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На основу члана 51., став 1. тачка 1. Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени Гласник РС“ број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др.закон и 10/2019), и 
члана 25 став 1. тачка 1. Статута Дома ученика средњих школа Књажевац у Књажевцу,  а у 
складу са чланом 35. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
Гласник РС“ број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др.закон и 10/2019), Управни одбор Дома 
ученика средњих школа Књажевац у Књажевцу је на 14. седници која је одржана дана 25.08. 
2021.године, донео следећи 

 
 

П Р  А В И Л Н И К 

О КУЋНОМ РЕДУ И ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА  У 

ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ     
 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о кућном реду и правилима понашања ученика уређују се односи 

ученика, запослених и родитеља у Дому ученика средњих школа Књажевац у Књажевцу (у 
даљем тексту: Дом ученика) негујући принципе толеранције, међусобне сарадње  и 
уважавања, ненасилног решавања сукоба, поштовања приватности и неговања различитости.  

Поштовање овог Правилника обавезно је за све ученике који су остварили право на 
смештај и исхрану у Дом ученика (у даљем тексту: корисници услуга). 

 
Члан 2. 

 
О спровођењу овог Правилника старају се ученици и запослени у Дому ученика (у 

даљем тексту: запослени). 
 
2. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И СТРАНАЧКОГ ОКУПЉАЊА 

 
Члан 3. 

 
У Дому ученика су забрањене активности којима се на отворен или прикривен начин 

угрожавају, омаловажавају или дискриминишу групе и појединци по било ком основу, а 
нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, 
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, узраста, 
сексуалне оријентације, психичког или физичког инвалидитета, конституције или се 
подстиче на такво понашање. 

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају. 

У Дому ученика је забрањено вређање, насилно понашање и злостављање. 
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Члан 4. 
 
 У Дому ученика је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и 
занемаривање, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или 
запослених. 
 Сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или евербалног понашања 
које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства 
личности ученика или запосленог јесте насиље, односно злостављање. 
 Физичко насиље представља физичко кажњавање ученика од стране запослених и 
других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног 
телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог  према 
ученицима, као и ученика према другим  ученицима или запосленим. 
 Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања 
психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог. 
 Социјално насиље представља искључивање ученика или запосленог из групе и 
различитих облика социјалних активности Дома неприхватањем по основу различитости. 
 Дигитално насиље је злоупотреба информатиних технологије односно угрожавање 
достојанства слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, 
четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже.. 
 

Члан 5. 
 

 Забрањен је сваки облик насиља и злостављања у Дому, од стране ученика, његовог 
родитеља, односно старатеља или одраслог над учеником, васпитаче, стручним сарадником 
или другим запосленим или ангажованим лицем у Дому ученика. 

 
Члан 6. 

 
 Дом ученика је дужан да се у свом раду придржава следећих аката: 
  

 Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања; 
 Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама; 
 Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање; 
 Правилника о поступању Установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени Гласник 
РС“ број 104/2020); 

 Програма рада Дома за текућу годину ради заштите ученика и других лица од насиља 
којим се предвиђа конкретно посту пање Дома у текућој години ради спречавања 
насиља; 

 Других прописа и општих аката; 
 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања у Дому ученика средњих 

школа Књажевац у Књажевцу. 
 

3. ОДНОСИ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА:  
Члан 7. 

 
 Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим 
ученицима, запосленима и трећим лицима у Дому ученика може да одговара за соје 
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понашање, у складу са закљученим уговором о смештају, општим актима Дома ученика и 
одредбама важећих позитивно-правних прописа.  
 

Члан 8. 
 
 Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру своје собе и васпитне 
групе уз посредовање дежурног васпитача, а по потреби и уз посредовање других лица 
запослених у Дому. 
 Међусобне неспоразуме и сукобе запослених са корисницима услуга или трећим 
лицима која по неком основу бораве у Дому решава директор Дома. 
 О притужбама на рад и пословање директора Дома решава Управни одбор Дома. 

 
4. СТРАНАЧКО ОРГАНИЗОВАЊЕ: 

Члан 9. 
 
 У Дому  није дозвољно страначко организовање и деловање нити коришћење 
просторија Дома  у те сврхе. 
 
5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ДОМУ УЧЕНИКА 

1. Права ученика смештених у Дому ученика: 

 
Члан 10. 

 
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и 
посебним законима, а Дом и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а 
нарочито право на: 

 Квалитетан васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђен их 
законом и уважавање личности; 

 Подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и 
њихову афирмацију; 

 Заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 
 Благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његов боравак у 

Дому; 
 Право на информације о његовим правима и обавезама; 
 Слободу удруживања у различите групе, комисије и друге ученичке организације; 
 Подношење законом предвиђених правних средстава (приговора, жалбе и др.) ради 

остваривања права утврђених законом и општим актима Дома; 
 Остваривање свих права корисника услуга утврђених законом, општим актима Дома и 

уговором; 
 Стипендију, кредит, смештај, исхрану и васпитни рад у Дому ученика, у складу са 

посебним законом и подзаконским актима; 
 Безбедну животну средину; 
 Остала права у складу са законом. 

 
Члан 11. 

 
 Право на васпитни рад има ученик који је остварио право на смештај у установу. 
 Васпитним радом у установи обезбеђују се нарочито: развијање интелектуалних и 
радних способности ученика; очување и унапређење  здравља ученика,; помоћ у учењу и 
извршавању школских обавеза; праћење ученикових постигнућа; подстицање социо-
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емоционалног развоја личности ученика; развијање моралних и естетских вредности ученика 
и организовање слободног времена. 
 Васпитни рад се остварује на основу програма васпитног рада који се доноси у складу 
са законом. 
 
 2. Обавезе ученика смештених у Дому: 
   

 Обавезе ученика приликом усељења: 

 
Члан 12. 

 
 Ученик је дужан да пре усељења у Дом приложи сву потребну документацију за 
пријем, лекарско уверење не старије од 15 дана приликом усељења у Дом и извод из матичне 
књиге рођених.  
 Законски заступник ученика је дужан да закључи уговор о смештају и исхрани 
ученика  са Домом ученика.  
 У условима пандемије болсети Covid 19, законски заступник је дужан да пре 
усељења потврди писаном изјавом да ученик и чланови породице нису под 
здравственим надзором, односно да код ученика и чланова породице не постоји сумња 
на инфекцију нити је потврђена болест  Covid 19. Такође, потребно је да родитељи дају 
писану изјаву да су упознати са обавезом да по позиву морају хитно да дођу у Дом, а у 
изузетним случајевима у року од 24 сата. Родитељи треба да дају и писану изјаву да су 
унапред сагласни са свим предлозима за лечење које даје лекар у одсуству родитеља 
(хоспитализација, врста терапије и сл.) 
 Ученик може да се усели у Дом након што буде имао сву потребну документацију из 
става 1. овог члана, закључен уговор и потписане све изјаве из става 3. овог члана. 
 Приликом усељења ученик се комисијски задужује собним инвентаром којом 
приликом добија реверс на основу ког се и раздужује приликом исељења из Дома. 
 

 Обавезе ученика за време  боравка у Дом ученика: 
 

Члан 13. 
 

 Ученик је дужан да: 
 редовно похађа наставу и професионалну праксу у школи; 
 поштује домска правила, одлуке директора, васпитача и органа Дома; 
 придржава се закљученог уговора о смештају у Дому, општих аката Дома и важећих 

позитивно-правних прописа; 
 прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике, родитеље, односно 

старатеље и васпитача у Дому у чијој се васпитној групи налази; 
 чува личну имовину, имовину других станара Дома и домску имовину; 

 правилно користи инвентар и имовину Дома, санитарне просторије и уређаје у Дому; 
 у Дому борави уредан, прикладно одевен са пристојном фризуром; 

 улазак у просторије Дома најави куцањем; 
 не омета извођење активности у Дому ученика; 
 по налогу дежурног васпитача донесе наставна средства, учила и прибор која су 

потребна за нормално одвијање активности ученика; 
 не прави буку, не ремети мир за време поподневног и ноћног одмора или за време 

учења; 
 да се пристојно понаша и да поштује личност других ученика, запослених и осталих 

лица у Дому; 
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 не изазива туче нити да учествује у њима у Дому или ван Дома; 
 благовремено пријави одсуство из Дома; 
 не посећује кладионице, коцкарнице и сл. 
 да се стара о мерама заштите од пожара и да учествује у гашењу пожара, по потреби; 

 да се стара о очувању  животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 
етике; 

 остале обавезе ученика предвиђене овим правилником, уговором о смештају и 
важећим позитивно-правним прописима. 

 
 У условима пандемије болести  Covid 19, ученици су дужни да: 

 Спроводе мере појачане личне хигијене, да редовно перу руке и користе средства 
за дезинфекцију која су им доступна у Дому; 

 Носе маске у објекту обавезно при кретању кроз заједничке просторије и током 
стајања  на линији у трпезарији; 

 Поштују забрану одласка у туђе собе због спречавања боравка већег броја 
ученика у једној просторији; 

 Обавезно поштују распоред узглавља кревета. Јастуке не пребацивати на другу 
страну; 

 Држе дистанцу за време боравка у соби; 

 Избегавају непосредне контакте; 

 Маске редовно мењају а искоришћене одлажу у канте за отпатке; 

 Памучне маске редовно перу и пеглају; 

 У трпезарију поштују дистанцу при чекању у реду и одређен распоред седења. 
Столице не пребацивати на друга места; 

 У учионици поштују распоред седења. Столице не пребацивати на друга места; 

 Поштују забрану окупљања у холу и другим заједничким просторијама; 

 Поштују распоред тушитања и не праве гужву испред купатила; 

 Сваке вечери и јутра мере температуру личним топломером који није са 
живиним стубом и уписују у температурну листу; 

 Прате своје здравствено стање и повећану температуру или друге симптоме  и 
одмах пријаве васпитачу и поштују упутства добијена од њега; 

 Поштују забрану посета и довођења трећих лица у Дом; 

 Обавезно промене обућу пре уласка у собу. Обућа која се носи ван Дома треба да 
се одложи у ципеларе а у собу се улази у папучама које се носе у просоторијама 
Дома. У тим папучама забрањено је излажење ван Дома. У учионици је обавезно 
ношење папуча; 

 Поштују забрану одласка у теретану и друга места у граду на којима су већа 
окупљања. Законски заступник је дужан да редовно прати здравствено стање 
свог детета и да га у Дом не шаље уколико  пре поласка показује симптоме 
болести. Такође је дужан да по позиву васпитача због симптома заразне болести 
одмах дође и преузме своје дете и одведе га лекару и да о резултатима прегледа 
одмах обавести Дом. 

 
Члан 14. 

 
 Активности које су забрањене у установи: 

 дискриминација, насиље и злостављање по било ком основу као и изазивање или 
учествовање у тучи у установи или ван ње; 
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 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; 

 држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, запаљивих 
течности и гасова; 

 страначко и верско организовање; 
 пушење у просторијама дома; 
 ремећење ноћног одмора; 
 одлазак девојчица на мушки спрат односно дечака на женски, без дозволе васпитача; 
 пењање на кров дома; 
 коцкање; 
 долазак у дом након 22 часа; 
 ноћење ван дома без сагласности родитеља и евидентирања сагласности у књигу 

евиденције; 
 отуђивање и уништавање домске и туђе имовине. 

 
6. УЧЕЊЕ 

Члан 15. 
 
 Учење се одвија у учионици према плану учења. 
 Учење се одвија у собама само уз дозволу васпитача. 
  У условима пандемије болести  Covid 19, учење се одвија у учионици према 
плану и распореду седења. Није дозвољено померање столица и прављење другачијег 
распореда седења. 
 

Члан 16. 
 
 Ученици могу да организују прославе у Дому у договору са васпитачем и уз одобрење 
директора Дома. 
  У условима пандемије болести  Covid 19 не могу се организовати прославе у 
Дому. 
 
7. УЗИМАЊЕ ХРАНЕ: 

Члан 17. 
 

 Исхрану ученицима обезбеђује кухиња Дома, у складу са одеђеним 
нормативима и јеловником. 

 Храна се узима искључиво у трпезарији Дома према утврђеним терминима 
издавања оброка; 

 Узимање оброка ван предвиђеног времена дозвољено је из оправданих разлога, 
уколико је благовремено пријављено претходног дана кухињи од стране 
васпитача; 

 Забрањено је износити кухињски инвентар из кухиње; 
 Изношење хране из трпезарије није дозвољено осим за болесне ученике као и 

ученике који ће свој оброк појести у школи уз сагласност васпитача. Овим 
ученика оброк ће спаковати запослени у кухињи у домској амбалажи; 

 Ученик је дужан да прибор са остацима хране врати на за то предвиђено место; 
 Ученик је дужан да место за столом које користи остави уредно; 
 За проблеме настале у подели хране ученик се обраћа дежурном васпитачу. 
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  У условима пандемије болести  Covid 19 узимање хране се врши по групама у 
одређеним терминима према утврђеном распореду. Ученици су дужни да у реду чекају 
поштујући дистанцу која је означена и на поду у трпезарији и то обавезно заштићени 
маскама.  Ученици обедују за столовима који су безбедно распоређени у трпезарији и не 
смеју мењати распоред столова  и столица. Маске могу одложити само за време 
обедовања. Кувари ученицима сервирају цео поручени оброк. Из употребе се избације 
послуживање из посуда за заједничку употребу (кечап, сенф,сланик..) као и 
самопослуживање истим прибором из заједничких гондола. 
 
8. ДНЕВНИ И НОЋНИ ОДМОР: 
 

Члан 18. 
 

 Ученици су дужни да се придржавају времена за поподневни и ноћни одмор; 
 У то  време у Дому морају да владају мир и тишина; 
 Мир и тишину за време поподневног одмора обезбеђује дежурни васпитач, а за 

време ноћног одмора, уколико васпитач није ту, обезбеђује дежурни радник 
обезбеђења; 

 За време ноћног одмора у собама за спавање морају бити угашена светла; 
 Ако у то време има потребе за учењем оно се обавља у спаваћој соби уз 

укључену зидну лампу, уз дозволу васпитача. 
 
9. ОДСУСТВОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ДОМА: 

 
Члан 19. 

 
 Ученици су дужни да се придржавају термина предвиђених за рад Дома. 
 Ученик који не може да испоштује време из тачке 1 овог члана (касни из оправданих 
разлога) дужан је да се унапред јави васпитачу. 
 Ученик је дужан да се јави васпитачу у следећим случајевима: 

 Када иде кући у току недеље или планира целодневно одсуство из Дома ученика по 
неком основу; 

 Када се не враћа у Дом ученика према најављеном и евидентираном термину; 
 Када у току радне недеље иде ван Књажевца; 
 Када викенд не проводи кући. 

 
 У свим наведеним случајевима потребна је сагласност родитеља која се евидентира у 
књигу дежурства. 
  У условима пандемије болести  Covid 19 ученици су дужни да се придржавају 
Плана боравка ученика у Дому. Не препоручује се одлазак на прославе и ноћење ван 
Дома или куће.  
 
10. ПРИЈЕМ ПОСЕТА 

Члан 20. 
 

 Посете се примају ван времена предвиђеног за учење. 
 Посете се обавезно пријављују дежурном васпитачу. 
 Посете се примају у просторијама које су за то одређене. 
 У условима пандемије болести  Covid 19 није дозвољено примање посета. 
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11. КОРИШЋЕЊЕ БОЛОВАЊА У ДОМУ 
 

Члан 21. 
 

 Болестан ученик је дужан да обавести васпитача о болести, да се обрати лекару 
и да затражи од изабраног лекара оправдање изостанка за школу; 

 Ученик је дужан да оправдање из тачке 1. овог члана покаже на увид 
васпитачу; 

 Ако се болестан ученик лечи у Дому, лечење се спроводи у спаваћој соби 
ученика; 

 Дужа лечења као и лечења од вирусних инфекција обављају се ван Дома; 
 Сва инфективна лечења обављају се ван зграде Дома; 
 У Хитним случајевима дежуран васпитач је обавезан да позове хитну помоћ и 

обавести родитеље; 
 У условима пандемије болести  Covid 19 у случају сваке сумње на заразну 

болест ученик се изолује у собу за изолацију и по доласку родитеља 
напушта Дом. Обавезно је поступање по предвиђеним процедурама и 
упутствима надлежних здравствених и епидемиолошких служби. 

 
12. ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИКА 
 

Члан 22. 
 

 Ученици на васпитним групама бирају своје представнике који ће бити укључени у 
рад педагошког већа и доношење одлука. Бира се 4 представника ученика, по један из сваког 
разреда. Бира се и 4 ученика који ће бити чланови Тима за заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања. Ученици бирају и чланове следећих Комисија: 
комисија за исхрану, комисија за хигијену и комисија за културно-забавни живот. 
 
13. ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 

 
Члан 23. 

 
 Брига о личној хигијени и уредности спаваћих соба је свакодневна обавеза 

свих ученика; 
 Ученици морају имати прибор за личну хигијену, пар папуча, пиџаму и лични 

веш; 
 Замена постељине врши се на сваких 15 дана, према утврђеном распореду; 
 Није дозвољено коришћење личне постељине; 
 Није дозвољено сушити веш на отвореним деловима зграде (прозори, терасе) 

који су видљиви са улице или друге јавне површине; 
 Детаљније чишћење соба-генерално, врши се једанпут месечно; 
 Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу на степеништи 

или другим заједничким просоторијама, уређајима у згради и дворишту; 
 Забрањено је прљати или на било који други начин оштећивати зидове, врата, 

прозоре, уређаје и друге делове зграде; 
 Забрањено је писање и цртање по зидовима, средствима, опреми, инвентару 

Дома и училима, лепљење натписа и постера на вратима собе и др. 
 

 У условима пандемије болести  Covid 19  ученици су дужни и да: 
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◦ Појачано брину о личној хигијени, нарочито хигијени руку, као и 
уредности спаваћих соба; 

◦ Поседују прибор за личну хигијену, пар папуча, пиџсму, лични веш, 
довољно маски за све дане боравка у Дому и топломер за личну 
употребу који није са живиним стубом; 

◦ Замену постељине врше једном недељно, према утврђеном распореду; 

◦ Користе искључиво домску постељину; 

◦ Придржавају  се распореда коришћења санитарних просоторија. 
 
14. КОРИШЋЕЊЕ СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 
 

Члан 24. 
 
 Корисници услуга Дома дужни су да заједничке просоторије после сваке употребе 
врате у првобитно стање, да отпатке направљене приликом боравка у заједничким 
просоторијама баце у корпу, а просоторије након употребе оставе чисте и уредне. 
 Приликом напуштања просоторије дужни су да угасе светло и искључе све уређаје 
које су користили, а да кључ од ових просторија врате дежурном васпитачу. 
 У условима пандемије болести  Covid 19  није дозвољено коришћење заједничких 
просоторија, осим учионице и трпезарије. Задржавање у хидницима, на степеништу и у 
холу није дозвољено, а за време боравка у том простору ученици су обавезни да носе 
заштитне маске и поштују дистанцу. 

Члан 25. 
 
 Ученик је дужан да остави закључану собу приликом њеног напуштања. 
 Ученик је дужан да затвори прозоре собе у којој борави приликом напуштања исте. 
 У условима пандемије болести  Covid 19 ученици су дужни да појачано воде 
рачуна о хигијени соба, редовно проветравају, користе расположива дезинфекциона 
средства, поштују распоред узглавља који не смеју мењати. У соби ученици могу 
боравити без маске уз обавезу држања прописане дистанце. Није дозвољен одлазак у 
другу собу како би се спречио боравак већег броја особа на малом простору. 
 

Члан 26. 
 
 При коришћењу соба и заједничких просторија у згради забрањено је виком, буком, 
трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати друге ученике, 
кориснике домских услуга. 
 Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарат, радио и телевизијског 
пријемника, као и свирање и певање у соби, односно згради, дозвољено је само до собне 
јачине звука. 
 Обавезе из става 1 и 2. овог члана имају и сви запослени у Дому. 
 
15. ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ВЕЗАНЕЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

 
Члан 27. 

 
 Ученик, у вези са безбедношћу и здрављем има следеће обавезе: 

 да не предузима радње којима може угрозити безбедност и здравље лица која 
борае у Дому или имовину других лица или Дома ученика; 

 да поштује мере забране коришћења електричних апарата у својим собама; 
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 да фен за косу, апарат за бријање и пеглу користи искључиво у санитарном 
просотору; 

 да примењује мере заштите и безбедно рукује средствима и опремом у Дому 
ученика; 

 да се служи личним заштитним средствима и опремом у случају потребе., 
наменски их користи и правилно рукује њима; 

 да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити 
обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или 
безбедност других; 

 да одмах обавести дежурног васпитача о кваровима које је проузроковао или 
их је приметио, акоји би могли да угрозе безбедност ученика и запослених; 

 да одбије извођење активности ако му прети непосредна опасност по живот 
или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере-све док се ти 
недостаци не отклоне. 

 У условима пандемије болести  Covid 19 ученик је обавезан да поштује све 
мере које су прописане у Дому ради превентиве и заштите од заразних 
болести. 

  
16. ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ВЕЗАНЕЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 
 

Члан 28. 
 
 Ученици су обавезни да спроводе прописане мере противпожарне заштите, као што 
су: 

 упознавање са опасностима од избијања пожара и стално спровођење мера за 
заштиту од пожара; 

 најхитније обавештавање о пожару било ког запосленог лица у Дому; 
 учествовање у гашењу пожара. 

 
Запослени је дужан да позове ватрогасну службу уколико постоји потреба за 
њиховом интервенцијом на гашењу пожара. 

 
17. ЗАБРАНА УНОШЕЊА ЕКСПЛОЗИВНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПАСНИХ 
ПРЕДМЕТА 

Члан 29. 
 
 Строго је забрањено у зграду Дома  уносити експлозивни материјал, оружје, каме, 
бодеже, пиротехничка средства као и друге опасне предмете. 
 

 
18. ПОСТУПАК ПРИЛИКОМ ИСЕЉЕЊА ИЗ ДОМА 

 
Члан 30. 

 
 Собним инвентаром корисници услуга Дома се задужују приликом доласка у Дом 
којом приликом се попуњавају реверси на основу којих се и раздужују. 
 Ученици су дужни да приликом напуштања Дома, ћебад, јастук и постељину којим се 
дуже, врате раднику вешераја који ће ученика раздужити. 
 Ученици су дужни  да собу оставе уредну. 
  

Члан 31. 
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 Кад ученици трајну напуштају Дом, дужни су да у потпуности испразне ормаре и 
раздуже свим инвентаром Дома којим су се задужили. 
 Ученик је дужан да измири све своје обавезе према Дому а потврду финансијске 
службе преда васпитачу ради раздужења. 

 
Члан 32. 

 
 Све обавезе Дома ученика према кориснику услуга престају даном раскида уговора, 
осим оних утврђених законом 

 
19. НАДОКНАДА ШТЕТЕ: 

Члан 33. 
 

Обавеза корисника услуга Дома је да свако уочено оштећење или квар на домској 
имовини пријави одмах дежурном васпитачу или другом лицу запосленом у Дому. 

Неодговорно коришћење и руковање туђом имовином, њено оштећење и уништавање 
повлачи обавезу надокнаде штете од стране починиоца. 

Сву почињену штету или недостатак имовине и инвентара Дома одговорна лица су 
дужна да надокнаде. 

Штета која је настала у заједничким просторијама које користе корисници услуга 
Дома, а за које се незна ко је починилац сматра се колективном (заједничком) штетом. 

Штета се констатује комисијски и евидентира записнички. 
 
20. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 
 

 Са учеником који учини повреду обавеза предвиђених Законом о ученичком и 
студентском стандарду или општим актом Дома ученииа, Установа је дужна да појача 
васпитни рад активностима васпитача или стручног сарадника, а кад је  то потребно сарађује 
са школом у којој је ученик уписан и са одговарајућим установама здравствене односно 
социјалне заштите ради промене понашања ученика. 

 
Члан 35. 

 
 Ученик је дужан да права користи у складу са овим законом и општим актом установе 
и да се одговорно односи према имовини, другим ученицима и запосленима у установи. 
 Ученик може да одговара дисциплински и материјално. 
 Ученик одговара дисциплински за повреду обавезе која је у време извршења била 
утврђена законом или општим актом установе. 
 Ученик који у установи проузрокује материјалну штету намерно или крајњом 
непажњом одговара за штету, у складу са законом. 
 Дисциплински поступак за утврђивање повреде обавезе и одоговорности ученика, 
установа води применом правила општег управног поступка и окончава се решењем. 
 

Члан 36. 
 
 Распоред дневних активности у Дому саставни је део овог правилника и дат је у 
прилогу истог. 
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21. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 37. 

 
 Овај Правилник мора да буде видно истакнут у холу зграде Дома ученика. 
 

Члан 38. 
 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о понашању у 
Дому ученика средњих школа Књажевац у Књажевцу, број 156/04-7 од 17.02.2011.године. 
 

Члан 39. 
 
 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављувања на огласној табли Дома. 
 

Члан 40. 
 

 Овај Правилник је сачињен у четири (4) оригинална примерка. 
  
        
          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

   Славољуб Лазаревић 

 
     _________________ 

 
 
 
 
Достављено: 

 Председнику и члановима Управног одбора, 
 Огласној табли Дома, 
 Васпитној служби Дома, 
 Сајту Дома ученика, 
 Архиви Дома. 


