
На  основу члана 119 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.  
гласник РС” број 88/17), а у вези са  Правилником о мерама безбедности ученика у Техничкој 
школи са домом ученика “Никола Тесла, Школски одбор Техничке школе са домом ученика 
“Никола Тесла”Костолац на седници одржаној дана 30.03.2018. године је донео 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПАЊУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 У ДОМУ УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
 “НИКОЛА ТЕСЛА” КОСТОЛАЦ 

 
Члан 1. 

Овај Правилник се доноси у циљу предузимања мера у ванредним ситуацијама које се тичу 
ученика смештених у дому Техничке школе са домом ученика “Никола Тесла”. 

Члан 2. 

Под ванредним ситуацијом се подразумева: 

- здравствено стање и безбедност ученика 

- ремећење јавног реда и мира од стране ученика дома за време дежурства од 19,00 до 07,00 
часова. 

Члан 3. 

Поступак у наведеним ситуацијама из члана 2 подразумева: 

- одвођење ученика до хитне помоћи у дому здравља, 
- организовање дежурства у дому ученика само у случају када је по упуту лекара хитне 

помоћи потребно одвођење и праћење ученика у Општу болницу Пожаревац и 
- доступност органима реда у случају ремећења јавнго реда и мира до стране ученика 

одма. 

Члан 4. 

Запослени који су задужени за реаговање у ванредним ситуацијама: 

-дежурни радник обезбеђења за одвођење ученика до дома здравља у Костолцу, 

- дежурни радник обезбеђења или управник дома и васпитачи за одвођење ученика  по 
упуту лекара за Општу болницу у Пожаревцу. 

 

 

 



Члан 5. 

Обавеза лица задужених за реаговање у ванредним ситуацијама је да се по позиву 
дежурног радника у дому одазову и јаве одмах на радно место и обезбеде организацију 
рада и послова у дому. 

Члан 6. 

Контакт бројева телефона лица задужених за ванредне ситуације се налази код 
дежурних радника дома и уписани су у књигу дежурства. 

Члан 7. 

Обавеза свих лица за ванредне ситуације је да буду у свком тренутку доступни на 
бројеве телефона који су уписани у књигу дежурства. 

Прелазне и заврешне одредбе 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и објављивања на огласној табли 
школе. 

У Костолцу, 30.09.2018. године. 

 

                                                                                                            Председник Школског одбора 

                                                                                                                Дамњановић Драгослав 


