
Поштовани родитељи, 

            Министарство просвете је донело документ по називом 

„ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА“ 

 којим је разрађен поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, 

злостављања и занемаривања ученика. Стога је корисно да Вас упознамао са 

основним претпоставкама и задацима које је школа у обавези да предузме на 

основу овог протокола.  

Полазећи од става да се свако насиље над децом може спречити, важно је да 

установа креира климу у којој се: 

 Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 

 Не толерише насиље и не ћути у вези насиља; 

 Развија одговорност свих; 

 Сви који имају сазнање о насиљу обавезују се на поступање. 

            Школа је дужна да предузима мере превенције (израду програма за заштиту 

деце од насиља, дефинисање правила понашања и последице кршења истих, 

развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља...) и мере 

интервенције када се догоди случај насиља (физичког, вербалног, социјалног, 

психолошког).  

Мере интервенције обухватају усклађену и доследну примену утврђених 

поступака и процедура у ситуацијама насиља; сарадњу са релевантним службама; 

континуирано евидентирање случајева насиља; праћење и вредновање врста и 

учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере; подршку деци која 

трпе насиље; рад са децом која врше насиље; оснаживање деце која су посматрачи 

насиља за конструктивно реаговање; саветодавни рад са родитељима. 

На основу карактеристика одређене ситуације (интезитет и облик насиља) врши се 

процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и процедуре. У 

складу са проценама нивоа ризика и законском регулативом, доноси се одлука о 

начину реаговања, а опције су следеће: 

 Случај се решава у установи; 

 Случај решава установа у сарадњи са другим релевантним 

установама; 

 Случај се прослеђује надлежним службама. 

  

 

 



 

Кораци - редослед поступака у интервенцији: 

1. Прекидање, заустављање насиља (или обавештавање одговорне особе) 

            Уколико је потребно – хитна интервенција МУП-а, здравствене службе; 

2. Смиривање ситуације; 

3. Прикупљање информација (разговор са учесницима и другим актерима); 

4. Консултације у установи - Приликом консултација са колегама унутар и/или 

изван установе обавезно је поштовати принцип поверљивости, као и 

принцип најбоље заштите интереса детета; 

5. Информисање родитеља; 

6. Информисање надлежних служби – по потреби ( здравствена служба, МУП, 

Центар за социјални рад); 

7. Договор о заштитним мерама; 

8. Праћење ефеката предузетих мера. 

            У школи је формиран тим за заштиту ученика од насиља који је  задужен за 

спровођење програма. Осмишљене су евидентационе листе за пријаву случајева 

насиља које ће попуњавати ученици и родитељи који имају потребу да се обрате 

школи. У холу школе су постављени прегледни и упечатљиви панои (један за 

родитеље, други за ученике) на којима стоје упутства каква је процедура и 

редослед пријаве случајева насиља у школи. Школа је снабдевена приручним и 

практичним материјалима који су сачињени на основу савремених истраживања 

насиља у школама, а крајњи циљ нам је да школа буде безбедно место за све 

учеснике у образовно – васпитном процесу.  

Тим за заштиту ученика од насиља: 

1. Александра Берић, директор 

2. Биљана Карановић , педагог 

3. Тамара Милошевић- координатор Тима 

4. Биљана Костић 

5. Бојана Вулић 

6. Душанка Курдулија 

  

С поштовањем, 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 


