
Измене и допуне 

Правилника 

о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

од 31.7.2020. године 

 

1. Прецизирано је да је у свим поступцима који се тичу детета приоритетни принцип 
поступања најбољи интерес детета; 

2. Прецизно је дефинисано ко може бити починилац насиља у школи (Насиље и 
злостављање сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом запосленом, 
родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ); ученика 
према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом 
детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.); 

3. Додато је и дефинисано дигитално насиље; 
4. Додате су активности које се предузимају у школи на превенцији насиља, злостављања и 

занемаривања; 
5. Додато је да се „у израду ИОП а се, уколико постоји потреба, укључује представник Тима 

за заштиту ради планирања активности у оквиру ИОПа, а у вези са заштитом од насиља; 
6. Додато је да су ученици укључени у превентивне активности у школи пружањем 

вршњачке подршке; 
7. Прецизно су дефинисане обавезе и одговорности родитеља; 
8. Додато је да програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања садржи и број и 

ефекте оперативних планова заштите; 
9. Додато је да када тим разматра конкретне ситуације насиља у обавези је да поступа у 

складу са законом којим се уређује заштита података о личности; 
10. Прецизирано је да школа припрема програм заштите у складу са специфичностима 

установе и утврђеним мерама за унапређивање на основу анализе стања; 
11. Додато је да се у школи интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, поред 

осталог, и када се оно догоди између ученика и запосленог; 
12. Прецизно је дефинисана заштита запослених од насиља; 
13. Додато је да се процена нивоа насиља доноси на основу анализе интензитета, степена 

ризика, трајања и учесталости понашања, последица, броја учесника, узраста и 
карактеристика развојног периода детета, односно ученика; 

14. Додато је у оквиру трећег нивоа насиља да када су извршиоци насиља ученици старости 
до 14 година против којих се не може поднети прекршајна или кривична пријава, нити 
покренути прекршајни и кривични поступак, се на овом узрасту искључиво примењују 
мере из надлежности образовно-васпитног система, здравственог система и система 
социјалне заштите. Такође, у раду са учеником до 14 година родитељ има обавезу да се 
укључи у појачан, односно по интензитету примерен потребама ученика васпитни рад; 



15. Додато је да када родитељ чини насиље или злостављање детета и када његово 
укључивање у поступак није у најбољем интересу детета Тим за заштиту обавезно 
укључује надлежни центар за социјални рад; 

16. Додато је да информације о насиљу, злостављању и занемаривању  прикупља, по 
правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи – одељењски 
старешина, наставник, васпитач или члан тима за заштиту, непосредно по сазнању или 
сумњи на насиље, злостављање и занемаривање.  Начин прикупљања информација 
одређује се у складу са специфичностима ситуације.  Изјава од малолетних ученика се 
узима у складу са одредбама закона који уређује основе система образовања и 
васпитања, а којима је прописан васпитно-дисциплински поступак у установи; 

17. Прецизирано је да када је родитељ починилац насиља и злостављања према 
запосленом, свом детету, детету/ученику или трећем лицу директор је дужан да одмах 
обавести полицију или јавног тужиоца; 

18. Прецизирано је да, уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени 
ученици догодило ван установе, дужна да појача васпитни рад са ученицима уз обавезно 
укључивање родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када је нужно укључити 
надлежни центар за социјални рад; 

19. Прецизирано је да, уколико се насилно понашање догоди у простору установе и/или у 
време образовно-васпитног рада и других активности установе предузимају се мере 
појачаног васпитног рада, а у складу са проценом нивоа води и окончава васпитно-
дисциплински поступак у роковима и на начин утврђен законом. Установа обавештава 
друге институције у зависности од процењеног нивоа насиља; 

20. Прецизирано је од чега све зависи садржај плана заштите, ко га израђује и да укључује и 
евалуацију плана; 

21. Прецизирано је да је директор установе прекршајно одговоран уколико одмах по 
сазнању не пријави насиље у породици или непосредну опасност од насиља, омета 
пријављивање или не реагује на њега; 

22. Прецизирано је да одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом 
нивоу; прати и процењује делотворност предузетих мера и активности и евидентира у 
педагошкој документацији; 

 

 


