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У складу са Статутом Дома ученика средњих школа у Вршцу, дана 24.09.2019.године, 

директор Дома доноси:  

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ ЗА СТУДЕНТЕ 

У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  ВРШАЦ 

 

I    Опште одредбе 

Члан 1.  

Правилником о кућном реду регулишу се права и дужности студената за време 

смештаја у Дому, распоред дневних активности, норме понашања, и друга питања од 

значаја за организацију живота и рада у Дому.  

Са одредбама Кућног реда секретар Дома упознаје студенте, а дежурни васпитачи и 

портир сва остала лица која улазе у просторије Дома.  

 

II   Права и дужности студената у Дому 

Члан 2. 

Студенти који су смештени у Дому имају следећа права:  

 Да користе објекте, просторије, опрему и техничке уређаје намењене за боравак, 

исхрану, учење и слободне активности, под условима утврђеним Кућним редом; 

 Да слободно изражавају своје мишљење и дају своје предлоге у вези 

организације живота и рада у Дому; 

 Да организују облике и садржаје слободног времена који нису у супротности са 

програмом васпитног рада и актима Дома; 

 Да учествују у раду секција и у другим активностима средњошколаца.  

 

Члан 3. 

Студенти који су смештени у Дому имају  следеће обавезе:  

 Да се придржавају  Кућног реда, дневног режима, и других правила понашања 

регулисаних актима Дома; 

 Да се старају о домској имовини, чистоћи, хигијени и естетском изгледу домског 

простора; 

 Да воде бригу о сопственим и туђим стварима, личној уредности и пристојном 

изгледу; 
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 Да извршавају одуке и решења директора и органа управљања Дома и 

извршавају друге дужности које им домска заједница поставља; 

 Поштују личност свих запослених радника у Дому, својих колега и 

средњошколаца; 

 Чувају достојанство своје личности и углед Дома својим понашањем на сваком 

месту изван Дома. 

 

III    Понашање студената у Дому 

Исхрана  

Члан 4. 

Доручак је радним данима од 6 до 8 сати, а викендом од 8 до 9 сати; 

Ручак је радним данима од 12 до 14 сати, а викендом од 12 до 13 сати; 

Вечера је радним данима до 18 до 20 сати, а викендом од 12 до 13 сати; 

Оброци се узимају у трпезарији по принципу самопослуживања, уз домску 

легитимацију. Забрањено је коришћење туђих домских легитимација за исхрану.  

Студенти долазе у трпезарију уредни, пристојно одевени и  обувени, у супротном биће 

удаљени из трпезарије.  

Студенти су у обавези да након обедовања врате посуђе са остацима хране на шалтер 

кухиње, да оставе чисто и уредном место на коме су обедовали и да напусте 

просторије.  

Није дозвољено изношење хране нити прибора за јело из трпезарије.  

Студентима није дозвољен улазак у кухињу и магацин Дома као ни у чајну кухињу за 

запослене. 

Коришћење соба и других просторија 

Члан 5. 

Распоред студената по собама врши Секретар Дома. 

Улазак у туђе собе је забрањено у одсуству корисника те собе.  

У студентском клубу је дозвољен боравак, коришћење рачунара и интернета током 24 

сата.  

Забрањено је сушење веша на прозорима и стављање предмета који би могли да падну 

на пролазнике.  

Забрањена је употреба грејних тела по собама (грејалица, решоа, пегли, кувала за кафу). 
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Храна се не узима у собама већ искључиво у трпезарији.  

Инветар који се налази у собама се не сме премештати без одобрења секретара  Дома.  

Забрањено је да се лепи, качи, пише, црта по зидовима и намештају.  

Забрањено је улажење кроз прозоре у собе и у друге просторије.  

Кључеви од соба и ормана задужују се при усељењу и раздужују при исељену.  

Ако је соба закључана у току ноћног одмора, кључ мора бити извађен из браве.  

Пријем посета  

Члан 6.  

Родитељи и старатељи могу да посете студенте сваког дана од 8 до 21 сати уз 

пријављивање портиру.  Посете других лица нису дозвољене. 

Посете родитеља примају се у заједничким просторијама Дома, а не у студентским 

собама.  

Хигијена и уредност 

Члан 7. 

Студенти су обавезни да редовно одржавају личну хигијену, хигијену своје собе и 

заједничког домског простора.  

Обућа се држи у ципеларницима.  

Студенти су дужни да смеће и отпатке стављају у корпе које су за то намењене.  

Собе се редовно проветравају и прозори затварају пре напуштања собе. 

Студенти су дужни да правилно и хигијенски користе санитарне чворове и друге 

заједничке просторије.  

Студентима није дозвољено коришћење санитарног чвора који је намењен запосленима 

у Дому.  

Норме понашања у Дому 

Члан 8. 

Забрањено је пушење у свим просторијама Дома и испред улаза у Дом. 

Забрањено је уношење у Дом као и коришћење алкохола, наркотика, оружја и 

експлозива. 

Забрањено је коцкање у Дому.  
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Студент је дужан да се према другим студентима, средњошколцима и запосленима 

опходи са уважавањем и поштовањем, без вређања, омаловажавања и подсмевања.  

IV    Усељење и исељавање студента из Дома 

Члан 9.  

Студент се исељава из Дома у следећим случајевима:  

 Када се заврши студијска година или апсолвентски рок;  

 Kaда не извршава финансијске обавезе према Дома које су утврђене Уговором; 

 Кад му је изречена васпитно дисциплинска мера искључења из Дома; 

 По сопственој жељи.  

V     Чување личне и Домске имовине 

Члан 10. 

Забрањено је отуђивање домске имовине, као и коришћење исте у приватне сврхе. 

Студенти су дужни да чувају личну и домску имовину.  

У случају отуђења или оштећења домске имовине, студенти су дужни да накнаде 

начињену штету. Уколико се починилац не пронађе, трошкове сносе солидарно сви 

студенти (собе, спрата, Дома). 

VI     Прелазне и завршне одредбе 

Члан 11. 

Све што није предвиђено овим Правилником регулише се Уговором закљученим 

између студента/корисника и Дома, као и Правилником о смештају и исхрани ученика 

и студената у Установама ученичког и студентског стандарда Републике Србије.  

Члан 12. 

Даном доношења овог Правилника, престаје да важи Правилник о кућном реду у Дому 

ученика средњих школа – за студенте, бр, 442/3 од 28.10.2009. 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана након објављивања на интернет страници  Дома ученика 

средњих школа Вршац. 

 

 

Председник Управног одбора 

Чавић Дејан 
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