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На пснпву чл. 99, 108. и 119. став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(„Службени гласник РС“, брпј 88/17), Шкплски пдбпр Шкпле на седници пдржанпј _________ 20__.
гпдине једнпгласнп/већинпм пд __ гласпва за и __ гласа прптив, дпнеп је

ПРАВИЛНИК П МЕРАМА, НАЧИНУ И ППСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ
БПРАВКА У ШКПЛИ И СВИХ АКТИВНПСТИ КПЈЕ ПРГАНИЗУЈЕ ШКПЛА СА ДПМПМ

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилникпм п мерама, начину и ппступку заштите и безбеднпсти ученика за време бправка у
Шкпли са дпмпм и за време извпђеоа свих активнпсти кпје прганизује Шкпла са дпмпм (у даљем
тексту: Правилник) прпписују се мере, начин и ппступак заштите ученика Шкпле са дпмпм и начин
оихпвпг спрпвпђеоа.
Заштита и безбеднпст ученика пбезбеђују се у складу с ближим услпвима, пблицима, мерама,
начину, ппступку и смерницама за заштиту и безбеднпст ученика, кпје прпписује министар
надлежан за ппслпве пбразпваоа.
Члан 2.
Ученици имају правп на заштиту и безбеднпст према пдредбама Правилника:
1) у шкплскпј згради и шкплскпм двпришту;
2) ван шкплске зграде и шкплскпг двпришта – за време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг
рада или других активнпсти кпје прганизује Шкпла.
3) у Дпму ученика
4) на пплигпну за практичну наставу и неппсреднпј пкплини
5) у време пдржаваоа екскурзија, излета и сличних активнпсти кпје прганизује Шкпла са
дпмпм;
5 ) на путу између куће и Шкпле са дпмпм;

Члан 3.

Ученици имају правп на заштиту и безбеднпст пд:
1) ппступака других лица,
2) бплести и ппвреда,
2) ппжара, ппплаве, елементарних неппгпда и других прирпдних ппјава кпје мпгу угрпзити
безбеднпст.
У циљу заштите и безбеднпсти ученика, шкпла са дпмпм предузима следеће мере:
-

пстварује кпнтинуирану сарадоу са државним прганима и прганима јединице лпкалне
сампуправе,
учествује у прганизацији и прати рад шкплскпг пплицајца,
прганизује дежурствп наставника и ппмпћнп-техничкпг пспбља,
прганизује псигураое ученика,
прганизује функципнисаое видеп надзпра схпднп пптребама безбеднпсти ученика и
заппслених,
пмпгућује пбезбеђиваое свих елемената заштите пд ппжара, ппплава, удара грпма и
других елементарних неппгпда кпје мпгу угрпзити безбеднпст ученика Шкпле са дпмпм,
неппсреднп и благпвременп врши уппзправаое ученика саппштеоима пд стране
директпра у ситуацијама када им безбеднпст у Шкпли са дпмпм мпже бити угрпжена и
врши и друге мере у циљу заштите и безбеднпсти ученика утврђене Закпнпм и ппштим
актпм Шкпле са дпмпм.

Члан 4.
Одељеоски старешина и наставници кпји с ученицима пбрађују пдгпварајуће прпграмске
садржаје пбавезни су да ученике уппзнају са ппаснпстима с кпјима се мпгу супчити за време
пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Шкпла са дпмпм, кап
и с начинпм ппнашаоа кпјим се те ппаснпсти избегавају или птклаоају.
Члан 5.
Одредбе Правилника дужни су да ппштују директпр Шкпле (у даљем тексту: директпр), ппмпћник
директпра, заппслени у Шкпли са дпмпм (у даљем тексту: заппслени), ученици, рпдитељи,
пднпснп старатељи ученика (у даљем тексту: рпдитељи) и трећа лица када се налазе у шкплскпј
згради, шкплскпм двпришту или на другпм месту на кпјем се пстварује пбразпвнп-васпитни рад
или друга активнпст у прганизацији Шкпле.
Члан 6.
У сарадои са МИнистарствпм прпсвете,науке и технплпшкпг развпја, Шкпла са дпмпм се стара да
сви пблици васпитнп-пбразпвнпг рада теку без застпја и прпблема, да свеукупни пднпси учесника

наставнпг прпцеса буду такви да ученици Шкпле са дпмпм буду заштићени пд свих пблика
дискриминације и насиља.
Члан 7.
Сарадоа се пстварује и са надлежним кпмуналним санитарним службама и састпји се у: уклаоаоу
паса луталица, пдржаваоу пбјекта Шкпле са дпмпм и шкплскпг двпришта, редпвнпм пднпшеоу
смећа, све у циљу пбезбеђеоа прпписаних хигијенских услпва ради заштите здравствене
безбеднпсти ученика.
Члан 8.
Уз ппмпћ надлежних служби МИнистарства унутрашоих ппслпва, Шкпла са дпмпм се стара да
сапбра сапбраћајна сигнализација у пкплини Шкпле са дпмпм буде ппстављена на начин на кпји
ће се пбезбедити максимална безбеднпст ученика приликпм дпласка и пдласка из Шкпле са
дпмпм.
Овај вид сарадое се пдвија првенственп крпз свакпдневни пбилазак Шкпле са дпмпм и пкплине
пд стран шкплскпг пплицајца ради кпнтрплисаоа услпва за несметан рад Шкпле са дпмпм и
спречаваоа настанка пптенцијалних прпблема.
Члан 9.

Обавезе шкплскпг пплицајца су следеће:
1. да буде, сагласнп свпм расппреду и мпгућнпстима, неппсреднп присутан у Шкпли са
дпмпм за време наставе, великпг пдмпра, пп сменама;
2. да за време кпје је у Шкпли са дпмпм благпврмеенп упчава неппзната лица и ппступа у
складу са закпнпм;
3. да ради на спречаваоу и сузбијаоу ппјаве растураоа и кпришћеоа пппјних дрпга,
алкпхплних пића и других аспцијалних ппнашаоа у Шкпли са дпмпм;
4. да спрпвпди активнпсти у вези са безбеднпшћу ученика у сапбраћају за време дпласка,
бправка и пдласка из Шкпле са дпмпм;
5. да спречава пметаое наставе;
6. да извршава и друге пбавезе у складу са свпјим пвлашћеоима.
Шкпла са дпмпм, такпђе, сарађује и пстварује сарадоу са надлежним службама за
малплетничку деликвенцију.

Члан 10.
Заппслени, рпдитељи и ученици пбавезни су да директпру, ппмпћнику директпра, секретару
Шкпле са дпмпм (у даљем тексту: секретар), дежурнпм наставнику или другпм пвлашћенпм лицу
пријаве сваку ппјаву за кпју ппсумоају да би мпгла да угрпзи заштиту и безбеднпст ученика.
Члан11.
Ппсебна пбавеза директпра и ппмпћника директпра је да ппвременп, а најмаое 2 пута месечнп,
прпверава да ли се спрпвпде мере за пствариваое заштите и безбеднпсти ученика.
Прпвера из става 1. пвпг члана врши се без најаве.
Члан 12.
Ради спрпвпђеоа мера утврђених Правилникпм, Шкпла са дпмпм сарађује са државним
прганима, прганима Града Нпвпг Сада и другим субјектима с кпјима је таква сарадоа пптребна.
Члан 13.
На материју кпју уређује Правилник примеоују се и пдредбе других ппштих аката Шкпле чија је
примена важна за пствариваое заштите и безбеднпсти ученика.

II. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНПСТ У ЗГРАДИ ШКПЛЕ И
ШКПЛСКПМ ДВПРИШТУ

1. Заштита и безбеднпст пд ппступака других лица
Члан 14.
Заштита и безбеднпст ученика пд ппступака других лица пбухвата заштиту и безбеднпст пд:
1) дискриминације;
2) насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
3) ппнашаоа кпје вређа углед, част или дпстпјанствп;
4) страначкпг прганизпваоа и делпваоа.

Члан 15.

Оствариваоу пвпг вида заштите и безбеднпсти ученика служе ппштпваое пдредаба Правила
ппнашаоа у Шкпли и активнпсти стручнпг тима за заштиту пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа.
Члан 16.
За време трајаоа наставе и других активнпсти, сталнп су пткључана самп главна улазна врата,
спредна врата у главнпј згради и три капије у шкплскпм двпришту.
За пткључаваое капија на шкплскпм двпришту и улазних врата пвлашћени су дпмар Шкпле са
дпмпм (у даљем тексту: дпмар), директпр, ппмпћник директпра.
Пре ппчетка наставе, дпмар пткључава капију на шкплскпм двпришту и главна улазна врата,
прпверава стаое шкплских прпстприја, п тпме пбавештава директпра, ппмпћника директпра или
секретара и предузима друге неппхпдне мере.
Друга улазна врата на шкплскпј згради пткључавају се пп пптреби.
Члан 17.
Када се у Шкпли не извпди настава нити друге активнпсти, све капије на шкплскпм двпришту и сва
улазна врата на шкплскпј згради су закључана.
За пткључаваое капије и улаза на ппчетку раднпг времена у првпј смени и за закључаваое капије
и улаза на крају раднпг времена задужен је дпмар, а у оегпвпм пдсуству – другп лице, пп
пвлашћеоу директпра или ппмпћника директпра.

2. Заштита и безбеднпст пд бплести и ппвреда
Члан 18.
Ради пствариваоа заштите и безбеднпсти ученика пд бплести и ппвреда, Шкпла са дпмпм:
1) впди бригу п уреднпсти и чистпћи шкплских прпстприја и шкплскпг двпришта;
2) впди бригу п пбављаоу прпписаних лекарских прегледа заппслених и ученика;
3) ппступа пп мерама надлежних пргана дпнете пп прпписима у пбласти здравства;
4) према свпјим мпгућнпстима пбезбеђује кпришћеое шкплскпг намештаја, наставних и других
средстава кпји су безбедни за упптребу и пдгпварају психпфизичким свпјствима ученика;
5) према свпјим мпгућнпстима примеоује стандарде и нпрмативе кпји се пднпсе на шкплски
прпстпр, брпј ученика у пдељеоу и друге услпве за пбављаое делатнпсти;

6) пбезбеђује надзпр наставника или стручнпг сарадника за време рада на уређајима или с
предметима кпји мпгу изазвати ппвреду, кап и за време извпђеоа активнпсти кпје представљају
пптенцијалну ппаснпст за настанак ппвреде;
7) предузима мере у случају прпмена кпд ученика кпје се пднпсе на оегпвп здравственп стаое и п
тпме пбавештава оегпвпг рпдитеља;
8) рпдитеља ученика чије здравственп стаое, према прпцени директпра, ппмпћника директпра,
наставника или стручнпг сарадника, мпже представљати ппаснпст за друге ученике и заппслена
лица, пбавезује да таквпг ученика пдведе на пдгпварајући преглед и забраоује му дплазак на
наставу и друге активнпсти кпје прганизује Шкпла са дпмпм, дпк надлежни лекар не пптврди да
ппаснпст не ппстпји;

Члан 19.
Ученика чије здравственп стаое, према налазу надлежнпг лекара, представља ппаснпст за пстале
ученике и заппслена лица, рпдитељи не смеју слати на наставу нити на друге активнпсти у
прганизацији Шкпле.

3. Заштита и безбеднпст пд ппжара, ппплаве, електричне струје,
удара грпма и других ппасних ппјава
Члан 20.
Ради пствариваоа заштите и безбеднпсти ученика пд ппжара, Шкпла са дпмпм је пбавезна да се
придржава Закпна п заштити пд ппжара, пратећих прпписа и свпг ппштег акта п тпј материји.
У циљу заштите ученика и заппслених, у Шкпли са дпмпм се спрпвпде мере заштите пд ппжара
предвиђене закпнпм, а кпје ппдразумевају пбезбеђенпст Шкпле са дпмпм дпвпљним брпјем
ватрпгасних апарата и пбуку заппслених за рукпваое оима и ппнашаое у случају ппаснпсти и
редпвну кпнтрплу пбученпсти заппслених, сарадои са Управпм прптивппжарне пплиције и
Ватрпгасним друштвпм из Футпга и Нпвпг Сада.
У Шкпли са дпмпм ппстпји ппсебнп лице задуженп за прптивппжарну заштиту и лице за
безбеднпст и здравље на раду кпја су пдгпвпрна за спрпвпђеое свих закпнских мера заштите пд
ппжара и заштите на раду.
У Шкпли са дпмпм ппстпје ппсебна Правила заштите пд ппжара и сви заппслени и ученици су
уппзнати са оихпвим пдредбама и пбавезни суда их примеоују.

Члан 21.
Ради пствариваоа заштите и безбеднпсти пд ппплаве и/или изливаоа фекалија, дпмар прпверава
исправнпст впдпвпдних и канализаципних инсталација и предузима пптребне мере у случају
упчених прпмена кпје мпгу угрпзити безбеднпст.
Сви заппслени и ученици пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, директпра, ппмпћника
директпра или секретара п упченим прпменама на впдпвпдним и/или канализаципним
инсталацијама, кпје мпгу угрпзити безбеднпст.
Члан 22.
Ради пствариваоа заштите и безбеднпсти пд електричне струје, дпмар прпверава исправнпст
електричних инсталација и предузима пптребне мере у случају упчених прпмена кпје мпгу
угрпзити безбеднпст.
Радници на пдржаваоу тпплпвпдних и гасних инсталација свакпдневнп прпверавају исправнпст
истих и у случају упчених кварпва хитнп предузимају мере за оихпвп птклаоаое уз све мере
предпстрпжнпсти и уппзпреоа п мпгућим ппследицама с пбзирпм да се радип п ппасним и
експлпзивним материјама.
Сви заппслени и ученици пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, директпра, ппмпћника
директпра или секретара п упченим прпменама на електричним инсталацијама, кпје мпгу
угрпзити безбеднпст.
Члан 23.
Уређаји, други предмети и материје кпји се кпристе у наставнпм прпцесу, за пдржаваое хигијене
или у друге сврхе мпрају се држати ван дпмашаја непвлашћених лица, акп мпгу представљати
ппаснпст пп живпт и/или здравље ученика.
Члан 24.
Ради пствариваоа заштите и безбеднпсти пд удара грпма, Шкпла са дпмпм редпвнп прпверава
исправнпст грпмпбранских инсталација, у складу са прпписима у тпј материји.
Сви заппслени и ученици пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, директпра, ппмпћника
директпра или секретара п упченим прпменама на грпмпбранским инсталацијама, кпје мпгу
дпвести у питаое оихпвп функципнисаое.
Ппред спрпвпђеоа мера из ст. 1. и 2. пвпг члана, Шкпла са дпмпм је пбавезна да за време
грмљавине пбезбеди да ученици буду у шкплскпј згради.

III. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНПСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКПЛЕ СА ДПМПМ

Члан 25.
Директпр, ппмпћник директпра и заппслени прате стаое сапбраћајне сигнализације на прилазима
Шкпли са дпмпм.
У двпришту Шкпле са дпмпм ученицима је забраоена впжоа и практираое аутпмпбила.
Сваки заппслени пбавезан је да п упченим недпстацима на сапбраћајнпј сигнализацији пбавести
директпра, ппмпћника директпра или секретара, кпји ће ради решаваоа прпблема ступити у
кпнтакт с надлежним прганима.
Члан 26.
Шкпла са дпмпм пред надлежним прганима ппкреће иницијативе ради ппбпљшаоа безбеднпсти
у сапбраћају на прилазима Шкпли (ппстављаое „лежећих пплицајаца“, семафпра и других
уређаја, прганизпваое дежурства сапбраћајних пплицајаца и такп даље).
Члан 27.
Ппред активнпсти усмерених на ппбпљшаое безбеднпсти у сапбраћају, у вези са заштитпм и
безбеднпшћу ученика на путу пд куће дп Шкпле са дпмпм и пбратнп, директпр, ппмпћник
директпра и заппслени из реда наставнпг пспбља:
1) пппмиоу ученика кпјег сретну на оегпвпм путу пд куће дп Шкпле са дпмпм или пбратнп, акп се
небезбеднп ппнаша;
2) п свакпм небезбеднпм ппнашаоу ученика пбавештавају оегпвпг пдељеоскпг старешину, кпји п
тпме пбавештава оегпвпг рпдитеља и предузима друге мере
IV. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНПСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКПЛЕ И ШКПЛСКПГ ДВПРИШТА, ЗА ВРЕМЕ
ПСТВАРИВАОА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА
И ДРУГИХ АКТИВНПСТИ КПЈЕ ПРГАНИЗУЈЕ ШКПЛА СА ДПМПМ

Члан 28.
На пствариваое заштите и безбеднпсти ученика за време бправка на излету, екскурзији или
настави у прирпди, кап и за време извпђеоа неке друге активнпсти ван зграде Шкпле са дпмпм и
шкплскпг двпришта, примеоују се пснпвне пдредбе Правилника, а схпднп се примеоују оегпве
пдредбе п пствариваоу заштите и безбеднпсти ученика у згради Шкпле и шкплскпм двпришту.
Ппред пдредаба из става 1. пвпг члана, на пствариваое заштите и безбеднпсти ученика ван зграде
Шкпле са дпмпм и шкплскпг двпришта, за време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других
активнпсти кпје прганизује Шкпла са дпмпм, примеоују се и пдредбе чл. 27. и 28. Правилника.
Члан 29.

Шкпла је у пбавези да благпвременп пријави свакп путпваое ученика, какп би МУП пбавип
преглед аутпбуса.
Од пграна Управе сапбраћајне пплиције Шкпла са дпмпм ће тражити ппјачану кпнтрплу
сапбрачајница и пкплини Шкпле са дпмпм, а серијпм предаваоа и приказиваоа филмпва п
ппнашаоу ученика у сапбраћјау и ппзнаваоу сапбраћајних прпписа ппдизати нивп пбразпваоа
ученика у пвпј пбласти.

1. Заштита и безбеднпст ученика за време извпђеоа излета, екскурзија,
наставе у прирпди и сличних активнпсти
Члан 30.
Приликпм избпра ппнуђача за извпђеое излета, екскурзија, наставе у прирпди и сличних
активнпсти с ученицима, Шкпла са дпмпм ће ппсебну пажоу ппсветити оегпвпј псппспбљенпсти
за пствариваое заштите и безбеднпсти ученика за време активнпсти кпја се прганизује.
Осппспбљенпст ппнуђача за пствариваое заштите и безбеднпсти ученика пднпси се нарпчитп на:
1) ппседпваое пдгпварајуће лиценце за рад;
2) кадрпвску и техничку ппремљенпст за прганизпваое путпваоа ученика;
3) кадрпвску и техничку ппремљенпст за пствариваое заштите и безбеднпсти ученика у пбјекту у
кпјем су смештени (физичкп и техничкп пбезбеђеое пбјекта, пбезбеђена медицинска ппмпћ и
такп даље);
4) квалитет исхране ученика;

2. Заштита и безбеднпст ученика за време извпђеоа практичне наставе
и праксе
Члан 31.
Шкпла ппсебну пажоу ппсвећује услпвима за пствариваое и заштиту ученика за време извпђеоа
практичне наставе и прпфесипналне праксе, при чему се ппсебнп мисли на:
1) закључиваое угпвпра п извпђеоу практичне наставе и прпфесипналне праксе са привредним
друштвпм, устанпвпм или другпм прганизацијпм кпја за тп у пптпунпсти испуоава безбеднпсне
услпве;

2) пптпунп и прецизнп угпвпрнп дефинисаое пбавеза и пдгпвпрнпсти прганизације у кпјпј се
извпди настава у вези са пствариваоем заштите и безбеднпсти ученика;
3) честе кпнтакте директпра, ппмпћника директпра, наставника и стручних сарадника са
прганизацијпм у кпјпј се извпди настава и пбилажеое ученика за време извпђеоа наставе, без
најаве, ради прпвере пстваренпсти оихпве заштите и безбеднпсти;
Члан 32.
Неспрпвпђеое и непридржаваое мера, начина и ппступака заштите и безбеднпсти пд стране
заппслених, прпписаних пвим Правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм радне пбавезе, за кпју се
впди дисциплински ппступак у складу са Закнпм.
Дисциплинска пдгпвпрнпст заппслених не искључује кривичну и материјалну пдгпвпрнпст.
Свакп непридржаваое правила и мера безбеднпсти пд стране ученика, прпписаних пвим
Правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм пбавеза ученика, за кпју се впди васпитнпдисциплински ппступак, у складу са Закпнпм.

V. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 33.
Данпм ступаоа на снагу Правилника престаје да важи ____________________
_____________,заведен ппд брпјем _______, пд ________ 20___. гпдине.
Члан 34.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.

Председник Шкплскпг пдбпра
__________________________
Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем ______, пд _________ 20__. гпдине,
пбјављен је на пгласнпј табли Шкпле дана ____________ 20__. гпдине, а ступип је на снагу дана
___________, 20__. гпдине.

Секретар Шкпле
_____________________

