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Република Србија 
Општина Љиг 
Предшколска установа „Каја“ Љиг 
Ул. Краљице Марије бб, 14 240 Љиг 
Бр. 294 
Датум 27.06 2019 год. 

 

 

На основу члана 108 став 1. Члана119 став 1. Тачка1) и чланом 189 став1.тачка 8) Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени гласник'' бр. 88/2017, 27/2018 и 

10/2019) Управни одбор Предшколске установе дечјег вртића '' Kaja '' у Љигу, је на седници 

одржаној дана 27.06.2019. године донео: 

 

 ПРАВИЛНИК 

о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце 

за време остваривања васпитног-образовног рада  

и других активности које организује Прешколска установа дечји вртић '' Каја'' 

Љиг 

 

   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности прописују се мере, начин и 

поступак заштите и безбедности деце Предшколске установе дечјег втића  ''Каја'' Љиг и то:  

1. за време боравка у Установи   

2. за време извођења свих активности које организује Установа, начин њиховог спровођења и 

одговорност запослених  за неизвршавање одредаба овог правилника. 

 

Заштита и безбедност деце обезбеђују се у складу с ближим условима, облицима, мерама, 

начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност деце, које прописује министар 

просвете. 

Члан 2. 

Право је и дужност сваког радника установе, родитеља деце, као и локалне заједнице и 

других државних органа, да учествују у остваривању безбедности деце. 

Члан 3. 

У циљу заштите и безбедности деце, установа предузима следеће мере: 

1. Детаљно утврћује мере, начин и поступак за за сваки вид заштите и безбедности деце 

наведене у члану 2 овог Правилника који се односи на све запослене у Установи.  

2. свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе; 

3. дежурство васпитача и помоћно-техничког особља; 
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4. осигурање деце; 

5. обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других 

елементарних непогода које могу угрозити безбедност деце у установи; 

5.друге мере у циљу заштите и безбедности деце; утврђене Законом и општим актом установе 

Члан 4. 

Деца имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника: 

- у објекту установе и дворишту; 

- на путу између куће и вртића; 

- ван објекта установе и дворишта - за време остваривања  васпитног-образовног рада 

или других активности које организује установа. 

Члан 5. 

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Установе (у даљем тексту: директор), 

запослени у Установи (у даљем тексту: запослени), деца, родитељи, односно старатељи деце 

(у даљем тексту: родитељи) и трећа лица када се налазе у објекту Установе,  дворишту или на 

другом месту на којем се остварује васпитни-образовни рад или друга активност у 

организацији Установе. 

Члан 6. 

Запослени, родитељи и деца обавезни су да директору, васпитачу, медицинској сестри на 

превентиви Установе или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да 

би могла угрозити заштиту и безбедност деце, а нарочито ако се сумња на случајеве насиља, 

злостављања и занемаривања деце.  

Члан 7. 

Посебна обавеза директора je да повремено, a најмање 2 пута месечно, проверава да ли се 

спроводе мере за остваривање заштите и безбедност деце. 

Провера из става 1. овог члана врши се без најаве. 

Члан 8. 

Ради спровођења мера утврђених Правилником, Установа сарађује са органима и одељењима 

локалне самоуправе-Општине Љиг,Секретаријатом за социјалну и дечију заштиту, 

Министарством Просвете и другим ресорним министарством, Министарством унутрашњих 

послова – одељења Љиг, Центром за социјални рад Љиг, Корисницима услуга субјектима с 

којима je таква сарадња потребна. 

Члан 9. 

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Установе 

чија je примена важна за остваривање заштите и безбедности деце. 

Члан 10. 

На остваривање заштите и безбедности деце у издвојеним припремним предшколским 

групама сходно се примењују одредбе Правилника и одредбе других општих аката Установе 

чија je примена важна за ту материју. 

Члан 11. 

 Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране 

запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за 

коју се води дисциплински поступак, у складу са Законом. Дисциплинска одговорност 
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запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност. 

 

  ФИЗИЧКА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ 

 

Члан 12. 

Физичка безбедност деце подразумева безбедност деце у саобраћају, безбедност деце у 

установи за време остваривања васпитно-образовног рада и у непосредној околини, односно 

физичко-техничко обезбеђење објекта установе и непосредне околине (дворишта), заштита 

деце од криминалних активности и безбедност од елементарних непогода. 

 

 

Члан 13. 

Безбедност деце у саобраћају обезбеђује се : 

1. Кроз свакодневни обилазак  установе  и околине од стране МУП-а Љиг, ради 

контролисања услова за несметан рад установе и спречавање настанка потенцијалних 

проблема.  

     Директор и запослени прате стање саобраћајне сигнализације на прилазима Установи.     

Дечји вртић се стара да саобраћајна сигнализација у околини Дечјег вртића буде 

постављена на начин којим ће се обезбедити максимална безбедност деце приликом 

доласки и одласка из Дечјег вртића.  

Сваки запослени обавезан je да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији 

обавести директора, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним 

органима. 

2. Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције установа тражи да се обезбеди 

појачана контрола саобраћајница у околини установе, а у сарадњи са њима установа ће 

серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и 

познавање саобраћајних прописа утицати на развијање образовања деце и поштовање 

правила понашања на улици.  

 Члан 14. 

Физичко-техничко обезбеђење установе и дворишта врши се закључавањем, 

обиласцима, односно контролом и осветљавањем дворишта.  

Члан 15. 

У оквиру својих права и радних дужности, о физичко-техничком обезбеђењу установе 

и дворишта старају се: 

1. домар Устаснове 

2. дежурни васпитач 

3. остали запослени  

Члан 16. 

За време боравка деце у Установи, стално је откључана  капија, док се врата закључавају у 

08:00 по пријему деце у установу . 

За откључавање капија на дворишту и улазних врата овлашћени су домар Установе (у даљем 

тексту: домар), директор, помоћни радник и главни кувар. 
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Пре почетка рада Установе, домар или помоћни радник откључава капије на дворишту и 

улазна врата, проверава стање просторија, о томе обавештава директора и предузима друге 

неопходне мере. 

Члан 17. 

Када Установа не ради сва улазна врата  су закључана. 

За откључавање  улаза на почетку радног времена у првој смени и зa закључавање  улаза на 

крају радног времена задужен je домар, а у његовом одсуству - друго лице, по овлашћењу 

директора. 

Члан 18. 

Васпитачи, медицинске сестре и радници из реда техничко-помоћног особља установе воде 

бригу о физичко-техничком обезбеђивању просторија у којима раде и које користе у току 

задржавања у установи. 

 

Члан 19. 

Запослени имају право и дужност да учествују у предузимању мера за отклањање опасности 

од разних елементарних и других непогода које предузима установа, односно које се 

предузимају у Установи. 

У случају непредвиђених околности за време трајања васпитно-образовног рада 

(елементарне непогоде и сл.) поступаће се по посебним плановима мера заштите у тим 

ситуацијама. 

Члан 20. 

Запосленима, родитељима деце није дозвољено уношење ватреног  и хладног оружја, 

пиротехничких средстава, наркотиучких средстава, алкохола и слично. 

 

 Заштита и безбедност од пожара, поплаве, електричне струје,  

удара грома и других опасних појава 

 

Члан 21. 

Ради остваривања заштите и безбедности деце од пожара, Установа je обавезна да се 

придржава Закона о заштити од пожара, пратећих прописа и свог општег акта о тој материји. 

                                                                         Члан 22. 

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и/или изливања фекалија, домар 

проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере 

у случају уочених промена које могу угрозити безбедност. 

Сви запослени обавезни су да без одлагања обавесте домара и директора о уоченим 

променама на водоводним и/или канализационим инсталацијама, које могу угрозити 

безбедност. 

                                                                        Члан 23. 

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 обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара о 
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уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност. 

Члан 24. 

Уређаји, други предмета и материје који се користе у васпитно образовном процесу, за 

одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, 

ако могу представљати опасност по живот и/или здравље деце. 

Члан 25. 

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Установа редовно проверава 

исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји. 

Сви запослени  обавезни су да без одлагања обавесте домара и директора о уоченим 

променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово 

функционисање. 

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Установа je обавезна да за време грмљавине 

обезбеди да деца буду у објекту Установе. 

 

   ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Члан 26. 

Здравствена безбедност деце остварује се: 

1.      јутарњом тријажом деце од стране медицинске сестре на превентиви 

2.      свакодневним обиласком деце по групама, и контролисања здравственог стања 

3.      честом посетом педијатра Дома здравља из Мионице 

4.      обезбеђивањем хигијенско-епидемолошке исправности хране 

5.      пружање адекватне прве помоћи деци приликом лакших повреда насталих за време 

остваривања васпитно-образовног рада и боравка у дворишту, или позивањем хитне помоћи. 

6.      здравственом едукацијом васпитача и медицинских сестара. 

7.      информисањем васпитача, медицинских сестара о хроничним болестима деце (астма, 

алергије и сл.) од стране родитеља 

8.      одржавањем хигијене у објекту Установе и непосредне околине. 

Члан 27. 

У оквиру својих права и дужности, о здравственој безбедности деце старају се: Дом здравља-

Љиг, Санитарна инспекција, Савет родитеља, медицинска сестра на превентиви, васпитачи, 

медицинске сестре и запослени задужени за одржавање хигијене. 

Члан 28. 

Запослени установе  редовно (сваких шест месеци) раде комплетан санитарни преглед. 

Члан 29. 

Запослени установе задужени за одржавање хигијене обавезни су да свакодневно користе 

ефикасна дезинфекциона средства за одржавање просторија установе. 

  

                                              Заштита и безбедност од болести и повреда 
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Члан 30. 

Ради остваривања заштите и безбедности деце од болести и повреда, Установа: 

 

            1. обезбеђује стални надзор васпитача и медицинских сестара док деца бораве у 

установи 

2.  води бригу о уредности и чистоћи просторија и дворишта; 

3.  води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и деце; 

4.  поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здравства; 

5. обезбеђује коришћење  намештаја, дидактичких и других средстава који су безбедни 

за употребу и одговарају психофизичким својствима деце; 

6.  примењује стандарде и нормативе који се односе на  простор, број деце у групама и 

друге услове за обављање делатности; 

            7. предузима мере у случају промена код деце које се односе на његово 

          здравствено стање и о томе обавештава његовог родитеља; 

            8.  дете које је одсуствовало из колектива, по повратку у колектив потребна је потврда 

педијатра.   

            9.   по доласку детета у установу, родитељ је у обавези да пријави медицинској сестри 

на превентиви,  евентуалне промене здравственог стања код детета.  

Члан 31. 

Дете чије здравствено стање, према налазу надлежног педијатра, представља опасност за 

осталу децу и запослена лица, родитељи такво дете не могу доводити у установу  нити на 

друге активности у организацији Установе док не добију одговарајућу потврду  лекара о 

његовој здравственој способности. 

 

                                                                Осигурање деце 

Члан 32. 

Установа је у обавези да на почетку сваке радне  године упозна родитеље са осигурањем деце 

од последица несрећног случаја (незгоде) које се  могу евентуално десити и са условима под 

којима се врши осигурање. 

 

   Заштита и безбедност деце за време извођења излета, 

екскурзија и других активности  

Члан 33. 

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзија,активности у природи с децом 

предшколског узраста, Установа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за 

остваривање заштите и безбедности деце за време активности која се организује. 

Установа је у обавези да благовремено пријави свако путовање деце, како би радници МУП-а 

обавили преглед анганжованих аутобуса и старали се о безбедности деце за време трајања 

путовања. 

Приликом избора понуђача за извођење екскурзија и активности у природи установа ће 

посебну пажњу посвемити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности 

деце за време активности која се организује. 
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Уговор који се закључује за извођење екскурзија и активности у природи мора да садржи 

посебне ставке које се односе на процедуру мера заштите и безбедности деце. 

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

1. поседовање одговарајуће лиценце за рад; 

2. кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања деце; 

3.кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности деце у 

објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена 

медицинска помоћ итд); 

4. квалитет исхране деце; 

На остваривање заштите и безбедности деце за време боравка на излету, екскурзији или 

настави у природи, као и за време извођења неке друге активности ван објекта Установе и 

дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно се примењују његове 

одредбе о остваривању заштите и безбедности деце у објекту Установе и  дворишту. 

 

  Обавезе установе у заштити од дискриминације, злостављања, занемаривања, 

страначког организовања и деловања 

Члан 34. 

Остваривању овог вида заштите и безбедности деце служе поштовање одредаба правила 

понашања у Установи и активности стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

Члан 35. 

У Установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу 

или издвајају деца, 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. 

Установа 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 36. 

У Установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и 

занемаривање деце; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба 

деце или запослених. 

У Установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране родитеља и одраслог 

над васпитачем, стручним сарадником или другим запосленим. Због повреде ове забране, 

против родитеља се покреће прекршајни, односно кривични поступак. 

Члан 37. 

У Установи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора 
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установе у те сврхе. 

 

    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

За све што није регулисано Правилником примењиваће се закони и други прописи који 

регулишу ову материју. 

 

 

Члан 39. 

 

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

поступку заштите и безбедности деце Предшколске установе ''Каја'' Љиг, донет 18.06.2014. 

године. 

 

Члан 40. 

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

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ 

ОДБОРА 

 

___________________ 

          Гордана Обрадовић 

 

 

Правилник je објављен je на огласној табли Предшколске установе „Каја“ дана 27.06.2019 

године . 

 


