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На основу члана 35.став 3 и члана 51.став 1 тачка 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Сл.гласник РС“, бр.18/10, 55/13, 27/18-др.закон и 10/19 ), као и члана 30.став 1 
тачка 1. Статута Дома ученика средњих школа у Трстенику (бр. 636/010 од 01.06.2010.године, 
309/11 од 24.02.2011. године, 976/11 од 03.06.2011.године и 1350/19 од 24.05.2019.), Уредбе о 
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID-19 („Сл.гласник бр.66/20, 93/20, 
94/20, 100/20, 109/20,111/20), као и на основу Стручног упутства о мерама заштите здравља 
ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у 
Републици Србији у школској 2020/2021.години (МПНиТР број 611-00-1346/1/2020-05 од 
21.08.2020.године), Упуства о мерама заштите здравља студената и запослених у студентским 
домовима и ресторанима (МПНиТР број 611-00-1346/2/2020-05 од 21.08.2020.године), 
Управни одбор Дома, дана 25.09.2020.године, доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРСТЕНИКУ 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником о Правилима кућног реда Дома ученика средњих школа у 
Трстенику ( и на даље: Правилник о Правилима кућног реда) се, у складу са законом, другим 
прописима и Статутом Дома ученика средњих школа у Трстенику ( даље:Дом ), регулише 
организација  живота и рада и норме понашања  ученика и студената као корисника услуга 
Дома ( даље: корисници ). 

 

Члан 2. 

Правилник о Правилима кућног реда се односе на круг права која корисници користе у 
Дому. 

Ученици у Дому, као корисници, имају  право на  смештај, исхрану и васпитни рад, 
као и на  културне, уметничке и рекреативне активности и информисање, у складу са 
законом, другим прописима и Статутом  Дома. 

Студенти у Дому, као корисници, имају право на смештај, исхрану, као и  право на 
културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање, у складу са 
законом, другим прописима и Статутом Дома. 

Дом корисницима издаје лични документ који они морају поседовати. 
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Члан 3. 

 

У Дому се међу корисницима  негују односи међусобног разумевања, и уважавања 
личности, полазећи од  толеранције, међусобне сарадње, и уважавања, ненасилног решавања 
сукоба, поштовања приватности и неговања различитости. 

Забрањена је свака дискриминација, насиље и злостављање у Дому, на начин како то 
налажу законске одредбе. 

Забрањено је  страначко и  верско организовање и деловање у Дому, на начин 
прописан законом. 

У Дому постоји законска забрана у погледу уношења, поседовања, коришћења и 
посредовања у коришћењу оружја, експлозивних и других материјала, опојних дрога и 
алкохола, на начин прописан законом. 

Пушење у Дому је забрањено, као и коцкање, на начин прописан законом. 
Непоштовање правила кућног реда повлачи васпитно-дисциплинску и материјалну 

одговорност ученика, односно дисциплинску и материјалну одговорност студента,у складу са  
законом и посебним  општим  актом Дома. 

 

II   ШКОЛСКЕ  ОБАВЕЗЕ  УЧЕНИКА И УЧЕЊЕ У ДОМУ 

 

Члан 4. 

Ученици су дужни да  редовно похађају наставу и  професионалну праксу. 
У Дому се ученици припремају  за наставу у време предвиђено  за обавезно учење  и 

по потреби, ван тог времена. 
У време  учења  мора се обезбедити мир и тишина, о чему се старају дежурни ученик и 

дежурни васпитач. 
Учење се одвија у учионици. Рачунари у учионици се користе по одобрењу васпитача, 

искључиво за школске потребе. Забрањено је изношење рачунарске опреме из учионице, 
отварање кућишта  рачунара, инсталирање и мењање софтвера. 

Сви изузеци у вези  времена и простора за учење морају се  договорити са васпитачем. 

 

III  ДОЛАЗАК У  ДОМ  И НАПУШТАЊЕ  ДОМСКИХ  ПРОСТОРИЈА 

 

Члан 5. 

Ученици се морају придржавати  распореда дневних активности, што подразумева 
долазак у Дом или напуштање Дома у прописано време. 

О спречености доласка у Дом у прописано време, ученици су дужни  да унапред 
обавесте васпитача. 

Ученици који  у Дом долазе касније, не  смеју реметити  одмор оних корисника који су 
већ легли. Долазак ученика у Дом, је уз одобрење васпитача најкасније до 23 часа, а уз 
одобрење и родитеља до 24 часа. 
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За ноћење ученика код рођака или пријатеља, потребна је сагласност васпитача и 
родитеља ученика која мора бити уписана у Књигу дежурства.  

Није дозвољено  напуштање Дома у  време када то није предвиђено распоредом 
дневних активности или без сагласности васпитача. 

Ученици који путују кући за време викенда, уписују се у предвиђену евиденцију. 
Улаз у Дом се закључава и откључава према распореду дневних активности. 
 

IV   ПРИЈЕМ  ПОСЕТА  УЧЕНИКА 

Члан 6. 

Посете се примају у  слободно време ученика ( ван времена предвиђеног за учење ) у 
посебним за то одређеним  просторијама ( ТВ сала и хол Дома) у Дому и нису дозвољене у  
периоду од 21:30 до 7:00 часова. 

Посета се обавезно пријављује на портирници и обавештава се  дежурни васпитач. 
Обављање разговора по долазним телефонским позивима омогућено је ученицима у 

периоду од 18:30 до 21:30 часова , у портирници или код дежурног васпитача. 
Ученици могу обављати прославе на начин и у просторијама Дома како то одреди 

васпитач Дома. 
Приликом уласка у собу другог ученика, тј. корисника, ученик се најављује, односно 

куца на врата. 
Није дозвољено самовласно улажење и задржавање по туђим собама.  

 

V   НОЋНИ  ОДМОР  УЧЕНИКА   

Члан 7. 

Ученици су дужни да се  придржавају  времена предвиђеног за ноћни одмор. 
После повечерја у  собама за спавање мора бити угашено светло, уз обезбеђен мир и 

тишину. 
Ако у то време има потребе за учењем, оно се обавља у учионици Дома. 
Уколико у време повечерја има потребе  за праћењем ТВ програма, о томе се мора  

обавити договор са дежурним  васпитачем.  
Буђење и устајање ученика спроводи се у време одређено распоредом дневних 

активности. 

 

VI  КОРИШЋЕЊЕ  БОЛОВАЊА  У  ДОМУ  

 

Члан 8. 

Болестан ученик је дужан да се обрати лекару и добије потребну терапију и оправдање 
за школу.  

Пре и после одласка  на лекарски преглед, ученик се јавља дежурном васпитачу 
Лечење болесног ученика се спроводи у његовој соби у Дому. 
Дужа лечења се обављају ван Дома, као и лечење од заразних обољења. 
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У хитним случајевима дежурни васпитач обавезан је  да позове хитну помоћ и 
организује  набавку лекова за ученика. 

У току ноћи, помоћ болесном ученику  обезбеђује одговорно лице у Дому ( васпитач 
или радник обезбеђења ). 

Одсуство болесног ученика из Дома и  школе правда лекар или родитељ. 
 

 

VII   ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА  СОБА  И  ЗАЈЕДНИЧКИХ  ПРОСТОРИЈА   
 

Члан 9. 
 

Сваки ученик се стара о личној хигијени и хигијени собе. 
Собе морају бити уредне и чисте, а кревети намештени. 
Ученици морају имати прибор за личну хигијену и редовно је обављати.  
Одржавање хигијене соба се  свакодневно обавља, у складу  са распоредом дневних 

активности. Сваке среде се организује промена постељина и генерално сређивање собе. 
Контролу личне хигијене и хигијене просторија свакодневно врши дежурни васпитач 

и хигијеничар. 
Ученици су дужни да воде бригу о хигијени  заједничких просторија тако што  не  

остављају неред, отпад бацају на места  предвиђена за то  и правилно користе  санитарне 
просторије и уређаје. 

Ученик мора имати: пиџаму за спавање, собне папуче, пешкире и веш за замену. 
 
 

 
 
 VIII   ОДНОС КОРИСНИКА ПРЕМА ИМОВИНИ  ДОМА 
 

Члан 10. 
 

Корисници су дужни да  чувају личну имовину и имовину других корисника. 
Неодговорно коришћење, руковање имовином Дома и туђом имовином, њихово 

оштећење или уништење, повлачи одговорност за накнаду штете од стране починиоца.   
Штета у заједничким просторијама  Дома које употребљавају корисници, а за коју се 

не зна починилац, сматра се колективном штетом 
Корисници су дужни да чувају и правилно користе  инвентар и имовину Дома.Они су 

у обавези да чувају и сопствене ствари, а вишак новца могу дати васпитачу на чување. 
Собним инвентаром корисници се задужују приликом доласка у Дом, за шта им се 

издају реверси на основу којих се раздужују. 
Настала штета се комисијски утврђује и евидентира у посебној евиденцији Дома.  
Нередовно извршавање уговорних обавеза  за пружене услуге Дома, повлачи 

удаљавање корисника из Дома. 
Кухињски инвентар се не износи из трпезарије. 
По зидовима било где у Дому, забрањено је лепљење постера и других слика.   
 

 

IX   УЗИМАЊЕ  ХРАНЕ 
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Члан 11. 
 

Корисницима се обезбеђује исхрана преко кухиње Дома, према одређеном нормативу 
и   јеловнику. 

Храна се узима у трпезарији Дома, према утврђеном распореду. Пре и после оброка, 
корисници су у обавези да оперу  руке сапуном (дезинфекција руку). Преузимање оброка 
обавезно се евидентира употребом електронске картице. 

За време оброка у трпезарији влада ред и мир. 
Из оправданих разлога, храна се уз сагласност васпитача (за ученике) и кувара- вођа 

смене ( за студенте) може узети и ван тог распореда.  
Место за ручавање у трпезарији мора се  оставити уредно, са обавезом враћања 

прибора за јело и остатака хране на прописано место. 
Корисник у трпезарију долази пристојно обучен. 
За проблеме  настале у подели хране, корисник се обраћа дежурном васпитачу. 
Изношење хране из трпезарије није дозвољено, осим за болесне кориснике, уз 

сагласност дежурног васпитача. 
Уколико постоје нејасноће и примедбе везане за исхрану обратити се дежурном 

васпитачу/ организатору попуне капацитета. 

 

X    ДЕЖУРСТВО  УЧЕНИКА 
Члан 12. 

 
Према потреби Педагошко веће организује дежурство ученика. 
У дежурство се укључују сви ученици Дома. Дежурство ученика је обавезно. 
Распоред дежурства припрема се  најмање три дана унапред и истиче се на огласној 

табли Дома. 
Дежурни ученик обавља послове предвиђене правилима о дежурству утврђеним од 

директора Дома, која су истакнута на огласној табли Дома или уписана на почетку  Књиге  
дежурног ученика. 

Замену дежурства обезбеђује сам ученик уз обавештавање васпитача или сам 
васпитач. 

 

XI   КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ  
 
 

Члан 13. 
 

            Сала се користи у складу са истакнутим терминима и уз прибављено 
претходно одобрење. Ученици и студенти, корисници Дома, морају имати 
одобрење дежурног васпитача 

Корисник је у обавези да све справе и опрему за вежбање користи у 
складу са наменом. 

Корисници Дома могу користити салу за рекреацију ускључиво у одговарајућој 
спортској спортској опреми. 

Спортску опрему (тегови, струњаче, клупе...)  након коришћења обавезно 
вратити на предвиђено место. 
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Струњаче слагати „на чисто“ (површина за вежбање на површину за вежбање, 
неклизајућа површина на неклизајућу). 

Тегове контролисано враћати на под након или током вежбања, 
забрањено     је њихово бацање или испуштање са било које висине. 

Обавезно је коришћење чистог пешкира током вежбања на справама и 
струњачама. 

У салу се могу унети флаше са водом и спортским напицима искључиво на за 
то одређеном месту. Забрањено је уношење хране у било ком облику. 

Забрањено је свако непристојно и насилно понашање у сали за рекреацију. 
Забрањена је свака врста ометања корисника док вежба, а посебно су забрањене 

радње које могу угрозити безбедност вежбача. 
Забрањено је тегове стављати на спортске (гимнастичке и фитнес) струњаче. 
Забрањено је вежбање без мајце. 
Забрањено је пресвлачење у сали за рекреацију. 
Забрањено је излажење на терасу без претходног одобрења дежурног 

васпитача. 
Вежбач је у обавези да се придржава мера безбедности приликом вежбања. 

Забрањено је вежбање у провокативној гардероби. 
Рапоред коришћења одобрава дежурни васпитач. 
Корисници након вежбања морају вратити справе, опрему и реквизите на своја места. 
 
 
 
                                                            Члан 13а 
 
 
Мере безбедности приликом вежбања: 

1) Сваки корисник је у обавези да пре увођења у програм вежбања има обављен 
основни лекарски преглед за бављење спортом (уважавају се и лекарски прегледи 
активних спортиста у спортским клубовима, школским и домским секцијама. 

2)  Особе млађе од 16 година могу вежбати искључиво уз присуство стручне особе. 

3)   Увек вежбајте у складу са личним могућностима, а не жељама. 

4)  У случају несигурности при коришћењу одређене справе или у погледу правилног 
извођења вежби, консултовати одговорно лице (тренер, васпитач). 

 5) Сваку нову вежбу прво изводити са мањим оптерећењем или у олакшаним 
условима који омогућавају потпуну контролу покрета и усвајање правилне технике 
извођења вежбе. 

6) Сложене вежбе и вежбе са оптерећењем увек изводити уз обавезну асистенцију 
(помагање) другог вежбача. 

7)  Не користити превелику тежину при вежбању са оптерећењем. 

8) Уколико корисник током вежбања осети било какве здравствене тегобе и/или 
сметње, у обавези је да прекине вежбање и о томе обавести дежурног васпитача, а у 
случају његовог одсуства радника обезбеђења. 

9) Свако уочено оштећење обавезно пријавити дежурном васпитачу. 
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XII  ПОНАШАЊЕ У ДОМСКОМ ДВОРИШТУ   
 

Члан 14. 
 

У домском дворишту корисници брину о естетском изгледу и очувању зелених 
површина и инвентара. У обавези су да се пристојно понашају. Инвентар користити у складу 
са наменом. 

Спортски терени у оквиру дворишта се користе у периоду од 7:00 ујутру до 21:30 
часова. 

Посете у дворишту су дозвољене уз обавезно пријављивање. 
 

 

XIII ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПОНАШАЊА У СЛУЧАЈУ ШИРЕЊА ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ   

Члан 15. 
 

У установи Дома поставити дезобаријере и дозере са средствима за дезинфекцију руку 
на бази 70% алкохола, а обавезно на улазу у објекат, трпезарију и друге просторије. 

У санитарним чворовима осигурати доступност течног сапуна, убруса, тоалет папира, 
кеса за одлагање отпада, средства за дезинфекцију и слично. 

Обавезно је ношење маски у објекту Дома, нарочито током кретања кроз заједничке 
просторије (учионица, трпезарија, ТВ-сала, теретана). У својој соби, у трпезарији током 
оброка, дозвољено је да се маска на кратко одложи. Маске за ученике обезбеђују родитељи. 
Због вишедневног боравка ученика у Дому, препоручује се употреба памучних маски које је 
могуће прати и пеглати ради дезинфекције. 

Прати, дезинфиковати руке и обућу више пута у току дана. 
Мерити температуру ујутру и увече и пријавити на портирници. 
У простору испред или у самом ресторану обезбедити услове за прање руку и 

поставити средства за дезинфекцију руку.  
Јачање имунитета је једна од најважнијих мера превенције. Зато је неопходно хранити 

се здраво, унисити довољно течности и витамина, редовно спавати, бавити се спортом. 
Поштовати физичку дистанцу од 1,5 метар у трпезарији за време оброка (један ученик 

сам седи за столом). Столове је потребно у трпезарији разместити тако да буду на 
удаљености од најмање 1,5 метар. 

Поштовати физичку дистанцу од 1,5 метар у заједничким просторијама. Најмање два 
пута дневно чистити заједничке просторије и санитарне чворове, дезинфиковати гелендере, 
рукохвате, прекидаче, радне површине, кваке, ручке на прозорима и слично. 

Постељину, јастучнице, ћебад и друге тканине прати у машину за прање веша 
употребом стандардних детерџената користећи програм прања на температури од најмање 
60 ̊̊C. Мењати постељину једном недељно. Проветравати собу и држати прозоре отворене 
када је год то могуће. 

Нису дозвољене међусобне посете ученика по собама Дома, преноћишта и славља по 
собама. 

Читаонице је потребно што чешће проветравати и обезбедити физичку дистанцу 
између студената 

Током  вежбања у сали за рекреацију обавезна је дезинфекција руку, као и пролазак 
кроз дезобаријеру. 



8 

Вежбање је могуће само у спортској опреми уз обавезно ношење заштитне маске за 
лице.  При вежбању на справама и са реквизитима, користити сопствене пешкире са којима се 
остварује директан контакт телом. 

У сали за вежбање не сме бити више од 4 корисника(и васпитач по потреби) у истом 
тренутку. 

Организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде 
физичка удаљеност од 1,5 м. Током вежбања потребно је да буде отворен бар један прозор 
ради сталног проветравања просторије. 

Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке 
употребе. 

Напред наведене мере важе само у случају појаве заразних болести, вируса и других 
инфективних обољења. 

 

 XIV   НЕКА  ПОСЕБНА  ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ 
 
 

Члан 16. 
 

За студенте, када овим Правилником о Правилима кућног реда није посебно 
наглашено, важи Правилник о Правилима кућног реда као и за ученике, осим у делу где је 
поштовање истих  везано за васпитни рад, коме студенти не подлежу. 

Студенти посебно: не смеју узнемиравати остале кориснике претераном буком или на 
други иритирајући начин; обавезни су да одржавају личну , собну и хигијену заједничких 
просторија; не смеју остављати ствари на симсовима прозора домских соба; могу обављати 
прославе на само за то предвиђеним местима у Дому и у време одређено од управе Дома; 
морају  поштовати наредбе овлашћених лица у Дому у погледу прописивања реда и мира; 
обавезни су да омогуће контролу и обилазак студентске собе овлашћеном лицу Дома; морају 
да чувају имовину Дома и да јој не причињавју штету, а у противном морају накнадити 
причињену штету по законским прописима и општим актима Дома; обавезни су да уредно 
плаћају све новчане обавезе према Дому под претњом  отказа услуга и принудног исељења; у 
обавези су да  ослободе своју собу у Дому када се за то испуне прописани законски и други 
услови и врате је Дому у исправном и уредном стању; обавезни су да се легитимишу  
домском исправом пред овлашћеним лицем у Дому. 

 

XV   РАСПОРЕД  ДНЕВНИХ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА  
 

Члан 17. 
 

            Распоред  дневних активности ученика радним даном у Дому је: 
 

- устајање у...........................................................................................     6:30  часова,             
- лична хигијена и намештање кревета  од.........................................    6:30 -  7:00   часова,. 
- доручак од.............................................................................................   6:30 - 7:30    часова, 
- план и припрема за дневне активности..............................................  7:00  - 7:30    часова, 
- час припреме за наставу (учење)  од..................................................   7:30  - 8:15    часова, 
- часови обавезне припреме за наставу (учење) од................................8:30  - 10,00  часова, 
- слободно време од (секције, комисије)................................................10:00 - 11:00 часова, 
- слободно време од..............................................................................    11:00 - 12:00 часова, 
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