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ПСНПВНА ШКПЛА „********“
БАОА ЛУКА
н/р директпра

ПРЕДМЕТ – Преппрука-Изрицаое васпитнп-дисциплинске мјере

Ппштпвани,
Институција Пмбудсмана за дјецу запримила је пријаву-жалбу рпдитеља на изречену васпитнпдисциплинску мјеру ученику 8/4 разреда*******, а из разлпга штп пдлука није дпнесена у складу
са Закпнпм п пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу, штп није пбразлпжена и штп се из исте не види
шта је и када ученик урадип, а штп је квалификпванп кап непримјерен пднпс према ученицима и
наставницима.
На захтјев Институције шкпла је дпставила пптребну дпкументацију:
-Пдлуку брпј 78/19 пд 8.2.2019.гпдине кпјпм је ученику изречена васпитнп-дисциплинска мјера
пппмена пдјељенскпг старјешине и владаое врлпдпбар збпг недпличнпг ппнашаоа ученика
према ученицима и наставницима;
-Пдлуку шкплскпг пдбпра брпј ШП-111/19 пд 18.2.2019.гпдине кпјпм је пригпвпр на пдлуку п
изрицаоу васпитнп-дисциплинске мјере-пппмена пдјељенскпг старјешине, пдбијен кап
непснпван;
-Правилник п награђиваоу и изрицаоу дисциплинских мјера ученика Пснпвне шкпле
„**********“Баоа Лука пд 1.3.2012.гпдине;
-Извјештај п пбављеним савјетпдавним разгпвприма са ученикпм, пдјељенскпм заједницпм и
пдјељенским старјешинпм, са ученицима и пдјељенспкм заједницпм, индивидуални
инфпрмативни разгпвпр са рпдитељима ученика***********.

Из дпстављене дпкументације прпизилази:
Ученику је дана 8.2.2019.гпдине изречена васпитнп-дисциплинска мјера, али се дпнесенпм
пдлукпм не утврђује да ли се ради п лакшпј или тежпј ппвреди дужнпсти ученика; пдлукпм се не
утврђује шта је недпличнп ппнашаое ученика-шта је и кад урадип према ученицима, а шта, какп и
када се недпличнп ппнашап према наставницима.
Пдлукпм шкплскпг пдбпра пдбија се пригпвпр кап непснпван и кпнстатује да је пдлука дпнесена у
складу са Закпнпм и Правилникпм; у пбразлпжеоу се навпди да је недпличнп ппнашаое према
ученицима утврђенп кап лакша ппвреда пбавеза ученика Правилникпм п награђиваоу и
изрицаоу васпитнп-дисциплинских мјера, кап и ппступак утврђиваоа пдгпвпрнпсти.
Несппрнп је да је чланпм 10. Правилника кап лакша ппвреда пбавезе ученика утврђенп –
недпличнп ппнашаое према ученицима. Међутим, ученику је мјера изречена и збпг недпличнпг
ппнашаоа према наставницима, штп Шкплски пдбпр свпјпм пдлукпм не пбразлаже.
Правилникпм шкпле није утврђена лакша ппвреда пбавезе ученика збпг недпличнпг ппнашаоа
према наставницима.
Дпстављеним записницима п савјетпдавнпм раду препричава се дпгађај пд наведенпг датума.
Није јаснп заштп су пвп извјештаји п савјетпдавнпм раду, јер оихпв садржај п тпме не гпвпри. Пнп
штп је кључнп а штп из извјештаја призилази: „да у пдјељеоу 8/4 влада негативна атмпсфера, те
да су ученици ппдијељени у групе, пппуларних, неутралних и ппвучених ученика....те је кпнстантнп
пгпварају, чуднп гледају, а данас је какп навпди заплакала јер више није мпгла да издржи“
(записник п пбављенпм разгпвпру са ученикпм***********). „Заиста је евидентна ппдјела
ученика у групе, те је и атмпсфера сампм ппдјелпм у пдјељеоу нарушена“ (групни разгпвпр са
пдјељеоем 8/4 пд 24.1.2019.гпдине у пптпису психплпг шкпле).
Правилникпм шкпле кап лакше ппвреде пбавеза ученика, чланпм 10. Утврђенп је –недпличнп
ппнашаое према ученицима, из чега прпизилази да ученику не мпже бити изречена васпитнпдисциплинска мјера за лакшу ппвреду пбавезе ученика а кпjа се пднпси на недпличнп ппнашаое
према наставницима. Истпвременп, извјештаји п савјетпдавним разгпвприма ниједним дијелпм
не гпвпре п ппнашаоу ученика према наставницима, па није јаснп пп кпм пснпву и на пснпву чега
је ученику изречена мјера за оегпв пднпс према наставницима.
Чиоеница је да Закпнпм п пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу нису прпписана правила впђеоа
дисцпилинскпг ппступка. Међутим, Закпнпм п ппштем управнпм ппступку прпписанп је да1 су пп
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Закпн п ппштем управнпм ппступку („Службени гласник Републике Српске“ брпј 13/02, 87/07, 50/10, 66/18)пп пвпм закпну дужни су да ппступај удржавни пргани кад у управним стварима, рјешавају п правима,
пбавезама или правним интересима ппјединаца (члан 1). Пп пдредбама пвпг закпна ппступа се у свим пним
питаоима кпја нису уређена ппсебним закпнпм (члан 3). Ппд прганпм кпји впди ппступак ппдразумијева се
прган управе, други државни прган, управна прганизација, кап и предузеће, устанпве или друга
прганизација кпјима је закпнпм ппвјеренп вршеое јавних пвлаштеоа (члан 4)

пвпм закпну дужни да ппступају државни пргани, када у управним стварима, неппсреднп
примјеоујући прпписе рјешавају п правима, пбавезама или правним интересима ппјединаца.
Према Закпну, ученик мпже пдгпварати самп за ппвреду пбавеза кпја је дпказана и кпја је у
вријеме извршеоа била утврђена закпнпм или ппштим актпм шкпле.
Пдлукпм кпјпј се ученику изриче васпитнп дисциплинска мјера мпра се недвпсмисленп утврдити
када је ученик и на кпји начин извршип ппвреду пбавеза2.
У свим случајевима ппвреде пбавезе ученика, шкпла мпра да има у виду, прије свега, пснпвну
сврху изрицаоа васпитнп-дисциплинске мјере. Изречена мјера мпра прије свега бити васпитна, а
пнда и дисциплинска, и дпвпљнп ефикасна да на ученика дјелује превентивнп и да га спријечи у
нпвим ппвредама оегпвих пбавеза и да кпд ученика развија свијест п пптреби да се правила
шкплске дисциплине ппштују. Изречена мјера истпвременп треба превентивнп да дјелује и према
свим другим ученицима.
Да би се изрицаоем пдгпварајуће васпитнп-дисциплинске мјере пбезбједип циљ збпг кпјег је
мјера изречена, врлп је важнп да прпведени ппступак и изречена мјера у свему буду у складу са
закпнпм и ппштим актпм шкпле.

Имајући у виду напријед наведенп,
Пмбудсман за дјецу у складу са чланпм 9. Закпна п Пмбудсману за дјецу („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 103/08 и 70/12), предлаже ОШ „*********“ Баоа Лука предузимаое
пптребних мјера ради птклаоаоа ситуације кпја дпвпди дп ппвреде права ученика на начин да:
-Шкплски пдбпр ппништи пдлуку брпј ШП-111/19 пд 18.2.2019.гпдине кпјпм је пригпвпр на Пдлуку
п изрицаоу васпитнп-дисциплинске мјере пдбијен кап непснпван,
-Директпр шкпле ппништи пдлуку брпј 78/19 пд 8.2.2019.гпдине п изрицаоу васпитнпдисциплинске мјере ученику*********-пппмена пдјељенскпг старјешине, штп ппвлачи пцјену из
владаоа врлпдпбар, збпг недпличнпг ппнашаоа према ученицима и наставницима,
- да се у свим будућим случајевима изрицаоа васпитнп-дисциплинске мјере збпг ппвреде пбавеза
ученика псигура да изречена мјера буде у свему у складу са закпнпм и правилникпм, да буде
пбразлпжена са пптпунп и правилнп утврђеним свим чиоеницама и пкплнпстима кпје су пд
важнпсти за дпнпшеое закпните пдлуке,
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Закпн п ппштем управнпм ппступку, члан 197, став 2-пбразлпжеое мпра да садржи, између псталпг,
утврђенп чиоеничнп стаое и разлпге кпји, с пбзирпм наутврђенп чиоеничнп стаое упућују на пдлуку кпја је
дата у дисппзитиву.

-да предузме пптребне мјере ради утврђиваоа пкплнпсти п ппдјелама у разреду и дисциплини
кпја је нарушена и птклаоаоа узрпка такве негативне атмпсфере у разреду.
У складу са чланпм 9. Закпна п Пмбудсману за дјецу, пчекујемп да Институцију пбавијестите п
мјерама кпје сте предузели у рпку пд 15 дана.

Замјеница пмбудсмана за дјецу
др Нада Грахпвац

