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УВОД

П ро је кат „Уна пре ђе ње пра ва де те та кроз ја ча ње си сте ма пра во су ђа и 

со ци јал не за шти те у Ср би ји”, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја, спро во-

ди УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством прав де и Ми ни стар ством за 

рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Као до при нос из град њи 

пра во су ђа по ме ри де те та у Ср би ји јед на ком по нен та у окви ру овог про-

јек та се од но си на уна пре ђе ње ка па ци те та пру жа ла ца бес плат не прав не 

по мо ћи да од го во ре на кр ше ња пра ва де те та у обла сти обра зо ва ња, здрав-

стве не и со ци јал не за шти те. Ова ком по нен та се спро во ди у парт нер ству са 

Цен тром за пра ва де те та. 

У том ци љу је фор ми ра на не фор мал на Мре жа пру жа ла ца бес плат не прав не 

по мо ћи у обла сти пра ва де те та (Мре жа) ко јом ко ор ди ни ше Цен тар за пра ва 

де те та. Мре жа бро ји 36 пру жа ла ца бес плат не прав не по мо ћи из раз ли чи тих 

гра до ва/оп шти на у Ср би ји. До са да је ор га ни зо ван низ обу ка ра ди уна пре-

ђе ња и пру жа ња што ква ли тет ни је прав не по мо ћи чла ни ца Мре же ко ја је 

при ла го ђе на пра ви ма, ин те ре си ма и по тре ба ма де це. По ред то га, рад Мре-

же об у хва та и раз ме ну зна ња и ис ку ства чла ни ца, док се ин фор ма ци је ме ђу 

чла ни ца ма и раз ви је ни пра те ћи ма те ри ја ли уз обу ке кон ти ну и ра но раз ме-

њу ју пу тем елек трон ске плат фор ме по себ но кре и ра не у ту свр ху.

Ин фор ма тив на бро шу ра ко ја се на ла зи пред ва ма на ста ла је на осно ву 

ини ци ја ти ве чла ни ца Мре же, а с ци љем да ко ри сни ци ма бес плат не прав-

не по мо ћи пру жи сет кључ них ин фор ма ци ја ре ле вант них за оства ри ва ње 

пра ва де те та у обра зов ном си сте му. Предвиђено је да ова брошура буде и 

својеврсна алатка у обављању свакодневних послова пружалаца бесплатне 

правне помоћи и заједно са информативним брошурама „Дете у систему 

здрав ствене заштите” и „Дете у систему социјалне заштите” чини „живи” па-

кет информација који ће се у складу са праксом и кроз уважавање важећих 

прав них прописа надограђивати.
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 5 У из ра ди бро шу ре уче ство ва ле су сле де ће чла ни це Мре же: Град ска упра ва 

Ки кин да, YUCOM, Оаза си гур но сти Кра гу је вац, PRA XIS, По моћ де ци, Бал-

кан ски цен тар за ми гра ци је и ху ма ни тар не ак тив но сти — кан це ла ри је Кур-

шу мли ја, Вр бас и Кра ље во, Гра ђан ски фо рум Но ви Па зар, Прав на кли ни ка 

за пра ва де те та Прав ног фа кул те та УНИ ОН и Цен тар за пра ва де те та.
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ДЕ ТЕ У ОБРА ЗОВ НОМ 
СИ СТЕ МУ

Конвенција Уједињених нација о правима детета, чи ја је Ре пу бли-

ка Ср би ја уго вор ни ца, у чла ну 28. при зна је де те ту пра во на обра зо ва ње 

и утвр ђу је оба ве зе др жа ва чла ни ца да основ но обра зо ва ње учи не оба ве-

зним и бес плат ним, да под сти чу раз вој раз ли чи тих об ли ка сред њег обра-

зо ва ња, укљу чу ју ћи оп ште и струч но обра зо ва ње, ко је би би ло до ступ но 

сва ком де те ту. 

Пра во на обра зо ва ње га ран то ва но је и Уста вом Ср би је из 2006. го ди не, ко-

јим је у чла ну 71. про пи са но да је основ но обра зо ва ње оба ве зно и бес плат-

но, а да је сред ње обра зо ва ње бес плат но, али ни је оба ве зно. 

Обра зо ва ње и вас пи та ње де це об у хва та пред школ ско, основ но и сред ње 

обра зо ва ње. 

ПравниоквирсистемаобразовањаиваспитањауСрбији
u	Устав Ре пу бли ке Ср би је, („Сл. гла сник РС”, бр. 98/2006)
u	За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Сл. гла сник РС”, 

бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 — аутен тич но ту ма че ње, 68/2015 
и 62/2016 — од лу ка УС). 

u	За кон о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу из 2010. го ди не. („Сл. 
гла сник РС”, бр. 18/2010).

u	За кон о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу из 2013. го ди не („Сл. гла
сник РС”, бр. 55/2013)

u	За кон о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу из 2013. го ди не („Сл. гла сник 
РС”, бр. 55/2013) 

Област обра зо ва ња ре гу ли са на је и број ним дру гим за ко ни ма, пра вил ни ци
ма, уред ба ма и дру гим под за кон ским ак ти ма. 
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 7 При прем ни пред школ ски про грам 

u При прем ни пред школ ски про грам је про грам при пре ме де це за по ла-

зак у основ ну шко лу, ко ји се оства ру је у го ди ни пред по ла зак у шко лу, у 

тра ја њу од че ти ри са та днев но, нај ма ње де вет ме се ци. 

u По ха ђа ње овог про гра ма је оба ве зно и бес плат но.

u У го ди ни пред по ла зак де те та у шко лу родитељ/старатељједужан

дадетеупишеупредшколскуустановуилиуосновнушколукоја

остварујепредшколскипрограм.

u При прем ни пред школ ски про грам оства ру је се у про сто ри ја ма уста но-

ве, а мо же се оства ри ва ти и у тзв. пу ту ју ћем вр ти ћу или ан га жо ва њем 

пу ту ју ћег вас пи та ча. 

u За де цу ко ја због бо ле сти или дру гих оправ да них раз ло га ни су у мо гућ-

но сти да по ха ђа ју про грам у уста но ви, про грам мо же да се ор га ни зу је у 

по ро ди ци. 

u За де цу ко ја су на бол нич ком ле че њу при прем ни пред школ ски про грам 

оства ру је се у здрав стве ним уста но ва ма. На чин и усло ви оства ри ва-

ња овог про гра ма про пи са ни су Правилникомопосебномпрограму

остваривањаваспитно-образовноградауодговарајућимздрав-

ственимустановама из 2012. го ди не („Сл. гла сник РС”, бр. 124/2012.)

Основ но обра зо ва ње 

u Основ но обра зо ва ње оства ру је се у основ ним шко ла ма. 

u У пр ви раз ред основ не шко ле упи су је се сва ко де те ко је до по чет ка 

школ ске го ди не има нај ма ње шест и по, а нај ви ше се дам и по го ди на. 

u Шко ла је ду жна да упи ше сва ко де те са под руч ја шко ле, а мо же да упи ше 

и де те са под руч ја дру ге шко ле, ако за то по сто је мо гућ но сти. 

u Де те те сти ра ју пси хо лог и пе да гог шко ле, и то на ма тер њем је зи ку де те-

та, ако је по треб но уз пре во ди о ца ко га ан га жу је шко ла. 
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u Де те са мо то рич ким и чул ним смет ња ма ис пи ту је се при ме ном од го ва-

ра ју ћих об ли ка ис пи ти ва ња на ко је де те мо же оп ти мал но да од го во ри.

u Ако се упи су је де те у уз ра сту од шест до шест и по го ди на, пси хо лог 

шко ле мо ра про ве ри ти спрем ност де те та за по ла зак у шко лу, а на осно-

ву ње го вог ми шље ња шко ла мо же да пре по ру чи да се од ло жи упис на 

го ди ну да на. Ова пре по ру ка се мо же оспо ри ти под но ше њем зах те ва ко-

ми си ји шко ле, ко ја мо же усво ји ти или од би ти зах тев. 

u Де те ко је је ста ри је од се дам и по го ди на и ко је због бо ле сти или дру гих 

раз ло га ни је упи са но у пр ви раз ред, мо же да се упи ше у пр ви или у од-

го ва ра ју ћи раз ред, на осно ву прет ход не про ве ре ње го вог ни воа зна ња.

u Обра зов но-вас пит ни рад у основ ној шко ли оства ру је се на осно ву школ-

ског про гра ма. 

u По ред ре дов не на ста ве, ор га ни зу ју се и до пун ска, до дат на и при прем на 

на ста ва. 

u У основ ној шко ли обра зо ва ње и вас пи та ње оства ру је се на срп ском је-

зи ку, а за де цу при пад ни ке на ци о нал них ма њи на и на је зи ку и пи сму 

на ци о нал не ма њи не, од но сно дво је зич но, под усло вом да се при ли ком 

упи са у пр ви раз ред за то опре де ли нај ма ње 15 уче ни ка, а ако се опре-

де ли ма ње од 15 уче ни ка, по треб на је са гла сност ми ни стар ства над ле-

жног за обра зо ва ње. 

u За де цу при пад ни ке на ци о нал них ма њи на ко ја по ха ђа ју на ста ву на је зи-

ку и пи сму на ци о нал не ма њи не шко ла ор га ни зу је на ста ву срп ског је зи-

ка, а ако по ха ђа ју на ста ву на срп ском је зи ку, шко ла ор га ни зу је на ста ву из 

из бор ног пред ме та — је зик на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о-

нал не кул ту ре.

u Пра ви ла о оце њи ва њу уче ни ка у основ ним шко ла ма са др жа на су у За-

ко ну о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу, а бли же су раз ра ђе на Пра-

вилникомооцењивањуученикауосновномобразовањуиваспи-

тању из 2013. го ди не. 
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 9 Сред ње обра зо ва ње 

u Сред ње обра зо ва ње оства ру је се у оп штим, струч ним и умет нич ким 

сред њим шко ла ма. 

u Уче ни ци ма сред њих шко ла пру жа се мо гућ ност сме шта ја у до мо ве ко-

ји по сто је у окви ру не ких шко ла, а мо гу оства ри ти и пра во на кре дит, 

сти пен ди ју, од мор и опо ра вак и ре кре а ци ју. Усло ви под ко ји ма се ова 

пра ва оства ру ју утвр ђе ни су Закономоученичкоми студентском

стандарду из 2010. го ди не.

u Упис у пр ви раз ред сред ње шко ле чи ји су осни ва чи др жа ва, ауто ном на 

по кра ји на, оп шти на, од но сно град вр ши се на осно ву за јед нич ког кон-

кур са ко ји рас пи су је Ми ни стар ство про све те. Ре до след кан ди да та за 

упис у сред њу шко лу утвр ђу је се на осно ву успе ха у прет ход ном шко-

ло ва њу, а за упис у спе ци ја ли зо ва не шко ле и спе ци ја ли зо ва на оде ље ња 

по ла же се при јем ни ис пит.

u Уче ник мо же да по ха ђа сред њу шко лу као ре дов ни или ван ред ни уче-

ник, а упи су је се у шко лу сва ке школ ске го ди не, упи сом у од го ва рај ћи 

раз ред. 

u Сред ње обра зо ва ње оства ру је се у скла ду са школ ским про гра мом, ко-

јим су пред ви ђе ни оба ве зни, из бор ни и фа кул та тив ни об ли ци ра да. 

u Кри те ри ју ми, по сту пак и на чин оце њи ва ња уче ни ка ре гу ли са ни су За ко-

ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, а бли же су раз ра ђе на Правил-

никомооцењивањуученикаусредњемобразовањуиваспитању 

из 2015. го ди не. 
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Испитиусредњојшколи

У сред њој шко ли уче ни ци мо гу по ла га ти раз ред ни, по прав ни и до пун ски ис
пит, пред ко ми си јом од три чла на ко је од ре ђу је ди рек тор шко ле. 
u	Раз ред ни ис пит — ис пит ко ји уче ник по ла же ако из оправ да них раз ло га 

ни је при су ство вао на ста ви ви ше од јед не тре ћи не пред ви ђе ног бро ја ча
со ва, а оце њи ва њем се утвр ди да ни је оства рио по треб но по стиг ну ће у 
са вла да ва њу школ ског про гра ма. 

u	По прав ни ис пит — ис пит ко ји по ла же уче ник ка да на кра ју дру гог по лу
го ди шта или на раз ред ном ис пи ту има до две не до вољ не оце не из оба ве
зних пред ме та и из бор них пред ме та ко ји се оце њу ју број ча но.

u	До пун ски ис пит — ис пит ко ји по ла же уче ник ка да му је одо брен пре ла
зак у дру гу шко лу, од но сно у дру ги обра зов ни про фил из пред ме та ко ји 
ни су пред ви ђе ни про гра мом ко ји је уче ник за по чео да са вла ђу је. Овај ис
пит по ла же и уче ник ко ји упи су је сред њу шко лу ра ди пре ква ли фи ка ци је и 
до ква ли фи ка ци је.

u	Го ди шњи ис пит — ис пит ко ји по ла жу уче ни ци умет нич ких шко ла на кра ју 
школ ске го ди не.

Пра ва, оба ве зе и од го вор ност уче ни ка

Пра ва, оба ве зе и од го вор ност уче ни ка, као и про це ду ре ко је се при ме њу ју 

у слу чају кр ше ња оба ве за, про пи са ни су за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма. 

Пра ва уче ни ка

Уче ни ци ма су при зна та мно га пра ва у про це су обра зо ва ња, ме ђу ко ји ма се, 

као нај ва жни ја, мо гу из дво ји ти: 

u пра во на ква ли те тан обра зов но-вас пит ни рад;

u пра во на ува жа ва ње лич но сти;

u пра во на за шти ту од свих об ли ка дис кри ми на ци је, на си ља, зло ста вља ња 

и за не ма ри ва ња;

u пра во на по др шку за све стра ни раз вој лич но сти, као и за раз вој и афир-

ма ци ју по себ них скло но сти, спо соб но сти и та ле на та;



Д
ет

е 
у 

об
ра

зо
вн

ом
 с

ис
т

ем
у 

   
 1

1 u пра во на бла го вре ме не и пот пу не ин фор ма ци је о пи та њи ма од зна ча ја 

за њи хо во шко ло ва ње;

u пра во на ре дов но, објек тив но, бла го вре ме но и пра вич но оце њи ва ње 

пре ма утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, уз ува жа ва ње ин ди ви ду ал них раз ли-

ка, по тре ба, уз ра ста, прет ход них по стиг ну ћа уче ни ка и тре нут них усло ва 

у ко ји ма се оце њи ва ње од ви ја; 

u пра во на ва ља но обра зло же ње оце не; 

u пра во на под но ше ње приговора и жалбе на оцену;

u пра во на удру жи ва ње у гру пе, клу бо ве и сл; 

u пра во на ор га ни зо ва ње уче нич ког пар ла мен та и уче ство ва ње у ра ду ор-

га на шко ле;

u пра во на пра вич но по сту па ње шко ле пре ма уче ни ку ко ји је пре кр шио 

не ку оба ве зу;

u пра во на сти пен ди ју, кре дит, сме штај и ис хра ну у до му уче ни ка, у скла ду 

са по себ ним про пи си ма;

u пра во на по кре та ње ини ци ја ти ве за ис пи ти ва ње од го вор но сти за по сле-

них у шко ли, ако би ло ко је пра во уче ни ка ни је оства ре но, од но сно ако 

је пре кр ше но; 

u пра во на ин фор ми са ње. 

Иако су сва ова пра ва под јед на ко ва жна, не ка од њих су зна чај на и за оства-

ри ва ње дру гих пра ва уче ни ка. Та кав зна чај има ју пра во на ин фор ми са ње, 

пра во на уче шће и пра во на прав но сред ство. 

u	Правонаинформисање — то је пра во уче ни ка да до би је бла го вре-

ме не и пот пу не ин фор ма ци је о сво јим пра ви ма и оба ве за ма и о свим 

пи та њи ма ко ја се ти чу ње го вог обра зо ва ња. Ово пра во омо гу ћа ва да 

уче ник оства ру је сва оста ла сво ја пра ва. Пра ву на ин фор ми са ње од го-

ва ра ду жности шко ле, од но сно за по сле них у шко ли да уче ни ку пру жи 

бла го вре ме не и тач не ин фор ма ци је. 

u	Правонапартиципацију— то је пра во уче ни ка да уче ству ју у ра-

ду ор га на, те ла и струч них ти мо ва шко ле, што под ра зу ме ва мо гућ ност 

уче ни ка да сло бод но из ра зе сво је ми шље ње и ста во ве у по гле ду пи-
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та ња ко ја се на њих од но се али и оних ко ја се ти чу жи во та и ра да у 

шко ли. Ово пра во се оства ру је на раз ли чи те на чи не, а на ро чи ти зна чај 

има уче шће уче ни ка кроз рад уче нич ког пар ла мен та, ко ји се обра зу је 

у основ ним шко ла ма за уче ни ке сед мог и осмог раз ре да и у сред њим 

шко ла ма. Пред став ни ци уче нич ког пар ла мен та уче ству ју у ра ду ор га на 

упра вља ња и струч них те ла шко ла. На став ни ци и струч на ли ца ду жни 

су да под сти чу из ра жа ва ња ми шље ња уче ни ка и њи хо во уче шће и да 

ми шље њу уче ни ка по све те ду жну па жњу и узму га у об зир при ли ком 

до но ше ња од лу ка. 

u	Правонаприговоридругаправнасредства — то је пра во уче ни ка 

да оспо ри по је ди не од лу ке ко је га се ти чу и за тра жи кон тро лу ра да и по-

сту па ња ор га на и по је ди на ца у шко ли. За кон ским про пи си ма пред ви ђе-

на је мо гућ ност ула га ња прав них сред ста ва про тив раз ли чи тих од лу ка. 

Та ко, сва ки уче ник има пра во да ди рек то ру шко ле под не се при го вор на 
оце ну у ро ку од три да на од са оп ште ња оце не, а ди рек тор је ду жан да у 
истом ро ку на при го вор од го во ри. Ако про це ни да је при го вор осно ван, 
ди рек тор по ни шта ва оце ну, а за тим обра зу је ко ми си ју за по нов ну про
ве ру зна ња, по нов ним усме ним ис пи ти ва њем или оце њи ва њем пи сме
ног ста ва. Уче ник мо же уло жи ти жал бу на за кључ ну оце ну у ро ку од три 
да на од до би ја ња ђач ке књи жи це, од но сно све до чан ства, а ди рек тор 
је ду жан да о жал би од лу чи у ро ку од 24 са та од при је ма жал бе. Ако 
усво ји жал бу, ди рек тор по ни шта ва за кључ ну оце ну и обра зу је ко ми си ју 
пред ко јом уче ник по ла же ис пит. Жал бом се по би ја ју и ре зул та ти ис пи
та ко ји је уче ник по ла гао. 

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња пред ви ђа још јед но 

прав но сред ство: Зах тев за за шти ту пра ва уче ни ка (чл. 111). Овај прав ни лек 

мо же да под не се уче ник, ње гов ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, ко ји сма тра да 

су му по вре ђе на пра ва утвр ђе на овим или по себ ним за ко ном, до но ше њем 

или не до но ше њем од лу ке на кон под но ше ња при ја ве, при го во ра или жал-

Уче ни ци ма је при зна то пра во на ула га ње жал бе школ ском од бо ру про тив 
ре ше ња о из ре че ној вас пит но-ди сци плин ској ме ри. 
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3 бе, од но сно ако је по вре ђе на за бра на из чл. 44. и 45. овог за ко на, пра во из 

чла на 103. овог за ко на. Рок за ула га ње зах те ва је 8 да на.

Сваправнасредствакојастојенарасполагањуученикуможедаупо-

требиињеговродитељ/старатељ.

По што ва ње и за шти та пра ва де те та у шко ла ма — Да би уче ни ци мо гли 

да ужи ва ју сво ја пра ва, шко ла је ду жна да упо зна све за по сле не, де цу, уче-

ни ке и ро ди теље/ста ра те ље са њи хо вим пра ви ма, али и са њи хо вим оба ве-

за ма и од го вор но сти ма. 

Шко ла је ду жна не са мо да се су здр жа ва од кр ше ња пра ва уче ни ка, већ и да 

сво јим ак тив ним де ло ва њем обез бе ди оства ри ва ње и за шти ту пра ва уче-

ни ка. То, по ред оста лог, под ра зу ме ва ду жност сва ког уче ни ка, ро ди те ља/

ста ра те ља и за по сле ног да ди рек то ру при ја ве сва ко кр ше ње пра ва уче ни-

ка, као и ду жност над ле жних ор га на шко ле да ре а гу ју у свим слу ча је ви ма 

по вре де пра ва. 

По ред прав них сред ста ва по во дом ко јих од лу чу ју ор га ни шко ле, по сто
ји мо гућ ност да се у слу ча ју кр ше ња пра ва и не пра вил но сти у ра ду шко ле 
уче ник обра ти и про свет ној ин спек ци ји. При ја ва се под но си про свет ној 
ин спек ци ји фор ми ра ној у оп шти ни, од но сно гра ду, а ако она не по сто ји, 
под но си се ре пу блич кој про свет ној ин спек ци ји. 

По при је му при ја ве, про свет на ин спек ци ја по кре ће по сту пак у окви ру ко га 
про свет ни ин спек тор ис пи ту је осно ва ност при ја ве и са ста вља за пи сник ко ји 
садржи „налаз стања” и мере које је школа дужна да спроведе у одређеном 
року да би отклонила конкретну неправилност и, ако је потребно, казнила 
одговорно лице. Поступак по пријави просветна инспекција мора да оконча 
у року од два месеца. По окончању поступка, ученик има право да добије 
писмено обавештење о исходу поступка.

Ако поступање просветног инспектора није било законито, ученик може да 
под несе притужбу републичкој просветној инспекцији, а ако је у питању 
не ко ректно понашање инспектора, пријава се упућује Министарству 
просвете. Ре публичка инспекција, односно министар, дужни су да одговоре 
на при тужбу у року од 15 дана.
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Оба ве зе уче ни ка — Нај ва жни је оба ве зе уче ни ка су да:

u	ре дов но по ха ђа на ста ву и из вр ша ва школ ске оба ве зе; 

u	по шту је школ ска пра ви ла, од лу ке ди рек то ра и ор га на шко ле; 

u	усва ја зна ња, ве шти не и вред но сне ста во ве про пи са не школ ским про-

гра мом; 

u	пра ти соп стве ни на пре дак и из ве шта ва о то ме на став ни ке и ро ди те ље/

ста ра те ље; 

u	не пре пи су је;

u	не оме та из во ђе ње на ста ве; и 

u	не на пу шта час без прет ход ног одо бре ња на став ни ка; 

u	по шту је лич ност дру гих уче ни ка, на став ни ка и оста лих за по сле них у 

шко ли; 

u	чу ва имо ви ну шко ле и чи сто ћу и естет ски из глед школ ских про сто ри ја; 

u	ста ра се о очу ва њу жи вот не сре ди не и по на ша у скла ду са пра ви ли ма 

еко ло шке ети ке. 

Од го вор ност уче ни ка — Уче ник сно си од го вор ност за лак ше и те же по-

вре де оба ве за. 

u	Лак ше по вре де су кр ше ње по је ди них пра ви ла по на ша ња у шко ли као 

што су, на при мер, нео прав дан из о ста нак са на ста ве до пет ча со ва, оме-

та ње ра да у оде ље њу, оште ће ње про сто ри ја, ин вен та ра, ин ста ла ци ја и 

при бо ра за по сле них у шко ли и слич но, 

u	Те же по вре де оба ве за уче ни ка су по вре де ко је су опа сни је и иза зи ва ју 

или мо гу да иза зо ву те же по сле ди це,

u	а на ро чи то те шке по вре де об у хва та ју дис кри ми на тор ско по сту па ње и 

сва ки об лик на си ља и зло ста вља ња ко је уче ник вр ши над дру гим уче ни-

ком, од но сно за по сле ним у шко ли или школ ском окру же њу. 

Уче ник, од но сно ње гов ро ди тељ/ста ра тељ, од го ва ра за ма те ри јал ну ште-

ту ко ју уче ник на не се шко ли, на мер но или из крај ње не па жње.
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Вас пит но-ди сци плин ски по сту пак — По сту пак ко ји се пре ма уче ни ку во-

ди у слу ча је ви ма те жих и на ро чи то те шких по вре да. 

u	По сту пак по кре ће ди рек тор, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од учи ње не 

по вре де; 

u	у по ступ ку се са слу ша ва уче ник, у при су ству ро ди те ља/ста ра те ља, као и 

уче ни ци и дру га ли ца ко ја мо гу да пру же оба ве ште ња;

u	ка да се утвр де све чи ње ни це у ве зи са по вре дом, до но си се ре ше ње;

u	на ре ше ње ко јим је из ре че на вас пит но-ди сци плин ска ме ра уче ник и 

ње гов ро ди тељ/ста ра тељ мо гу да под не су жал бу школ ском од бо ру у 

ро ку од три да на од да на до ста вља ња ре ше ња.

Какосепоступауслучајулакшеповреде?

Ако је уче ник из вр шио лак шу по вре ду оба ве за, шко ла, уз уче шће ро ди те
ља/ста ра те ља, по ја чава вас пит ни рад ка ко би уче ник про ме нио сво је по на
ша ње. Те ак тив но сти се спро во де у окви ру оде љен ске за јед ни це, мо гу се 
укљу чи ти оде љен ски ста ре ши на, пе да гог, пси хо лог, али и по себ ни ти мо ви у 
шко ли, као и раз не со ци јал не и здрав стве не уста но ве, ако се оце ни да је то 
по треб но. У слу ча ју лак ше по вре де, уче ни ку мо же би ти из ре че на и вас пит
на ме ра: опо ме на, укор оде љен ског ста ре ши не или укор оде љен ског ве ћа, 
али се пре ма ње му не во ди ди сци плин ски по сту пак.

Какосепоступауслучајутежеповреде?

Ако је уче ник из вр шио те жу по вре ду оба ве за, мо же му би ти из ре че на не ка 
од вас пит ноди сци плин ских ме ра: укор ди рек то ра и укор на став нич ког ве
ћа, а за уче ни ка сред ње шко ле и ис кљу че ње из шко ле. У слу ча је ви ма те же 
по вре де оба ве зно се во ди вас пит ноди сци плин ски по сту пак. 

Какосепоступауслучајунарочитотешкеповреде?

Ако је уче ник дис кри ми на тор ски по сту пио или је из вр шио на си ље, од но
сно зло ста вља ње пре ма дру гом уче ни ку или за по сле ном, мо же му би ти из
ре че на не ка од вас пит ноди сци плин ских ме ра: укор ди рек то ра или укор 
на став нич ког ве ћа, пре ме штај уче ни ка од пе тог до осмог раз ре да у дру гу 
основ ну шко лу на осно ву од лу ке на став нич ког ве ћа, уз са гла сност ро ди те
ља/ста ра те ља, и шко ле у ко ју пре ла зи, а уче ни ку сред ње шко ле и ис кљу че
ње из шко ле. У слу ча је ви ма те же по вре де оба ве зно се во ди вас пит ноди
сци плин ски по сту пак. 
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Ди сци плин ски по сту пак пре ма на став ни ци ма и дру гим 

за по сле ним ли ци ма 

На став ни ци и дру ги за по сле ни у шко ли ко ји се по на ша ју су прот но сво јим 

оба ве за ма и кр ше за бра не ди сци плин ски од го ва ра ју за лак ше или те же по-

вре де. Про тив на став ни ка и дру гих за по сле них ко ји из вр ше по вре ду во ди 

се ди сци плин ски по сту пак ко ји по кре ће ди рек тор, а у ко ме се утвр ђу је да 

ли је из вр ше на по вре да и из ри чу про пи са не ме ре. За по сле ном ко ји из вр ши 

по вре ду за бра не про пи са не чл. 44. до 46. За ко на о осно ва ма си сте ма обра-

зо ва ња и вас пи та ња (за бра на дис кри ми на ци је и на си ља), пре ста је рад ни 

од нос ка да од лу ка ди рек то ра о утвр ђе ној по вре ди за бра не по ста не ко нач-

на и од у зи ма му се ли цен ца.

Пра ва, ду жно сти и уло га ро ди те ља 

Ро ди те љи има ју пра во бу ду ин фор ми са ни о по стиг ну ћи ма сво је де це, њи-

хо вом на пре до ва њу и раз во ју, да до би ју од го ва ра ју ће са ве те, да бу ду укљу-

че ни у ак тив но сти шко ле и кон сул то ва ни у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу 

без бед но сних, на став них, ван на став них, ор га ни за ци о них и фи нан сиј ских 

пи та ња ка ко би се уна пре дио уку пан ква ли тет обра зо ва ња и вас пи та ња.

Ако ро ди тељ/ста ра тељ на мер но или без оправ да ног раз ло га не упи ше 
де те у пред школ ску уста но ву или ако ње го во де те нео прав да но из о ста је 
из пред школ ске уста но ве, чи ни пре кр шај за ко ји је про пи са на ка зна од 
5.000 до 50.000 ди на ра — чл. 162. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва
ња и вас пи та ња. 

Ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жан је да под не се зах тев за по
кре та ње пре кр шај ног по ступ ка про тив сва ког ро ди те ља/ста ра те ља чи
је де те ни је бла го вре ме но упи са но, од но сно ко је не по ха ђа при прем ни 
пред школ ски про грам, и то нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на ка да је 
о то ме оба ве штен — чл. 24. ст. 2. За ко на о о пред школ ском вас пи та њу и 
обра зо ва њу.

Ако ро ди тељ/ста ра тељ на мер но или без оправ да ног раз ло га не упи ше 
де те у основ ну шко лу или ако ње го во де те нео прав да но не по ха ђа на
ста ву у основ ној шко ли и из вр ша ва школ ске оба ве зе, чи ни пре кр шај, за 
ко ји је про пи са на ка зна од 5.000 до 50.000 ди на ра — чл. 163. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња. 
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7 Шко ла је ду жна да оба ве сти ро ди те ља/ста ра те ља, од но сно ста ра те ља и 
је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве о де те ту ко је ни је упи са но у пр ви раз ред, 
нај ка сни је 15 да на пре по чет ка школ ске го ди не. Ако ро ди тељ/ста ра тељ 
ко га је шко ла оба ве сти ла да де те не ре дов но по ха ђа или је пре ста ло 
да по ха ђа на ста ву не обез бе ди да де те ре дов но по ха ђа на ста ву, шко ла 
од мах оба ве шта ва је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, чи ји над ле жни ор ган 
под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка. 

u	Ро ди те љи уче ни ка има ју пра во на обра зло же ње оце не, као и пра во уви-

да у рад уче ни ка (пи сме не ра до ве, кон трол не за дат ке, те сто ве зна ња и 

др.) на осно ву ко га је оце на да та.

u	Ро ди те љи су ду жни да са ра ђу ју са шко лом, да ува жа ва ју лич ност свог 

де те та, дру ге де це, лич ност на став ни ка и свих дру гих за по сле них, као и 

дру гих ро ди те ља/ста ра те ља, да се по шту ју пра ви ла по на ша ња и не кр ше 

про пи си ко ји ма су за бра ње ни дис кри ми на ци ја, на си ље, зло ста вља ње и 

за не ма ри ва ње уче ни ка, на став ни ка, од но сно вас пи та ча и дру гих ли ца. 

Не ди скри ми на ци ја и јед на ке мо гућ но сти 
у обра зо ва њу 

Не ди скри ми на ци ја и јед на ке мо гућ но сти у обра зо ва њу пред ста вља ју 

основ не прин ци пе обра зо ва ња у Ср би ји. За то је из ри чи то за бра њен сва ки 

об лик дис кри ми на ци је пре ма и од стра не уче ни ка, њи хо вих ро ди те ља/ста-

ра те ља, као и за по сле них и тре ћих ли ца у про це су обра зо ва ња и у ве зи са 

про це сом обра зо ва ња. Ра ди ефи ка сног спре ча ва ња дис кри ми на ци је, усво-

јен је Правилникоближимкритеријумимазапрепознавањеоблика

дискриминације од стране запосленог, ученикаилитрећеглица у

установиобразовањаиваспитања из 2016. го ди не. 

Дискриминација јесва ко нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко 
по сту па ње, од но сно про пу шта ње (ис кљу чи ва ње, огра ни ча ва ње или да ва
ње пр вен ства), у од но су на ли ца или гру пе, као и на чла но ве њи хо вих по ро
ди ца или њи ма бли ска ли ца, на отво рен или при кри вен на чин, а ко ји се за
сни ва на ра си, бо ји ко же, пре ци ма, др жа вљан ству, на ци о нал ној при пад но
сти или би ло ком дру гом ствар ном или прет по ста вље ном лич ном свој ству. 
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За бра на и за шти та од дис кри ми на ци је — У шко ли су за бра ње не све 

ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва ју, ома ло ва жа ва ју, дис кри ми ни шу или из-

два ја ју ли ца, од но сно гру пе ли ца, по осно ву ра сне, на ци о нал не, ет нич ке, 

је зич ке, вер ске или пол не при пад но сти, фи зич ких и пси хич ких свој ста ва, 

смет њи у раз во ју и ин ва ли ди те та, здрав стве ног ста ња, уз ра ста, со ци јал ног 

и кул тур ног по ре кла, имов ног ста ња или по би ло ком дру гом лич ном свој-

ству де те та/уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља/ста ра те ља.

u	Пре ма то ме ко је жр тва, од но сно ко вр ши дис кри ми на ци ју, дис кри ми на-

ци ја се мо же ја ви ти у сле де ћим ре ла ци ја ма: де те/уче ник — де те/уче ник 

(вр шњач ка дис кри ми на ци ја), де те/уче ник — за по сле ни, и обр ну то, де те/

уче ник — ро ди тељ/ста ра тељ, и обр ну то, де те/уче ник — тре ће ли це и 

обр ну то, за по сле ни — тре ће ли це и обр ну то, и ро ди тељ/ста ра тељ — 

тре ће ли це и обр ну то. 

u	Обра зов на уста но ва ду жна је да ре а гу је увек ка да по сто ји сум ња да је 

до шло до дис кри ми на ци је. Ако је дис кри ми ни сан уче ник, он сам или 

ње гов ро ди тељ/ста ра тељ мо же да се обра ти ди рек то ру и тра жи за шти ту 

од дис кри ми на ци је. Ако је жр тва дис кри ми на ци је ро ди тељ/ста ра тељ, и 

он мо же да се обра ти ди рек то ру и тра жи за шти ту. 

u	У слу ча ју дис кри ми на ци је у обра зо ва њу мо гу се упо тре би ти и сред ства 

прав не за шти те из ван ин сти ту ци је, а то су при ту жба По ве ре ни ку за за-

шти ту од дис кри ми на ци је и по кре та ње суд ског по ступ ка за за шти ту од 

дис кри ми на ци је. Не ки слу ча је ви дис кри ми на ци је пред ста вља ју кри вич-

на де ла и пре кр ша је, за ко је су про пи са не ка зне. За та ква де ла под но си 

се кри вич на, од но сно пре кр шај на при ја ва. 

Ин клу зив но обра зо ва ње усме ре но је на де те и под ра зу ме ва си стем ску и 

ин сти ту ци о нал ну по др шку ко јом се пре ва зи ла зе пре пре ке у уче њу и сва ки 

об лик ис кљу чи ва ња и одва ја ња де це, пре по зна ју и за до во ља ва ју њи хо ве 

ин ди ви ду ал не по тре бе и по шту је њи хо во нео ту ђи во до сто јан ство и са мо-

стал ност.

Инклузивнообразовање— обра зо ва ње ко је омо гу ћа ва пру жа ње ква ли тет
ног обра зо ва ња свој де ци, без об зи ра на њи хо ве раз ли чи то сти.
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9 Циљ ин клу зив ног обра зо ва ња је да сва ко де те раз ви је све сво је по тен ци ја-

ле до мак си мал них гра ни ца и оства ри пу ну дру штве ну укљу че ност.

u Да би се ин клу зив но обра зо ва ње спро ве ло, де ци из осе тљи вих гру па 

при зна то је пра во на од го ва ра ју ћу по др шку у обра зо ва њу.

u Ди рек тор шко ле фор ми ра струч ни тим за ин клу зив но обра зо ва ње, 

ко ји пра ти, ор га ни зу је, пла ни ра и ко ор ди ни ра спро во ђе ње ин клу зив ног 

обра зо ва ња.

u Ра ди спро во ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња, шко ла мо же да ан га жу је 

пе да го шке аси стен те. 

Об ли ци по др шке су раз ли чи ти, у за ви сно сти од ин ди ви ду ал них по тре ба 

сва ког де те та, а нај зна чај ни ји су ин ди ви ду ал ни обра зов ни план и до дат на 

по др шка де те ту у за јед ни ци. 

u Индивидуални образовни план (ИОП) је до ку мент шко ле ко јим се 

пла ни ра до дат на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу за кон крет но де те 

из осе тљи ве гру пе.

 Пра во на ин ди ви ду ал ни обра зов ни план има ју и де ца са из у зет ним 

спо соб но сти ма. 

 Пред лог за при пре му ИОП-а мо же да под не се струч ни тим шко ле за 

ин клу зив но обра зо ва ње, на осно ву про це не по тре ба ко ју мо же да 

да вас пи тач, на став ник, струч ни са рад ник, као и ро ди тељ/ста ра тељ 

де те та. 

 Са пред ло гом мо ра да се са гла си ро ди тељ/ста ра тељ де те та, а ако се 

не са гла си, при ме њу је се ин ди ви ду а ли зо ва ни на чин ра да. 

Педагошкиасистент је струч но ли це ко је пру жа по моћ и до дат ну по др шку 
уче ни ци ма, као и по моћ на став ни ци ма, вас пи та чи ма и струч ним са рад ни
ци ма ра ди уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да са уче ни ци ма ко ји ма је по треб на 
до дат на обра зов на по др шка, са ра ђу је са ро ди те љи ма/ста ра те љи ма, а за
јед но са ди рек то ром са ра ђу је и са над ле жним уста но ва ма, ор га ни за ци ја
ма, удру же њи ма и ор га ни ма у ло кал ној сре ди ни. 
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 Ако се ро ди тељ/ста ра тељ са гла си, фор ми ра се тим ко ји при пре ма 

ИОП план пре ма обра зов ном про фи лу кон крет ног де те та. Тим чи не 

на став ник раз ред не на ста ве, од но сно оде љен ски ста ре ши на, пред-

мет ни на став ни ци, струч ни са рад ник, ро ди тељ/ста ра тељ, а по по тре-

би и пе да го шки аси стент. 

 По сто је раз ли чи те вр сте ИОП: ИОП по при ла го ђе ном про гра му, ИОП 

по из ме ње ном про гра му, а за де цу са из у зет ним спо соб но сти ма, 

ИОП са обо га ће ним и про ши ре ним про гра мом. 

Да би се на аде ква тан на чин од ви јао обра зов ни рад, про пи са на су огра ни-

че ња у по гле ду мак си мал ног бро ја де це у оде ље њу ко ја се обра зу ју по ИОП. 

Додатна подршка детету у заједници је сте по др шка у обра зо ва њу, 

здрав стве ној или со ци јал ној за шти ти ко ја се пру жа де ци са смет ња ма у раз-

во ју, де ци са ин ва ли ди те том, де ци ко ја жи ве у со ци јал но ус кра ће ним и не-

сти му ла тив ним сре ди на ма, као што су си ро ма шна де ца, де ца ром ске на ци-

о нал но сти, де ца у уста но ва ма со ци јал не за шти те и сл. 

u По сто је раз ли чи ти об ли ци до дат не по др шке ко ја се де ци пру жа, као што 

су уџ бе ни ци на Бра је вом пи сму, пра ти лац за лич ну по моћ де те ту, обу ка 

за са мо стал но кре та ње, ан га жо ва ње пе да го шког аси стен та и сл. Обра-

зов на уста но ва је ду жна да обез бе ди от кла ња ње свих фи зич ких и ко-

му ни ка циј ских пре пре ка (нпр. да за де цу ко ја ко ри сте ко ли ца обез бе ди 

рам пу, при ла го ди то а лет и сл.), ка ко би де ца мо гла под јед на ким усло ви-

ма да се обра зу ју. 

u Ако су за до дат ну по др шку по треб на до дат на фи нан сиј ска сред ства, шко-

ла или ро ди тељ/ста ра тељ упу ћу ју пи са ни зах тев иза бра ном ле ка ру де те-

та, и ти ме за по чи ње по сту пак про це не по тре бе за пру жа њем до дат не 

по др шке де те ту. Ову про це ну вр ше интерресорнекомисијезапроце-

Ко и ка ко ИОП при пре ма, шта он са др жи и ка ко се вред ну је у пред школ ским 
уста но ва ма, у основ ним и сред њим шко ла ма, све је то про пи са но Пра вил-
ни ком о бли жим упут стви ма за утвр ђи ва ње пра ва на ин ди ви ду ал ни 
обра зов ни план, ње го ву при ме ну и вред но ва ње из 2010. го ди не. 
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1 нупотребазапружањемдодатнеобразовне,здравственеилисо-

цијалнеподршке, ко је се обра зу ју у оп шти на ма, од но сно гра до ви ма. 

u Ко ми си ја је ду жна да у ро ку од 45 да на до не се за јед нич ко, обра зло же но 

ми шље ње, про тив ко га ро ди тељ/ста ра тељ мо же да из ја ви при го вор и 

зах те ва да Ко ми си ја пре и спи та ми шље ње. Ко нач но ми шље ње до ста вља 

се ро ди те љу/ста ра те љу и над ле жном ор га ну, од но сно слу жби ко ја тре ба 

да обез бе ди до дат ну по др шку.

За шти та од на си ља, зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња

У обра зов ним уста но ва ма за бра њен је сва ки об лик на си ља и зло ста вља-

ња од стра не и пре ма уче ни ку, ње го вом ро ди те љу/ста ра те љу, на став ни ку, 

вас пи та чу, струч ном са рад ни ку и дру гим за по сле ним ли ци ма. На чин по сту-

па ња у слу ча је ви ма на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња ре гу ли сан је За-

кономоосновамасистемаобразовањаиваспитањаиПравилником

опротоколупоступањауустановииодговорунанасиље,злоста-

вљањеизанемаривање.

У сва кој шко ли фор ми ран је Тим за за шти ту од на си ља, зло ста вља-
ња и за не ма ри ва ња, ко ји пред у зи ма ме ре за спре ча ва ње и за шти ту од 
на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. 

u Сва ко је ду жан да при ја ви на си ље пре ма уче ни ку и од стра не уче ни ка, 

на став ни ка, за по сле ног или ро ди те ља/ста ра те ља. 

u Ка да по сто ји сум ња да је на си ље из вр ше но, спро во ди се по сту пак у ко ме 

се утвр ђу је да ли је оно за и ста из вр ше но и ако је сте пред у зи ма ју се ме ре 

ка ко би се оно за у ста ви ло и пред у зе ле ме ре за за шти ту уче ни ка од на си-

ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. По не кад је по треб но да се укљу че и 

дру ги ор га ни, уста но ве и слу жбе, да се пре ду зму не ке хит не ме ре и сл. 

u Ка кав ће по сту пак би ти спро ве ден и ка кве ће ме ре би ти пред у зе те за-

ви си од об ли ка, ин тен зи те та и уче ста ло сти на си ља, по сле ди ца ко је је 

иза зва ло и др. Пре ма овим кри те ри ју ми ма, на си ље, зло ста вља ње и за-

не ма ри ва ње је раз вр ста но у три ни воа, што омо гу ћа ва да се ујед на че но 

и аде кват но ин тер ве ни ше. 
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u У слу ча је ви ма на си ља дру гог и тре ћег ни воа са чи ња ва се планзашти-

те ко јим су об у хва ће ни уче ни ци ко ји су пре тр пе ли на си ље, они ко ји су 

га из вр ши ли, као и уче ни ци ко ји су би ли све до ци на си ља. 

u План за шти те са др жи ак тив но сти усме ре не на про ме ну по на ша ња, рад 

са ро ди те љем/ста ра те љем, рад са оде љен ском за јед ни цом, укљу чи ва ње 

уче нич ког пар ла мен та и са ве та ро ди те ља/ста ра те ља, а по по тре би и ор-

га на упра вља ња. Ме ре и ак тив но сти тре ба да бу ду пред у зе те уз уче шће 

уче ни ка и да бу ду у скла ду са ње го вим раз вој ним мо гућ но сти ма, а кад 

год је мо гу ће у из ра ду пла на укљу чу ју се и пред став ни ци оде љен ске за-

јед ни це, уче нич ког пар ла мен та и сви ко ји су би ли укљу че ни у до га ђај. 

u У слу ча је ви ма те шких об ли ка на си ља и зло ста вља ња ди рек тор уста но-

ве ду жан је да под не се при ја ву над ле жним ор га ни ма, ор га ни за ци ја ма и 

слу жба ма и да у ро ку од 24 ча са оба ве сти Ми ни стар ство про све те, од-

но сно над ле жну школ ску упра ву, с тим што пре при ја ве тре ба да оба ви 

раз го вор са ро ди те љи ма/ста ра те љи ма уче ни ка, из у зев ако би ти ме био 

угро жен нај бо љи ин те рес уче ни ка. 

Код бла жих об ли ка на си ља (првиниво), оде љен ски ста ре ши на, од но сно вас 
пи тач при ме њу је ме ре по ја ча ног вас пит ног ра да са вас пит ном гру пом, оде
љен ском за јед ни цом, гру пом уче ни ка и ин ди ви ду ал но. 

У те жим слу ча је ви ма (другиниво) оде љен ски ста ре ши на, од но сно вас пи
тач, у са рад њи са пе да го гом, пси хо ло гом, ти мом за за шти ту и ди рек то ром, 
а уз оба ве зно уче шће ро ди те ља/ста ра те ља пред у зи ма ме ре по ја ча ног вас
пит ног ра да. Ако оне не до ве ду до про ме не, ди рек тор по кре ће вас пит но
ди сци плин ски по сту пак и из ри че не ку од за ко ном про пи са них ме ра. 

Ако се ра ди о те шким слу ча је ви ма на си ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 
(трећиниво), ме ре пред у зи ма ди рек тор, за јед но са ти мом за за шти ту, уз 
оба ве зно ан га жо ва ње ро ди те ља/ста ра те ља и над ле жних ор га на, као што су 
цен тар за со ци јал ни рад, здрав стве на слу жба, по ли ци ја и др. Уко ли ко при
су ство ро ди те ља/ста ра те ља мо же да ште ти и угро зи без бед ност уче ни ка 
или оме та по сту пак, ди рек тор је ду жан да о то ме оба ве сти цен тар за со ци
јал ни рад или по ли ци ју.
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3 u Прав на по моћ је нај че шће по треб на у две си ту а ци је: 1) ка да шко ла за-

не ма ру је сво ју оба ве зу да по сту па по Пра вил ни ку, у ком слу ча ју тре ба 

под не ти зва нич ну при ја ву ди рек то ру и при ја ву про свет ној ин спек ци ји; 

2) ка да у по сту па њу шко ле до ђе до угро жа ва ња пра ва де те та ко је је по-

чи ни ло на си ље. У овој си ту а ци ји бит но је до бро се упо зна ти са ди сци-

плин ским по ступ ком и ње го вим мо гу ћим по сле ди ца ма и у скла ду са тим 

пред у зе ти ко ра ке. При ја ва ин спек ци ји је пр ви ко рак, а ако је до не та од-

лу ка ко јом је пре кр ше но пра во де те та тре ба под не ти и зах тев за за шти ту 

пра ва уче ни ка над ле жном ми ни стар ству.

Без бед ност уче ни ка 

Без бед ност уче ни ка је јед но од нај ва жни јих пи та ња у ра ду сва ке обра зов не 

уста но ве. За ко ном је пред ви ђе на ду жност обра зов них уста но ва да про пи шу 

ме ре, на чин и по сту пак за шти те и без бед но сти уче ни ка за вре ме бо рав ка у 

уста но ви и свих ак тив но сти ко је ор га ни зу је уста но ва и да то чи не у са рад-

њи са над ле жним ор га ном оп шти не на чи јој те ри то ри ји је њи хо во се ди ште. 

Све обра зов не уста но ве су сво јим оп штим ак том ре гу ли са ле ме ре и на чин 

за шти те без бед но сти. 

Те ме ре се од но се на: 

u за шти ту од бо ле сти и по вре да, за шти ту од по жа ра, по пла ве, елек трич не 

стру је, уда ра гро ма и дру гих опа сних по ја ва, 

u за шти ту без бед но сти де це на при ла зи ма шко ле, 

u за шти ту без бед но сти за вре ме бо рав ка на из ле ту, екс кур зи ји и дру гим 

ак тив но сти ма ван школ ске згра де и школ ског дво ри шта. 

 У за ви сно сти од про це не без бед но сних ри зи ка, шко ла мо же да по-

ста ви ви део-ка ме ре, да ан га жу је обез бе ђе ње, по ја ча де жур ство за-

по сле них и сл. 

 За за шти ту без бед но сти уче ни ка ва жна је и уло га школ ских по ли-

ца ја ца, као и оп ште ме ре за уна пре ђе ње без бед но сти у ло кал ним 

за јед ни ца ма ко је пред у зи ма ју над ле жни ор га ни.






