
ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
ОШ „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку 

 
 

I УВОД 
 
Основ за доношење Посебног протокола 
 
Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима 
се угрожава или нарушава физички, психички и морални интегритет личности 
детета, представљају повреду једног од основних права детета: право на 
живот, опстанак и развој, дефинисано је у Конвенцији Уједињених нација о 
правима детета. Конвенција је послужила као основ за међународне уговоре, 
документе и стратегије, које је потписала и донела и наша држава.  
 
Документа и закони на којима се заснива израда Посебног протокола за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 
тексту Протокола): 
 

 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 
детета („Службени лист СФРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 15/90 и 
„Службенилист СРЈ” - додатак: Међународни уговори, број 4/96 и 2/97), према 
овом Закону и Уговору  држава се обавезала да преузме мере за спречавање 
насиља у породици, институцијама и широј друштвеној 
средини и да обезбеди заштиту детета од: 
 

  физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 19); 
  свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (члан 34); 
  отмице и трговине децом (члан 35); 
 свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било који 
вид 

 дететове добробити (члан 36); 
  нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37);  
 да држава обезбеди мере подршке за физички и психички опоравак 
детета жртве насиља и његову социјалну реинтеграцију (члан 39) 

 
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05,  дефинисао је да се 
права детета и ученика остварују у складу са потврђеним међународним 
уговорима, и да је установа дужна да обезбеди њихово остваривање 
(члан 95).  

 Национални план акције за децу - стратешки документ којим је Влада 
дефинисала  општу политику земље према деци, за период до 2015. 
године. (усвојен фебруара 2004. године) 

 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, 
усвојен од Владе Републике Србије  августа 2005. године 

 Националним планом акције за децу предвиђена је и израда посебних 
протокола ( у оквиру: образовања, здравства, социјалне заштите и 
полиције и судства) 

 
 
 
 
 
 



 
II ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 
Насиље, злостављање и занемаривање 
 
Општим протоколом су дефинисани појмови злостављање и занемаривање. 
Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког и/или 
емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или 
немаран поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи 
до стварног или потенцијалног нарушавања дететовог здравља, његовог 
преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује 
одговорност, поверење или моћ.(дефиниција је усвојена на Консултацији о 
спречавању злоупотреба деце у Светској здравственој организацији у Женеви, 
1 999. године, Општи протокол) 
У складу са природом делатности Основне школе „Др Драгиша Мишовић“, као и 
у складу са наведеним документима и законским основама, у Протоколу ће се 
користити појам насиље, који ће подразумевати различите врсте и облике 
насилног понашања,злостављања, занемаривања, злоупотребе и 
искоришћавања. 
 
Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли-деца, 
који укључују одговорност, поверење и моћ. 
 
Насиље се овде дефинише као:  сваки облик једанпут учињеног или 
поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и 
достојанства деце/ученика. 
 
Насиље може имати  следеће форме: 
 
1. Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 
потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. 
Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, 
чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, 
посипање врућом водом,ускраћивање хране, сна и сл. 
 
2.Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи 
до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и 
достојанства детета/ученика.  
Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и 
подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са 
потенцијалима детета/ученика.Емоционално насиље и злостављање обухвата 
поступке којима се врши: 
омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање 
погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, 
изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања 
деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања. 
 
3.Социјално насиље представља искључивање из групе и дискриминацију. 
Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на 
основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, 
изолацију,недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу. 
4. Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово 
укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју 
нису развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и 
која има за циљ да пружи уживање илизадовољи потребе друге особе. 
Сексуалним насиљем сматра се : 



 
  сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, етикетирање, 
ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, 
телефонски позиви и сл.; 

  навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним 
активностима, 

 било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и 
сл.) или 

 неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); 
  коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике 
сексуалне експлоатације. 

 
5.Насиље коришћењем информационих технологија (електронско 
насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-
сајта, четовањем,укључивањем у форуме и сл. 
 
6.Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције 
чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима 
или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, 
неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу. 
7.Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика 
у свим областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, 
ментални, духовни, морални и друштвени развој. 
8. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, 
односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује дете да 
обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног 
развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно 
расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, 
са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, 
духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у 
обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у оноликој 
мери у којој је то изводљиво. 
9.Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа 
и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или 
сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање 
физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и 
емоционалног развоја детета/ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОТОКОЛА 
 

Основни принципи на којима почива Протокол ОШ „Др Драгиша Мишовић“, а 
који уједно представљају и смернице за деловање су :  
 
 oмогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и 
рад  који доприносе њиховом  оптимално максималном развоју; 

 интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих 
који раде у школи или који учествују у раду школе; (1.) 

 обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност 
детета и ученика; 

 учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз 
благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара 
њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе 
своје мишљење; 

 Протокол се односи на сву децу/ученике  у школи без обзира на њихов 
пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге 
социјалне или индивидуалне карактеристике(боју коже, језик, 
вероисповест, националност, способности и специфичности детета;  

 
 
1. Заштита запослених у образовно-васпитним установама регулисана је  
већ донетим законским и подзаконским актима 
 
Задаци Школе у омогућавању реализације принципа Протокола: 
 
У школи ћемо креирати климу у којој се: 
 

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности 
 не толерише насиље 
 не ћути у вези са насиљем 
 развија одговорност и поступање свих 
 сазнања о насиљу обавезују да се  реагује 

 
Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота 
деце/ученика применом : 
 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 
    деце/ученика; 
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање 
и занемаривање у школи и установама. 

  
Специфични циљеви у превенцији 
 
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни 
сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи, 
старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 
3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и 
рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 
ситуацијама насиља. 
5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и 
поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 



6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, 
ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање 
проблема насиља, злостављања и занемаривања. 
 
Специфични циљеви у интервенцији 
 
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 
2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и 
процењивање ефикасности програма заштите. 
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција 
детета/ученика у заједницу вршњака и живот установе. 
5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и 
који су посматрачи насиља. 
 
Задаци у области превенције: 
 
- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном 
регулативом, Општим и Посебним протоколом; 
- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 
- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и 
интервентне активности); 
- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 
- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру 
васпитно-образовних активности; 
- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања 
конфликата; 
- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и 
заштити деце/ученика од насиља; 
- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 
- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 
- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет 
родитеља,школски одбор, ученички парламент, одељенско веће, наставничко 
веће, ). 
 
Задаци у области интервенције: 
 
- Усклађена и доследна примена утврђених поступака 
и процедура у ситуацијама насиља; 
- Сарадња са релевантним службама: 
- Континуирано евидентирање случајева насиља; 
- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, 
запажања и провере; 
- Подршка деци која трпе насиље; 
- Рад са децом која врше насиље; 
- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно   реаговање; 
- Саветодавни рад са родитељима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
4.1 Акциони план ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак 

 
Превентивне активности 
 

1. Циљ: 
-Упознавање са правном регулативом 
Задатак: 
-Информисање о правним актима који се односе на ову област. 
Носиоци активности: 
Школски психолог 
Временска динамика: 
Јануар 2009.године 

 
2. Циљ: 

-Усклађивање постојећих подзаконских аката школе 
Задатак: 
-Правилника о понашању ученика и запослених 
-Правилника о безбедности 
-Правилника о материјално-техничкој безбедности 
Носиоци активности: 
-директор 
-секретар 
Временска динамика: 
-Друго полугодиште школске 2008/09.године 

 
3. Циљ: 

-Израда Програма за заштиту ученика од насиља 
Задатак: 
-Израда акционог плана за спровођење превентивних активности 
Носиоци активности: 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-фебруар 2009.године 
 

4. Циљ:Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и 
поступака 
-Задатак: 
-руководства 
-чланова тима 
-дежурних наставника 
-предметних наставника 
-одељењских старешина 
-осталих запослених у школи 

1. Руководство: 
2. Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола 
3. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 
4. Избор чланова тима 
5. Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од 

стране запослених у установи или одрасле особе која није запослена у 
установи (консултације у установи, предузимае мера према запосленом, 
информисање родитеља, предузимање заштитних мера према ученику) 

6. Подношење пријава надлежној служби 



7. Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру 
сталне сарадње са тимом.  

 Чланови тима: 
 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. 

 Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са 
циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, 
препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и 
занемаривања ученика. 

 Организују упознавање ученика, родитеља, старатеља и локалне 
заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања и Посебним протоколом. 

 Координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља 
 Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 
безбедност ученика.  

 Прате и процењују ефекте предузетих мера у безбедности ученика 
 Сарађују са релевантним установама 
 Припремају план наступа установе пред јавношћу и у медијима. 
 Организују евидентирање појава насиља 
 Прикупљају документацију 
 Извештавају стручна тела и органе управљања. 

 Предметни наставници 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 
учешћа у интервенцијиi  

 Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 
школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи, праћење понашања 
потенцијалних учесника) 

 Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу 
ученицима ( према приручнику за примену Посебног протокола) 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима, 
од стране запослених или одраслих особа које нису запослене у Школи. 

 Обавеза наставника да на часовима детектују ученике са повећаним 
степеном ризика од злостављања и занемаривања. 

 Одељењске старешине 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 
учешћа у интервенцији. 

 Обавезно учешће у процедури кад је у питању насиље међу децом у 
школи или од стране запослених особа (прекидање насиља међу децом 
или обавештавање одговорне особе,смиривање ситуације или хитна 
акција,прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи, 
информисање родитеља, договор о заштитиним мерама, праћење 
ефеката предузетих мера, праћење понашања потенцијалних учесника, 
пружање подршке детету) 

 Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу 
ученицима и израда извештаја на крају школске године  ( према 
приручнику за примену Посебног протокола) 

 Обавезно одржавање ЧОС-а и упознавање ученика са прасвилником о 
понашањи и кућним редом школе, као и са Протоколом. 

 Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од 
насиља над њима. 



 Дежурни наставници 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 
учешћа у интервенцији. 

 Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 
школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи, праћење понашања 
потенцијалних учесника) 

 Дословно спровођење одредби из дежурства наставника 
 Обавезно вођење евиденције о појави насиља у књизи дежурног 
наставника.  

• Остали запослени у школи ( администрација, помоћно особље) 
• Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 

учешћа у интервенцији. 
• Обавезно учешће у процедури када је у питању вршњачко насиље у 

школи ( прекидање насиља међу децом или информисање одговорне 
особе у школи, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање 
информација, учествује у консултацијама у установи).  

 Ученици 
 Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 
учешћа у интервенцији. 

 Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља : 
 Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу 
ученицима у оквиру школе. 

 Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног 
наставника о случајевима насиља у одељењу. 

 Ученици-чланови тима за медијацију учествују у прекидању насиља. 

 
Носиоци активности: 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-фебруар 2009.године 
 
 

5. Циљ:Развијање и неговање богатства у различитости и културе 
понашања у оквиру васпитно-образовних активности 
- 
Задатак: 
-теме у оквиру часова одељењског старешине 
-теме у настави грађанског васпитања 
-план рада Ученичког парламента 
-план трибина за ученике 
Носиоци активности: 
-педагошко-психолошка служба 
-задужени наставник 
Временска динамика: 
-август 2009.године 
 

6. Циљ:Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно 
решавање конфликата 
- 
Задатак: 
-избор семинара и организација реализације 



Носиоци активности: 
-наставници 
-педагошко-психолошка служба 
-директор 
Временска динамика: 
-у току школске 2009/10. године 
 

7. Циљ:Организовање трибина, разговора, представа, изложби о заштити 
ученика од насиља 
- 
Задатак: 
-теме предвиђене планом трибине 
-разговори на часовима одељењског старешине 
-пано презентације грађанског васпитања 
Носиоци активности: 
-комисија 
-одељењске старешине 
-наставници грађанског васпитања 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-у току школске 2009/40.године 
-друго полугодиште школске 2008/09.године 
 

8. Циљ:Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 
- 
Задатак: 
-Операционализација правила понашања-кршења правила 
-Израда новог Кућног реда школе 
-Операционализација предвиђених казни за кршење правила 
Носиоци активности: 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-друго полугодиште школске 2008/09.године 
 

9. Циљ:Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
- 
Задатак: 
-едукација за ТИМ 
-едукација осталих запослених 
Носиоци активности: 
-наставници 
-педагошко-психолошка служна 
Временска динамика: 
-током текуће школске године 
 

10. Циљ:Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 
- 
Задатак: 
-Формирање унутрашње и спољашње заштитне мреже 
Носиоци активности: 
-ТИМ 
Временска динамика: 
-током текуће школске године 
 

 
 



V ИНТЕРВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
(Процедуре  и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 

 
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, 
ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ  

 
1. Интерветивне процедуре и поступци морају уважавати следеће 

критеријуме: 
 
 да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; 
 где се дешава – да ли се дешава у школи или ван ње; 
 ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања; 
 облик и интензитет насиља, злостављања и  занемаривања; 

 
2. На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика 
     за безбедност детета и одређују поступци и процедуре и  
     начин реаговања: 

 
 случај се решава у школи; 
 случај се решава у школи у сарадњи са другим компетентним 
установама; 

 случај се прослеђује надлежним службама  
 
3.  Ситуације у којима може бити присутно насиље: 
 

   Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика 
   Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране 

       одрасле особе запослене у школи 
   Насиље или сумња да се насиље дететом/учеником од стране  

       одрасле особе која није запослена у школи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V-1 Кораци и поступци при интервенцији. 
Кораци и поступци имају обавезујући карактер 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Како ће се поједини облици насиља решавати у конкретним ситуацијама, то 
јест на ком нивоу, зависи и од следећих околности: 
· да ли насиље чини појединац или група, вршњак или неко старији; 
· да ли се насилно понашање понавља; 
· које су могуће последице; 
· какве су компетенције наставника, одељењског старешине, васпитача. 

Предложено је да облике насиља на првом нивоу решава самостално 
васпитач/наставник/одељењски старешина. Међутим, уколико исто дете 
учестало испољава насилно понашање, или је, са друге стране, често изложено 
насилном понашању, у решавање проблема неопходно је укључити и Тим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1 Насиље или сумња да се насиље дешава између деце/ученика 
 
1.  Опажање или добијање информације да је насиље у току 
 
1.1  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 
детета/ученика и породице, или 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика 
 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, 
старатеља...). 

 
2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - 
свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни 
наставник,учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки 
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље 
или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине 
насиље) 
2.1.Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и 
насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља);  
 
3.Смиривање ситуације - подразумева обезбеђивање сигурности за 
дете/ученика, раздвајање, разговор са учесницима насиља; 
3.1 Прикупљање информација: разговор са учесницима и другим актериама 
(прикупљање информација се односи и на насиље и на сумњу да постоји 
насиље). 
4. Консултације - остварују се непосредно по појави сумње или по стицању 
информација о насиљу или након непосредног насиља. Обављају се у оквиру 
установе на следићи начин: 
 А) уколико је видео насиље или је обавештен да се насиље непосредно 
дешава, обавештава неког од наведених особа: дежурног наставника, педагога, 
психолога, разредног старешину, помоћника директора, директора, члана Тима 
за заштиту деце/ученика од насиља, школског полицајца) 
Б) уколико код њега постоји сумња на насиље или је добио информације да 
постоји  сумња на насиље, о томе обавештава стручну службу, разредног 
старешину, помоћника директора, директора, члана Тима) 
4. 1 Обевештавање стручне службе у школи -Након А и Б ситуације, 
информације о насиљу и чињенице о вршењу насиља прослеђују се стручној 
служби (педагогу и психологу), који су дужни да забележе све релевантне 
податке : 
- Име и презиме особе која је дала информације о насиљу или сумњи да 
постоји насиље; 
- Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 
- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 
процена и тумачења 
- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 
вези са догађајем 
- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја 
4.2. Састанак стручне службе са Тимом и упознавање чланова са околностима 
и чињеницама; 
4.3. Тим на основу података процењује ниво ризика и сачињава(уколико 
процени да је потребно ) план заштите и даље кораке поступања (реаговања) и 
праћења ситуације и последица ситуације и план  реинтеграције учесника 
насиља;        
 - Тим одређује задатке, одговорности и улоге чланова тима и других 
запослених у школи;  



- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 
карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 
    
4.4. Тим се може, у зависности од сложености ситуације, консултовати са  
службама изван установе: 
• са  Центром за социјални рад; 
• специјализованим здравственим службама 
5.Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним 
стручњацима и/или институцијама Тим доноси одлуку о предузимању акција 
које се односе на:  
- информисање родитеља деце/ученика учесника у насиљу  и о предузетим      
планом заштите и праћења развоја ситуације (родитељи се обавештавају и 
позивају непосредно после насиља и у  време консултација);  
- организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за конструктивно 
поступање у ситуацијама насиља); 
- укључивање надлежних служби: здравствена служба,МУП, ЦЗС (уколико се 
процени да је потребно) 
 
Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се 
понашање потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни 
наставници, стручна служба, ).  
 
Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. 
Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о 
детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за 
упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим 
ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност 
детета/ученика. 
6. Праћење ефеката предузетих мера 
Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у 
установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних  мера 
и активности због планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од 
насиља. 
 
ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе 
обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип заштите 
најбољег интереса детета! 
ВАЖНО: у образовно-васпитном систему нема места за истрагу и 
доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности 
других система. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.  Насиље или сумња да је дете/ученик изложено насиљу од стране 
одрасле особе запослене у школи 

 
1.   Непосредно опажање или непосредног добијање информације да је 

насиље у току или да се насиље десило; 
1.1  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 
детета/ученика 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика 
 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, 
старатеља...). 

 
2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе - 
свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни 
наставник,учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки 
запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље 
или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине 
насиље) 
2.1.Хитна акција- позивање МУП-а, здравствених служби; (уколико су сукоби и 
насиље таквих размера да имају веће последице по учеснике насиља);  
3. Особа која је опазила насиље, добила посредно или непосредно 
информацију о насиљу или има сумњу о насиљу, дужна је да информације 
саопшти директору школе; 
 
4. Тим обавља консултације  и прикупљање информација: Након сазнања 
да постоји  или се сумња на насиље директор је дужан да обавести Тим. Tим 
организује консултације и прибављање информација уз поделу задатака који се 
односе на:  
 - обављање  разговора са учесницима и другим актерима насиља или сумње о 
насиљу ради прикупљања чињеничних информација или на неки други начин за 
који Тим процени да је адекватан ситуацији;  
- Имена особа који су актери насиља или потенцијалног насиља 
- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 
процена и тумачења; 
- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 
вези са догађајем или сумњом на насиље 
- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја  
- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 
карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 
 
4.1 Уколико ја насиље или  сумња на насиље потврђена предузимају се 
следеће мере: 
- предузимају се мере према запосленом у складу са законима 
- информишу се родитељи о предизутим мерама 
- тим сачињава заштитне мере према детету/ученику на основу процене 
  нивоа ризика 
  - организовање посебних програма оснаживања деце/ученика за           
конструктивно поступање у случајевима насиља и план реинтеграције учесника 
насиља         
- информишу се надлежене службе(уколико се процени да је потребно):  
- Центар за социјални рад; 
- специјализованим здравственим службама 
- Министарство унутрашњих послова, у случајевима када је детету  потребна  
физичка заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или  
прекршај; 
 



 5. Тим прати предузете мере: реализацију плана заштите и даље кораке 
поступања и праћења ситуације и последица ситуације, одређујући задатке, 
одговорности и улоге чланова тима; 
Напомене: У случајевима у којима је постојала сумња на насиље, прати се 
понашање потенцијалних учесника (разредни старешина, предметни наставник, 
стручна служба, остали запослени у школи).  
Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. 
Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о 
детету/ученику и породици, који су у том моменту познати, и разлоге за 
упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим 
ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност 
детета/ученика. 
 6. Праћење ефеката предузетих мера 
Тим за заштиту деце/ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у 
установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних  мера 
и активности због планирања новог циклуса Програма заштите деце/ученика од 
насиља. 
 
ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе 
обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип заштите 
најбољег интереса детета! 
ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и 
доказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности 
других система. 
 
3.3. Насиље или сумња на насиље од стране одрасле особе која није 
запослена у установи 
 
1.  Непосредно опажање или непосредно добијање информације да је 
насиље у току или да се насиље десило; 
- прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе; 
- смањивање напетости (смиривање учесника насиља...) 
- консултације Тима:  Tим организује консултације и прибављање  информација 
уз поделу задатака који се односе на:  
- обављање  разговора са учесницима и другим актерима насиља или на 
основу информације да се насиље десило ради прикупљања чињеничних  
информација или на неки други начин за који Тим процени да је адекватан 
ситуацији;  
- Имена особа који су актери насиља; 
- опис ситуације која се може назвати насиљем, детаљно, објетктивно, без 
процена и тумачења; 
- белешке разговора са непосредним актерима насиља и учесницима догађаја у 
вези са догађајем; 
- опис ситуације у писаној форми од стране непосредних учесника догађаја или 
информација које особа име у вези са догађајем које се може назвати насиљем;  
- рaзговори, белешке и описане ситуације у описаној форми, поверљивог су 
карактера, ради заштите најбољег интереса детета/ученика; 
- процена нивоа ризика за учеснике насиља 
- информисање родитеља, старатеља или друге особе од поверења 
- информисање надлежних служби (по потреби- ЦЗР, МУП, Зддравствене 
службе) 
- Предузимање заштитних мера и плана акције 
- праћење ефеката предузетих мера и плана акције; 
 

 
 



 
2.  Сумња да се насиље дешава на основу: 

 препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања 
детета/ученика 

 путем поверавања, непосредно – од стране самог детета/ученика 
 посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, 
старатеља...). 

 
- Тим за заштиту деце/ученика врши консултације у установи тако што сe 

консултује са другим надлежним службама, разговара са родитељима 
или особама од поверења, ако то не угрожава безбедност детета; 

 
- На основу консултација Тим процењује да ли да:  

 
А) Неодложно пријави насиље МУП-у и Здравственој установи (ако постоји 
повреда или је угрожен живот); 
Б) Одложи пријављивање ако је у питању изузетна ситуација и консултује се са 
више надлежних установа, служби и инстутуција 
В) Пријави насиље Центру за социјални рад 
Г) Пружање подршке детету/ученику кроз програм оснаживања и заштите и 
праћење реализације програма и тазвоја ситуације; 
Д) Пружање подршке детету/ученику у оквиру међусекторске мреже заштите; 
ВАЖНО:  Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе 
обавезно је поштовати принцип поверљивости , као и принцип заштите 
најбољег интереса детета! 
ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу 
идоказивање злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности 
других система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Разредни старешина, стручна служба, директор су у обавези да воде 
евиденцију о појавама насиља. 
Тим за заштиту ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који 
захтевају њихово укључивање. 
Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост 
података. 
Задаци чланова Тима су да: 

• Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

• Информишу и пруже основну обуку за све запослене у Школи о 
превенцији, препознавању и реаговању на насиље 

• Организују упознавање родитеља и ученика за Протоколом о заштити 
ученика 

• Координирају израду и реализацију програма заштите ученика  
(превентивне и интервентне активности) 

• Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 
безбедност ученика 

• Прате и процењују ефекте предузетих мера и заштити ученика 
• Сарађују са релевантним установама 
• Планирају план наступа школе у медијима 
• Организују евидентирање појава насиља 
• Прикупљају документацију 
• Извештавају стручна тела и органе управљања 

 
 
Чланови тима  за заштиту деце/ученика од насиљакоји су изабрани 

одлуком директора и Наставничког већа на седници одржаној 9. априла 
2009.године су : 
- Снежана Рафаиловић 
- Стана Шипетић 
- Јелена Недељковић 
- Марија Павловић 
- Биљана Бојић 
- Маријана Савковић 
- Мирјана Терзић 
 
ОБАВЕЗА ЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И УЧИТЕЉА ДА УПОЗНАЈУ 
РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ СА ОВИМ ДОКУМЕНТОМ 
За информисање о обавезама и одговорностима проистеклим из Посебног 
протокола, као и за његову примену, одговоран је директор установе. 
У случају непоштовања процедура прописаних Посебним протоколом, поред 
примене мера прописаних Законом о основама система образовања и 
васпитања (члан 128, 129, 131 и члан 145, став 1, тачке 2 и 3), неопходно је 
предузети додатно информисање, саветодавни рад, обуке и друге педагошко-
психолошке мере. 
Праћење примене Посебног протокола је у надлежности просветне инспекције 
и службе стручно-педагошког надзора. 
 

Чачак, 2009. године    Тим за заштиту деце/ученика од  
                                                                                        насиља  


