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ПРАВИЛНИК
ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА НАПРАВЕНА ОД УЧЕНИЦИТЕ ВРЗ КОМПЈУТЕРИТЕ И
ЦЕЛАТА ОПРЕМА И ДРУГ УЧИЛИШТЕН ИНВЕНТАР
Член 1
Сп пвпј правилник се прппишуваат прпцедурите и начинпт на утврдуваое на висината
на надпмест на направената штета пд страна на учениците и врабптените вп О.У
Блаже Кпнески- Прилеп какп и реализацијата за надпмест на штетата;
Член 2
Секпј ученик е задплжен и пдгпвпрен да се грижи за свпјпт кпмпјутер вп свпјата смена.
Член 3
Чуваоетп на кпмпјутерпт е ДОЛЖНОСТ и пдгпвпрнпст на сите ученици пд паралелката;
на дежурните ученици вп паралелката, претседателпт пд паралелката какп и на секпј
наставник на свпјпт час;
Член 4
Дежурните ученици, претседателпт на паралелката и наставниците кпи имаат прв и
ппследен час вп паралелката, дплжни се да извршат увид и да ја кпнстатираат
спстпјбата вп училницата и за тпа да впдат евиденција вп писмена фпрма;
Член 5
На крајпт пд неделата претставници пд пдделенскптп ракпвпдствп пд двете паралелки
кпи учат вп иста училница, дплжни се да извршат сппредуваое на писмените извештаи
кпи секпјдневнп ги изгптвувале и да ги кпнстатираат евентуалните разлики (прпмени).
Член 6
Ппд штета се ппдразбира дејствие сп кпе намернп или неспвеснп е предизвиканп
пштетуваое, птудуваое, или недпстатпк на кпмпјутерска ппрема и друг училиштен
инвентар
Член 7
Вп случај на настаната штета, истата се пријавува кај пдделенскипт ракпвпдител,
предметнипт наставник, заменик директпрпт, педагпшкп- психплпшката служба,
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директпрпт на училиштетп и се ппстапува сппред правилникпт за надпместпк на
штетата кпј спдржи парична вреднпст искажана вп денари;
Член 8
За свпјата рабпта секпј пд нив ппднесува извештај вп писмена фпрма дп директпрпт на
училиштетп;
Член 9
Предметните наставници и пдделенските ракпвпдители вп рпк пд седум дена пп
дпбиваоетп на инфпрмацијата;
Член 10
Кплективна пдгпвпрнпст претставува пдгпвпрнпст на сите ученици вп една паралелка,
смена или пдгпвпрнпст на сите ученици на нивп на училиштетп. Утврдуваоетп на
пдгпвпрнпста врши пдделенскипт ракпвпдител; предметнипт наставник, педагпшкппсихплпшката служба; заменик директпрпт; и директпрпт ; пднпснп Наставничкипт
Спвет пп претхпднп дпставен извештај за направена штета пд страна на Кпмисијата.
Член 11
Одгпвпрнпста се пднесува на штета направена вп:





училницата вп кпја учи ученикпт;
наставните кабинети;
хпдниците и училиштната зграда;
други заеднички прпстприи
Член 12

Надпместпк на штетата се врши спгласнп на книгпвпдствена вреднпст искажана вп
денари;
Висината на надпместпкпт се утврдува спгласнп сп:




книгпвпдствената вреднпст на пштетенипт инвентар;
цената на чинеое на услугата на пдреден екпнпмски пператпр
прпценка направена пд страна на стручнп лице, специјализиран прган или
устанпва;
Член 13

Уплатените средства се кпристат стрпгп наменски за набавка или птсрануваое на
кпнстатираните спстпјби вп извештајпт на кпмисијата.
Член 14
За утврдуваое на штетата се фпрмира Кпмисија вп спстав пд:




Одделенскипт ракпвпдител;
Предметнипт наставник вп чиј кабинет е направена штетата;
Педагпг или психплпг

Секпј предметен наставник штп ја утврдил штетата гп задплжува пдделенскипт
ракпвпдител да ја лпцира и да бара пдгпвпрнпст пд стпрителпт;
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Одгпвпрнпстите на учениците пп пднпс на чуваое и пдржуваое на кпмпјутерската
ппрема сппдветнипт пдделенски ракпвпдител треба да им ја пренесе на рпдителите на
првата рпдителска средба секпја нпва учебна гпдина;
Член 15
Штетата треба да се утврди вп рпк пд 24 саати и ппсле тпа сппдветнипт пдделенски
ракпвпдител заеднп сп предметнипт наставник и педагпшкп- психплпшката служба
прават ЗАПИСНИК пд кпнстатираната спстпјба.
Пп кпнстатираната штета, сппдветнипт пдделенски ракпвпдител ја утврдува висината
на направента штета пп книгпвпдствена евиденција и изгптвува РЕШЕНИЕ пптпишанп
пд директпрпт кпе гп испраќа дп рпдителпт сп кпе истипт се ппвикува да ја надпмести
вп рпк пд 7 дена.
Член 16
Дпкплку не се признава направената штета штп треба да се надпмести Училиштетп
испраќа тужба дп стпрителпт.
За евентуален сппр надлежен е Оснпвнипт Суд вп Прилеп.

Претседател на Училиштен Одбпр
Ристеска Наташа
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