
Поштовани ученици, родитељи, колеге 

 

Са почетком нове школске године и повратком ученика у ђачке клупе, веома је важно 

подсетити се на обавезу одржавања безбедног окружења за боравак деце у школи и ван 

ње. 

Како су деца најрањивија група, свако неодговарајуће и угрожавајуће понашање према 

детету, може имати тешке и трајне последице по његов правилан развој. Овом 

приликом желимо да још један пут укажемо на  важност спречавања насиља, како у 

установи тако и ван ње. Безбедно окружење, сигурност деце и запослених и спречавање 

сваког облика насиља приоритети су наше школе.  

На сајту школе (адрса: https//pravnobiroskola.edu.rs) у одељку „Правилници“, 

постављена су два правилника и то: Правилник о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље,злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19) 

и Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговоруна насиље, злостављање и занемаривање , као би се сви ученици, родитељи и 

запослени упознали са облицима и нивоима насиља, процедурама и активностима које 

се спроводе када до насиља дође. На овом месту можете се упознати и са изводим из 

горе поменутог Правилника који издвајамо овом приликом, чиме желимо да вас 

подсетимо, а оне који су нови чланови нашег колектива  упознамо са најважнијим 

сегментима који се односе на врсте и нивое насиља и процедуре које се примењују када 

до њега дође. 

У нади да ћемо сви заједно креативно учити и ставрати у једном надасве безбедном 

окружењу, желимо вам срећан почетак нове школске године. 

 

                                                                              Тим за заштиту од дискриминације,          

                                                                              насиља, злостављања и занемаривања                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извод из Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље,злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19) 

 

ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА  

 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика 

или запосленог. 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, 

другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело 

бригу о детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом 

детету и ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и 

ученику и према запосленом. 

Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално), 

социјално и електронско. 

Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко 

кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из 

групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 

неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од 

заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која 

може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 

остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта 

(web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.  

Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 

сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 

ученика и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не 

чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за 

безбедан и здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи 

(злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба 

подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и 

ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за 

последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег 

интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, 



не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, 

порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 

Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и 

учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, 

економских, верских, политичких и других циљева. 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, 

путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, 

обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца 

или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у 

циљу експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је 

другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу 

угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног 

развоја детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на 

образовање и слободу избора. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је 

преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 

средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што 

може да наруши његово здравље и развој. 

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-

васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању 

или на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите 

детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, 

наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и 

организације и др. 

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима  

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање 

уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања 

када су актери деца, односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик - 

запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на 

више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама 

и учесницима. 

Први ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, 

штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, 

уништавање ствари. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, 

вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, 

"прозивање". 



Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, 

искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу 

различитости, ширење гласина. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном 

поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, 

сексуално недвосмислена гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других 

комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање 

узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 

Други ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, 

цепање одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, 

измицање столице, чупање за уши и косу. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, 

неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање 

пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, 

искоришћавање. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, 

показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, 

нарочито: оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и 

четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером 

насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 

Трећи ниво: 

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, 

проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским 

температурама, напад оружјем. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз 

озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на 

коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у 

деструктивне групе и организације. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, 

малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група 

(кланова) које има за последицу повређивање других. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и 

одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на 

сексуални чин, силовање, инцест. 



Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, 

нарочито: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија 

порнографија. 

Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања  

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и 

активности. 

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, 

наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног 

рада са васпитном групом, одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, 

ако су последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према 

појединцу или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за 

ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним за други, 

односно трећи ниво. 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно 

васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз 

обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани 

васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и 

изриче меру, у складу са законом. 

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални 

рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство 

родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову 

безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални 

рад, односно полицију или јавног тужиоца. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама 

ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу 

са законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, 

установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 

Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од детета, односно ученика 

прикупља, по правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - 

одељењски старешина, наставник, васпитач или члан тима за заштиту, а изјава се узима 

у складу са законом. 

Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и 

ученика у породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, 

који предузимају даље мере у складу са законом. 

Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и 

активности, директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље 

координира активностима са свим учесницима у процесу заштите детета и ученика. 

Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или 

прекршаја, директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном 



јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном 

прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање 

и подржавање идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, 

директор школе сазива тим за заштиту који разматра ситуацију и на основу 

прикупљених информација одлучује о даљем поступању. 

Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки 

мотивисаном насиљу, односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног 

дела и када тај догађај очигледно захтева неодложно поступање, директор одмах 

обавештава родитеља, јавног тужиоца и полицију. 

Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који 

облик трговине људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и 

подршку жртава трговине људима, односно Центру за заштиту жртава трговине, 

надлежном центру за социјални рад и полицији. 

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и 

ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а 

према детету и ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу 

Правилника о протоколу. 

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је 

дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију. 

Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести 

родитеља и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да 

изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи 

кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву 

односно прекршајном суду. 

Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће 

одрасло лице (укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је 

обавезан да истовремено обавести родитеља детета које је изложено насиљу, 

злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе кривичну 

пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног 

поступка надлежном прекршајном суду. 

Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени - 

запослени; запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор предузима 

мере, у складу са законом. 

У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа 

је дужна да: поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост 

података до којих дође пре и у току поступка; да дете, односно ученика не излаже 

поновном и непотребном давању изјава. 

 


