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Члан 4. 
 

Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према 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 ученику или запосленом; 

родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према запосленом. 

 

 

Члан 5. 

 

Насиље и злостављање може да се јави као: 

1. Физичко насиље и злостављање - 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. 

2. Психичко насиље и злостављање  - понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и 

ученика или запосленог. 

3. Социјално насиље и злостављање - 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. 

 

 

Члан 6. 

 

Насиље и злостављање у Дому ученика препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално 

насиље, експлоатацију ученика, електронско насиље, 

1.  Злоупотреба ученика је све оно што појединац, односно Дом ученика 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 ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која 

могу да имају за последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалиог 

развоја и најбољег интереса детета. 

2. Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се 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. 

3. Експлоатација је рад који није у најбољем интересу ученика, а у корист је другог 

лица или Дома. 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. 

4. Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија 
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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 (vebsite), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

 

 

Члан 7. 
 

Занемаривање и немарнопоступањеје пропуштање родитеља, друге особе која је 

преузела бригу о ученику, Дома 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 Дому ученика 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. 

 

 

Превенција насиља, злостављања и занемаривања 
 

Члан 8. 
 

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 

установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације. 

Превентивним активностима се: 

1. подиже ниво свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

2. негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне 

комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

3. истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно 

реаговање на насиље; 

4. обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања 

и занемаривања. 

Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе 

превентивне активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за 

спречавање и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 

  У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан 

васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или у 

сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама. 

 

 

 

 

Члан 9. 
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Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да упозна 

све запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, 

прописаним законом, Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим актима. 

Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно- васпитним, 

васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и 

активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. 

У установи групни васпитач и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и 

начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних 

ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење 

сукоба и др. 

Групни васпитач и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и ученика 

од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, 

као и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед. 

Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању 

и занемаривању (на пример: непоштовање личности и права ученика, недоследност у 

поступању, необјективно оцењивање и др.). 

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције 

насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других - 

деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне акте 

којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; посебно доприносе и учествују у 

превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у 

насиљу и злостављању. 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу ученика: сарађује са установом; учествује 

у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце 

и ученика, запослених и других родитеља. 

Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 

 

Члан 10. 
 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 
 

Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у 

остваривању образовноваспитног рада планира се развојним планом и саставни је део 

годишњег плана рада. Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

одређује мере и активности које обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и 

безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите). Програм заштите утврђује се на 

основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и интензитета насиља, 

злостављања и занемаривања у установи, специфичности установе и резултата 

самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом заштите дефинишу се 

превентивне и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања. 

Програм заштите садржи:  
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1. начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и 

рад установе (васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима 

(појединац, васпитна група, одељењска заједница, Ученички парламент, стручни 

органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и групно, 

Савет родитеља); 

2. стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за 

превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

3. начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

4. подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске 

заједнице, Ученичког парламента, Школског одбора и стручних органа установе; 

5. садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и 

друштвено одговорног понашања; 

6. поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања; 

7. начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности 

и поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно догађа; 

8. облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине 

или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања; 

9. начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, 

надлежним органом унутрашњих послова (у даљем тексту: полиција), центром за 

социјални рад, здравственом службом идр.; 

10. начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 

ефектима програма заштите, а нарочито, у односу на: 

1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава; 

2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и 

занемаривања; 

3) број повреда; 

4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и 

дисциплинских поступака против запослених; 

5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе 

даљег усавршавања; 

6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 

7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 

8) друге параметре. 

 

 

Члан 11. 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
Установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту). 

Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда 

запослених (стручни сарадник, васпитач и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависе 

од специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена 

одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др.). 
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Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог - члана тима за 

заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, 

злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у 

тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице и по потреби одговарајуће 

стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). 

Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да: 

1) припрема програм заштите; 

2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручна тела и органе управљања. 

 

 

Члан 12. 
 

Интервентне активности 

 
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и 

активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине 

или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате 

ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно 

дешава или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, 

односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, као и када 

насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, запосленог или 

родитеља. 

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да ученик 

трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се 

догађа или где се припрема. 

 

Члан 13. 
 

У дому су на видним местима истакнути спискови са бројевима телефона чланова 

Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
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