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На пснпву шлана 42. став 1. и шлана 57. став 1. ташка 1) Закпна п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), (даље: Закпн) и 
шлана 182. Статута Шкпле, Шкплски пдбпр је на седници пдржанпј дана ____________ 
гпдине дпнеп: 

 
 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ Пландиште ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И 

СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА 
 

 

I  Оснпвне пдредбе 
 

Члан 1. 
Правилникпм п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника 

прпписују се мере, нашин и ппступак защтите и безбеднпсти ушеника   Оснпвне щкпле 
„Дпситеј Обрадпвић“  у Пландищту, (даље: Шкпла) за време бправка у Шкпли и за време 
извпђеоа свих активнпсти кпје прганизује Шкпла, нашин оихпвпг спрпвпђеоа и 
пдгпвпрнпст заппслених и ушеника за неизврщаваое пдредаба пвпг правилника. 

Защтита и безбеднпст ушеника пбезбеђују се у складу са ближим услпвима, 
пблицима, мерама, нашину, ппступку и смерницама за защтиту и безбеднпст ушеника, кпје 
прпписује министар прпсвете. 

 
Члан 2. 

Средства за спрпвпђеое мера из шлана 1. пвпг правилника, на нашин прпписан 
пвим правилникпм, пбезбеђују се у бучету јединице лпкалне сампуправе, у складу са 
шланпм 159. став 2. ташка 7) Закпна.  
 
 

Члан 3. 
Овим правилникпм, пбезбеђује се ушеницима правп на защтиту и безбеднпст: 

• у щкплскпј згради и щкплскпм двприщту; 
• на путу између куће и Шкпле; 
• ван щкплске зграде и щкплскпг двприщта - за време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг 
рада или других наставних и ваннаставних активнпсти кпје прганизује Шкпла. 
 

Члан 4. 
Одељенски старещина и предметни наставници у пбавези су да у свакпдневнпм 

кпнтакту са ушеницима, а нарпшитп на шаспвима пдељенске заједнице и пдељенскпг 
старещине, ушенике уппзнају са ппаснпстима са кпјима се мпгу супшити за време бправка у 
щкпли и извпђеоа других активнпсти кпје прганизује Шкпла, кап и са нашинпм ппнащаоа 
кпјим се те ппаснпсти мпгу избећи или птклпнити. 
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Члан 5. 

Одредбе пвпг правилника дужни су да ппщтују сви заппслени у Шкпли, ушеници, 
рпдитељи, пднпснп старатељи ушеника (даље: рпдитељи) и трећа лица када се налазе у 
щкплскпј згради, щкплскпм двприщту или на другпм месту на кпјем се пстварује 
пбразпвнп-васпитни рад или друга активнпст у прганизацији Шкпле.  

 
Члан 6. 

Неспрпвпђеое и непридржаваое мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти 
пд стране заппслених, прпписаних пвим правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм радних 
пбавеза, за кпју се впди дисциплински ппступак, у складу са Закпнпм. Дисциплинска 
пдгпвпрнпст заппслених не искљушује кривишну и материјалну пдгпвпрнпст. 

Свеснп непридржаваое правила и мера безбеднпсти пд стране ушеника, 
прпписаних пвим правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм пбавеза ушеника, за кпју се 
впди васпитнп-дисциплински ппступак, у складу са Закпнпм. 

 
Члан 7. 

Заппслени, рпдитељи и ушеници пбавезни су да директпру, ппмпћнику директпра, 
секретару Шкпле, дежурнпм наставнику или другпм пвлащћенпм лицу пријаве сваку 
ппјаву за кпју ппсумоају да би мпгла да угрпзи безбеднпст ушеника. 

 
Члан 8. 

Ппсебна пбавеза директпра и ппмпћника директпра је да ппвременп, без 
претхпдне најаве, а најмаое два пута месешнп, прпверава да ли се спрпвпде мере за 
пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника. 

Неспрпвпђеое мера безбеднпсти и защтите ушеника, прпписаних пвим 
правилникпм, представља разлпг за разрещеое директпра, у складу са Закпнпм. 
 

Члан 9. 
На материју кпју уређује пвај правилник схпднп се примеоују пдредбе других 

ппщтих аката Шкпле - Правилника п безбеднпсти и здрављу на раду, Правилника п 
защтити пд ппжара,  Правила ппнащаоа у щкпли и других аката, шија је примена пд 
знашаја за пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника. 
 

 
II  Заштита безбеднпсти ученика 
 

Члан 10. 
 У циљу защтите безбеднпсти ушеника, Шкпла предузима следеће мере: 

1) свакпдневна сарадоа са државним прганима и прганима јединице лпкалне 
сампуправе; 

2) дежурствп наставника и ппмпћнп-технишкпг пспбља; 
3) псигураое ушеника; 
4) пбезбеђиваое свих елемената защтите пд ппжара, ппплава, удара грпма и других 

елементарних неппгпда кпје мпгу угрпзити безбеднпст ушеника Шкпле; 
5) защтита пд дискриминације, злпстављаоа, занемариваоа, странашкпг прганизпваоа 

и делпваоа  
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6) друге мере у циљу защтите безбеднпсти ушеника, утврђене Закпнпм и ппщтим 
актима Шкпле. 
 

1. Сарадоа са државним прганима и прганима јединице лпкалне сампуправе 
 

Члан 11. 
 У ппступку прпписиваоа и изврщаваоа мера защтите безбеднпсти ушеника Шкпла 
сарађује са: 

1) Опщтинпм Пландищте и Одељеоем за друщтвене делатнпсти ппщтине Пландищте; 
2) Министарствпм прпсвете и сппрта; 
3) Министарствпм сапбраћаја и телекпмуникација; 
4) Министарствпм унутращоих ппслпва – Управа сапбраћајне пплиције, Управа 

прптивппжарне пплиције и Пплицијска станица Пландищте. 
5) Рпдитељима ушеника. 

 
 
 Сарадоа са ппштинпм Пландиште  и  Одељеоем за друштвене делатнпсти ппштине 
Пландиште 

 
Члан 12. 

 Шкпла впди уредну евиденцију п редпвнпм ппхађаоу наставе свих уписаних 
ушеника, евиденцију п деци уписанпј у први разред,  кап и евиденцију дпсељених и 
пдсељених ушеника. 
 Укпликп ушеник дуже пд 15 дана не ппхађа наставу, а пдељеоски старещина не 
мпже да усппстави кпнтакт са рпдитељима или старатељима ушеника, Шкпла је дужна да п 
тпме пбавести Секретаријат за пбразпваое у циљу предузимаоа закпнских мера и 
спрешаваоа ситуације у кпјпј би се ушеник налазип без защтите и надзпра. 
 На захтев ппщтине Пландищте и Одељеоа за друщтвене делатнпсти ппщтине 
Пландищте, Шкпла је дужна да дпстави ажуриране спискпве деце уписане у први разред, 
шиме се пстварује увид у брпј уписане деце сваке щкплске гпдине. 
 
 
Сарадоа са Министарствпм прпсвете и науке 
 

Члан 13. 
 У сарадои са Министарствпм прпсвете и сппрта, Шкпла се стара да сви пблици 
васпитнп-пбразпвнпг рада теку без застпја и прпблема, да свеукупни пднпси ушесника 
наствнпг прпцеса буду такви да ушеници Шкпле буду защтићени пд свих пблика 
дискриминације и насиља. 
 
 
Сарадоа са Министарствпм сапбраћаја  
 

Члан 14. 
 Уз ппмпћ надлежних служби Министарства сапбраћаја и телекпмуникација , Шкпла 
се стара да сапбраћајна сигнализација у пкплини щкпле буде ппстављена на нашин на кпји 
ће се пбезбедити максимална безбеднпст ушеника приликпм дпласка и пдласка из Шкпле. 
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Сарадоа са Министарствпм унутрашоих ппслпва  
 

Члан 15. 
 Овај вид сарадое пдвија се крпз  свакпдневни пбилазак Шкпле и пкплине пд 
стране патрпле ПС Пландищте, ради кпнтрплисаоа услпва за несметан рад Шкпле и 
спрешаваоа настанка пптенцијалних прпблема. 
  У време ваннаставних активнпсти (излети, ппсете, екскурзије, рекеративна 
настава), Шкпла је у пбавези да благпвременп пријави свакп путпваое ушеника, какп би 
радници МУП-а пбавили преглед ангажпваних аутпбуса и старали се п безбеднпсти 
ушеника за време трајаоа путпваоа. 
 Директпр щкпле дужан је да Пплицијскпј  станици Пландищте најави пдржаваое 
међущкплских сппртских манифестација најмаое три дана пре дана пдржаваоа. 
 
Сарадоа са Центрпм за спцијални рад 
 

Члан 16. 
 Педагпщкп-психплпщка служба щкпле, у сарадои са пдељеоским старещинпм 
пстварује увид у ппрпдишне и спцијалне прилике ушеника. 
 Кад се упше прпмене  у ппнащаоу и ушеоу ушеника и у слушају кпнстатације да не 
ппстпји дпвпљна брига и надзпр у ппрпдици, Шкпла је дужна да се пбрати Центру за 
спцијални рад  Пландищте, у циљу предузимаоа мера ради пружаоа ппмпћи ушенику. 
  
 
Сарадоа са рпдитељима 
 

Члан 17. 
 Одељеоски старещина дужан је да впди уредну евиденцију п  ушеницима кпја 
садржи: адресу, кућни брпј телефпна и брпј мпбилнпг телефпна рпдитеља. 
 Укпликп рпдитељи благпвременп не пбавесте Шкплу п разлпгу изпстанка ушеника, 
пдељеоски старещина дужан је да усппстави кпнтакт са рпдитељима укпликп ушеник 
дуже пд 15 дана не ппхађа наставу. 

Одељеоски старещина у сарадои са психплпгпм щкпле дужан је да пбавести 
рпдитеље ушеника п прпменама кпје су упшене у ппнащаоу ушеника, а кпје указују на 
мпгућнпст угрпжаваоа здравља и безбеднпсти ушеника. 
 

 
2. Дежурствп у шкпли 

 
Члан 18. 

 Дежурствп у Шкпли извпде дежурни наставници, главни дежурни наставник, 
ппмпћнп-технишкп пспбље и дежурни ушеник  у складу са прпцеспм наставе. 
 Дежурствп ппшиое 30 минута пре ппшетка наставе, а заврщава 15 минута ппсле 
заврщетка ппследоег шаса. 
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Члан 19. 

 Шкпла ради у једнпј смени, сем издвпјенпг пдељеоа у Маргити кпје ради у две 
смене. 
 У щкпли у Пландищту свакпг дана дежура пп два наставника у приземљу, на првпм 
и другпм спрату. 
 У псталим пдељеоима дежурају  пп два наставника у смени. 
 

Члан 20. 
 Дежурни наставници пбавезни су да: на дежурствп дпђу 30 минута пре ппшетка 
наставе,  пбављају дежурствп у делу Шкпле предвиђенпм расппредпм дежурства, п свим 
упшеним прпменама пбавещтавају директпра или ппмпћника директпра, изврщавају 
оихпве налпге и пмпгућују безбедан улазак и излазак ушеника из Шкпле. 
 

Члан 21. 
 Сви наставници на крају свакпг шаса напущтају ушипницу тек ппщтп из ое испрате 
све ушенике.            

Члан 22. 
 Наставник кпји прганизује дппунски, дпдатни шас или неке друге активнпсти, дужан 
је да брине п бправку ушеника пд ппшетка дп краја пвих активнпсти. 
 

Члан 23. 
 Директпр щкпле пдгпвпран је за израду расппреда дежурства и кпнтрплу оегпвпг 
изврщаваоа. 

Члан 24. 
 Ппмпћнп-технишкп пспбље ппмаже у раду дежурним наставницима, дежура на 
свпм раднпм месту и не удаљава се са оега без дпзвпле директпра или дежурнпг 
наставника. У сарадои са дежурним наставницима прпверава разлпге дпласка страних 
лица у Шкплу и прати оихпвп кретаое у щкплскпј згради. 
 

Члан 25. 
 Ппмпћнп-технишкп пспбље дужнп је да се стара п тпме да за време трајаоа шаса 
улазна врата щкпле буду закљушана или ппд сталним надзпрпм, да дпзвпли улазак 
лицима шији је дплазак у Шкплу најављен, а псталим лицима тек пп пдпбреоу директпра. 
 

Члан 26. 
 У Шкпли је забраоена аквизитерска прпдаја, сем у слушају склапаоа угпвпра ради 
прпдаје прпизвпда на рате заппсленима у щкпли. 
 

Члан 27. 
 Рпдитељима ушеника и рпдитељима предщкплске деце није дпзвпљен улазак у 
ушипнице и кабинете щкпле у време наставе.  
 Дежурни наставник или ппмпћнп-технишки радник дужан је да ппзпве ушеника или 
наставника кпг рпдитељ тражи. 
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 Заштита и безбеднпст у шкплскпј згради и шкплскпм двпришту 

 
Члан 28. 

За време трајаоа наставе и других активнпсти, сталнп су пткљушана самп главна 
улазна врата Шкпле. 

За пткљушаваое  улазних врата пвлащћени су дпмар, директпр, ппмпћник 
директпра и  пвлащћени ппмпћни радник. 

Дпмар пткљушава пре ппшетка наставе  главна улазна врата,  прпверава стаое 
щкплских прпстприја и п тпме пбавещтава директпра, ппмпћника директпра или 
секретара, а у слушају пптребе предузима неппхпдне мере. 

 
Члан 29. 

Када се у Шкпли не извпди настава и друге активнпсти,  капије на щкплскпм 
двприщту и  улазна врата на щкплскпј згради су закљушана. 

За пткљушаваое капије и улаза на ппшетку раднпг времена  и за закљушаваое 
капије и улаза на крају раднпг времена задуженп је  лице пп пвлащћеоу директпра или 
ппмпћника директпра.  

Члан 30. 
Ппнащаое ушеника пре, за време и ппсле пдржаваоа наставе и других активнпсти 

у щкпли, улаз и излаз из щкпле, дежурства, пднпси са другим ушеницима и заппсленим и 
друга права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника кпје се пднпсе на оихпвп ппнащаое, 
уређени су актпм кпјим се прпписују правила ппнащаоа у щкпли. 

Обавезе дежурних наставника пре ппшетка наставе, за време пдмпра и накпн 
заврщетка наставе, за време бправка ушеника у щкпли, уређени су актпм кпјим се 
прпписују правила ппнащаоа у щкпли. 

Обавезе пдељенских старещина, наставника и свих заппслених, кап и рпдитеља за 
време бправка у щкпли и пријем и кретаое лица кпја дплазе у щкплу, забрана пущеоа, 
унпщеоа експлпзивних материја и других ппасних предмета, уређени су актпм кпјим се 
прпписују правила ппнащаоа у щкпли. 

 
Заштита пд бплести и ппвреда  
 

Члан 31. 
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти ушеника пд бплести и щиреоа заразе, 

Шкпла: 
1) стара се п уреднпсти и шистпћи щкплских прпстприја и щкплскпг двприщта, у складу са 
санитарнп-хигијенским прпписима и мерама;  
2) прганизује пбављаое прпписаних перипдишних систематских лекарских прегледа 
заппслених и ушеника;  
3) ппступа пп мерама надлежних пргана налпженим у складу са прпписима у пбласти 
здравства;  
4) у слушају прпмена кпд ушеника кпје се пднпсе на оегпвп здравственп стаое пбавещтава 
рпдитеља, предузима хитне мере укпликп су неппхпдне и сарађује са щкплским лекарпм 
и надлежним здравственим институцијама. 
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Члан 32. 

Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти ушеника пд ппвреда, Шкпла: 
1) пбезбеђује набавку и кприщћеое щкплскпг намещтаја, наставних и других средстава 
кпји су безбедни за упптребу и пдгпварају психпфизишким свпјствима ушеника;  
2) примеоује стандарде и нпрмативе кпји се пднпсе на щкплски прпстпр, брпј ушеника у 
пдељеоу и друге услпве за пбављаое делатнпсти; 
3) пбезбеђује стални надзпр наставника или струшнпг 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. 
 

Члан 33. 
Обавеза рпдитеља је да ушеника, шије је здравственп стаое таквп да мпже да 

представља ппаснпст за друге ушенике и заппслене, пдведу на пдгпварајући здравствени 
преглед и не щаљу га на наставу и друге активнпсти кпје прганизује Шкпла, дпк не дпбије 
пдгпварајућу пптврду лекара п здравственпј сппспбнпсти. 

 
 
 

3.  Осигураое ученика 
 

Члан 34. 
 Шкпла је у пбавези да на ппшетку сваке щкплске гпдине уппзна рпдитеље са 
мпгућнпщћу псигураоа ушеника пд ппследица несрећнпг слушаја кпје се мпгу евентуалнп 
десити ји са услпвима ппд кпјима се врщи псигураое. 

Шкпла је такпђе у пбавези да, укпликп ппстпји заинтереспванпт рпдитеља буде 
ппсредник између оих и псигуравајуће прганизације, какп би рпдитељ, уплатпм премије 
псигураоа, пмпгућип свпм детету защтиту пд свих ризика у свакпдневнпм живпту (у 
Шкпли, кпд куће, на путу исл.). 
 

Члан 35. 
 Савет рпдитеља щкпле разматра ппнуде п псигураоу кпје су стигле у щкплу  и 
предлаже директпру щкпле избпр псигуравајуће кпмпаније са кпјпм ће щкпла склппити 
пплису. 
 
 

4. Заштита пд ппжара, ппплаве, електричне струје, удара грпма и других ппасних 
ппјава 

 
Члан 36. 

Ради пствариваоа защтите пд ппжара, заппслени и ушеници су дужни да спрпвпде 
мере прпписане Закпнпм п защтити пд ппжара, других прпписа кпји уређују пву материју, 
планпва защтите пд ппжара, пдлука надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе, 
щкплскпг пдбпра и других пргана, кап и ппщтег акта Шкпле кпјим се уређују нашин, 
ппступак и мере у пбласти прптивппжарне защтите. 
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Члан 37. 
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти пд ппплаве и изливаоа фекалија, дпмар 

свакпдневнп прпверава исправнпст впдпвпдних и канализаципних инсталација и 
предузима пптребне мере у слушају упшених прпмена кпје мпгу угрпзити безбеднпст 
ушеника и заппслених у Шкпли. 

Сви заппслени и ушеници пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, 
директпра, ппмпћника директпра или секретара п упшеним прпменама на впдпвпдним и 
канализаципним инсталацијама, кпје мпгу угрпзити безбеднпст ушеника и заппслених у 
Шкпли. 

Члан 38. 
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти пд електришне струје, дпмар 

свакпдневнп прпверава исправнпст електришних инсталација и предузима пптребне мере 
у слушају упшених прпмена кпје мпгу угрпзити безбеднпст ушеника и заппслених у Шкпли. 

Сви заппслени и ушеници пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, 
директпра, ппмпћника директпра или секретара п упшеним прпменама на електришним 
инсталацијама, кпје мпгу угрпзити безбеднпст. 

 
Члан 39. 

Уређаји, други предмети и материје кпји се кпристе у наставнпм прпцесу, за 
пдржаваое хигијене или у друге сврхе мпрају се држати ван дпмащаја непвлащћених 
лица, акп мпгу представљати ппаснпст пп живпт и здравље ушеника. 

 
Члан 40. 

Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти пд удара грпма, Шкпла редпвнп 
прпверава исправнпст грпмпбранских инсталација, у складу са прпписима у тпј материји. 

Сви заппслени и ушеници пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, 
директпра, ппмпћника директпра или секретара п упшеним прпменама на грпмпбранским 
инсталацијама, кпје мпгу дпвести у питаое оихпвп функципнисаое. 

 
Члан 41. 

Защтита и безбеднпст пд других ппасних ствари и ппјава пстварује се схпднпм 
применпм шл. 39. и 40. пвпг правилника. 

 
 

 Заштита и безбеднпст на путу између куће и шкпле 

 
Члан 42. 

Директпр Шкпле је пбавезан да сарађује са прганима надлежним за безбеднпст 
сапбраћаја и прати стаое сапбраћајне сигнализације на прилазима Шкпли. 

Сваки заппслени пбавезан је да п упшеним недпстацима на сапбраћајнпј 
сигнализацији пбавести директпра, ппмпћника директпра или секретара, кпји ће ради 
рещаваоа прпблема ступити у кпнтакт с надлежним прганима. 

 
Члан 43. 

Шкпла пред надлежним прганима ппкреће иницијативе ради ппбпљщаоа 
безбеднпсти у сапбраћају на прилазима Шкпли (ппстављаое "лежећих пплицајаца", 
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сапбраћајне сигнализације и других уређаја, прганизпваое дежурства сапбраћајних 
пплицајаца и такп даље). 

 
 Члан 44. 

Защтита ушеника у сапбраћају пбезбеђује се прганизпваоем предаваоа 
сапбраћајних струшоака, приказиваоем филмпва п сапбраћају, разгпвпрпм на шаспвима 
пдељенске заједнице и рпдитељским састанцима. 

 
 

 Заштита и безбеднпст ван зграде шкпле и шкплскпг двпришта, за време 
пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује 
шкпла 

 
   Члан 45. 

На пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка на екскурзији 
или настави у прирпди, кап и за време извпђеоа неке друге активнпсти ван зграде Шкпле 
и щкплскпг двприщта, примеоују се пснпвне пдредбе Правилника, а схпднп се примеоују 
оегпве пдредбе п пствариваоу защтите и безбеднпсти ушеника у згради Шкпле и 
щкплскпм двприщту. 

 
 

Заштита и безбеднпст ученика за време извпђеоа екскурзија и наставе у прирпди  
 

Члан 46. 
Екскурзија и настава у прирпди, кап пблици пбразпвнп-васпитнпг рада, извпде се у 

складу са щкплским прпгрампм, кпји је дпнет на пснпву пдгпварајућег важећег наставнпг 
плана и прпграма, гпдищоим планпм рада щкпле и прпгрампм за прганизпваое 
екскурзије и наставе у прирпди. 

Екскурзија и настава у прирпди се мпже извпдити накпн дпбијене сагласнпсти 
савета рпдитеља Шкпле. 

 
 

Члан 47. 
Приликпм избпра ппнуђаша за извпђеое екскурзије и наставе у прирпди, Шкпла ће 

ппсебну пажоу ппсветити оегпвпј псппспбљенпсти за пствариваое защтите и 
безбеднпсти ушеника за време активнпсти кпја се прганизује. 

Угпвпр кпји се закљушује за извпђеое екскурзије и наставе у прирпди мпра да 
садржи ппсебне ставке кпје се пднпсе на предузимаое мера защтите и безбеднпсти 
ушеника. 

Осппспбљенпст ппнуђаша за пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника пднпси 
се нарпшитп на: 
1) ппседпваое пдгпварајуће лиценце за рад; 
2) кадрпвску и технишку ппремљенпст за прганизпваое путпваоа ушеника; 
3) кадрпвску и технишку ппремљенпст за пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника у 
пбјекту у кпјем су смещтени (физишкп и технишкп пбезбеђеое пбјекта, пбезбеђена 
медицинска ппмпћ и такп даље); 
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4) квалитет исхране ушеника. 
Смещтај ушеника на екскурзији и извпђеое настави у прирпди мпра се пбезбедити 

самп у пбјектима кпји испуоавају услпве за извпђеое пвих пблика пбразпвнп-васпитнпг 
рада. 

 
 
 Остале мере у циљу заштите безбеднпсти ученика 
 
             Члан 48. 
 Шкпла је дужна да пбезбеди ппстпјаое кпмплета за прву ппмпћ у щкпли и да 
пбезбеди оегпву дпступнпст свим заппсленим у щкпли у пбе смене. 
 У слушају ппвређиваоа ушеника Шкпла је дужна  да пбезбеди струшну лекарску 
ппмпћ ушенику укпликп је пна неппхпдна, и да п ппвреди ушеника пдмах пбавести 
рпдитеље.  
 
 

 
Обавезе шкпле у заштити пд дискриминације, злпстављаоа, занемариваоа, страначкпг 
прганизпваоа и делпваоа  
 
 

Члан 49. 
Оствариваоу пвпг вида защтите и безбеднпсти ушеника служе ппщтпваое 

пдредаба правила ппнащаоа у Шкпли и активнпсти струшнпг тима за защтиту пд 
дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа. 

 
Члан 50. 

У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, 
дискриминищу или издвајају ушеници, заппслени и друга лица, пднпснп групе лица, пп 
пснпву: расне, наципналне, етнишке, језишке, верске или пплне припаднпсти, физишких и 
психишких свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, 
спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и 
ппдстицаое или неспрешаваое таквих активнпсти, кап и пп другим пснпвима утврђеним 
закпнпм кпјим се прпписује забрана дискриминације. 

Шкпла је у пбавези да ппступа у складу са актпм кпјим се утврђују ближи 
критеријуми за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, ушеника или 
трећег лица у устанпви, а кпји заједнишки прпписују министар прпсвете и министар 
надлежан за ппслпве људских права. 

 
Члан 51. 

У Шкпли је забраоенп: физишкп, психишкп и спцијалнп насиље; злпстављаое и 
занемариваое ушеника; физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална 
злпупптреба ушеника или заппслених. 

У Шкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа пд стране ушеника, 
оегпвпг рпдитеља и пдраслпг над наставникпм, струшним сарадникпм или другим 
заппсленим. Збпг ппвреде пве забране, прптив рпдитеља се ппкреће прекрщајни, 
пднпснп кривишни ппступак. 



11 
 

 
Члан 52. 

У Шкпли није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое 
прпстпра щкпле у те сврхе. 

 
 

III  Завршне пдредбе 

Члан 53. 
Овај правилник дпнет је у сарадои са надлежним прганпм јединице лпкалне 

сампуправе. 
Измене и дппуне пвпг правилника врще се на исти нашин и пп ппступку 

прпписанпм за оегпвп дпнпщеое. 
Члан 54. 

Данпм ступаоа на снагу Правилника престаје да важи Правилник п мерама, нашину 
и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника, заведен ппд брпјем  054-459/2003, пд 24.10. 
2003. гпдине. 
 

Члан 55. 
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

Шкпле. 
 
 
У Пландищту,   
Брпј:______________     Председник щкплскпг пдбпра 
 
Дана:_______________     _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника  пбјављен 
је на пгласнпј табли Шкпле дана ____________ 20_. гпдине, а ступип је на снагу дана 
___________, 20_. гпдине. 

 
 
 
         Секретар 
              Жаклина Јаншић 


