Студентски центар “Суботица”
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Тел : 024 / 546 – 637
Фаx : 024 / 548 – 394

ПИБ: 100960690
Матични број: 08082162
Регистарски број: 23608082162
Шифра делатности: 85311
Текући рачун: 840-116667-06
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Делов.број:01-464-10/14.
Дана:18.06.2014.
На основу члана 34. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени
гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013 - у даљем тексту : Закон) и члана 40. Статута Студентског
Центра “Суботица” Управни одбор је на VI седници одржаној дана 18.06.2014. године,
донео:
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ
СТУДЕНАТА ЗА ВРЕМЕ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА
У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ
“СУБОТИЦА”
I Основне одредбе
Члан 1.
Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности студената прописују се
мере, начин и поступак заштите и безбедности студената за време боравка и коришћења
услуга Студентског Центра “Суботица” (у даљем тексту: Центар), начин њиховог
спровођења и одговорност запослених и студената за неизвршавање одредаба овог
правилника.
Члан 2.
Средства за спровођење мера из члана 1. овог правилника, на начин прописан овим
правилником, обезбеђују се у буџету Републике Србије, односно АП Војводине или из
сопствених прихода Центра, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду.
Члан 3.
Овим правилником, обезбеђује се студентима право на заштиту и безбедност:
• у домовима и ресторанима Центра;
• на путу између куће и Центра;
Члан 4.
Руководилац сектора смештаја, управници домова, стручни сарадник за студентски стандард
и референт за физичко-техничко обезбеђење, референти за смештај у обавези су да у
свакодневном контакту са студентима, студенте упознају са опасностима са којима се могу
суочити за време боравка и коришћења услуга Центра, као и са начином понашања којим се
те опасности могу избећи или отклонити.
Члан 5.
Одредбе овог правилника дужни су да поштују сви запослени у Центру, студенти, родитељи,
и трећа лица када се налазе у Центру.
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Члан 6.
Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране
запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за
kоју се води дисциплински поступак, у складу са Законом. Дисциплинска одговорност
запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.
Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране студената, прописаних овим
правилником, сматра се тежом повредом обавеза студената, за коју се води дисциплински
поступак, у складу са Законом.
Члан 7.
Запослени, родитељи и студенти обавезни су да директору, руководиоцу сектора, управику
дома, шефу студентског ресторана или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју
посумњају да би могла да угрози безбедност студената.
Члан 8.
Посебна обавеза директора и руководиоца сектораје да повремено, без претходне најаве, а
најмање 3 пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и
безбедности студената.
Неспровођење мера безбедности и заштите студената, прописаних овим правилником,
представља разлог за дисциплинску одговорност запослених у складу са Законом.
Члан 9.
Центар сарађује са државним органима, органима града Суботице и другим субјектима и
надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и
спровођења мера утврђених овим правилником.
Члан 10.
На материју коју уређује овај правилник сходно се примењују одредбе других општих аката
Центра – Статута, Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правилника о заштити од
пожара, Правила о дисциплинској одговорности запослених, Правилника о смештају и
исхрани студената у Студентском Центру „Суботица“, у делу чија је примена од значаја за
остваривање заштите и безбедности студената.
II Заштита и безбедност у домовима и ресторанима студената
Члан 11.
За време коришћења услуга Центра, стално су откључана главна улазна врата домова и
ресторана Центра.
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Члан 12.
Када се у објектима не користе услуге Центра, сва улазна врата у ресторане су закључана, а
у домовима студената због константог организовања рада рецепционера улазна врата су
откључана.
За откључавање улазних врата ресторана на почетку радног времена у првој смени и за
закључавање улазних врата ресторана на крају радног времена задужени су шеф студентског
ресторана односно кувар вођа смене, а у њиховом одсуству - друго лице, по писменом
овлашћењу директора или руководиоца сектора исхране.
Члан 13.
Понашање студената за време коришћења услуга, односи са другим студентима и
запосленима као и друга права, обавезе и одговорности студената које се односе на њихово
понашање, уређена су актима којим се прописују правила понашања, односно дисциплинаска
одговорност студената односно Законом о ученичком и студентском стандарду и
Правилником којим се регулишу смештај и исхрана студената.
Права, обавезе и одговорности запослених за време коришћења услуга Центра од стране
студената, уређена су
Законом о ученичком и студентском стандарду, Статутом,
Правилником о смештају и исхрани студената и Правилником о дисциплинској
одговорности.
Овим Правилником је утврђена забрана уношења експлозивних материја и других опасних
предмета у објекте Центра.
Заштита од болести и повреда
Члан 14.
Ради остваривања заштите и безбедности студената од болести и ширења заразе, Центар:
1) стара се о уредности и чистоћи просторија, у складу са санитарно-хигијенским прописима
и мерама;
2) организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа
запослених;
3) поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области
здравства;
4) у случају промена код студената које се односе на његово здравствено стање обавештава
родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са школским лекаром и
надлежним здравственим институцијама.
Члан 15.
Ради остваривања заштите и безбедности студената од повреда, Центар:
1) обезбеђује набавку и коришћење намештаја, и других средстава који су безбедни за
употребу и одговарају психофизичким својствима студената;
2) примењује стандарде и нормативе који се односе на простор, број студената у домовима и
друге услове за обављање делатности;
3) обезбеђује стални видео надзор;
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Члан 16.
Обавеза студената, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге
студенте и запослене, изврше одговарајући здравствени преглед и не одлазе га на наставу
док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.
Заштита од пожара, поплаве, електричне струје, удара грома и других опасних појава
Члан 17.
Ради остваривања заштите од пожара, запослени и студенти су дужни да спроводе мере
прописане Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009), Правилником о
заштити од пожара Студентског Центра “Суботица” и друге прописе који уређују ову
материју, планове заштите од пожара, одлуке надлежног органа јединице Града Суботице,
управног одбора и других органа.
Члан 18.
Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, домар, референт
за противпожарну заштиту или референт за физичко техничко обезбеђење свакодневно
проверавају исправност водоводних и канализационих инсталација и предузимају потребне
мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност студената и запослених.
Сви запослени и студенти обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора, шефа
службе одржавања о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама,
које могу угрозити безбедност студената и запослених у Центру.
Члан 19.
Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар, електричар, референт
за противпожарну заштиту или референт за физичко техничко обезбеђење свакодневно
проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају
уочених промена које могу угрозити безбедност студената и запослених у Центру.
Сви запослени и студенти обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора, шефа
службе одржавања о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити
безбедност.
Члан 20.
Уређаји, други предмети и материје који се користе у радном процесу, за одржавање
хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу
представљати опасност по живот и здравље студената и запослених.
Члан 21.
Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Центар редовно проверава
исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.
Сви запослени и студенти обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора, шефа
службе оџавања о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у
питање њихово функционисање.
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Члан 22.
Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом
чланова. 17. до 21. овог Правилника.
III Заштита и безбедност на путу између куће и Центра
Члан 23.
Центар је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и прати
стање саобраћајне сигнализације на прилазима Центру.
Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији
обавести директора, шефа службе одржавања, који ће ради решавања проблема ступити у
контакт с надлежним органима.
Члан 24.
Центар пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у
саобраћају на прилазима Центру (постављање "лежећих полицајаца", семафора и других
уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).
IV Обавезе Центра у заштити од дискриминације, злостављања, занемаривања, страначког
организовања и деловања
Члан 25.
У Центру су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или
издвајају студенти, 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 основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Центар 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 26.
У Центру је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и
занемаривање студената; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална
злоупотреба студената или запослених.
Члан 27.
У Центру није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе
у те сврхе.
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V Завршне одредбе
Члан 28.
Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку прописаном за
његово доношење.
Члан 29.
Правилник ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Центра.
Ступањем на снагу овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о мерама, начину и
поступку заштите и безбедности студената за време коришћења услуга у Студентском
центру “Суботица” од дана 14.09.2010. године.
У Суботици:18.06.2014.
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