
 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС'' бр.72/09) и члана 23. став 1. тачка 1. Статута школе а у вези 

члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 25. став 2. тачка 6. 

Статута школе, и уз учешће Савета родитеља, Школски одбор Основне школе ''Жарко 

Зрењанин'' из Зрењанина је на седници одржаној дана 16.12.2009. године донео следећи 

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 
Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина 

 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности 

ученика Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина (у даљем тексту: Школа) за 

време остваривања образовно-васпитног рада као и приликом спровођења свих активности 

које организује школа (екскурзија, настава у природи, излет, такмичење....). 

 

Члан 2. 

 Школа је дужна да на почетку школске године упозна ученике, запослене и 

родитеље са мерама заштите и безбедности ученика, особља, посетилаца, имовине и 

објеката школе. 

 

Члан 3. 

 Одредбе Правилника обавезни су да поштују директор школе, запослени у школи, 

ученици, родитељи, односно старатељи ученика, и трећа лица када се налазе у школској 

згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни 

рад или друга активност у организацији школе. 

 Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, дежурном наставнику 

или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози 

безбедност ученика. 

 Одељењске старешине и наставници који са ученицима обрађују одговарајуће 

програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима са којима се могу 

суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује школа, као и са начином понашања којим се те опасности избегавају или 

отклањају. 

 

 

II   ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 

Члан 4. 

 Заштита и безбедност ученика Школе остварује се као: 

 

1. физичка заштита и безбедност 

2. здравствена заштита и безбедност 

3. ментална заштита и безбедност. 

 



 

III   ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 

 

Члан 5. 

 Школа је дужна да обезбеди физичку заштиту и безбедност ученика. 

 

 Спровођење ових мера школа ће остварити у сарадњи са надлежним органима 

локалне самоуправе, Полицијском управом и другим надлежним органима. 

 

 Надлежни органи локалне самоуправе дужни су да обезбеде средства школи за 

спровођење мера које су наложене решењима надлежних инспекција у прописаним 

роковима. 

 

Члан 6. 

Физичка заштита и безбедност се остварује кроз: 

 

1. контролу безбедности самог објекта школе 

2. контролу дворишта 

3. контролу уласка у школу и изласка из школе 

4. контролу исправности електро, водоводних и других инсталација и уређаја 

5. заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних непогода 

6. прву помоћ 

7. заштиту у току остваривања образовно-васпитног рада 

8. заштиту за време игранки и других јавних окупљања 

9. заштиту за време екскурзија, излета, наставе у природи,  логоровања... 

10. заштиту за време организовања активности ван школе 

11. заштиту ученика у саобраћају 

12. предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите и безбедности 

ученика. 

 

1. Контрола самог објекта 

 

Члан 7. 

Домар школе је дужан да редовно прати и отклања недостатке на и у школи. 

 

Справе у фискултурној сали морају се одржавају у исправном стању. 

 

Пре почетка наставне године домар у сарадњи са наставницима физичког 

васпитања проверава стање висећих справа у фискултурној сали. 

 

У случају да уочене недостатке није у стању да сам отклони, дужан је да одмах 

обавести директора или секретара школе. 

 

Члан 8. 

Помоћно особље – спремачице дужне су да свакодневно прегледају учионице и 

остале просторије на којима су распоређене и да о уоченим променама односно 

недостацима неодложно известе домара како би их отклонио. 

 

 

 



2. Контрола дворишта 

 

Члан 9. 

У времену од 07.00 – 20.00 часова забрањен је улазак и боравак у двориште школе 

свим лицима уколико нису ученици или запослени у школи. 

 

Члан 10. 

Помоћно – техничко особље је дужно да редовно одржава двориште школе као и 

зелене површине у кругу и испред школе. 

 

Члан 11. 

У двориште школе је строго забрањен улазак моторним возилима сем у изузетним 

случајевима за потребе школе а по одобрењу директора. 

 

У школском дворишту је забрањено возити бициклове и мотоцикле. 

 

3. Контрола уласка и изласка из школе 

 

Члан 12. 

 Дежурни наставници и помоћно – техничко особље остварују контролу уласка и 

изласка из школе, дозвољавају улазак лицима чији је долазак у школу најављен, а осталима 

тек по одобрењу директора односно секретара. 

 

 У ванрадном времену (од 21.00 часова до 06.00 часова наредног дана) улазак у 

школу је забрањен, сем у изузетним случајевима, по одобрењу директора школе. 

 

 У случају било каквих проблема, обавештава се директор а у његовом одсуству 

секретар школе. 

 

 Уколико се проблеми појаве у ванрадном времену када је школа затворена, 

помоћно особље – чувар предузима потребне мере за решавање истих, а по потреби 

обавештава дежурну службу Полицијске управе, односно директора или секретара школе. 

 

 Помоћно – техничко особље је дужно да обавести секретара уколико се у 

просторијама ван места предвиђеног за пријем странака (канцеларија директора, 

канцеларија секретара школе, рачуноводста, просторија за психолошко – педагошку 

службу и сл.) налази лице које не ради у школи. 

 

 Када се у школи не изводи настава нити друге активности, све капије на школском 

дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана. 

 

 За откључавање капије и улаза на почетку радног времена  и за закључавање капије 

и улаза на крају радног времена задужени су домар и ложач школе, сваки у својој смени. 

 

4. Контрола електро, водоводних и других инсталација и уређаја 

 

Члан 13. 

 Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар проверава 

исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених 

промена које могу угрозити безбедност.  

 



 Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора 

или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама. 

 

 Уколико домар није у могућности  да их сам  отклони, дужан је да одмах обавести 

директора или секретара школе. 

 

Члан 14. 

 Помоћно – техничко особље је дужно да после завршеног рада обиђе све 

просторије и у њима отклони евентуалне опасности које би могле да проузрокују пожар, 

експлозију или неку другу несрећу (искључити електро – уређаје, уклонити запаљиве 

течности и други лако запаљив материјал и сл.). 

 

Члан 15. 

 Ложач је дужан да проверава грејање у школи и да у случају квара на 

инсталацијама или котлу, исте што хитније отклони а ако то није у могућности да одмах 

извести директора или секретара школе. 

 

Члан 16. 

 У школи се мора обезбедити адекватно осветљење. Прегореле неонске цеви мења 

домар школе. 

 

Члан 17. 

 Школа је дужна да редовно врши преглед громобранске, електро и друге 

инсталације, као и котлова за грејање, у складу са важећим прописима из ових области. 

 

Члан 18. 

 Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској 

згради. 

 

5. Заштита у случају пожара, поплаве или других елементарних непогода 

 

Члан 19. 

 Мере заштите од пожара усаглашене су са Законом о заштити од пожара. 

 

 У циљу ефикаснијег функционисања система противпожарне заштите, а ради 

безбедности ученика, особља и објекта школа, школа је посебно дужна да: 

 

 а) минимално поседује одговарајуће, законом прописане, уређаје, опрему и 

средства за гашење пожара, 

 б) обезбеди излазе и пролазе за евакуацију ученика и особља у случају избијања 

пожара, 

 ц) уклони запреке и веће предмете који би представљали сметњу за евакуацију и 

ефикасно гашење пожара, 

 д) посебно обезбеди и осигура запаљиве материје и уређаје који евентуално могу 

бити изазивачи пожара или његовог бржег ширења. 

 

Члан 20. 

 Врсте уређаја, опреме и средства из члана 19. овог Правилника као и места на 

којима се она постављају одређују се сагласно упутству произвођача, а у зависности од 

величине и облика површине простора, распореда просторија, спратности зграде школе и 

близине евакуационих пролаза и излаза у циљу неутралисања и спречавања пожара. 



Члан 21. 

 Уређаји, опрема и средства за гашење и спречавање настанка пожара, морају се 

одржавати у исправном стању, наменски користити и бити посебно означени, и увек лако 

доступни за евентуалну употребу. 

 

 О наведеној опреми брину домар и ложач школе. 

 

Члан 22. 

 У сарадњи са Центром за заштиту од пожара, школа једном годишње може да 

организује вежбу евакуације. 

 

Члан 23. 

Наставници разредне наставе и одељењске старешине ће најмање на једном часу 

одељењске заједнице у току школске године упознати ученике о понашању у случају 

елементарних непогода. 

 

6. Прва помоћ 

 

Члан 24. 

 У случају да дође до повреде ученика у школи, ученику треба одмах пружити прву 

помоћ, а ако је у питању тежа повреда, након указане прве помоћи, контактирати службу 

хитне помоћи или ученика упутити на медецинско збрињавање у амбуланти Дома здравља 

која се налази у непосредној близини школе. Обавезно обавестити родитеље ученика.  

 

Члан 25. 

 Прву помоћ у случају повреде или здравствених проблема ученика дужни су да 

пруже сви запослени према својим могућностима и знању. 

 

Члан 26.  

 Школа је дужна да на видљивом и лако приступачном месту постави ормарић са 

прописаним санитетским средствима за пружање прве помоћи, са спољне стране обележен 

знаком црвеног крста. 

  

 У школи се ормарићи за пружање прве помоћи налазе на три места: 

 1. у зборници на првом спрату, 

 2. у портирници у приземљу, 

 3. у кабинету наставника физичког васпитања. 

 

Члан 27. 

 Забрањено је у ормарић стављати предмете који се не сматрају санитетским 

материјалом. 

 

 Ормарић за прву помоћ мора бити закључан. 

 

 Сваки ормарић има два кључа. Један се налази код секретара школе а други у 

просторији помоћно -  техничког особља. Сви кључеви су уредно обележени. 

 

Члан 28. 

 О утрошку санитетског материјала запослени су дужни да обавесте секретара 

школе ради набавке потрошеног. 

 



7. Заштита у току остваривања образовно – васпитног рада 

 

Члан 29. 

 Дежурство у школи изводе главни дежурни наставник, дежурни наставници и 

помоћно – техничко особље, у складу са захтевима наставе. 

 

 Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након 

завршетка последњег часа. 

 

Члан 30. 

 Школа ради у две смене и сваког дана има четири дежурна наставника у свакој 

смени, а сменом руководи главни дежурни наставник. 

 

 Сваки дежурни наставник има распоредом тачно утврђено место дежурства. 

 

 Директор школе је одговоран за израду распореда дежурства и контролу његовог 

извршавања. 

 

Члан 31. 

 Главни дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 30 минута пре почетка 

наставе и да води рачуна о благовременом почетку наставе. У случају непредвиђеног 

одсуства неког од дежурних наставника, обавештава секретара школе и педагошко – 

психолошку службу и уз њихову помоћ предузима мере за обезбеђивање замене. 

 

 Главни дежурни наставник координира рад осталих дежурних наставника, решава 

евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој општој безбедности у школи.  

 

 О свим променама и дешавањима, главни дежурни наставник води евиденцију у 

књизи дежурстава, а о евентуалним проблемима обавештава директора и педагошко – 

психолошку службу. 

 

Члан 32. 

 Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 20 минута пре почетка 

наставе, да се јаве главном дежурном наставнику и да обављају дежурство у делу школе 

предвиђеном распоредом дежурстава. О свим уоченим променама и проблемима, 

обавештавају главног дежурног наставника. У току дежурства извршавају налоге главног 

дежурног наставника и омогућавају безбедан боравак ученика у школи. 

 

Члан 33. 

 За време великог одмора ученици излазе у двориште (сем у случају кише и велике 

хладноће) заједно са дежурним наставницима, који се старају о одржавању реда у 

дворишту, изласку и уласку ученика у школску зграду. 

 

Члан 34. 

 Сви наставници су дужни да у школу дођу 15 минута пре почетка наставе.  

 

 На крају сваког часа или наставе наставници напуштају учионицу (кабинет) тек 

пошто из ње испрате све  ученике и закључају учионицу. 

 

 Наставници који деле ужину, дужни су да буду присутни док ученици не заврше са 

ужином и да контролишу враћање прибора. 



Члан 35. 

 Наставник који организује допунски час или неке друге активности дужан је да 10 

минута раније сачека ученике у холу школе и брине о боравку ученика у школи од почетка 

до краја ових активности. 

 

Члан 36. 

 Школа је дужна да организује ванредна дежурства наставника у складу са 

планираним активностима (приредбе, такмичења, излети, посете ...). 

 

Члан 37. 

 Уколико се за време одржавања образовно – васпитног рада догоде непредвиђене 

ситуације, наставници су у обавезни да предузму све мере у циљу заштите ученика. 

 

Члан 38. 

 Помоћно – техничко особље дежура на свом радном месту пре почетка наставе и за 

време школског одмора,  не удаљава се са њега без дозволе директора или дежурног 

наставника и помаже у раду дежурним наставницима. 

 

8. Заштита за време игранки и других јавних окупљања 

 

Члан 39. 

 Пре одржавања јавних окупљања у школи, секретар школе је дужан да писмено 

обавести надлежну Полицијску управу о времени и трајању окупљања. 

 

 За време окупљања у поросторијама школе, школа је дужна да обезбеди присуство 

дежурног наставника зависно од броја присутних. 

 

9. Заштита за време екскурзија, излета, наставе у природи... 

 

                                                         Члан 40. 

Школа организује екскурзије, излете,  наставу у природи ... у складу са одредбама 

Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (поглавље: 

Упутство за остваривање Плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној 

школи). 

 

За целокупну реализацију екскурзије, излета, наставе у природи .... одговоран је 

наставник – вођа пута кога решењем одреди директор школе. 

 

10. Заштита за време организовања ваннаставних активности ван школе 

 

Члан 41. 

 За време извођења ваннаставних активности ван школе, као што су: спортска и 

друга такмичења и манифестације, посета музејима, позориштима, другим школама и 

организацијама, школа ће по правилу организовати превоз за већи број ученика. 

 

 У случају мањих група, школа може да води ученике и без организованог превоза, 

али је потребно да се претходно обезбеди сагласност родитеља. 

 

 О безбедности ученика за време извођења ових активности, брине наставник у 

чијој организацији је организована предметна ваннаставна активност. 

 



11. Заштита ученика у саобраћају 

 

Члан 42. 

 Школа ће, у сарадњи са надлежном службом Полицијске управе спровести 

едукацију ученика о безбедности и понашању у саобраћају, обавезно за ученике првих 

разреда. 

 

Члан 43. 

 Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са 

заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до школе и обратно, директор и 

запослени из реда наставног особља: 

 

1) опомињу ученика ког сретну на његовом путу од куће до школе или обратно, 

ако се небезбедно понаша, 

2) о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењског 

старешину, који о томе обавештава његове родитеље и предузима друге мере. 

 

 

II   ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 

Члан 44. 

 Здравствена заштита и безбедност ученика у школи обезбеђује се кроз: 

 

1) одржавање хигијене у школи и у школском дворишту 

2) хигијену исхране 

3) редовне систематске и санитарне прегледе 

4) едукацију ученика и наставника о очувању здравља, препознавању заразних 

болести и сл. 

5) друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика 

 

1. Одржавање хигијене у школи 

 

Члан 45. 

 У циљу обезбеђења здравствене заштите и безбедности ученика, помоћно – 

техничко особље је дужно да: 

 

 1) свакодневно одржава чистоћу школске зграде - канцеларија, хола, степеништа, 

учионица, кабинета, зборнице, библиотеке, сале за физичко, санитарног чвора као и 

дворишта и простора испред школске зграде, 

 2) чисти снег на прилазима школи, 

 3) редовно коси траву и одржава живу ограду у школском дворишту и испред 

школе, 

 4) редовно одржава објекат, инсталације и инвентар школе у исправном стању, 

 5) редовно носи заштитну одећу и обућу за рад. 

 

2. Хигијена исхране 
 

Члан 46. 

 У циљу обезбеђења здравствене заштите сервирка је дужна да: 

 

 1) рукује намирницама и складишти их у складу са хигијенским прописима, 



 2) носи чисту униформу и капу (повеску) на глави, 

 3) редовно одржава чистоћу у кухињи и трпезарији и дезинфикује радне површине, 

  

3. Санитарни и систематски прегледи  

 

Члан 47. 

 У циљу обезбеђивања здравствене заштите, запослени који подлежу обавези 

вршења периодичних санитарних прегледа дужни су да то чине у складу са позитивним 

прописима. 

 

 Ученици обављају систематске прегледе у сарадњи са надлежном службом 

Школског диспанзера. 

 

4. Едукација ученика и наставника 

 

Члан 48. 

 Школа ће кроз часове одељењске заједнице и предавања која држи  Дом здравља – 

Одељење за здравствену заштиту школске деце, спроводити едукацију ученика о заштити 

здравља, препознавању заразних болести, вашљивости и сл. 

 

 По потреби школа може организовати предавања на исту тему и за све запослене. 

 

5. Друге активности ради заштите здравља ученика 

 

Члан 49. 

 У случају да је ученик оболео од неке заразне болести или постоји сумња у то, у 

случају вашљивости ученика и сл., наставник ће ученика удаљити са часова и позвати 

родитеље и надлежну здравствену службу. 

 

Члан 50. 

 Стоматолошку заштиту ученика спроводи дечја стоматолошка амбуланта Дома 

здравља, која се налази у згради школе. 

 

III МЕНТАЛНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 

Члан 51. 

 Ментална заштита и безбедност ученика се остварује кроз: 

 

1) уважавање личности детета, 

2) развијање хуманих односа у школи, 

3) успостављањем оптималних односа између наставника и родитеља, 

4) свим другим активностима у циљу очувања менталног здравља детета. 

 

1. Уважавање личности детета 

 

Члан 52. 

 У школи су забрањене активности којима се угрожавају или омаловажавају 

ученици по основу расне, националне, језичке, верске или полне припадности, као и 

подстицање тих активности. 

 

 У школи је забрањено физичко кажњавање и вређање личности детета. 



2. Развијање хуманих односа у школи 

 

Члан 53. 

 Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, 

другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. 

 

 Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, 

уз посредовање одељењског старешине, психолога односно дежурног наставника. 

 

 Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у 

сарадњи са школским психологом. 

  

Члан 54. 

 У оквиру одељењске заједнице ученици ће се редовно едуковати о хуманим 

међуљудским односима, умећу комуникације, толеранцији, сектама и другим облицима 

манипулације и сл. 

 

3. Развијање оптималних односа између наставника и родитеља 

 

Члан 55. 

 Ради решавања кључних образовно – васпитних питања (успех у школи, 

психофизички развој, проблеми у школи, ексцесна понашања, организација ваннаставних 

активности и сл.) повремено ће се организовати едукација родитеља путем родитељских 

састанака или разговора са педагошко – психолошком службом школе. 

 

                           IV МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Члан 56. 

 У циљу спровођења заштите и безбедности ученика у школи, утврђују се следеће 

мере безбедности: 

 

1) Забрана физичког и вербалног нарушавања интегритета личности ученика од 

стране запослених у школи, других ученика, родитеља и посетилаца, 

2) Забрана ношења предмета који могу угрозити безбедност ученика (ватрено и 

хладно оружје, предмети који могу нанети повреде), 

3) Заштита од дискриминације ученика од стране запослених у школи, других 

ученика и посетилаца, 

4) Организовање дежурства наставника и помоћно – техничког особља за време 

редовног одвијања наставе и за време реализовања специфичних ваннаставних 

активности, 

5) Редовно одржавање, обележавање и осветљавање места у школи и поред школе 

(у школском дворишту) која представљају потенцијалну опасност по ученике, 

6) Забрана окупљања непознатих лица у школском дворишту за време одржавања 

наставе и у вечерњим сатима, 

7) Забрана куповине, продаје и употребе дувана, алкохола и наркотика за ученике 

и наставнике у објектима школе, школском дворишту, екскурзијама, настави у 

природи, организованим посетама, приредбама..., 

8) Поштовање Правила понашања ученика, запослених и родитеља у ОШ ''Жарко 

Зрењанин'' из Зрењанина, 

9) Забрана трчања ученика по ходницима и степеништу школе, спуштања низ 

гелендер, нагињања преко ограде хола на првом спрату, нагињања кроз 



отворене прозоре учионица и кабинета, вешање и рад на справама и спортским 

реквизитима у фискултурној сали и дворишту школе без надзора наставника, 

грудвање леденицама у току зимског периода, јурњава по школском дворишту 

која може довести до повређивања ученика ... 

 

Члан 57. 

 Случај из члана 57. став 1. тачка 7. овог Правилника се одмах пријављује 

директору школе ради предузимања законских мера. 

 

 У случају да се ради о куповини, продаји и употреби наркотика, директор школе је 

у обавези да случај пријави одговарајућој служби Полицијске управе у Зрењанину. 

 

Члан 58. 

 Директор школе подноси Школском одбору предлоге за предузимање 

одговарајућих мера за обезбеђивање и унапређивање заштите и безбедности ученика у 

школи. 

 

 Директор школе обавештава, према потреби, Школски одбор о стању заштите 

ученика у школи. 

 

 

V ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ ПОВРЕДЕ 

 

Члан 59. 

 Пријаву о повреди правила и мера безбедности могу поднети: ученик, запослени, 

родитељ или старатељ ученика и заинтересовано лице. 

 

Члан 60. 

 Пријава се подноси директору школе који, на основу непосредних и посредних 

сазнања, одлучује да ли је иста основана или не. 

 

 Када оцени да је иста неоснована, обавештава подносиоца у року од три дана од 

дана подношења. 

 

 У случају да је пријава основана директор, у зависности од тежине учињене 

повреде, спроводи даљи поступак према одредбама Статута школе или Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

 

 

VI САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

1. Сарадња са градском управом 

 

Члан 61. 

 Школа ће од надлежних служби градске управе Зрењанин (комунална, грађевинска 

инспекција ...), тражити осветљавање школског дворишта и околних улица у циљу веће 

безбедности ученика с обзиром на касно окончање наставе у поподневној смени, као и 

благовремено деловање по питању размештања контејнера, уклањања смећа и разног 

отпада, асфалтирања и обезбеђивања тротоара дуж школске зграде и дворишта и сл. 

 



2. Сарадња са Одељењем за послове друштвених делатности  

 

Члан 62. 

 Школа је дужна да води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих 

уписаних ученика као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима 

које добија од надлежне службе градске управе. 

 

4. Сарадња са Министарством просвете 

 

                                                          Члан 63. 

У сарадњи са Министарством просвете, школа се стара да сви облици васпитно – 

образовног рада теку без застоја и проблема, и да свеукупни односи учесника наставног 

процеса буду такви да ученици школе буду максимално заштићени и безбедни. 

 

5. Сарадња са Министарством унутрашњих послова 

 

                                                           Члан 64. 

Овај вид сарадње обухвата обилазак школе и околине од стране патроле полиције, 

најмање у терминима завршетка прве и друге смене, као и доказак на позив школе ради 

контролисања услова за несметан рад и спречавање настанка потенцијалних проблема. 

 

Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима службе за 

малолетничку деликвенцију, којима се пријављује свака ситуација у школи или у 

понашању ученика која може довести до деликвентног понашања. 

 

У време ваннаставних активности везаних за школу (екскурзије, излети, настава у 

природи, посете...) школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, 

како би радници полицијске управе обавили преглед ангажованих аутобуса и извршили 

рутинску контролу алкохолисаности возача. 

 

6. Сарадња са Министарством инфраструктуре 

 

Члан 65. 

 Школа даје предлоге надлежним службама Министарства инфраструктуре, да 

хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација (семафори, ''лежећи полицајци''...) у 

околини школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност 

ученика приликом доласка и одласка из школе. 

 

 

7. Сарадња са центром за Социјални рад 

 

     Члан 66. 

 

 Педагошко – психолошка служба школе, у сарадњи са одељењским старешином , 

остварује увид у породичне прилике ученика и када уочи промене у понашању и учењу 

ученика, као и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, 

обраћа се Центру за социјални рад у циљу предузимања мера ради пружања помоћи 

ученику. 

 

Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а школа не може да успостави 

контакт са родитељима или старатељима ученика, са насталом ситуацијум упознаће 



Центар за социјални рад у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у 

којој би се ученик налазио без заштите и надзора. 

 

 

VII   ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА 

 

  Члан 67. 

 Одељењски старешина је у обавези да на почетку школске године (септембар 

месец) упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног 

случаја (незгоде) и са условима осигурања. 

 

 Уколико има заинтересованих родитеља школа ће бити посредник између њих и 

осигуравајуће куће за коју се, између приспелих понуда, одлучио Савет родитеља. 

Уплатом премије осигурања родитељи омогућују свом детету заштиту од ризика несрећног 

случаја у току 24 часа. 

 

 

VIII   УСЛУГЕ ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA 

 

Члан 68. 

 Школа може да закључи уговор о физичко – техничком обезбеђењу уколико сматра 

да су, и поред предузетих мера, угрожени физичка заштита и безбедност ученика.  

 

 На иницијативу школе, одељењске старешине ће спровести анкету међу 

родитељима и уколико се већина  изјасни да је за додатно обезбеђење, директор школе ће 

прикупити три понуде и доставити их Савету родитеља на разматрање и одлучивање. 

 

 Уговор се закључује за школску годину с тим да може бити обнављан 

неограничени број пута, док за то постоји потреба и док је школа задовољна пруженом 

услугом. 

 

 

IX ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 69. 

 У складу са чланом 159. став 2. тачка 7. Закона о основама система образовања и 

васпитања, средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописана овим 

Правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе. 

 

 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 70. 

 Измене и допуне овог Правилника обављају се на исти начин на који је Правилник 

донет. 

 

Члан 71. 

 Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину 

и поступку заштите и безбедности ученика ОШ ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, од дана 

15.09.2003. године, заведен под бројем 304. 



Члан 72. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ 

                                                                                                                ОДБОРА 

 

                                                                                               _________________________ 

                                                                                                           Данијела Матић 

 

 

 

 

 Правилник је објављен на огласној табли школе дана _________2009. године а 

ступио је на снагу дана _________2009. године. 

 

 

                                                                                                                   Секретар школе 

 

                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                                  Оливера Петровић 

            

ОШ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 

З Р Е Њ А Н И Н 

ДЕЛ. БРОЈ: 31/2 

ДАНА: 16.12.2009. године 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 


