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На основу члана 27. Статута Техничке школе у Ужицу, члана 31. Пословника о раду 
Школског одбора Техничке школе у Ужицу, члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 
108. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РСˮ бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Упутством за израду акта којим установе 
образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце 
и ученика („Сл. гласник РСˮ бр. 67/2022), Школски одбор, по претходно прибављеном 
мишљењу Савета родитеља и Ученичког парламента Техничке школе у Ужицу, на својој 
34 редовној седници, одржаној дана 17.новембра 2022. године, једногласно / већином 
гласова донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 
ученика за време боравка у школи и свих активности 

које организује Техничка школа у Ужицу 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 
време боравка у школи и свих активности које организује школа (даље: Правилник) 
уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у 
школи и свих активности које организује Техничке школе у Ужицу (даље: Школа), а 
нарочито: сарадња са надлежним органом јединице локалне самоуправе, превентивне 
мере заштите и безбедности у вези са организацијом рада Школе, спровођење мера 
прописаних овим правилником, Законом о основама система образовања и васпитања, 
посебним законима у области образовања и васпитања и другим прописима којима се 
уређује област заштите и безбедности, као и одговорност запослених и ученика за 
неизвршавање одредаба овог правилника.  

Члан 2. 

Заштита и безбедност ученика за време боравка у Школи и свих активности које 
организује Школа уређује се у складу са Упутством министра просвете, науке и 
технолошког развоја за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују 
мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика („Сл. гласник РСˮ бр. 
67/2022). 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

Ученици имају право на заштиту и безбедност у објекту – згради као и ван зграде 
Школе, односно простору око Школе, за време остваривања свих облика образовно-
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васпитног рада или других активности које организује Школа, у складу са законом и 
општим актом Школе. 

Школа учествује у заштити и безбедности ученика на путу између куће и школе. 

Члан 4.  

Школа, односно запослени у Школи обезбеђују остваривање права ученика у 
складу са законом. 

Ученици имају право на заштиту и безбедност у Школи и од поступака других 
ученика, запослених, родитеља, односно другог законског заступника ученика и трећих 
лица који угрожавају њихову безбедност. 

Ученици имају право на заштиту и безбедност од елементарних непогода – 
поплава, земљотреса, других несрећа/удеса, катастрофа или других ванредних 
околности и ситуација које могу да угрозе безбедност ученика у Школи. 

1. Анализа потенцијалних и актуелних ризика у организацији рада 
Школе 

Члан 5. 

Приликом израде овог правилника Школа је припремила анализу потенцијалних 
и актуелних ризика у организацији рада Школе (просторни, технички, временски и други 
организациони услови), као што су: 

1. приступ објекту Школе (згради);  

2. сигурност простора око Школе;  

3. стање у унутрашњем простору Школе; 

4. специфични услови и околности које су карактеристичне за Школу; 

5. услови безбедног кретања ученика од куће до школе. 

Приступ објекту Школе  

Члан 6. 

Главни (службени) улаз у Школу је из улице Трг Светог Саве 34 у Ужицу. 

 Ђачки улаз је на супротној страни Школе од места где се налази главни улаз и 
истом се поже приступити и из Улице Николе Пашића у Ужицу, преко Трга Светог Саве. 

Просторијa за пријем родитеља и других странака је хол испред наставничке 
канцеларије и канцеларије директора. 

Простор око школе је раван, делимично травнат, а већим делом асфалтиран и 
представља прилазни пут и  стазу Школском објекту и  фискултурној сали. 

Улица из које се улази у Школу (главни улаз) је са платоа Трга Светог Саве и 
затворена је за саобраћај осим за возила са посебном дозволом. Прилазна 
саобраћајница је  означена пешачким саобраћајним знаком да је то зона школе. 
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На ђачки улаз ученици улазе са платоа који се налази испред њега. На плато се 
може доћи пешачком стазом или степеништем из улице Николе Пашића, или слепом 
улицом која пролази уз саму Школу и представља приступни пут за станаре кућа и зграда 
који Школу са те стране окружују.  

У посебно фреквентним временским периодима (почетком, променом и 
завршетком смене) евидентно је присуство саобраћајне полиције.  

Фискултурни блок школе није у саставу школског објекта, физички је одвојен од 
школске зграде и налази се у згради Техничке школе „Радоје Љубичић“ у Улици Николе 
Пашића број 17. Удаљеност фискултурног блока од школске зграде је око 50м а ученици 
се до објекта крећу пешачком стазом. 

У близини Школе нема ризичних саобраћајница, мостова, нити пружних прелаза. 

1.2. Сигурност Школског простора  

Члан 7. 

Забрањено је уношење оружја, оруђа и других средстава којима се може 
угрозити безбедност и живот ученика и особља школе, односно, нанети штета школској 
и личној имовини. Овлашћена лица могу носити оружје у складу са правилима њихове 
службе. 

Улазна врата Школе (главни и ђачки улаз) се закључавају након завршетка 
наставе и у ненаставне дане. Кључеви од улазних врата се налазе код чистачице Школе. 
У свакој смени задужена је  по једна чистачица да на почетку смене откључава улазна 
врата а на завршетку иста закључа . 

За техничко обезбеђење школског објекта, Школа има видео надзор.  

Постоји добра осветљеност простора око објекта Школе. 

Стање инсталација (водоводне, канализационе, електричне, гасне мреже и др.) 
врши се у складу са законом и роковима у којима се врши провера њиховог стања. 
Проверу стања исправности инсталација врши домар Школе. 

Школа нема свој громобран, већ се школски објекат налази у зони громобрана 
стамбених зграда у Улици Николе Пашића.  

Стање у унутрашњем простору Школе  

Члан 8. 

Објекти у којима се остварује образовно-васпитни рад у добром су стању и у 
већој мери су приступачни за све учеснике у образовно-васпитном процесу. 

Зграда Школе је спратна и састоји се од сутерена, високог приземља и два спрата. 
У сутерену се налазе школске радионице и школска архива. На високом приземљу су 
канцеларије за руководеће и ненаставно особље, као и наставничка канцеларија, 
учионице, библиотека, помоћне просторије и тоалети. На првом и другом спрату се 
налазе учионице, лабораторије, кабинети, тоалети и друге просторије.   



                                                                                                 Техничка школа, Ужице 

© Техничка школа Ужице                                                                                                                       Страна 7 од 23 
 

Школа је обезбедила приступ и добро стање, у складу са законом и прописима 
који уређују наведену материју: 

- уређаја за грејање; 

- уређаја за обезбеђивање довода електричне енергије; 

- санитарних чворова; 

- степеништа и сигурности рукохвата; 

- фискултурне сале и опреме; 

- радионица и кабинета са машинама, апарата и других уређаја, алата, прибора, 
хемикалија и других средстава за рад и др. 

Специфични услови и околности које су карактеристичне за Школу 

Члан 9. 

Школа припада градској средини. 

Школа има уписаних 880 ученика. 

Рад школе одвија се у две смене. 

Члан 10. 

Ради свеобухватне заштите и безбедности ученика Школа у сарадњи са 
надлежним органима јединице локалне самоуправе остварује комуникацију са 
релевантним институцијама на националном и локалном нивоу при реализацији 
заједничких активности усмерених на обезбеђивање заштите и безбедности ученика.  

У том циљу Школа сарађује са: 
- Домом здравља у Ужицу; 
- Центром за социјални рад Града; 
- Градском управом; 
- школама са територије Града Ужица 
- месном заједницом где је седиште Установе 
- Министарством унутрашњих послова РС односно Полицијском станицом у 
Ужицу; 
- Министарством просвете, науке и технолошког - Школска управа у Ужицу; 
- органима јединице локалне самоуправе; 
- родитељима/ законским заступницима. 

Услови безбедног кретања ученика од куће до школе 

Члан 11. 

Директор Школе је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност 
саобраћаја и да прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи. 
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Члан 12. 

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања 
безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајацаˮ, 
семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и др.). 

Члан 13. 

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној 
сигнализацији обавести директора, помоћника директора или секретара, који ће ради 
решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима. 

Члан 14. 

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања 
саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима 
одељенске заједнице и родитељским састанцима. 

Члан 15. 

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 за-
послени из реда наставног особља: 

1) опомињу ученика којег 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 његовог родитеља/ законског заступника и преду-
зима друге мере. 

2. Превентивне мере заштите и безбедности у вези са организацијом 
рада Школе 

Члан 16. 

У Школи се  спроводе превентивне мере заштите и безбедности у вези са 
организацијом рада. Ове мере обухватају: 

1) дежурстава запослених; 

2) евидентирање уласка трећих лица у Школу; 

3) могућност боравка у Школи, односно непосредно учешће родитеља, односно 
другог законског заступника ученика у активностима Школе; 

4) Физичка безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења; 

5) безбедносне процедуре у Школи; 

6) одржавање дисциплине у Школи;  

7) истакнуто место за прву помоћ у Школи; 

8) поступање ради заштите од болести, посебно инфективних; 
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9) безбедносне процедуре / правила за заштиту и безбедност за време 
остваривања образовно-васпитног рада ван Школе; 

10) поступање ради заштите од физичких повреда; 

11) начин правилног коришћења и надзор над употребом машина, апарата и 
других уређаја при реализацији наставе, као и алата, хемикалија и других наставних 
средстава;  

12) правила за одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на 
инсталацијама – водоводне, канализационе, електричне и гасне мреже, котларнице и 
др; 

13) планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене 
понашања код ученика; 

14) мере заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
гласник PCˮ бр. 111/09, 20/15 и 87/18 – др. закон); 

15) правила за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других 
нecpeћa и сл. или других ванредних околности и ситуација; 

18) правила за сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и 
уличног осветљења на прилазу Школи, правилног размештаја/постављања контејнера, 
да не ометају улаз у двориште Школе и зграду и др.; 

18) правила за сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће 
заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу Школи; 

19) израда и реализација годишњих програма заштите од насиља, злостављања 
и занемаривања и програма спречавања дискриминације у складу са Законом, 
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Сл. гласник PСˮ бр. 46/19 и 104/20) и Правилником о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности („Сл. гласник РСˮ бр. 65/18); 

20) правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге 
опасности по безбедност деце и ученика. 

2.1. Распоред дежурстава запослених 

Члан 17. 

Дежурство у Школи је обавеза свих запослених, а обавља се по распореду и уз 
координацију директора и помоћника директора Школе. Директор школе је одговоран 
за израду распореда дежурства наставника и контролу његовог извршења. 

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље у 
складу са процесом наставе. 

Дежурство наставника почиње 15 минута пре почетка наставе, а завршава се 
након завршетка смене. Један наставник дежура у сутерену и на приземљу и по један 
наставник дежура на првом и  другом спрату школе. 

Дежурни наставник дужан је да: 
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1) дође на посао 15 минута пре почетка наставе, 

2) обавља дежурство у делу Школе предвиђеном распоредом дежурства, 

3) дежурство обавља у време трајања свих часова у смени за коју је одређен, а 
нарочито за време одмора, 

4) води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од 
значаја за живот и рад школе,  

5) сачињава записник о причињеној штети Школи по пријави ученика или запослених, 

6) за време дежурства обезбеђује несметано извођење наставе и стара се о 
понашању ученика у току свог дежурства, 

7) отклања евентуалне конфликтне ситуације међу ученицима, брине о њиховој 
општој безбедности у Школи и предузима мере у случају нарушавања реда или 
угрожавања безбедности, 

8) одмах обавести директора или помоћника директора о недоласку наставника на 
наставу, ради обезбеђивања замене одсутног наставника, 

9) о свим уоченим променама обавештава директора или помоћнике директора, 
извршава њихове налоге, 

10) да у случају хитности, по могућности, сам организује замену, тј. сам и изведе 
замену часа 

За време великог и десетоминутног одмора, као и на крају прве и на почетку друге 
смене, дежурни наставници на првом спрату и помоћно-техничко особље брину о 
одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду на ђачком улазу 
у Школу. 

За време малог одмора ученицима је забрањен излазак из школске зграде, осим 
ради одласка на часове физичког васпитања и практичне наставе у електро радионице 

На крају прве смене, дежурни наставници треба да изврше примопредају 
дежурства са наставницима из друге смене и упознају их са свим релевантним 
чињеницама 

Дежурни наставник, након истека дежурства у првој смени, књигу дежурства 
предаје наставнику друге смене. Након истека дежурства књига дежурства одлаже се у 
наставничкој канцеларији, на означеном месту. 

Дежурство помоћно-техничког особља у осталим заједничким школским 
просторијама траје од почетка до завршетка радног времена 

Помоћно техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа, 
улазна врата буду под сталним надзором. 

Члан 18. 

Зa врeмe трajaњa нaстaвe и других aктивнoсти у школи, oткључaнa су улaзнa врaтa 
Шкoлe, ради евакуације ученика изапослених у случају опасности од пожара, 
земљотреса и др. опасности.  
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За откључавање и закључавање врата Школе овлашћено је помоћно-техничко 
особље, односно лица која су задужена за одржавање хигијене првог спрата Школе. 

Откључавање улазних врата Школе врши се 30 минута пре почетка наставе. 

Домар проверава стање школског простора и опреме, а у случају постојања 
сумње у било који облик њиховог оштећења, насилан улазак у просторије школе и сл., 
одмах обавештава директора, помоћника директора Школе или друго овлашћено лице. 
У случају хитности интервенције, може и сам да позове надлежна лица која треба да 
предузму неопходне мере.  

Члан 19. 

Када се у Школи не изводи настава и друге активности,  сва улазна врата на школској 
згради су закључана.  

2.2. Евидентирање уласка трећих лица у Школу 

Члан 20. 

Странка на улазу показује личну карту, осим за време родитељских састанака, 
када се о томе стара одељенски старешина. О одржавању родитељског састанка 
одељенски старешина обавештава претходно дежурне наставнике и истиче на видном 
месту обавештење о истом. 

Посете трећих лица и странаца уписују се у свеску за евиденцију који воде 
дежурно помоћно-техничко особље. У свеску се уписују следећи подаци: Име и презиме 
посетиоца, време уласка, код кога је лице дошло у посету и разлог, као и време изласка 
из Школе. 

Дежурни наставници и дежурни помоћно-технички радници успостављају 
комуникацију посетилаца са запосленима Школе код којих долазе.  

Дежурни наставник проверава разлоге доласка страних лица у Установу и прати 
њихово кретање у згради. 

2.3. Могућности боравка у Школи  

Члан 21. 

Могућности боравка у Школи, односно непосредног учешћа родитеља, односно 
другог законског заступника ученика у активностима Школе утврђена је Правилима о 
понашању ученика, свих запослених и трећих лица у Школи. 

Родитељ, односно други законски заступник ученика има право приступа и 
боравка у просторијама Школе у својству члана Савета родитеља и Школског одбора, по 
позиву одељенског старешине, наставника, директора и помоћника директора, 
саминицијативно у циљу информисања о успеху у школи свог детета, као и 
информисања о питањима која се тичу организовања и извођења образовно-васпитног 
рада Школе, свих облика мера заштите и безбедности у Школи и сл.    
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2.4. Физичка безбедност објекта – зграде, дворишта и окружења 

Члан 22. 

Школа је одговорна за физичку безбедност објекта – зграде, дворишта и 
окружења. 

Кров, зидови и плафони свих делова објекта Школе морају да буду исправни. 

Подови у Школи не смеју да буду клизави и обавезно се ставља ознака 
упозорења да подови могу да буду влажни након брисања. 

Прилаз Школи мора да буде очишћен од свих предмета и препрека који могу да 
изазову повреду ученика, запослених и лица која долазе у Школу. 

Окружење Школе (сам прилаз, тротоари и сл.) такође мора да буде безбедно. 

Школа посебно води рачуна о безбедности свих учесника образовно-васпитног 
процеса за време снежних падавина, ледених дана, олујног ветра и свих врста непогода.  

Школа предузима мере превенције, едукације и информисање ученика и 
родитеља и обавештава надлежне државне органе и сарађује са њима у циљу 
спречавања угрожавања физичког и психичког интегритета ученика у школи и околини.  

Ради личне заштите и безбедности ученик је дужан да се придржава прописаних 
мера и ван школе, на било ком месту на ком се налази. 

Члан 23. 

За обилазак Школе (учионица, ходника, тоалета, радионица и других просторија) 
за време трајања наставе задужени су дежурни наставници и домар Школе. 

Члан 24. 

               Сви наставници на крају часа, односно наставе, напуштају учионицу, кабинет тек 
пошто из ње испрате све ученике и закључавају учионицу и кабинет. 

Члан 25. 

                Наставник који изводи допунски, додатни час,  секцију, или неки други вид 
активности у школи, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових 
активности. 

2.5.Безбедносне процедуре у Школи 

Члан 26. 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика  Школа:  

1) обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других 
средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима 
ученика;  

2) примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број 
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ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;  

3) обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада 
на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења 
активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде.  

Члан 27. 

Наставници који држе часове у  школским радионицама и домар школе су 
задужени за периодичне провере машина, алата и радионичког простора 

У учионицама- радионицама оруђа за рад, апарати и друга наставна средства на 
електрични погон, морају бити осигурана од струјног удара. 

 Наставник је дужан да по завршетку рада, средства, пошто је претходно 
зауставио њихов рад, искључи из струје. 

 Забрањено је остављање средстава у раду и напуштање радионице од стране 
наставника док сви ученици не напусте ову просторију. 

Члан 28. 

Употреба справа у фискултурној сали, вежбање на истим, дозвољено је 
ученицима само у присиству и под надзором наставника за време трајања часа, пошто 
су претходно постављене струњаче или друга средства која штите ученике од 
повређивања приликом евентуалног пада. 

2.6. Одржавање дисциплине у Школи 

Члан 29. 

Дисциплина у Школи одржава се пре почетка наставе, за време трајања наставе 
и на паузама/одморима у складу са законом и Правилима понашања у Школи.   

2.7. Истакнуто место за прву помоћ у Школи 

Члан 30. 

Кутија са опремом за прву помоћ налази се на видном месту на свакој етажи и 
комплетно опремљена, доступна је у свако време. 

Члан 31. 

У ормарићу из члана 30. овог Правилника мора  се увек налазити санитетски 
материјал прописан Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 

Забрањено је стављати у ормарић предмете који се не сматрају санитетским 
материјалом. Ормарић за прву помоћ мора бити закључан.Кључ од ормарића се налази 
код помоћно – техничког особља. 
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Члан 32. 

Уз ормариће за прву помоћ налазе се истакнути сви телефони лица задужених за 
пружање прве помоћи, као и бројеви важних телефона прве помоћи (дом здравља, 
хитна помоћ и сл.).    

У случају повреде ученика дежурни наставник је дужан да одмах обавести 
одељењског старешину ученика или представника психолошко-педагошке службе. 
Одељењски старешина или представник психо-педагошке службе су  дужни да о 
повреди ученика обавесте родитеља, а у случају теже повреде и  да позову надлежну 
службу хитне помоћи. У хитном случају, надлежну службу хитне помоћи може позвати 
дежурни наставник. 

До доласка службе хитне помоћи, прву помоћ повређеном може пружити само 
онај запослени у Школи који је прошао обуку из прве помоћи. 

 У случају теже  повреде запосленог дежурни наставник или други запослени у 
школи је у обавези да позове службу хитне помоћи. 

2.8. Поступање ради заштите од болести, посебно инфективних 

Члан 33. 

Школа је дужна да поступа по мерама надлежних здравствених органа и 
упутствима Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, наложених у складу са прописима у области здравства, ради остваривања 
максималне заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе. 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе, 
Школа:  

1) стара се о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у 
складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама;  

2) поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у 
области здравства;  

3) у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање 
обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са 
лекарима у здравственој установи и надлежним здравственим институцијама.  

4) едукује ученике и запослене о очувању здравља, препознавању заразних 
болести.  

Члан 34. 

У циљу остваривања заштите од болести, помоћни радници су дужни да: 
- свакодневно  одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у одређеним 

просторијама (свакодневно да обришу подове, више пута у току дана очисте тоалете 
средствима за дезинфекцију, редовно обришу намештај и опрему, књиге у библиотеци) 
и дворишту (најмање једанпут дневно почисте двориште и улични део уколико 
временске прилике то дозвољавају); 

-  два пута у школској години, а по потреби и чешће, детаљно чисте све просторије 
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(перу зидове, рибају подове, перу прозоре , врата и опрему )- генерално чишћење. 

Члан 35. 

Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да 
представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући 
здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује Школа, 
док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности. 

2.9. Безбедносне процедуре / правила за заштиту и безбедност за време 
остваривања образовно-васпитног рада ван Школе 

Члан 36. 

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету или 
екскурзији, као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе  сходно 
се примењују  одредбе овог Правилника о остваривању заштите и безбедности ученика 
у згради Школе. 

За целокупну реализацију  излета односно  есксурзије,  одговоран је наставник  и 
стручни вођа пута  кога одреди директор школе. 

Приликом избора понуђача за извођење екскурзије Школа ће посебну пажњу 
посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за 
време активности која се организује.  

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи 
се нарочито на: 

1. поседовање одговарајуће лиценце за рад; 

2. кадровску и техничку опремљеност за организовање ученика; 

3. кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности 
ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, 
обезбеђена медицинска помоћ и др.); 

4. квалитет исхране ученика 

Школа или Агенција са којом Школа сарађује у обавези је да обезбеди лекара 
који ће боравити са децом. 

У случају мањих група, Школа може да води ученике и без организованог 
превоза (позориште, биоскоп, ЗОО врт, музеј и сл), уз претходну сагласност  родитеља. 

2.10. Поступање ради заштите од физичких повреда 

Члан 37. 

Ради остваривања потпуне заштите и безбедности ученика од физичких повреда 
У школи, поред обавеза прописних у глави 2 овог Правилника домар школе је дужан да 
редовно одржава објекат, инсталације и инвентар школе у исправном стању а помоћно 
-техничко особље да редовно учествује у чишћењу снега и леда са степеништа школе и 
других прилаза школи. 



                                                                                                 Техничка школа, Ужице 

© Техничка школа Ужице                                                                                                                       Страна 16 од 23 
 

2.11. Начин правилног коришћења и надзор над употребом машина, апарата и 
других уређаја при реализацији наставе  

Члан 38. 

Школа може да организује обављање практичне наставе у сопственим 
радионицама или у предузећу, установи или другој организацији. 

Рад ученика прати предметни наставник, одређен решењем директора Школе. 

Предметни наставник врши обуку ученика за примену мера заштите на раду у 
школским радионицама и упознаје их са њиховим правима, обавезама и 
одговорностима у вези са реализацијом практичне наставе ван Школе, у складу са 
планом и распоредом рада ученика за целу годину, по образовним профилима       

 Пре обављања практичне наставе у предузећу или другој организацији 
овлашћено лице  из тог предузећа је дужно да ученике упозна са свим прописаним 
мерама заштите на раду које се односе на рад ученика у њиховом предузећу и да им 
обезбеди прописану заштитну – радну униформу уколико се укључују у непосредан рад, 
у складу са својим актима. 

За праћење надзора из става 1. датог члана задужени су наставници практичне 
наставе који је реализују. 

2.12. Правила за одговорно поступање и пријава кварова и оштећења на 
инсталацијама 

Члан 39. 

Исправност водоводних и канализационих инсталација у Школи, ради 
остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, контролише 
домар Школе. 

Домар Школе свакодневно проверава исправност електричних и других 
инсталација које су у домену његове стручности и предузима потребне мере у случају 
уочених промена које могу да угрозе безбедност ученика и запослених у Школи.  

Сви запослени и ученици Школе обавезни су да без одлагања обавесте домара, 
директора или помоћника директора о уоченим променама на свим инсталацијама које 
могу да угрозе безбедност ученика и запослених у Школи. 

Пријаву свих врста кварова који нису у надлежности домара, или су таквог 
интензитета и обима да домар сам и благовремено не може да их отклони, обавља 
директор Школе или лице које он одреди. Пријава кварова се врши надлежној служби. 

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за 
одржавање хигијене или у друге сврхе морају да се држе ван домашаја неовлашћених 
лица, ако могу да представљају опасност по живот и здравље ученика. 
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2.13. Планирање превентивних и интервентних програма са циљем промене 
понашања код ученика 

Члан 40. 

Школа је дужна да сачини план превентивних и интервентних програма са 
циљем промене понашања код ученика.  

У изради плана из става 1 овог члана учествују: директор, помоћник директора, 
стручни сарадници (педагог, психолог итд.), наставно особље (а посебно одељенске 
старешине, тимови, родитељи ученика и др. 

Према ученицима који крше правила понашања у Школи или не поштују одлуке 
директора и органа Школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно својим 
понашањем угрожавају друге при остваривању својих права Школа ће, уз учешће 
родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у 
оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, 
психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарађиваће са одговарајућим 
установама социјалне, односно здравствене заштите у циљу дефинисања и пружања 
подршке ученику у вези са променом његовог понашања. 

2.14 Мере заштите од пожара 

Члан 41. 

Ради остваривања заштите од пожара запослени и ученици дужни су да спроводе 
мере прописане Законом о заштити од пожара, плановима заштите од пожара, 
одлукама надлежног органа јединице локалне самоуправе, Школског одбора и других 
надлежних органа. 

Школа је предвидела следеће мере заштите од пожара: 

1. обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата; 

2. шестомесечна контрола ватрогасних апарата, по потреби и пуњење истих; 

3. обуку запослених за руковање ватрогасним апаратима и понашање у случају 
опасности од пожара; 

4. проверу обучености запослених за примену мера заштите од пожара. 

Запослени у школи који има положен испит за раднике који раде на пословима 
заштите од пожара је дужан да се стара о исправности  и употребљивости ватрогасне 
технике којом располаже школа, да се брине да се иста налази увек на одређеним 
местима, и да о томе води писмену евиденцију. 

2.15. Правила за одговорно поступање у случају елементарних непогода и других 
нecpeћa и сл. или других ванредних околности и ситуација 

Члан 42. 

Школа је обавезна да поступи по упутству које сачине надлежни органи и 
организације, када је угрожена безбедност ученика и запослених због елементарних 
непогода, других нecpeћa и слично, или других ванредних околности и ситуација 
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(колективна или индивидуална евакуација, извлачење из пожаром захваћеног објекта, 
извлачење испод рушевина и сл.). 

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, до-
мар свакодневно проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и 
предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност уче-
ника и запослених у Школи. 

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар свако-
дневно проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у 
случају уочених промена  

У просторије са електричним уређајима, подстаницу за централно грејање, 
котларницу, забрањен је приступ ученика. 

2.16. Правила за сарадњу са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и 
уличног осветљења на прилазу Школи, правилног размештаја/постављања 

контејнера 

Члан 43. 

Школа је обавезна да поштује утврђена правила за сарадњу са комуналним 
службама ради: 

1. обезбеђења тротоара,  

2. обезбеђења уличног осветљења на прилазу Школи и 

3. правилног размештаја/постављања контејнера. 

Тротоари испред Школе морају да буду очишћени од свих препрека, снега и 
поледице, ради безбедног кретања ученика и запослених Школе. 

Прилази Школи морају да буду осветљени ради безбедног кретања ученика и 
запослених Школе. 

Контејнери испред Школе морају да буду правилно постављени и размештени 
како не би угрозили кретање ученика и запослених Школе  

2.17. Правила за сарадњу са надлежним службама ради постављања одговарајуће 
заштитне сигнализације на саобраћајницама на прилазу Школи 

Члан 44. 

Школа пред надлежним органима локалне самоуправе покреће иницијативе 
ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање 
саобраћајних знакова са ознаком „зона школеˮ), саобраћајне сигнализације, „лежећег 
полицајцаˮ и слично, у складу са утврђеним правилима за сарадњу.  

2.18. Израда и реализација годишњих програма заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања и програма спречавања дискриминације 
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Члан 45. 

Остваривање овог вида заштите и безбедности ученика подразумева поштовање 
одредаба Правила понашања у Школи и годишњих програма заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације, које је сачинио 
стручни тим Школе за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. 

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности 
ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника. 

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе 
развијању позитивне атмосфере у Школи. 

Школа је својим актом уредила правила понашања и међусобне односе ученика, 
родитеља, односно других законских заступника и запослених у Школи. 

Члан 46. 

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање којима 
се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави 
разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, 
ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове 
њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, који се 
заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно 
расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном 
стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, 
здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, 
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као 
и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или 
утврди дискриминаторно понашање у Школи. 

Члан 47. 

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и 
свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља, 
односно другог законског заступника или трећег лица у Школи. 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 
односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 
ученика и одраслог. 

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или 
запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика. 

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика 
примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 



                                                                                                 Техничка школа, Ужице 

© Техничка школа Ужице                                                                                                                       Страна 20 од 23 
 

Под физичким насиљем, у смислу Закона, сматра се: физичко кажњавање 
ученика од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или 
трећег лица у Школи; свако понашање које може да доведе до стварног или 
потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање 
запосленог према ученику, као и ученика према другом ученику или запосленом. 

Под психичким насиљем, у смислу Закона, сматра се понашање које доводи до 
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства. 

Под социјалним насиљем, у смислу Закона, сматра се искључивање ученика из 
групе вршњака и различитих облика активности Школе. 

Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу Закона, сматра се понашање 
којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним 
активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи 
за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу Закона, сматра се 
злоупотреба информационо-комуникационих технологија која може да има за 
последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства, а остварује се слањем 
порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (енг. web site), 
четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне 
комуникације. 

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања 
и занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог законског 
заступника или трећег лица у Школи. 

Члан 48. 

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику; ученика према 
запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према 
запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; 
ученика према другом ученику, којим се вређа углед, част или достојанство. 

Члан 49. 

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање, као и коришћење 
простора Школе у те сврхе. 

2.19. Правила за поступање у случају претње, односно сумње на постојање друге 
опасности по безбедност ученика 

Члан 50. 

У случају наступања неке претње, односно сумње на постојање друге опасности 
по безбедност ученика, Школа одмах обавештава надлежне локалне службе и 
организације које би могле да утврде постојање стварне опасности по безбедност 
ученика, превентивно да делују, спрече панику и страх код ученика и, уколико процене 
да је потребно, ангажују лекарску помоћ, ватрогасце, Министарство унутрашњих 
послова и др. 
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3. Обезбеђење средстава за заштиту и безбедност ученика 

Члан 51. 

Средства за заштиту и безбедност ученика, у складу са прописаним мерама из 
члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања, обезбеђују се у буџету 
јединице локалне самоуправе. 

4. Упознавање са мерама заштите и безбедности 

Члан 52. 

Школа о мерама заштите и безбедности, прописаним овим Правилником, 
упознаје ученике, њихове родитеље, односно другог законског заступника, као и све 
запослене, путем усмене информације/писменог обавештења на огласној табли или 
званичној интернет страници Школе. 

Члан 53. 

Одељенски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном 
контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенске заједнице и одељенског 
старешине, ученике упознају са опасностима са којима могу да се суоче за време 
боравка у Школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином 
понашања којим те опасности могу да се избегну или отклоне. 

 

5. Обавеза поштовања мера утврђених овим Правилником 

Члан 54. 

Одредбе овог правилника дужни су да поштују: 

1. сви запослени Школе; 

2. ученици, родитељи, односно други законски заступници ученика Школе; 

3. трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на 
другом месту на ком се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у 
организацији Школе. 

Члан 55. 

Неспровођење и непридржавање мера, начина поступка заштите и безбедности 
од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом 
радних обавеза, због које може да се изрекне дисциплинска мера у складу са Законом. 

Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну 
одговорност. 
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Члан 56. 

Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, 
прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом обавезе ученика, за коју се 
води васпитно-дисциплински поступак. 

Члан 57. 

Запослени, ученици, родитељи, односно други законски заступници ученика 
обавезни су да директору, помоћнику директора, секретару Школе, дежурном 
наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би 
могла да угрози безбедност ученика. 

Члан 58. 

Посебна обавеза директора и помоћника директора је да повремено, без 
претходне најаве, провере да ли се спроводе мере за остваривање заштите и 
безбедности ученика. 

Члан 59. 

Школа је обавезна да сарађује са државним органима, органима града Ужица и 
другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у 
поступку обезбеђивања и спровођења мера утврђених овим правилником. 

 

6. Осигурање ученика од последица несрећног случаја или незгоде 

Члан 60. 

Школа је у обавези да на почетку школске године упозна родитеље са обавезом 
осигурања ученика од последица несрећног случаја или незгода које евентуално могу 
да се догоде, али и са условима под којима се спроводи осигурање. 

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

Измене и допуне овог правилника врше се на исти начин и по поступку 
прописаном за његово доношење. 

Члан 62. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 
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Члан 63. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерама, 
начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих 
активности које организује школа дел. бр. 611-04-674/18 од 13.07.2018. 

 

  
 

  
                    Председник Школског одбора 

Татјана Старчевић с.р. 

  

Правилник је објављен на огласној табли Школе 17.11. 2022 . године. 

Правилник ступио на снагу дана 25.11.2022.године 

Секретар школе Снежана Матић с.р. 
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