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Поштовани ученици и родитељи 
обавештавамо Вас о новим законским решењима прописаним чл. 79. – 84. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
број 88/17 и 27/18) а који се тичу права детета и ученика, обавеза и 
одговорности ученика као и одговорност родитеља 

 
 ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА  

Права детета и ученика  

Члан 79  

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним 
уговорима, овим и другим законима.  
Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање 
права детета и ученика, а нарочито право на:  
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа 
и циљева из чл. 7. и 8. овог закона;  
2) уважавање личности;  
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане 
таленте и њихову афирмацију;  
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за 
образовање и васпитање;  
6) информације о правима и обавезама;  
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;  
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање 
ученичког парламента;  
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;  
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у 
образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана 
нису остварена;  
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;  
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12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са 
посебним законом; 13) друга права у области образовања и васпитања, у 
складу са законом.  
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може 
да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из 
става 2. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и 
ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана 
сазнања о повреди права.  
Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног 
радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда 
права детета и ученика.  
Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз 
консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским 
заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме 
одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.  

Обавезе ученика  

Члан 80  

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању 
права.  
Ученик има обавезу да:  
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  
2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;  
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским 
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и 
родитеље, односно друге законске заступнике;  
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 
наставника;  
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у 
школи;  
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  
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7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима 
еколошке етике.  

Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика  

Члан 81  

Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има 
право да поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена 
права утврђена овим или другим законом, у случају:  
1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави, 
приговору или жалби;  
2) ако је повређена забрана из чл. 110-113. овог закона;  
3) повреде права детета и ученика из члана 79. овог закона.  
Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други 
законски заступник детета и ученика може поднети у року од осам дана од 
дана сазнања за повреду својих права.  
Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у 
року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене 
неправилности и одредити јој рок од три дана од упозорења за отклањање 
уочене неправилности.  
Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство 
ће предузети одговарајуће мере, у складу са законом.  

Приговор на оцењивање, оцену и испит  

Члан 82  

Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, 
односно други законски заступник има право да поднесе:  
1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;  
2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и 
другог полугодишта;  
3) приговор на испит.  
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Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у 
року од три дана од саопштења оцене.  
Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог 
полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од дана 
добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних 
разреда у року од 24 сата.  
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од 
саопштавања оцене на испиту.  
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским 
старешином, одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од 
три дана, односно у року од 24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог 
члана, претходно прибављајући изјаву наставника.  
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен 
приговор, у року од три дана од доношења одлуке достави одлуку.  
Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, 
образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, директор 
поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у 
установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и 
поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три 
члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.  
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, 
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и 
закључивање.  
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за 
област оцењивања и комуникацијских вештина.  
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно 
усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да 
захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране 
просветног саветника.  
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином 
оцени да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у 
складу са прописима упућује одељењском већу на разматрање и поновно 
одлучивање, уз учешће стручних сарадника.  
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Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу 
са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем 
поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.  
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће 
испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у 
року од три дана од дана подношења приговора.  
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, 
ангажује стручно лице из друге школе.  
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна 
оцена, не може да буде члан комисије.  
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не 
могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.  
Оцена комисије је коначна.  

Одговорност ученика  

Члан 83  

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не 
поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 
пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању 
њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског 
заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске 
заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, 
посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим 
установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и 
пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.  
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом 
школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана 
овим законом и за повреду забране из чл. 110-112. овог закона.  
Теже повреде обавеза ученика су:  
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање 
података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно 
орган;  
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2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа 
или орган, односно исправи коју изда друга организација;  
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, 
ученика или запосленог;  
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 
алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;  
5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства 
или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;  
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност 
других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим 
активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које 
доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;  
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у 
сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку 
оцењивања;  
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 
рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова 
након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског 
заступника од стране школе;  
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под 
условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради 
корекције понашања ученика.  
За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у 
изрицању мера.  
Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну 
штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу 
са законом.  

Одговорност родитеља  

Члан 84  

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:  
1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;  
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2) за редовно похађање наставе;  
3) за редовно похађање припремне наставе;  
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања 
спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;  
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана 
престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом 
лекарском или другом релевантном документацијом;  
6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада 
са учеником;  
7) за повреду забране из чл. 110-112. овог закона учињену од стране ученика;  
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. овог закона;  
9) да поштује правила установе.  
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади 
материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње 
непажње, у складу са законом.  
Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог 
законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.  
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