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У циљу израде и доношења новог Правилника о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ 

“Вук Караџић” (централна школа у Сурдулици и подручна одељења у Биновцу, Сувојници 

и Алакинцу), Тим за израду акта формиран решењем директора школе деловодни број 904 

од 20.6.2022.године на основу урађене анализе потенцијалних и актуелних ризика у 

организацији рада школе     д  о  н  о  с  и 

 

 

 

Акт о потенцијалним и актуелним ризицима 

у организацији радa OШ “Вук Караџић” у Сурдулици 
 

 
 
 

I Приступ објекту установе  
 

1) Двориште централне школе је приступачно за кретање свих ученика у образовно-

васпитном процесу; двориште школе је асфалтирано, а има и травнатог дела са 

пешачким стазама испред и иза фискултурне сале; ризична саобраћајница је улица 

Јадранска која је и магистрални пут за Власину и Републику Бугарску, на коме се 

налазе пешачки прелази- ПУ Сурдулица је послато више захтева за дежурство 

саобраћајне полиције; тротоари око школе су ограђени заштитним стубовима; на 

путу испред главног улаза школе налазе се два лежећа полицајца. 

 

2) Двориште издвојеног одељења у Алакинцу је приступачно за кретање свих ученика 

у образовно-васпитном процесу; двориште школе је у потпуности асфалтирано; 

ризична саобраћајница је локални пут до Биновца; у близини нема лежећих 

полицајаца, ни пешачких прелаза што је додатни ризик по безбедност ученика; 

Локалној самоуправи је послат захтев за постављање лежећих полицајаца. 

 

3) Двориште издвојеног одељења у Сувојници је приступачно за кретање свих 

ученика у образовно-васпитном процесу; двориште школе је углавном травнато, са 

асфалтираним улазним делом; није ограђено са предње стране; потребна је 

реконструкција спортског терена иза школе због испуцалог асфалта и већег броја 

рупа, а ради безбедности ученика; у близини нема лежећих полицајаца, ни 

пешачких прелаза. 

 



4) Двориште издвојеног одељења у Биновцу је приступачно за кретање свих ученика 

у образовно-васпитном процесу; двориште школе није ограђено са предње стране 

јер је ограда скинута од стране непознатих починиоца у више наврата; двориште је 

у потпуности асфалтирано, али има видљивих оштећења и рупа; у близини нема 

лежећих полицајаца, ни пешачких прелаза.  

 

 

II  Сигурност простора 
 

1) Двориште централне школе није ограђено са предње стране- главног улаза, али је 

ограда на осталим деловима делимично уклоњена од стране суседа па постоји 

могућност приступа трећих лица  што је велики степен ризика. Двориште школе се 

одувек користи за свакодневне спортске активности суграђана, али и ноћна 

окупљања што додатно повећава ризик по безбедност. 

 Спортски терени су делимично осветљени уличном расветом, док је школа 

обезбедила осветљење паркинга и фискултурне сале, као и главног улаза. 

Постављен је видео надзор на свим битним местима.  

Школа има громобран у добром стању. 

Водоводна и канализациона инсталација нису у добром стању о чему је више пута 

обавештено и тражена помоћ од Јавног предузећа ,,Водовод“ Сурдулица. 

Електрична инсталација је у добром стању. 

2) Двориште издвојеног одељења у Алакинцу  је ограђено, али је улазна капија 

скидана у више наврата од стране мештана који користе спортски терен. 

 Спортски терени су делимично осветљени уличном расветом. 

 Постављен је пре неколико година видео надзор, али није потпуно у функцији и 

требало би га обновити.  

Школа има громобран у добром стању. 

Водоводна и канализациона инсталација су у лошем стању о чему је више пута 

обавештено и тражена помоћ од Јавног предузећа ,,Водовод“ Сурдулица. 

Електрична инсталација је у добром стању. 

3) Двориште издвојеног одељења у Сувојници  је ограђено, али је улазна капија 

скинута приликом реконструкције школе, а није враћена јер мештани користе 

спортски терен. 

 Спортски терени  нису осветљени уличном расветом. 

 Школа нема видео надзор, а постоји потреба за постављање и у плану је за 2023.  

Школа има громобран у добром стању. 

Водоводна и канализациона инсталација су у добром стању. Електрична 

инсталација је такође у добром стању. 

4) Двориште издвојеног одељења у Биновцу  није ограђено;  улазна капија је скидана 

у више наврата од стране мештана. 

 Спортски терени нису у функцији и нису осветљени. Нема видео надзора, али је у 

плану за 2023. 

Школа нема громобран. 

Водоводна, канализациона и електрична  инсталација су у лошем стању, али није 

рађено због Пројекта за реконструкцију којим је општина више пута аплицирала 

код разних невладиних организација и амбасада. 

 

 



III Унутрашњи простор-стање објекта 
 

1) Објекат централне школе није у добром стању и потребна је комплетна 

реконструкција кровне конструкције, столарије, подова, грејања, водоводне и 

канализационе инсталације (Пројекат школе није још увек прихваћен од стране 

Канцеларије за управљање јавним улагањима). Објекат је приступачан за све 

учеснике-постоје главни улаз за ученике и улаз за наставнике, улаз за ученике са 

са рампом за инвалиде и споредни улаз иза школе. Простор за складиштење лож 

уља је подземни и ограђен је жичаном оградом; будући да је цистерна стара преко 

40 година и да је око ње вода, постоји ризик од њеног пропуштања.  Котларница је 

у приземљу школе и обезбеђена је и онемогућен је приступ трећим лицима. 

Разводне табле су под кључем. Санитарни чворови су у лошем стању. 

Фискултурна сала је у веома лошем стању због влаге. Опрема је стара. Спортске 

терене би требало комплетно реконструисати и обновити мобилијар.  

2) Објекат издвојеног одељења у Алакинцу је реконструисан пре десет година, али  

није у добром стању због лоше урађене водоводне и канализационе мреже па је 

вода урушила фасаду. Објекат је приступачан за све учеснике. Простор за 

складиштење дрва је ограђен  жичаном оградом. Разводне табле су под кључем. 

Санитарни чворови су у лошем стању. 

3) Објекат издвојеног одељења у Сувојници је реконструисан пре пет година, али  

није у добром стању јер је подземна вода урушила унутрашње зидове. Објекат је 

приступачан за све учеснике. Простор за складиштење дрва је обезбеђен и под 

кључем. Разводне табле су, такође,под кључем и нису приступачне деци. 

Санитарни чворови су у добром стању. 

4) Објекат издвојеног одељења у Биновцу је у веома лошем стању. Зидови, подови, 

кров, столарија су у веома лошем стању.Простор за складиштење дрва је ограђен  

жичаном оградом. Разводне табле су под кључем. Санитарни чворови су у лошем 

стању. 

 

 

 

IV   Специфични услови и околности карактеристичне за установу 
 

1) Централна школа се налази у градској средини. Рад је организован у две смене: 

Прва смена траје од 8:00 до 12:30; друга смена траје од 13:00 до 19:05. Млађи и 

старији разреди мењају смене на две недеље. Укупан број ученика у централној 

школи је 577. 

2) Објекат издвојеног одељења у Алакинцу се налази у сеоској средини. Рад је 

организован у једној смени од 8:00 до 12:30. Укупан број ученика је 30. 

3) Објекат издвојеног одељења у Сувојници се налази у сеоској средини. Рад је 

организован у једној смени од 8:00 до 12:30. Укупан број ученика је 35. 

4) Објекат издвојеног одељења у Биновцу се налази у сеоској средини. Рад је 

организован у једној смени од 8:00 до 12:30. Укупан број ученика је 19. 

 

 

 

 

 



 

V   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Тим за израду акта ће сваког месеца  пратити  потенцијалне и актуелне ризике  и 

вршити потребне измене Акта у складу са евентуалним променама. Овај акт ће бити 

саставни део новог Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ “Вук Караџић” у 

Сурдулици. (Централна школа у Сурдулици и подручне школе у Биновцу, Алакинцу и 

Сувојници. 

 

 

 

 

 

 

У Сурдулици,      ТИМ ЗА ИЗРАДУ АКТА 

Дана 24. јуна 2022.године    Драгана Нешић 

       ____________________ 

       Ирена Антић 

       ____________________ 

       Ненад Ђорђевић 

       ____________________ 

       Биљана Антић 

       ____________________ 

       Јелена Богдановић 

       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


