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ПРИЈАВА  ШТЕТЕ 

 
ВАСПИТАЧ__________________________________ 

 

Васпитна група ____________, број собе __________ 

 

ОПИС НАСТАЛЕ ШТЕТЕ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

УЗРОК НАСТАЛЕ ШТЕТЕ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Лица која су направила штету: 

 

1. ___________________________   потпис   _______________________ 

2. ___________________________   потпис   _______________________ 

3. ___________________________   потпис   ________________________ 

4. ___________________________   потпис   _______________________ 

           Датум_____________                                          Потпис васпитача__________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                  

 

ПРОЦЕНА  ВРЕДНОСТИ  ШТЕТЕ 
 

На основу  чл.13.  Правилника о похвалама и наградама и о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика Дома ученика средњих школа у Крагујевцу,  Комисија именована 

одлуком директора Дома бр._______ је дана ______________извршила увид у пријављену и 

описану штету и констатовала: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ШТЕТЕ:_________________________________________ 

 

Комисија:  1.   ____________________________  

2.   ____________________________ 

3.  _____________________________ 

 



 

Република Србија 

Дом ученика средњих школа 

Број:  VIII /01- 805 

Датум: 13.09.2018 .год. 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

 
На основу чл. 40. Статута Дома  а у складу са чл.13. Правилника о похвалама и наградама 

ученика и о дисциплинској и материјалној одговорности ученика (у даљем тексту: правилник), и по 

предлогу Педагошког већа, директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу доноси 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

1. Именује се  Kомисија за утврђивање постојања и висине материјалне штете учињене од 

стране ученика у следећем саставу: 

1) Зоран Булатовић, васпитач ..........  председник комисије 

2) Иванка Крајишник, васпитач .......  члан комисије 

3) Јасмина Павловић, реф.за учен.питања – члан комисије 

4) Јевтић Драган, домар ..............  члан комисије 

 

  И заменици 

1.1 Дражен Павић 

1.2 Весна Лекић 

     

 2. Задатак Комисије је да  спроведе поступак, испита и утврди чињенице и околности у вези 

са насталом штетом,  спроведе поступак ради   утврђивања околности под којима је штета настала, ко 

је штету проузроковао, висину штете и постојања одговорности за учињену штету. 

 3. Комисија је дужна да у сарадњи са стручним службама дома утврди ценовник за наплату 

штете на инвентару и зидовима у Дому. 

4. О раду Комисије и свим предузетим радњама води се записник. Записничар је Јасмина 

Павловић. 

 5. На основу записника и извештаја Комисије, директор доноси решење о накнади штете. 

 6. У свом раду Комисија је дужна да се придржава Статута, Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика и других општих аката Дома.  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 На седници Педагошког већа одржаној 13.09.2018.г. утврђен је предлог чланова  комисије за 

утврђивање утврђивање постојања и висине материјалне штете учињене од стране ученика, на основу 

кога је сагласно члану 13. Правилника  донета  одлука о именовању комисије, чији је мандат две 

године. У складу са одредбама чл.11-13.. Правилника утврђени су задаци комисије као и опште 

смернице за рад. На основу овлашћења која има директор Дома сагласно закону, Статуту  и 

Правилнику, решење је донето као у диспозитиву.  

 

Доставити: 

- члановима  

- архиви            директор Дома  

                    Љубица Башић 

 

 

 

 


