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На основу чл.  15, 15а, 35., 36, 37, 38. и  Закона о ученичком и студенстког стандарда 

 ( „Службени гласник РС“ 18/2010, 55/2013, 27/2018- др.закон и 10/2019) и члана  37. 

Статута Дома ученика  средњих школа  Ниш, Управни одбор Дома на седници 

одржаној дана _________________ донео је 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 1. 

 

Правилима понаша ( у даљем текста Правила) уређује понашање запослених, ученика 

и трећих лица у Дому ученика средњих школа Ниш ( у даљем тексу: Дом) 

 

     Члан 2. 

Поштовањем и применом ових правила и  одговарајућом организацијом рада Дома 

обезбеђује се несметан рад, побољшава радна дисциплина, повећава безбедност 

ученика, обезбеђује очување домске имовине, имовине ученика, родитеља и трећих 

лица и доприноси угледу Дома. 

 

     Члан 3 

 

У Дому се негују  односи међусобног разумевања и сарадње, толеранције, и 

уважавања личности ученика, родитеља или законских заступника, запослених и  

трећих лица, поштовања приватности и неговања различитости. 

 

      

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

     

     Члан 4. 

 

У Дому су забрањене дискриминаторне активности, односно активности 

којима се на отворен или прикривен начин угрожавању, омаловажавају или 

дискриминишу  групе и појединци  по основу расне,  националне, етничке, језичке, 

верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и 

инвалидитета, конституције, здравственог стања, узраста, имовног стања, друштвеног 
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порекла, рођења,  политичког или другог уверења, културе, језика, подстицање или 

неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом који 

прописује забрану дискриминације.  

 

Под дискриминацијом лица или група лица сматра се свако непосредно или 

посредно на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и 

слобода, нехајно поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано 

прављење разлика повлађивањем или давањем првенства. 

   

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене  ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у 

неједнаком положају. 

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или 

трећег лица у у Дому врши се на основу ближих критеријума које заједнички 

прописују Министар просвете и  министар надлежан за људска права. 

 

III ЗАБРАНА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

    

     Члан 5. 

 

У Дому је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и 

занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална 

злоупотреба ученика или запослених. 

    

    Члан 6. 

Под насиљем и злостављањем подразмева се  сваки облик једанпут учињеног 

или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или 

запосленог. 

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 

запосленог да омогући услове за безбедан и сигуран боравак и рад, за  правилан развој 

ученика и несметано школовање. Дом је дужан да одмах поднесе пријаву надлежном 

органу ако се код ученика примете   знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

 

    Члан 7. 

 

Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање ученика од стране 

запослених или трећих лица, односно свако понашање које може да доведе 

достварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, запосленог или трећег 

лица, као и ученика према другим ученицима, запослених и трећим лицима. 
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Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи  до тренутног или 

трајног угрожавања психичког или емоционалног зравља и достојансва ученика, 

запосленог или трећег лица. 

Под социјалним насиљем подразумева се искључење ученика из групе 

вршњака, односно других запослених и различитих. 

 Под електронским насиљем подразумва се употреба информационих 

технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање 

достојанства, а остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, 

укључивањем у социјалне мреже, четовањем или путем веб-сајта. 

 

Установа је  у обавези да посебним актом пропише мере, начин и поступке заштите и 

безбедности ученика, у срадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе и 

другим надлежним институцијама. 

 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља или старатеља,или  

установе да у оквиру расположивих средстава  обезбеди услове за правилан развој 

ученика, што може имати за последицу  угрожавање физичког или менталног 

здравља.  

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-

васпитног рада неопходних ученику, нереаговање на сумњу о занемаривању од стране 

родитеља, пропусте у обављању надзора и заштите ученикаод повређивања , 

самоповређивања, употребе алкохола, дувана, психоактивних супстанци или 

укључивања у деструктивне групе или организације. 

           Члан  8. 

У Дому је забрањен сваки облик насиља и злостављама о којима говори Правилник. 

Установа је дужна да осигура безбедност и заштиту на раду запослених у складу са 

законом којим се уређује бeзбедност и здравље на раду. 

                       Због повреде забране из става 1 овог члана против лица покреће се 

прекршајни, односно кривични поступак. 

 

                                                       Члан  9 

 

Према ученицима  и запосленима који почине повреде обавеза ученика  или 

запослених, повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаравиња 

примењују се  само оне мере утврђене законским прописима и интерним актима 

Дома. 
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IV ЗАБРАНА НОШЕЊА ОРУЖЈА, АЛКОХОЛА, ЕКСПЛОЗИВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

           Члан 10. 

 

У Дому је забрањено држање, ношење и употреба оружја, односно 

експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, као и продаја, понуда, куповина 

ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини и на 

други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекивање и помагање у употреби 

супстанци или препарата који  су проглашени за опојне дроге, односно 

психоактивних супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних 

дрога, као и употреба алкохола. 

 

V ЗАБРАНА СТРАНАЧКОГ  И ВЕРСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА 

 

          Члан 11. 

 

У Дому није дозвољено страначко и верско  организовање и деловање и 

коришћење домског простора у те сврхе.  

 

VI ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

          Члан 12. 

 

 Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом 

доприносе угледу Дома и развијању позитивне атмосфере у Дому. 

 

          Члан 13. 

 

Запослени у Дому обавезан је да: 

 

o радне обавезе извршава уредно, благовремено, савесно и стручно и да се стално 

стручно усавршава; 

o рад обавља у одређено радно време, не изостаје са рада и не закашњава на рад; 

o сваки изостанак са рада, у току  24 часа  оправда, односно да о разлозима спречености 

за рад обавести непосредног руководиоца; 

o на рад не долази у припитом стању као и да за време рада не конзумира алкохол; 

o не изазива туче и свађе, поштујући личност и достојанство сваког запосленог у Дому 

o придржава се мера безбедности и здравља на раду, мере забране пушења и 

злостављања на раду; 

o извршава обавезе и послове које су ми поверили непосредни руководилац и Директор 
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o имаја коректан однос према колегама и трећим лицима ( корисницима услуга) у 

оквиру радних обавеза; 

o својим квалитетним радом и применом различитх метода и облика рада и активности 

обезбеђује подстицајну и безбедну средину; 

o поседује развијену свест  и осетљивост за препознавање свих облика , насиља, 

злостављања и занемаривања; 

o не оштећује имовину Дома и користи потрошни  материја и имовину Дома само у 

службене сврхе; 

o не износе документацију из Дома, средства и потрошни материјал без одобрења 

Директора 

o не оштећују имовину Дома, ученика, запослених и трећих лица; 

o долазе на посао прикладно одевени; 

o пријављује кршења правила Директору Дома; 

o придржава се одредаба Закона, општих аката и других прописа којима се регулишу  

обавезе и одговорности на раду и правила понашања. 

 

     Члан 14. 

 

Радници на обезбеђењу, хигијеничарке, васпитачи и остали запослени обавезни су без 

одлагања да обавештавају дежурног васпитача, директора, управнике објекта, 

секретара Дома и  директора Дома о свакој промени која  може довести до 

нарушавања реда и безбедности у Дому. 

 

VI  ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

 

     Члан 15. 

Ученици су обавезни: 

 

1) да се придржавају правила и других општих аката Дома  и дисциплиновано се 

понашају у: просторијама Дома, двориштима   Дома, на путу између Дома и школе и 

осталим локацијама на којима проводе слободно време и активностима у којима 

представљају Дом ( образовне, културне, спортске и друге активности). 

2)  да се придржавају одлука органа Дома;  

3) да поступају по налогу директора, управника објеката, васпитача и стручних 

сарадника као и организатора програма за попуну капацитета; 

4) да се за решавање проблема у односима  за другим ученицима, васпитачима, 

запосленима и трећим лицима обраћају дежурном васпитачу, управницима објеката, 

организатору програма за попуну капацитета и  директору. 

5) да поштују Кућни ред Дома  ида се понашају ускаду са одредбама Правилника о 

материјалној и дисциплинског одговорности ученика и дугих опших аката Дома; 
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6) да се пристојно одевају и воде рачуна о својим одевним и личним предметима, 

прибору и опреми; 

7) да чувају имовину Дома и имовину других организација за време посета или 

активности у којима  учествују или представљају Дом (образовне, културне,   

спортске и  друге активности); 

8)  да воде рачуна о  чистоћи и естетском изгледу Дома и домских дворишта; 

9)   да редовно похађају наставу у школи и улажу труд за постизање што бољих 

резлтата у учењу и понашањ 

10) да не изражавају националну, расну и верску нетрпељивост; 

11)  да редовно одржавају личну хигијену и хигијену собе; 

12) да се коректно понашају  према другим ученицима, запосленима и трећим лицима; 

13) да поштују личност других ученика, васпитача, осталих  запослених у Дому, као и 

трећих лица; 

14) да не доводе у Дом трећа лица без одобрења васпитача, управника објекта и 

директора Дома. 

     Члан 16. 

 

Одредбе забрањеног понашања ученика у Дому: 

 

1) злоупотреба права на смештај и исхрану; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Дом, односно 

исправи, коју издаје друга организација; 

3) изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине Дома или других 

ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом; 

4) отуђивање имовине Дома, других ученика или запослених у Дому; 

5) држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих 

течности и гасова; 

6) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци 

које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога; 

7) уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и алкохола у 

установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци; 

8) насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и електронско) 

или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или на јавном 

месту, којима се угрожава јавни ред и мир; 

9) подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене у 

Дому ; 

10) изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање 

података у евиденцији коју води Дом; 
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11) понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно 

правила понашања у установи; 

12) неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика. 

13) свако  неовлашћено сликање и снимање запослених, других ученика смештених у 

Дому, као и трећих лица, чиме се нарушава њихова личност и интегритет. Такође, забрањено 

је коришћење и постављање било каквих слика и снимака запослених, других ученика у 

Дому као и трећих лица на друштвеним мрежама и у  другим електронским гласилима, чиме 

се нарушава личност и индентитет ових лица као и Дома ученика средњих школа у Нишу као 

установе. 

                      Члан 17. 

 

Ученику који учини повреду обавезе из овог закона или општег акта, Дом је дужан  да 

обезбеди адекватну подршку стручног сарадника, а када је то потребно - сарађује са 

школом у коју је ученик уписан и са одговарајућим установама здравствене, односно 

социјалне заштите, ради промене понашања ученика. 

 

VIII ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

                     Члан 18. 

Родитељи, односно старатељи ученика и трећа лица ( удаљем тексту : остала лица) 

обавезни су да поштују Правила понашања и друге опште акте Дома. 

 

                      Члан 19. 

 

Остала лица обавезна су да приликом уласка у Дом јаве дежурном ученику ради 

евиденције као и дежурном васпитачу или раднику  на обезбеђењу. 

 

                       Члан 20. 

Остала лица обавезна су да према ученицима, запосленима и другим лицима који се 

нађу у просторијама Дома или домским двориштима, понашају коректно и пристојно. 

 

                       Члан  21. 

 

Родитељ, односно други законски заступник детета обавезан је и одговоран: 

 

1) да на позив установе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са 

учеником; 

2) за повреду забране из чл. 36-38. Закона о ученичком и студентском стандарду 

учињене од стране ученика; 

3) за теже повреде обавезе ученика из члана 15в Закона о ученичком стандарду и чл. 

14 ових Правила понашања; 
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4) да поступа одговорно и уважава препоруке надлежног лекара у вези са лечењем 

ученика; 

5) да поштује правила установе. 

 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну 

штету коју ученик нанесе установи, намерно или из крајње непажње, у складу са 

законом. 

 

Установа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну 

пријаву, ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског 

заступника. 

 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 22. 

 

Доношењем ових Правила  о понашању у Дому упаника средњих школа Ниш, 

престају да важе Прваила понашања   зав бр.423/4 од 28.08.2010. године. 

 

     Члан 23. 

 Измене и допуне ових Правила понашања у Дому ученика средњих школа 

Ниш врше се на начин и по постпку прописаном  за њихова доношења. 

 

                Члан 24. 

 

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома. 

 

 

У Нишу_____________ 

 

Објављено на огласној табли дана ------------------------------ 

 

 

 

      ПредседникУправног одбора Дома 

      ______________________________ 

                  Вања Стојковић, дипл. новинар 

     


