
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

                                                                 

                                                                        

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

 

 

      ЦЕНТРАЛНИ ТИМ – управа школе и педагошко-психолошка служба 

 

⚫  Зорица Јовановић Стевановић, директор школе 

⚫  Биљана Стевановић, помоћник директора 

⚫  Срђан Јовичић, помоћник директора 

⚫  Ружица Петровић, специјални педагог 

⚫  Марија Станојевић, школски педагог 

⚫  Зоран Златић, школски психолог 

⚫ Снежана Ђорђевић, педагошки асистент 

 

 

 ПОМОЋНИ ТИМ – матична школа: 

• Дежурни наставници, према распореду дежурства 

• Одељенске старешине 

• Сви запослени 

        

 

      ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА: 

⚫        Арнајево -  Љиљана Крговић 

⚫        Баћевац – Гордана Свиларевић 

⚫        Бождаревац – Младена Чанак Драча 

⚫        Велики Борак – Биљана Поповић 

⚫        Глумчево Брдо – Слађана Марковић 

⚫        Рожанци – Драгана Мијаиловић 



⚫        Губеревац – Милица Јовановић 

⚫        Гунцати- Горанка Баџа Травица 

⚫        Лисовић I  - Маја Стојковић 

⚫        Лисовић II - Снежана Голубовић 

⚫        Манић – Јелена Нешковић 

⚫        Равни Гај – Катарина Савић 

⚫        Средњи Крај – Ивана Савић 

⚫        Бељина – млађи разреди: Снежана Ђуричић 

                         старији разреди: Радмила Јагличић и Јасна Нићифоровић 

 

• продужени боравак – Биљана Стевановић 

 

У сваком конкретном случају насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације или сумње на исто, чланови тима су родитељи, односно 

старатељи ученика, а по потреби ( трећи ниво насиља ) укључују се и чланови 

спољашње заштитне мреже: полиција, Центар за социјални рад и здравствене 

службе. 

 

 

         ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ пројектован је у складу са 

специфичностима школе: 14 издвојених одељења, настава се реализује на 16 локација. 

Зато је било неопходно формирање помоћног тима за заштиту ученика од насиља. Програм 

се осљања искључиво на сопствене ресурсе школе - кадровске и материјалне.  Програм 

заштите ученика од насиља је саставни део Школског програма, Школског развојног 

плана, као и Програма вредновања и самовредновања рада школе. Планирано је да се 

временом усавршава, да прати реалне потребе и могућности школе одн. локалне заједнице. 

Овај програм је у тесној вези са програмом социјалне и здравствене заштите ученика, са 

програмом превенције злоупотреба психоактивних супстанци и програмом сарадње са 

породицама ученика. На основу анализе протеклих шеснаест школских година, примећено 

је да у школској средини апсолутно доминира вршњачко насиље – и то пре свега вербално 



одн. емоционално- психолошко, потом следи физичко, док се остале форме насиља јављају 

изузетно ретко. У порасту је тзв. електронско насиље и злоупотреба друштвених мрежа. 

Што се тиче насиља над децом од стране одрасле особе – доминира занемаривање и 

немарно поступање од стране родитеља. У школској средини су најучесталији случајеви 

првог нивоа насиља, потом другог, а најмање су заступљени инциденти трећаг нивоа 

насиља. 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ има карактер универзалног 

превентивног програма – развијање и јачање протективних фактора школске средине, 

подстицање правилног одн. хуманог социјалног функционисања ученика, наставника и 

родитеља, као и редуковање ризичних фактора – пре свега у школској, али и у породичној 

средини.  

Програм, ипак има и неке елементе селективног превентивног програма  јер је у 

појединим деловима фокусиран на децу код које су присутни специфични ризични 

фактори одн. која су под потенцијално повећаним ризиком да буду жртве или пак актери 

насилничког понашања : 

⚫       деца без родитељског старања која живе у хранитељским  породицама 

⚫             ученици са сметњама у развоју 

⚫             ученици ромске националности и припадници других националних мањина 

⚫       ученици који живе у породицама са поремећеним породичним односима 

 

 

      ЦИЉ ПРОГРАМА је учење и подстицање културног и хуманог понашања, поштовање 

права детета, превенција свих облика насилничког понашања, злостављања, занемаривања 

и дискриминације, као и стручна интервенција у ситуацијама потенцијалног или стварног 

насилничког понашања ученика, занемаривања и дискриминације од стране ученика, 

родитеља, наставника или других лица.  

      Због боље прегледности програма и праћења реализације планираних активности, 

програм је подељен на четири дела, а критеријум поделе је фокус група на коју су 

усмерене превентивне мере одн. планиране активности: 



⚫       наставници 

⚫       ученици 

⚫       родитељи 

⚫       локална заједница 

 

      При реализацији програма ради се паралелно са све четири фокус групе, према 

временском распореду реализације предвиђених активности, континуирано, током 

школске године. 

 

 

 ФОКУС ГРУПА: НАСТАВНИЦИ 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

ЦИЉЕВИ 

Обука запослених за 

примену Посебног 

протокола и 

приручника за 

заштиту деце-ученика 

од насиља у 

образовно- васпитним 

установама ,одн. 

Правилника о 

протоколу поступања 

у установи у одговору 

на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, 

Правилника о 

 

Директор 

Секретар 

Помоћници директора 

ППС 

 

Август  

Септембар 

Сензибилизација 

запослених и 

подизање 

компетенција за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

 

Поштовање права 

детета,одн. ученика 

 

Рад установе у складу 

са законом 

 



поступању установе у 

случају сумње или 

утврђеног 

дискриминаторног 

понашања и вређања 

угледа, части или 

достојанства 

личности 

Формирање Тима и 

унутрашње заштитне 

мреже за заштиту 

ученика од насиља и 

дискриминације одн. 

именовање тима за 

сваку  шкoлску 

годину 

 

Директор школе 

ППС 

 

Август  

Прецизирање улога и 

одговорности 

запослених у току 

реализације програма 

 

Евалуација програма 

из претходне школске 

године 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Август Самовредновање, 

ревизија и 

усавршавање 

програма 

Израда Програма 

заштите ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације за 

сваку школску годину 

 

 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Август  Програм у складу са 

специфичностима 

школе - реалне 

потребе и 

потенцијали установе 

( ученика, 

запослених, родитеља  



Усклађивање 

постојећих 

подзаконских аката 

школе са ЗОСОВ, 

Законом о основној 

школи  и 

Правилницима и 

Протоколима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Секретар школе 

Директор 

Школски одбор 

 

На почетку сваке 

школске године 

( по потреби ) 

 

Усаглашена и јасно 

дефинисана правила 

понашања 

запослених, ученика и 

родитеља у 

случајевима насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

 

 

Професионално 

усавршавање 

запослених 

Директор школе У току школске Професионално 

оснаживање 

запослених 

Предавања и трибине 

за наставнике 

ППС 

Управа школе 

Други овлашћени 

предавачи 

У току школске 

године 

 

Професионално 

оснаживање 

запослених, 

квалитетнија сарадња 

наставника и ученика 

Инструктивни и 

саветодавни рад са 

наставницима 

ППС  и  

управа школе 

У току школске 

године 

Тимски рад - стручна  

обрада сваког 

појединачног случаја 

Евидентирање појава 

насиља 

Одељенски 

старешина, 

дежурни наставник, 

ППС и управа 

школе,односно Тим за 

заштиту ученика 

У току школске  

године 

Полугодишњи  

годишњи извештаји, 

статистички подаци, 

досијеи ученика, 

записници Тима за 

заштиту ученика 



Састанци Тима за 

заштиту ученика од 

насиља и 

дискриминације, 

праћење ефеката 

програма 

Тим за заштиту 

ученика од насиља и 

дискриминације 

Два пута месечно 

током школске године  

(по потреби чешће) 

Обрада сваког 

појединачног случаја 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације, 

интервентне 

активности, 

планирање мера 

заштите, праћење 

ефеката предузетих 

мера 

Евиденција и вођење 

записника о 

реализацији Програма  

заштите ученика од 

насиља, злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

Тим за заштиту 

ученика од насиља и 

дискриминације 

 

 

У току школске  

године 

Систематичност, 

праћење резултата 

програма 

Извештавање 

Наставничког већа 

ППС и управа школе На крају I и  II 

полугодишта 

 

Транспарентност 

 

 

Информисање 

Школске управе о III 

нивоу насиља, 

злостављања и 

занемаривања у чије 

решавање су осим 

школе укључене и 

друге установе 

Педагошко-

психолошка служба и 

управа школе 

У току школске  

године 

Обједињавање 

података на нивоу 

Јединице за 

превенцију насиља 

Министарства 

просвете и планирање 

даљих корака у 

превенцији  

 



 

        ФОКУС ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање ученика 

са законским актима 

који се односе на 

заштиту деце - 

ученика од насиља, 

занемаривања, 

злостављања и 

дискриминације 

Одељенски 

старешина 

Септембар  Информисање 

ученика о њиховим 

правима и обавезама,  

одговорност 

запослених у ОВ 

установама  да та 

права поштују и 

штите 

Упознавање ученика 

са Програмом 

заштите од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискринимације 

Одељењски 

старешина  

и ПП служба 

 Септембар Превенција насиља и 

дискриминације, 

развијања адекватних 

социјалних вештина 

ученика 

Формирање 

вршњачког тима за 

заштиту ученика од 

насиља 

Координатори 

ученичког парламента 

Септембар/октобар  Партиципација 

ученика 

Пано у холу школе-  

законске одреднице 

различитих форми 

насиља и 

дискриминације, 

Специјални педагог Септембар  Доступност 

најнеопходнијих 

информација о 

заштити од насиља, 

свим ученицима у 



именован школски 

тим за заштиту 

ученика, остале 

надлежне 

институције, СОС 

телефони 

сваком тренутку 

Групни рад са 

ученицима на 

часовима одељенске 

заједнице: 

- Ненасилна 

комуникација    и 

конструктивно 

решавање конфликата 

- Модели превенције 

медијске презентације 

насиља у популацији 

ученика 

основношколског 

узраста 

- Уважавање 

различитости, полна, 

етничка, верска 

толеранција 

- Дигиталне навике 

тинејџера и ментално 

здравље 

- Безбедно 

коришћење 

друштвених мрежа 

Одељенски 

старешина, 

педагошко -  

психолошка служба, 

наставници 

информатике, 

грађанског васпитања 

и верске наставе, 

други овлашћени 

предавачи 

У току школске 

године 

Сензибилизација 

ученика, боље  

разумевање 

наведених тема, 

развијање адекватних 

социјалних ставова и  

вештина. 

Неговање хуманих 

међуљудских односа, 

правилно реаговање 

у ситуацијама сумње 

или дешавања  

насиља, 

занемаривања и 

дискриминације 



Анкетирање ученика 

о  познавању 

процедура и начина за 

заштиту од насиља и 

дискриминације 

Педагошко- 

Психолошка служба 

У току школске  

 године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 

Индивидуални  

саветодавни рад са  

ученицима који су  

жртве и актери  

насиља, 

занемаривања и 

дискриминације 

Педагошко-

психолошка служба, 

одељенски старешина 

и управа школе 

У току школске 

године 

Промена ставова и 

понашања ученика  

у просоцијалном 

правцу, развијање 

адекватне реакције  

жртава насиља и 

дискриминације 

Вршњачка медијација 

- семинар за ученике 

Директор школе У току школске 

године 

Активно учешће  

ученика у 

конструктивном 

решавању конфликата 

Обележавање 19. 

новембра - Светског 

дана борбе против 

злостављања деце 

Ученички 

парламент 

 

Тим за заштиту 

ученика  

Новембар Анимирање јавности - 

школе и локалне 

заједнице, да дају свој 

допринос у борби 

против насиља и 

дискриминације 

Обележавање 

Светског дана 

толеранције  

Ученички парламент 

и координатор УП-а, 

наставници 

грађанског васпитања 

и верске наставе 

Новембар  Развијање свести о 

значају толеранције у 

школи, друштву и 

свакодневном животу 

Обележавање Дечје 

недеље 

Одељењске 

старешине, ПП 

Октобар  Учешће ученика у 

хуманитарним 



служба и  Ученички 

парламент 

активностима и 

промоцији дечјих 

права 

Извештавање и 

дискусија о насиљу, 

занемаривању и 

дискриминацији у 

школи  

( на састанцима 

Ученичког 

парламента ) 

Управа школе и  

представници 

одељења у Ученичком 

парламенту 

У току школске 

године 

 

Новембар  

тема месеца 

Ученичког 

парламента – 

превенција насиља и 

дискриминације 

Активно учешће 

ученика у формирању 

безбедне, 

просоцијалне и 

подстицајне климе у 

школи 

Континуирано 

праћење и 

саветодавни рад са 

ученицима  који су 

под  потенцијално 

повећаним ризиком да 

буду жртве или 

актери насиља и 

дискриминације: 

- ученици који живе у 

хранитељским 

породицама 

- ученици са 

сметњама у развоју 

- ученици ромске 

националности 

- ученици из 

породица са 

Педагошко - 

психолошка служба 

 

Одељенски 

старешина 

 

Управа школе 

У току школске 

године 

Превенција и  

благовремена 

стручна интервенција 

усмерена ка 

ученицима код  

којих су присутни 

специфични фактори 

који указују на виши 

ниво ризика 



поремећеним 

породичним 

односима 

Видео надзор 

(техничка превенција) 

Управа школе Сваки дан, током 

школске године 

 

Превенција насиља у 

школи и 

идентификација 

учесника у 

ситуацијама 

дешавања насиља 

Превенција 

електронског насиља 

ПП служба и други 

овлашћени предавачи 

У току школске  

године 

Превенирање све 

учесталијег вида 

насиља дигиталне 

(електронске) 

природе 

 

 

 

ФОКУС ГРУПА: РОДИТЕЉИ 

 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ - 

РЕЗУЛТАТИ 

Упознавање Савета 

родитеља са  

Програмом заштите 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

Педагошко-

психолошка служба 

Септембар  Сензибилизација 

родитеља, упознавање 

са правима деце и 

обавези запослених , 

родитеља и осталих 

лица, да та  права 



дискриминације поштују и штите 

психофизички 

интегритет деце 

Упознавање свих 

родитеља са 

Правилником о 

протоколу поступања 

у установи у одговору 

на насиље, 

злостављање, 

занемаривање и 

дискриминацију 

Одељенски 

старешина 

Септембар  Упознавање са 

законским актима – 

обавезама запослених 

и родитеља да штите 

психофизички 

интегритет деце 

Групни рад са 

родитељима на 

редовним и 

ванредним 

родитељским 

састанцима: насиље и 

дискриминација у 

школи и породици, 

ненасилна 

комуникација и 

конструктивно 

решавање конфликата 

Одељенски 

старешина 

 

Педагошко- 

психолшка служба 

 

Управа школе 

 

У току школске 

године 

Сензибилизација 

родитеља,  

развијање адекватних 

социјалних ставова и 

вештина, боља 

сарадња школе и 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

Анкетирање родитеља 

о квалитету сарадње 

са школом у домену 

заштите безбедности 

ученика  

Одељенски 

старешина и ПП 

служба 

У току школске 

године 

Самовредновање рада 

школе – брига о 

ученицима 



Индивидуални 

саветодавни рад са 

родитељима 

Педагошко- 

психолошка служба, 

одељенски старешина 

и управа школе 

У току школске 

године 

Стручна обрада и 

третман сваког 

појединачног случаја 

Информисање Савета 

родитеља о 

реализацији и 

резултатима 

Програма за заштиту 

ученика од насиља и 

дискриминације 

Педагошко- 

психолошка служба 

и управа школе 

На крају  I и II 

полугодишта 

 

Транспарентност 

 

Општински савет 

родитеља – 

информисање, 

дискусије, трибине о 

наведеним темама, 

предлог превентивних 

мера 

Директори и стручни 

сарадници свих 

образовно-васпитних 

установа у Општини 

Барајево, родитељи – 

представници 

установа 

У току школске 

године 

Јединствен концепт 

превенције насиља и 

дискриминације у 

локалној заједници 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОКУС ГРУПА: ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

ПЛАНИРАНА 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ЕФЕКТИ- 

РЕЗУЛТАТИ 

Умрежавање и 

сарадња са 

релевантним 

установама локалне 

заједнице (спољашња 

заштитна мрежа): 

- ОУП Барајево и 

школски полицајци 

- Центар за социјални  

   рад  

- Ценар за усвојење и 

породични смештај 

деце и омладине 

- Дом здравља 

(наставак 

дугогодишње 

сарадње) 

Управа школе 

 

Педагошко- 

психолошка служба 

 

Одељенски 

старешина 

У току школске 

године 

Тимски рад на 

превенцији насиља,  

благовремене и 

професионалне 

интервентне 

активности стручних 

тимова релевантних 

установа локалне 

заједнице 

Сарадња са осталим 

чиниоцима локалне 

заједнице: локална 

самоуправа, медији, 

НВО, спортска и 

културна друштва 

Управа школе, 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

У току школске  

године 

Сензибилизација 

локалне заједнице, 

сарадња при 

креирању и 

реализацији 

превентивних 

активности 



Састанци о 

безбедности ученика 

у Општини Барајево 

Директор школе У току школске  

године 

Активно учешће 

локалне заједнице у 

програму заштите 

ученика од насиља 

Упознавање Школског 

одбора са 

реализацијом и 

резултатима 

Програма за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације 

 

Директор школе У току школске 

године – на крају 

првог и другог 

полугодишта 

Транспарентност, 

учешће Школског 

одбора у праћењу 

резултата и  

усавршавању 

Програма заштите 

ученика од насиља 

 

 

 

 

Специфичности реализације програма превенције  насиља у млађим разредима 

основне школе. 

  Приликом реализације наставних садржаја из појединих предмета од првог до четвртог 

разреда (српски језик, свет око нас/природа и друштво) ученици се на директан или 

индиректан начин упознају са различитим врстама и облицима насилног понашања, како у 

оквиру вршњачких односа, тако и у односу деца – одрасли. 

 

Неки од основних задатака изборног предмета грађанско васпитање су : 

• Упознавање ученика са дечјим правима; 

• Развијање комуникативних способности и вештина за конструктивно решавање 

сукоба; 

• Успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и 



одраслима. 

 

Верска настава, такође доприноси развијању хуманих односа међу људима. 

Часови одељењског старешине подразумевају обраду следећих садржаја: дечја права и 

дужности, норме понашања у школи и породици, занемаривање и злостављање деце, 

оплемењивање међуљудских односа. 

 

Ученици се на тај начин оспособљавају да препознају различите облике насиља  у 

окружењу, као и са начинима заштите од насиља. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

      У случајевима потенцијалног или стварног насиља запослени у установи су дужни да 

интервентне мере предузимају у складу са: 

• Законом о основама система образовања и васпитања 

• Законом о основној школи 

• Законом о раду 

• Општим и Посебним протоколом за заштиту деце – ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

• Приручником за примену Посебног протокола за заштиту ученика од насиља 

• Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

• Статутом ОШ “Кнез Сима Марковић“ у Барајеву 

• Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  

• Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно-васпитног рада 

• Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика. 



 

 

   

                                                                                     

                                                                                   



                                                



 



 



 



 

1. Сазнање о насиљу-откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се 

у установи најчешће одвија на два начина:  

• опажањем  

• добијањем информације да је насиље у току 

• сумњом да се насиље дешава ( на основу спољашњих знакова или 

специфичног понашања детета и породице или путем поверавања, 

непосредно од стране детета или од стране треће особе) 

 

2. Прекидања, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о 

насиљу (дежурни или предметни наставник, одељењски старешина или сваки 

запослени у установи у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или 

позвати помоћ уколико процени да не може самостално да делује). 

 

3. Смиривање ситуације подразумеваобезбеђивање сигурности за ученика, 

раздвајање, разговор са актерима догађаја и све друге неопходне мере. 

 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању 

информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе: 

• са одељенским старешином, дежурним или другим наставником; 

• са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља; 

• са Педагошко-психолошком службом; 

• директором, односно управом школе и школским полицајцем. 

 

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

установе: 

• са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

• специјализованом службом локалне здравствене установе; 

• осталим надлежним установама (полиција, Министарство просвете...). 

 

Консултације су важне да би се: 



• разјасниле околности и анализирале чињенице; 

• проценио ниво ризика; 

• направио план заштите; 

• спречиле некоординисане акције и конфузне реакције. 

 

У консултацијама треба изнети објективан опис догађаја без процена и тумачења, водећи 

рачуна о приватности ученика и породице; одредити улоге, задатке и одговорности у 

установи, идентификовати улогу и задатке других стручњака и донети одлуку о начину 

реаговања и праћења.  

 

Приликом предузимања свих активности, особито консултација у установи и изван ње 

обавезно је поштовати принцип поверљивости и принцип заштите најбољег 

интереса детета.  

 

5. Након откривања насиља и обављања консултација могуће је, у зависности од 

тежине случаја, предузети неопходне мере на нивоу установе и по потреби 

укључити друге надлежне службе.  

 

У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ СИСТЕМУ НЕМА МЕСТА ЗА ИСТРАГУ И 

ДОКАЗИВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ЗА 

ПРЕСУЂИВАЊЕ. 

То је у надлежности других установа и система. 

6. Тим за заштиту ученика од насиља, у сарадњи са осталим запосленима или другим 

установама,   је у обавези да прати ефекте предузетих заштитних мера. 

 

 

УЛОГЕ О ОДГОВОРНОСТИ – КО ШТА РАДИ КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА НА 

НАСИЉЕ ИЛИ СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ 

 

 

1. Дежурни наставник 



• дежура у складу са распоредом; 

• уочава и пријављује случај; 

• покреће процес заштите ученика; 

• обавештава одељењског старешину, а по потреби и ПП службу и управу 

школе; 

• евидентира случај; 

• сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

 

2. Одељењски старешина 

• уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

• разговара са учесницима насиља; 

• информише родитеље и сарађује са њима; 

• сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације; 

• учествује у процесу заштите ученика; 

• евидентира случај и води сву потребну документацију; 

• по потреби, комуницира и са другим установама. 

 

3. Педагошко-психолишка служба и Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације 

• уочава случајеве насилног понашања; 

• покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

• обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

• по потреби, обавља разговоре са родитељима; 

• пружа помоћ и подршку ученицима и наставницима; 

• разматра случај и осмишљава заштитне мере; 

• по потреби, обавља консултације и сарађује са другим установама; 

• информише и сарађује са управом школе; 

• евидентира случај, по потреби отвара досије ученика и води сву неопходну 



документацију.  

 

4. Помоћно техничко особље 

• дежура по распореду; 

• уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

5. Ученици 

• уочавају случајеве насилног понашања; 

• траже помоћ предметних и дежурних наставника; 

• пријављују одељењском старешини; 

• по потреби, пријављују ПП служби, управи и Тиму; 

• учествују у мерама заштите. 

 

УПУТСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕДИВЕНЦИЈЕ О  НАСИЉУ И ЗАШТИТИ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 

 

 

− ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА води месечну евиденцију о насиљу и заштити 

 ученика од насиља у свом одељењу; 

 

− ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  (у сарадњи са педагошко- 

психолошком службом) води месечну евиденцију на нивоу школе; 

 

− УПРАВА ШКОЛЕ И ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА раде 

полугодишњи и годишњи извештај о насиљу и заштити ученика. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О НАСИЉУ И ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА - 

      надлежност за вођење и архивирање домументације: 

− ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА: 



           

⚫  насиље међу ученицима 

⚫  насиље од стране одрасле особе која није запослена у установи 

 

− УПРАВА ШКОЛЕ: 

 

⚫  насиље од стране одрасле особе запослене у установи 

 


