
 
 
 
На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези члана 108. Закона о 

основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), члана 
23. Статута Гимназије “Свети Сава” дел. бр. 1650 од 05.12.2013.године, дел.бр. 95 
од 29.01.2016.године и дел.бр. 175 од 25.02.2016.године, Школски одбор на 
седници одржаној дана 15.03.2018.године једногласно, са 5 гласова за, доноси  

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА  

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“ дел. бр. 314. од 13.04.2010.године, дел.бр.1763 од 
26.12.2013.године, дел.бр.1301 од 15.09.2015.године и дел.бр.1341 од 

28.09.2016.године 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 2. у ставу 1. додаје се нова алинеја:“- на путу између куће и Гимназије.„  

Члан 2. 
 
Након члана 62. додаје се наслов: „5А. Заштита и безбедност на путу између куће 
и Гимназије“  и нови чланови: 

„Члан 62а  

Директор је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност 
саобраћаја и прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Гимназији.  

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 62б  

Гимназија пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања 
безбедности у саобраћају на прилазима Гимназији (постављање "лежећих 
полицајаца", семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних 
полицајаца и тако даље).  

 

 



Члан 62в  

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања 
саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на 

часовима одељенске заједнице и родитељским састанцима.“  

 
Члан 3. 

У члану 63. став 1. алинеја 9. мења се и гласи: „- дужна је да обезбеди два зидна 
ормарића или две преносиве торбе за пружање прве помоћи, једна ће стајати у 
просторији наставника за физичко васпитање, друга у портирници, доступна свим 
запосленима у Гимназији у обе смене, а уз њих се мора налазити и Упутство и 

поступци за пружање прве помоћи,“ 

После алинеје 9. додаје се нова алинеја 10. и гласи: “-истакне важне телефоне: 
хитне помоћи, Дома здравља Савски венац, Школског диспанзера дома здравља 

Савски венац, Полицијске станице Савски венац, ватрогасаца,“ 

Алинеје 10 и 11. постају алинеје 11 и 12. 

Члан 4. 

Члан 81. мења се и гласи: „У Гимназији су забрањене активности којима се 
угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају ученици, запослени и 
друга лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, 
верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју 
и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 
имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или 
неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом 

којим се прописује забрана дискриминације.  

Гимназија је у обавези да поступа у складу са актом којим се утврђују ближи 
критеријуми за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
ученика или трећег лица у установи, а који заједнички прописују министар 
просвете и министар надлежан за послове људских права.“  

Члан 5. 
 
У члану 82. став 1. алинеја 3. мења се и гласи: „-дигитално насиље“. 

 
Члан 6. 

Наслов испред члана 84. мења се и гласи: „Забрана дигиталног насиља“.  

У члану 84. у ставу 1. реч: „електронско“ мења се речју: “дигитално“;  



у ставу 2. реч: „електронско“ мења се речју:“дигитално“;  

у ставу 8. реч:“електронским“ мења се речју: „дигиталним“. 

Након члана 84. додаје се члан 84а који гласи: 

„Члан 84а 

У Гимназији није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење 

простора школе у те сврхе.“  

Члан 7. 

Члан 89. мења се и гласи: 

„У складу са чланом 189. став 1. тачка 8. Закона, средства за спровођење 
заштите и безбедности ученика прописана овим Правилником, обезбеђују се у 
буџету јединице локалне самоуправе. 

Део средстава може, у складу са чланом 190. Закона, да се прикупља 
месечно или полугодишње учешћем родитеља, а по одлуци Савета родитеља, уз 
сагласност Школског одбора.“ 

  

Члан 8. 
 

Ове измене и допуне Правилника о мерама, начину и поступку заштите и 
безбедности ученика Гимназије „Свети Сава“  ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Гимназије. 
 

 
 

Председник Школског одбора 
       

        Славица Обрадовић 
 
 
  
 

 
 


