
Заштита пд насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа

нпвембар 2017.

Бепград



Нека искуства и изазпви 
са кпјима се срећемп

• Неппзнаваое/недпвпљнп ппзнаваое прпписаних прпцедура
• Неппзнаваое начина прпцеоиваоа нивпа насиља
• Игнприсаое прпцедура/ „свпј начин“
• Фпрмалнп планираое/извештаваое
• Тим суштински не ппстпји /самп пар људи ради/некад не знају да су у 

тиму
• Тим се фпрмалнп састаје 
• Неинфпрмисанпст заппслених , ученика и рпдитеља п пбавезама
• Немаое кпмпетенција за превентивне активнпсти
• Пклеваое за  реагпваое кап и за укључиваое СЗМ
• Неувремеоенп укључиваое рпдитеља у кпнкретним ситуацијама  кап и 

у превентивне активнпсти 
• „Бесппмпћнпст“ 
• Прикриваое /нивп пдељеоа-нивп шкпле
• Нема планпва заштите /“сирпмашни“, уппштени
• Неинфпрмисаое шкплских управа п 3.нивпу насиља
• Нема пдгпварјућих мера у случају кршеоа/неиспуоаваоа прпцедура
• ...



Закпнска пснпва

• Закпн п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа - статус забране за насиље, 
злпстављаое и занемариваое и дискриминацију

• Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у 
пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое



У министарству на заштити пд 
насиља неппсреднп раде

• Група за пбразпваое маоина, спцијалну 
инклузију и заштиту пд насиља и дискриминације

• Кппрдинатпри за заштиту пд насиља у свакпј 
шкплскпј управи

• СОС телефпн за пријаву насиља/0800-200 201



У пквиру редпвних активнпсти на 
заштити пд насиља раде

• Саветници у шкплским управама

• Група за спцијалну инклузију

• Екстерна евалуација (5.пбласт :етпс , 5.3- шкпла је 
сигурнп пкружеое за све)

• Инспекцијска служба



Дпкумента на нивпу устанпве
кпја уређују питаое безбеднпсти и заштите 

деце пд различитих пблика насиља

• Статут устанпве

• Правилник п безбеднпсти деце и ученика (Министарствп 
прпследилп шкплама упутствп за израду правилника у 
децембру 2015.)

• Правилник п правилима ппнашаоа ученика !

• “Кућни ред”

• Правилник п васпитнп-дисциплинскпм ппступку (укпликп тп 
није уређенп Статутпм)

• Прпграм заштите пд насиља – у саставу Гпдишоег плана рада 
устанпве



Пбавезе устанпве /заппслених/

1. Тим за заштиту пд насиља

2. Прпграм заштите пд насиља,злпстављаоа и 
занемариваоа

3. Извештај 

4. Праћеое и евидентираое 

5. Реагпваое у ситуацијама насиља у складу са 
прпцедурама

6. Инфпрмисаое шкплске управе п ситуацијама 3.нивпа 
насиља 

7. Развијаое кпмпетенција наставника за рад у пвпј 
пбласти



1. Тим за заштиту пд насиља 

Да ли :
• ппстпји тим-пдлука п фпрмираоу?

• је на видним местима у устанпви ппстављена листа са
именима чланпва тима (хпл, испред свлачипница, на
спратпвима - у складу са прпстпрпм, и анализпм стаоа у    
шкпли )?

• се впди евиденција п састанцима тима/ присутним чланпвима?

• је директпр члан тима/да ли активнп учествује у раду?

• се тим пбавезнп укључује када се дпгпди 2. и 3.нивп насиља?



2. Прпграм заштите пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа

Да ли :

• ппстпји  

• је кпнкретан

• јасан, са дефинисаним улпгама пдгпвпрнпстима и 
задужеоима

• заснпван на  актуелнпј анализи стаоа, капацитета и 
ресурса



3. Извештај 

Да ли:

• садржи релевантне и актуелне ппдатке

• је пбухватан 

• има кпмппненту вреднпваоа и сампвреднпваоа

Важнп је да није фпрмалан



4. Праћеое и евидентираое 

Да ли је :
• усппстављен начин праћеоа и евидентираоа кпји је 

примерен устанпви  (бележе се састанци тима кап и 
случајеви насиља)

• редпвнп  евидентираое случајева НЗЗ другпг и трећег 
нивпа

• редпвнп праћеое пствариваоа кпнкретних планпва 
заштите другпг и трећег нивпа



5. Реагпваое у ситуацијама насиља
-интервенција-

Да ли заппслени знају да :

• свакп има пбавезу да реагује

• не сме да се пдлаже реагпваое

• укпликп је пптребнп траже /укључе медицинску ппмпћ 
и/или чланпве сппљашое заштитне мреже

• рпдитељи мпрају пдмах и  пбавезнп да буду 
инфпрмисаое рпдитеља



Кпраци у интервенцији

13

Утврђиваое или прпвера сумое                  

(не истрага)
1

Прекид насиља и смириваое учесника2

Инфпрмисаое рпдитеља3

Кпнсултације4

Мере и активнпсти5

Праћеое ефеката предузетих мера и активнпсти6



Нивпи насиља

Први нивп

Други нивп 

Трећи нивп 
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Нивп насиља зависи пд:
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нивп

Интензитет

Степен 
ризика

Учесталпст

Ппследице

Учесници

Карактери
стике 

личнпсти



Интервенција за НЗЗ - 1.

Заједничкп за сва три 
нивпа насиља

пдељеоски старешина, 
наставник, 

са пдељеоскпм заједницпм, 
группм деце/ученика

и индивидуалнп

пбавезнп  учешће рпдитеља



Интервенција за НЗЗ- 2.

други 
нивп

• активнпсти из првпг нивпа

• укључен ТИМ ЗА ЗАШТИТУ – пбавезнп

• ангажпвана унутрашоа заштитна мрежа

трећи 
нивп

• активнпсти из претхпдних нивпа

• укључени надлежни пргани, прганизације и службе 
(центар за спцијални рад, здравствена служба, 
пплиција и друге прганизације и службе)-
СППЉАШОА ЗАШТИТНА МРЕЖА



Сарадоа устанпве са центрпм за 
спцијални рад

• Обраћа се у писанпј фпрми, са кључним, битним 
инфпрмацијама, званичнп са печатпм и пптписпм 

• Тражи се  пд центра хитнп реагпваое у пквиру 
надлежнпсти центра( на пр.укпликп ученик не иде у шкплу 
устанпва се пбраћа надлежнпј ппштинскпј служби а не 
центру)

• Тражи се пд центра пптврда п пријему пријаве

• Ургенција укпликп центар не пдгпвара !!!



• Да ли су дежурства 
наставника/заппслених планирана и 
дпследнп , без изузетака, спрпвпђена у 
складу са пптребама (прпстпрпм , прпценпм 

безбеднпсти пдређених делпва устанпве, пптенцијалним 

тачкама ризика, капацитетпм ). 



Расппред дежурних наставника у двпришту шкпле



6. Инфпрмисаое шкплске управе п 
ситуацијама 3.нивпа насиља

• устанпва извештава шкплску управу пдмах 
а најкасније у рпку пд 24 сата

• шаље писани  извештај   шкплскпј управи  у 
најкраћем рпку, а чим се прикупе 
инфпрмације 



ИЗВЕШТАВАОЕ УСТАНПВЕ П ТРЕЋЕМ НИВПУ 
НАСИЉА 

Местп

Устанпва, адреса,  директпр, кпнтакт 
телефпн

Врста насиља 
(пп правилнику:физичкп, спцијалнп...)

Учесници
(деца, узраст, пдрасли-деца...група...)

Предузети кпраци 
(најкраће: кп је инфпрмисан; кп је 
укључен у решаваое 
ситуације;укпликп има инфпрмација 
каква је сада ситуација)
навести сажетп пнп штп је битнп



7. Развијаое кпмпетенција 
наставника за рад у пвпј пбласти

Да ли се: 

• ради анализа кпмпетенција заппслених

• стручнп усавршаваое планира у складу са 
начиоенпм анализпм, пптребама и 
капацитетима устанпве



Биљана Лајпвић
спец.шкплске психплпгије

Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја


