
Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Сл. 
гласник РС“, број 68/2018)  и члана 227. Статута ОШ „Светозар Марковић“-Краљево (у 
даљем тексту: школа) Школски одбор на седници одржаној 20.12.2018. године донео 
је:  

 
 

ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ  
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Члан 1. 

Члану 18. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика бр. 322 од 

27.2.2018. године додаје се став 4 који гласи: 



ПЛАН ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Презиме и име ученика  Разред и одељење  

Одељењски старешина  

Отац 
 Контакт 

телефон 

 

Мајка 
 Контакт 

телефон 

 

Разлози за појачан васпитни 

рад (опис понашања ученика у 

школи, повреде обавеза које је 

ученик извршио) 

 

До сада предузете мере 
 

Ефекти до сада предузетих 

мера и активности 

 

Очекивани исход (промена у 

понашању коју желимо 

остварити реализацијом плана 

ПВР)  

 

Јаке стране ( снаге ученика) 

значајне за остваривање 

исхода 

 

Утицај средине (примарне 

породице и других 

сродника/старатеља/законских 

заступника, утицај вршњака, 

остали социјални утицаји) на 

понашање ученика  

 



АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ДЕФИНИСАНИХ ИСХОДА 

Активност Носиоци активности Временска динамика Очекивани исход 

    

    

    

    

    

    

 

Изречена васпитна/васпитно-дисциплинска мера:  

АКТИВНОСТИ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА 

Активност Учесталост Временски период Очекивани исход 

    

    

    

    

    

    

У Краљеву,                                                                                                                                                           Одељењски старешина, 

____.____.________ године                                                                                                         ________________________________ 

Са планом мера за појачан васпитни рад упознати родитељи: отац -  _________________________________________________ 

                                                                                                          мајка - ________________________________________________ 

и/или други законски заступник _______________________________________________________________________________. 

Коментар родитеља/другог законског заступника на план ПВР 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

ЕВИДЕНЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ 

ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА 

 

Име и презиме ученика  Одељење  

Изречена васпитна, односно 
васпитно-дисциплинска мера 

 

Лице задужено за праћење  

Активност Датум  Време (од-до) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Запажања лица задуженог за праћење о реализацији активности ДКХР: 

__________________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

Лице задужено за праћење 

_____________________________________ 

Са реализацијом активности ДКХР и ефектима упознат родитељ/други законски заступник: 

_____________________________________ 

 
 
 

  



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 3. 

Допуне Правилника ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли школе и  званичном сајту школе. 

 
Члан 4. 

Све остале одредбе Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 
ученика бр. 322 од 27.12.2018. године остају на снази.  

 
 
Правилник је објављен на oгласној табли   школе: 21.12.2018. године. 
Правилник је ступио на снагу: 29.12.2018. године. 
 
 
 

      Председник Школског одбора 
      

 ______________________________ 
                   Здравко Максимовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
Дел. број : 2067 
20.12.2018. године 
К р а љ е  в о  
 
На основу члана 119.став. 2 тачка.1 и члана 85. став 15. Закона оосновама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018), 
Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Сл. 
гласник РС“, број 68/2018)  Школски одбор на седници одржаној 20.12.2018. године 
донео је:  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
1.Усвајају се допуне  Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика у ОШ „Светозар Марковић'' у Краљеву дел. број 322 од 27.02.2018.године. 
2. Допуна Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли школе и званичном сајту школе. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж е  њ  е 
 

Чланом  119.став. 2 тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) прописано је да Школски одбор доноси 
општа акта установе. Сходно томе, Школски одбор је на седници одржаној 
27.02.2018.године, донео Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 
ученика у ОШ „Светозар Марковић'' у Краљеву дел. број 322 од 27.02.2018.године. 

Чланом 86. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања  и чл. 
18. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ „Светозар 
Марковић'' у Краљеву прописано је да ближе услове о начину, садржају , дужини, 
месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-
корисног, односно хуманитарног рада прописује министар. Правилник о обављању 
друштвено-корисног односно хуманитарног рада,  министар је донео 
30.08.2018.године и објављен је у Службеном гласнику РС број 68/2018. У Правилнику 
је прописано да је школа у обавези да својим општим актом пропише начин 
евидентирања и праћења друштвено-корисног , односно хуманитарног рада и 
извештавања о његовим ефектима. Из ових разлога  било је неопходно извршити 
допуне постојећег Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 
образцима који се односе на план појачаног васпитног рада са ученицима  и 
евиденцију о реализацији  активности друштевно-корисног односно хуманитраног рада 
са ученицима којима су изречене  васпитне и васпитно-дисциплинске мере.   

 
       Председник Школског одбора 
       ___________________________ 
  
                Здравко Максимовић 
                          



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
Дел. број : 2068/2 
20.12.2018. године 
К р а љ е  в о  
 
На основу члана 50. и члана 119.став. 2 тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и чл. 38.став 2. 
тачка 2.  и 230.Статута ОШ „Светозар Марковић'' у Краљеву,Школски одбор на седници 
одржаној 20.12.2018. године донео је:  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1.Усваја се Развојни план план ОШ „Светозар Марковић'' у Краљеву за период 
од 2018-2013 године. 

2. Развојни план  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном 
сајту школе. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж е  њ  е 
 
 

Чланом 50. и 119.став. 2 тачка 2. Закона оосновама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018)прописано је да Школски одбор 
доноси развојни план  установе. 

Развојни план устаове доноси се на основу извештаја о самовредновању и 
извештаја о спољањем вредновању установе. 

Развојни план доноси орган управљања , на предлог стручног актива за развојно 
планирање за период од три до пет година.  

 Сходно томе Школски одбор је на седници одржаној 27.02.2018.године донео 
Развојни план школе за временски период од 2018-2023.године. 

 
 
 
       Председник Школског одбора 
       ___________________________ 
               Здравко Максимовић 

        
 

 


