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ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ У ПОСТУПАЊУ У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

ОШ „Јожеф Атила“ 

У складу са основним принципима и циљевима Посебног протокола ОШ „Јожеф Атила“ је 

поштојући специфичности свога рада, окружења у коме постоји, специфичности социјалне структуре 

ученика, начинила програм заштите својих ученика од насиља, злостављања и занемаривања. При 

изради овог документа руководили смо бројем, врстама и учесталошћу ситуација насиља, 

злостављања и занемаривања деце у школи, проценама ученика, наставника, стручне службе, 

школског полицајца о сигурности и постојању безбедне климе у школи, и резултата добијених након 

самовредновања у области ЕТОС и поодршка деци.  

I Заснованост Посебног протокола школе на законским и другим документима 

• Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета 

Одредбе Конвенције односе се на заштиту детета од: 

физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (чл. 19) 

- свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања (чл. 34) 

- отмице и трговине децом (чл. 35) 

- свих   других облика искоришћавања штетних по било који вид дететове  

добробити (чл. 36) 

нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (чл. 37) 

• Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС"  

број 72/09) 

забрана насиља, злостављања, занемаривања и злоупотребе деце и ученика 

(члан 45) 

права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним 

уговорима, и   установа је дужна да обезбеди њихово остваривање ( члан  

103) 

• Национални план акције за децу 

• Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

• Посебни  протокол  за  заштиту деце  и  ученика  од  насиља,  злостављања  и 

занемаривања 

• Правилник   о   протоколу   поступања   у   установи   у   одговору   на   насиље, 

злостављање и занемаривање 

II Значење појмова - насиље, злостављање и занемаривање 

Насиље   обухвата   различите   врсте   и   облике   насилног   понашања,   злостављања, 

занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног и невербалног  

понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља,  

развоја и достојанства деце/ученика. 

Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли -деца, који 
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укључују одговорност, поверење и моћ. 

Насиље може имати оазличите облике: 

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. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на понашање које доводи до тренутног или   трајног   

угрожавања   психичког   и   емоционалног   здравља   и   достојанствадетета/ученика. Приллери 

емоционалног насиља и злостављања су: 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. 

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. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну активност 

коју они не схватају и за коју нису развојно дорасла. 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 и сл.) коришћење деце/ученика за проституцију, 

порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

Електронско насиље - злоупотреба информационихтехнологија: поруке послате електронском поштом, 

СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл. 

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. 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да 

обезбеде услове за правилан развој детета/ученика што у противном може нарушити његово здравље, 

физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој. 

Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или старатеља, односно друге особе која је 

преузела одговорност или обавезу да негује дете/ученика, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, 

образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова. 

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 и социјалне експлоатације. Ове активности имају за 
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последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и 

емоционалног развоја детета ученика. 

 

III Основни принципи и циљеви Посебног протокола 

Основни принципи на којима је заснован Протокол су: 

- право на живот, опстанак и развој  

- најбољи  интерес детета  

- недискриминација 

- учешће деце 

Општи ииљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

- мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у установи 

Смерниие Протокола су: 

- стварање услова за оптималан развој ученика 

интерес ученика је примаран у односу свих одраслих који раде у школи 

- обезбеђење поверљивости података и права на приватност ученика 

- учешће ученика се обезбеђује редовним обавештавањем и уважавањем  

њиховог мишљења 

Протокол се односи на сву децу без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло 

и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике 

Школа ће креирати климу у којој се: 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 

- не толерише насиље; 

- не ћути у вези са насиљем; 

- развија одговорност свих; 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 

IV Превентивне активности 

Превенција насиља је скуп мера и активности које имају за циљ стварање сигурног и подстицајног 

окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. 

Превенција захтева ангажовање наставника, ученика, родитеља и локалне заједнице. Наша школа је 

креирала превентивне активности у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у нашој 

средини, а на основу: 

учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

- заступљености различитих врста насиља 

- броја повреда 

сигурности објекта, школског дворишта и сл. 

У оквиру Годишњег плана рада школе Школски Тим за заштиту деце и ученика од  

насиља, злостављања и занемаривања разрађује сваке школске године план  својих 
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активности. Акциони план превентивних активности усклађен је са Акционим планом  

школе. 
АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Садржај/активности Динамика Носиоци активности 

Формирање новог Тима за заштиту 

ученика од насиља 

Септембар 2012. директор 

Упознавање Наставничког већа са 

Посебним протоколом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

септембар – октобар 2012. педагог и психолог  и  

координатор Тима 

Информисање наставника путем 

огласне табле (одређени 

поднаслови делови из Посебног 

протокола-врсте насиља, редослед 

поступака у интервенцији) 

током године педагог и психолог и Тим за 

заштиту од насиља 

Састанци /активности Тима 

(упознавање са задацима, 

утврђивање узорака и 

процедуре анкетирања 

ученика) 

Октобар 2012. Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Реализовање анкетирања 

ученика о насиљу у школи 

Новембар 2012 Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Састанци/активности Тима 

(обрада резултата анкете, 

прављење акционог плана, 

договор о презентацији 

резултата) 

Новембар 2012 Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Презентовање резултата анкете о 

насиљу на седници Наставничког 

већа, на састанку Савета родитеља, 

на састанку Ученичког парламента 

Децембар 2012. Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Информисање родитеља о 

резултатима анкете на 

родитељским састанцима 

Децембар 2012. одељењске старешине 
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Реализовање акционог плана  

Циљ: побољшање безбедности и 

смањење насиља  

Активности:  

- допуна Правилника о 

васпитно-дисциплинским 

мерама и о понашању ученика – 

- побољшање безбедности 

ученика у школском 

дворишту  

- пролловисање успешних 

ученика (путелл паноа, разгласа, 

награђивањем, истицањем на 

седницама Одељенског и 

Наставничког већа 

током школске године директор, секретар 
наставници, Тим 

Информисање наставника путем 

огласне табле о нивоима 

реаговања, облицима насиља, 

улогама и одговорностима свих 

запослених 

Јануар 2013. Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Упознавање ученика, наставника 

и родитеља са правилима 

понашања у школи и васпитно-

дисциплинским мерама  

Током првог полугодишта Тим, одељ. старешине, 

директор, секретар 

Развијање и неговање богатства 

различитости и културе понашања 

у оквиру редовне наставе и 

ваннаставних активности 

(слободне и спортске активности, 

часови ГВ и ВН, активности у 

оквиру „Дечје недеље, Дана 

толеранције...) 

током школске године Тим, одељ. старешине, 

предметни наставници, 

Ученички парламент 
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Припрема документације за 

пријављивање на конкурс пројекта 

„Школа без насиља" 

Током школске године Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Избор семинара на тему 

конструктивног решавања 

проблема, ефикасности реаговања 

у ситуацијама насиља (у 

зависности од финансија) 

Током школске године Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Предавање за ученике и родитеље 

(Превенција насиља и 

преступничког понашања) 

Током школске године педагог, психолог, Центар за 

социјални рад, МУП, 

здравствене службе, Црвени 

крст 

Учешће у хуманитарним акцијама Током школске године Наставници задужени за 

хуманитарне акције, 

одељењске старешине, Дечији 

савез, Црвени крст 
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Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља 

(ученици, Ученички парламент, 

дежурни наставници, одељењске 

старешине, педагошко-

психолошка служба, директор, 

помоћници директора, помоћно 

особље, Тим, Савет родитеља) 

Током школске године сви поменути актери 

 

 

V Улоге и одговорности запослених и ученика 

Директор и секретар 

- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола 

- усклађивање постојећих подзаконских аката 

избор чланова Тима за заштиту ученика од насиља 

- обавезно учешће у процедури кад је у питању насиље над децом од стране 

запослених у школи и особа ван школе 

подношење пријава надлежној служби 

праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика 

Дежурни наставник 

- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 

учешћа у интервенцији 

- дежура у складу са распоредом 

- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах 

- обавештава одељењског старешину 

евидентира случај у књизи дежурства 

по потреби сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља 

Одељењски старешина 

- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 

учешћа у интервенцији 

- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах 

разговара са учесницима насиља и прикупљање информација 

информише родитеље и сарађује са њима 

прати ефекте предузетих мера 

евидентира случај и води документацију 

по потреби, комуницира са релевантним установама 

по потреби сарађује са Тимом 

Предметни наставници 

- упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама 
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учешћа у интервенцији 

- уочава случајеве насилног понашања и прекида одмах 

- информише одељењског старешину 

Тим, психолог, педагог 

учествују у обуци за заштиту деце од насиља и информишу запослене организују упознавање 

ученика, родитеља и локалне заједнице са Општим и Посебним протоколом за заштиту ученика 

од злостављања координира израду и реализацију програма заштите ученика од насиља пружа 

помоћ и подршку ученицима, родитељима и наставницима 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте мера 

по потреби, сарађује са другим установама и медијима 

- евидентира појаве насиља 

Ученици 

- уочавају случајеве насилног понашања 

пријављују одељењском старешини или дежурном наставнику 

- учествују у мерама заштите 

Помоћно-техничко особље 

- дежура по распореду 

- уочава насиље и прекида одмах 

информише дежурног наставника 

VI Интервентне активности 

(процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља) 

Циљ интервенције је да се заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност, смањи ризик од 

понављања и да се ублаже или отклоне последице. 

Да би интервентне активности биле успешно планиране и реализоване потребно је уважавати следеће 

критеријуме: 

да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље 

- где се дешава - да ли се дешава у школи или ван школе 

- ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања 

- облик и интезитет насиља, злостављања и занемаривања 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика и безбедности и доноси одлука о начину 

реаговања: 

- случај се решава у школи 

- случај решава школа у сарадњи са другим установама 

- случај се прослеђује надлежним службама 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању обавезнаје да реагује. 

 

                              



 
 

  
                                        

 

 

 

9 

Основна школа „ЈОЖЕФ  АТИЛА“,  Шарпланинска 28, Нови Сад  
тел : +381(0)21-505-141,142,143 Факс: 505-143, 505-164  
е-маил  јатила@опен.телеком.рс 
 

 ПРВИ НИВО 

Ове облике насиља решава самостално васпитач/наставник /одељењски старешина у оквиру саветодавно-

васпитног рада са децом- појединцима, групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког 

тима и вршњачких едукатора. 

 

ДРУГИ НИВО 

У решавању ових облика насиља, васпитач/наставник /одељењски старешина укључује Тим, то јест 

унутрашњу заштитну мрежу 
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               ТРЕћИ НИВО 

Ако ученици чине или трпе иеки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других институција, 

односно активирање спољашње заштитне мреже. 

 

Како ће се поједини облици насиља решавати у конкретним сиуацијама, 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; 

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. 
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1. ПРЕПОРУКА ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У СЛУЧАЈУ НАСИЉА МЕЂУ 

ДЕЦОМ /УЧЕНИЦИМА  

САЗНАЊЕ О НАСИЉУ МЕЂУ ДЕЦОМ 

 

                            НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА                           СУМЊА 

                          (опажање или добијање                   да се насиље дешава  

                          инфрмациједа је насиље у току) 

 

  

                          ПРЕКИДАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ 

                          НАСИЉА или обавештавање 

                          одговорне особе (ученици,  

                          одељенски старешина,  

                          дежурни наставник,  

                          техничко особље) 

 

 

ХИТНА АКЦИЈА  СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ 

(МУП, здравствене службе) смањивање 

 

 

                   ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА-разговор са ученицима и другим актерима 

                          (одељенски старешина, по потреби представник тима за заштиту) 

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ   СУМЊА ЈЕ ПОТВРЂЕНА    СУМЊА ЈЕ НЕОСНОВАНА 

Процена нивоа ризика  

(тим за заштиту) 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА ПРАЋЕЊЕ 

ПОНАШАЊА  

(одељенски старешина, тим)                                                                    потенцијалних учесника                                

  (одељенскистарешина,       

 дежурни наставници, 

 родитељи) 

ДОГОВОР О ЗАШТИТНИМ  ИНФОРМИСАЊЕ НАДЛЕЖНИХ  

МЕРАМА  СЛУЖБИ (представик тима, 

(одељенски старешина, стручна служба, управа  

 тим, родитељи) школе) 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 

(одељенски старешина, тим, родитељи) 
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2. ПРОЦЕДУРА  ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У СЛУЧАЈУ НАСИЉА ОД 

СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

 

САЗНАЊЕ О НАСИЉУ 

 

                                         НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА              СУМЊА 

                                  (опажањем или добијањем да се насиље дешава 

                             информације да је насиље у току) 

 

 

                           ПРЕКИДАЊЕ,ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА 

                           или обавештавање одговорне особе 

 

 

ХИТНА АКЦИЈА                ПРИЈАВА ДИРЕКТОРУ 

(здравствене службе, 

 МУП) 

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ- Тим за заштиту деце /ученика 

(прикупљање информација, процена нивоа ризика) 

 

 

                                   СУМЊА ЈЕ ПОТВРЂЕНА                                    СУМЊА ЈЕ НЕОСНОВАНА 

 

 

 
ПРЕДУЗИМАЊЕ  ИНФОРМИСАЊЕ  ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ИНФОРМИСАЊЕ          ПРАЋЕЊЕ 

МЕРА ПРЕМА  РОДИТЕЉА ПРЕМА детету/ НАДЛЕЖНИХ            ПОНАШАЊА 

ЗАПОСЛЕНОМ ученику СЛУЖБИ               (потенцијалних 

учесника) 

(у складу са  (по потреби)                  

законима) 

 

 

                                      ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 
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3.  ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У СЛУЧАЈУ НАСИЉА ОД 

СТРАНЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ 

 
САЗНАЊЕ О НАСИЉУ 

 

               НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА у установи           СУМЊА 

               (опажањем или добијањем  да се насиље дешава 

               информације да је насиље у току) 

 

 

ПРЕКИДАЊЕ Консултације                                      КОНСУЛТАЦИЈЕ НЕОДЛОЖНА  

 И ЗАУСТАВЉАЊЕ са другим службама.                        У УСТАНОВИ ПРИЈАВА 

 НАСИЉА Разговор са родитељима                      Тим  за заштиту           (МУП, здравство) 

или обавештавање  или особом од поверења,                    деце/ученика              ако постоји повреда 

одговорне особе ако то не угрожава                                                                  или је живот угрожен 

 безбедност детета 

 

СМАЊИЈАВЕ НАПЕТОСТИ                                         ОДЛАГАЊЕ                                    ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

                                       ПРИЈАВЉИВА                                     НАДЛЕЖНОМ  

 у изузетним ЦЕНТРУ ЗА 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ ситуацијама СОЦИАЛНИ РАД 

(процена нивоа ризика) 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ                ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ 

или друге особе од поверења ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ                      ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ у 

оквиру међусекторске 

 мреже заштите 

ИНФОРМИСАЊЕ НАДЛЕЖНИХ  ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА  

СЛУЖБИ (центар за соц. рад,  СИТУАЦИЈЕ И  

Здравство, МУП, по потреби) ПРЕИСПИТИВАЊЕ 

 ОДЛУКЕ 

 

ДОГОВОР О ЗАШТИТНИМ МЕРАМА 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ 

МЕРА 
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Кораци - редослед поступака у интервенцији Кораци могу бити у односу на следеће ситуације: 

1. У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава међу децом/ученицима. 

2. У случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је 

дете/ученик изложен насиљу од стране одрасле особе запослене у установи. 

3. У случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је 

дете/ученик изложен насиљу од стране одрасле особе која није запослена у 

установи. 

Кораци у интервенцији су обавезујући Кораци у интервенцији: 

1. Сазнање о насиљу - откривање у школи се најчешће одвија на два начина: 

• опажањем или добијањем информацији да је насиље у току 

• сумњом да се насиље дешава на основу: 

препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и  

породице 

путем поверавања, непосредно - од стране самог ученика или посредно од 

стране треће особе (родитеља, вршњака, старатеља.) 

2. Прекидање,   заустављање насиља - свака одрасла особа која има сазнање о 

насиљу 

(учитељ, одељењски старешина, дежурни наставник, предметни наставник и сваки запослени у 

установи) у обавези је да прекине насиље или позове помоћ. 

3. Смиривање   ситуације   подразумева   обезбеђивање   сигурности   за   ученика, 

раздвајање, разговор са учесницима и сл. 

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

информација о насиљу. 

Консултације су важне да би се: 

- разјасниле околности 

- проценио ниво ризика 

- направио план заштите 

- избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити  

поновном проживљавању искуства жртве. 

У консултацијама треба : 

- изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи 

рачуна о приватности ученика и других учесника у насиљу 

- одредити улоге, задатке и одговорности у школи 

- идентификовати   улогу,   задатке   и   професионалну   одговорност   других 

учесника/стручњака 

- донети одлуку о начину реаговања и праћења 
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Консултације у школи обављају се: 

- са колегом 

- са Тимом за заштиту ученика од насиља 

- са психологом, педагогом, директором. 

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

- са Центром за социјални рад 

- специјализованим здравственим службама 

Важно је поштовати принцип поверљивости и принцип заштите најбољег интереса ученика. 

5. Након откривања насиља и обављених консултација са одговарајућим стручњацима 

и/или институцијама, могуће је у зависности од тежине, предузети следеће акције: 

• предузимање неопходних мера на нивоу школе (информисање родитеља о 

насиљу или особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици,  

договор о заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера и 

организовање   посебних   програма   оснаживања   ученика   за   конструктивно 

реаговање у ситуацијама насиља) 

• по потреби укључивање надлежних служби: 
 

- здравствене службе 

- МУП - кад је детету потребна физичка заштита или кад постоји сумња да је 

учињено кривично дело или прекршај 

- Центар за социјални рад у року од три дана од дана дешавања насиља. 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора, психолога и педагога  

школе. Пријава се подноси у писаној или усменој форми и садржи податке о ученику, 

породици и разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити разговор са 

родитељима, осим ако Тим процени да ће тиме бити угрожена безбедност ученика. 

У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања 

и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

Тим за заштиту ученика у сарадњи са свим запосленим у школи и релевантним установама прати 

ефекте предузетих мера због провере успешности и сталног развијања и унапређивања превентивних 

и интервентних активности. 

7. Евиденција и документација 

Одељењски старешина, педагог, психолог и директор у обавези су 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. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 



 
 

  
                                        

 

 

 

16 

Основна школа „ЈОЖЕФ  АТИЛА“,  Шарпланинска 28, Нови Сад  
тел : +381(0)21-505-141,142,143 Факс: 505-143, 505-164  
е-маил  јатила@опен.телеком.рс 
 

 

Процедуре за приговоре ученика и родитеља 

 

          Молимо ученике, родитеље и заинтересоване да прочитају Процедуре за приговоре ученика и родитеља. 

 

          У овом документу ћете пронаћи препоруке коме да се обратите у случају да сте незадовољни поступком 

наставника, стручних сарадника или разредног старешине. Процедура даје препоруке за приговор и у случајевима 

вршњачког малтретирања, али и агресивног и непримереног понашања родитеља према наставницима, стручним 

сарадницима и резредном старешини. 

          Осим  законске процедуре за приговоре о оценама, родитељ у случају приговора на поступке наставника, 

стручних  сарадника или разредног старешине, требало би да поштује следећу процедуру : 

 

  да оствари контакт са наставником на кога се приговор односи  

  са разредним старешином    

  стручним сарадницима, aко је потребно 

 директором , ако је неопходно 

 

            Веома је важно  да се у случају незадовољства сачува присебност и оствари цивилизован контакт. 

 

            У случају приговора ученика на поступке наставника (понашање, оцењивање), такође би требало поштовати 

процедуру. 

 

            Ученик  се прво обраћа: 

 

    предметном  наствнику на чије понашање и/или оцену има приговор 

    разредном старешини, или стручним сарадницима 

    о свему обавести родитеље 

    директору се обраћа ако је то неопходно 

 

  

ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ВРШЊАЧКОГ МАЛТРЕТИРАЊА 

 У вршњачко малтретирање спадају насилништво, верска, расна и друга нетрпељивост, употребе дрога, алкохола и 

сл. 

     У случају агресивног, нарочито изразито агресивног, проблематичног понашања ученика, посебно понављаних 

сукоба, малтретирања, као и злоупотребе психоактивних супстаници, ученици су дужни  да о томе обавесте разредног 

старешину,  затим  стручне сараднике 

    Разредни старешина треба да саслуша ученике  и сагледа проблем из више углова и процени да ли је проблем 

решив на овом нивоу 

    Разредни старешина о оваквим проблемима обавештава  родитеље ученика, стручне сраднике и заједнички се 

договарају да ли ће у процес решавања проблема бити укључен директор и помоћник директора, тиму за заштиту 

деце од насиља 

    У случају да проблеми превазиђу надлежности школе, стручни сарадници и директор обавештавају надлежне 

установе и упућују ученика и родитеља на евентуално лечење 

http://www.osjovanmiodragovic.edu.rs/index.php/psh-infrci/72-prcdur-z-prigvr-ucni-i-rdilj
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ПРОЦЕДУРА У СЛУЧАЈУ  ПРИГОВОРА НАСТАВНИКА 

 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

У случају агресивног и непримереног понашања родитеља према наставницима, стручним срадницима, радницима 

школе, требало би поштовати следећу процедуру: 

 

1.      Радник школе би требало на миран и достојанствен начин да прекине или одложи разговор и о догађају 

обавести директора, помоћника директора школе или дежурног наставника 

 

2.      У случају понављања оваквог понашања, или изразито агресивног понашања, директор, помоћник директора, 

разредни старешина и стручни сарадници позивају родитеља и упозоравају га да му може бити забрањен пристп 

школи 
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Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

(изабран на седницама Наставничког већа 13.09.2012. године) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Име и презиме 

                                                                                              

 

                                                                                     ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


