
ОБУКА ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  У ОБРАЗОВНО –

ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА



ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ВЕЗИ СПРЕЧАВАЊА 

НАСИЉА У ШКОЛАМА



НАСИЉЕ

ЦИЉ:
Унапређивање знања и вештина 

запослених у 

образовно - васпитним установама 

за предузимање мера превенције и 

интервенције на заштити од 

насиља, злостављања и 

занемаривања











ОБАВЕЗНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ НАЈКАСНИЈЕ У 

РОКУ ОД 24 ЧАСА!!!!!



НАСИЉЕ

ДА ЛИ СЕ 

НАСИЉЕ МОЖЕ 

СПРЕЧИТИ?



НАСИЉЕ

ВЕЛИКИ БРОЈ НАСИЛНИХ 

СИТУАЦИЈА ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА

МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ ДОБРО 

ОРГАНИЗОВАНИМ МЕРАМА



ШТА ШКОЛА КАО УСТАНОВА 

МОЖЕ ДА УРАДИ У ЦИЉУ 

СПРЕЧАВАЊА НАСИЉА МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА?



НАСИЉЕ



НАСИЉЕ

I ОПШТЕ МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ



НАСИЉЕ

 ФОРМИРАН ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 ИНФОРМИСАЊЕ СВИХ 

ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА О САСТАВУ 

ТИМА



 Анализа стања безбедности у школи,

 Предлог мера за унапређивање

безбедности,

 На основу анализе следи израда докумената:

1.Програм заштите од насиља, злостављања и

занемаривања;

2.Акциони план заштите од насиља,

злостављања и занемаривања;

3.Годишњи план рада Тима заштите од насиља,

злостављања и занемаривања;

Наведени планови треба да буду усклађени са 

кључним документима школе 

(Школски програм, Развојни план установе, 

Годишњи план рада школе)!!!



УПОЗНАВАЊЕ СВИХ

ЗАПОСЛЕНИХ СА 

ПРАВИЛНИКОМ О 

ПРОТОКОЛУ 

ПОСТУПАЊА У 

УСТАНОВИ У 

ОДГОВОРУ НА 

НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ –

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗА ЊЕГОВУ 

ПРИМЕНУ



II ПРОСТОР У ШКОЛИ И 

ОКО ЊЕ – ШКОЛСКА 

СРЕДИНА



Простор у школи и око ње: може бити

елемент стварања сигурнијег окружења

за децу и ученике:

 Појачано дежурство наставника, како у

објекту школе (обилазак ходника,

учионица), тако и у дворишту за време

великог одмора и 30 минута пре почетка

наставе;



 Ограђено двориште школе у циљу

спречавања изласка ученика из школског

дворишта, односно спречавања уласка у

двориште школе лица која потенцијално

могу угрозити безбедност ученика;

 Преуређен школски простор тако да

омогућава бољи надзор ученика;

 Спречавање рада кладионица и кафића у

непосредној близини школе;



 Стално присуство школског полицајца;

 Адекватно осветљење школског дворишта

и покривеност унутрашњег и спољашњег

простора школе видео надзором;

 Контрола уласка незапослених лица у

објекат односно двориште школе о појачан

надзор у објекту школе и школском

дворишту;



III ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА, 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ И 

ВРЕДНОСТИ



ПРАВИЛА ПОНАШАЊА, МЕЂУСОБНИ 

ОДНОСИ И ВРЕДНОСТИ

-одређују норме и уверења на којима се

базира васпитни рад и процес учења у

школи. То су одреднице којима се

анализира понашање свих и развија

систем вредности, којим се штити

образовни и васпитни амбијент у школи и

делује превентивно на све појаве

насиља и друге облике нежељеног

понашања;



 Активности и понашање које ће допринети

стварању и неговању климе прихватања,

толеранције и позитивне комуникације;

 Активности и понашање свих запослених

које ће допринети стварању средине у којој

се односи између ученика, родитеља и

запослених заснивају на међусобном

поверењу, поштовању личности, уважавању и

прихватању различитости;



 Едукација која ће допринети подизању

нивоа свести и повећању осетљивости свих

укључених у живот и рад установе за

препознавање насиља, злостављања и

занемаривања;

 Развијање емпатије – обукама, саветима,

симулираним ситуацијама (индивидуалним и

групним радом), код ученика се побољшавају

способности опажања, децентрације

(рефлексија која генерише самокритику -

стављање и сагледавање ситуације из позиције

друге стране у сукобу);



 Упознавање свих ученика са кућним редом

школе и последицама одговорности у случају

њиховог кршења;

 Израда правила понашања на нивоу одељења

и стално подсећање на поштовање истих;

 Развијање социјалних и комуникацијских

вештина – радионице и активности усмерене

на учење понашања у социјалним односима тј.

усвајање социјално прихватљивих облика

понашања и развијање вештина ненасилне

комуникације;



 Контрола беса – обухвата учење да се бес

препозна, кроз физичке реакције које га прате

(црвенило лица, напетост у телу, брже дисање,

бржи пулс), специфичан начин мишљења о

проблему. Деца/ученици се, увежбају да

препознају ситуације које код њих изазивају бес,

уче технике смањивања беса (релаксација и

визуализација, дубоко дисање, бројање до 10,

давање инструкција самом себи, „хватање“

мисли које појачавају осећање љутње до нивоа

беса, преименовање вредности и уверења и

слично) и контролу сопственог понашања;



 Континуирано праћење понашања ученика у

циљу препознавања ризика од насиља и

предузимања мера индивидуалног васпитног

рада и мера превенције са ученицима који

показују склоност ка агресивном и

деструктивном понашању;

 Сталне културне, спортске и слободне

активности у школи, кроз које се ученици

усмеравају на позитивне вредности и

неприхватање насиља као облика понашања,

задовољење личних интересовања,

квалитетно провођење слободног времена;



 Стална промоција ученичких постигнућа

– успеха у школи и ван школе и примера о

пријатељству, толеранцији, емпатији,

хуманости и другим позитивним обрасцима

понашања;

 Јавно истицање, похваљивање и

промоција позитивних примера

понашања усмерених на развијање

другарства, прихватање различитости,

уважавање личности другог, ненасилну

комуникацију;



 Рад на постизању одговарајућих

васпитних циљева кроз које се утиче на

правилан општи развоје деце, кроз све

облике наставе у школи (редовна настава,

допунска и додатна настава, слободне

активности ученика);

 Редовни контакти са родитељима и

њихово укључивање у заједничко решавање

проблема са насиљем (активности родитеља,

мишљење родитеља, предлози, сугестије,

размена информација...);



IV ОСТАЛЕ МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ



 Дефинисање поступака за рано откривање и

препознавање ризика од насиља (визуелно

посматрање и праћење понашања ученика,

разговори са ученицима у циљу утврђивања

њиховог односа према вршњацима, разговори са

родитељима у циљу утврђивања степена

родитељског надзора над дететом, процена

темперамента ученика, прикупљање података о

социјалном окружењу ученика, негативне

социјалне навике ученика, дружење са лицима

проблематичног понашања...;



 Појачан васпитни рад уз обавезно ангажовање

и укљученост породице, са ученицима који су у

ризичној зони понашања, у циљу спречавања

даљег развоја и испољавања насиља према

другима (по потреби у поступак се могу укључити

и релевантне институције ван школе (Дом

здравља, Центар за социјални рад...);

 Пружање подршке ученицима са израженим

тешкоћама у напредовању и ученицима са израженим

проблемима у понашању;

 Евидентирање сваког случаја насиља и

поступање по њему (не прикривати случајеве

насиља).



 Активности кроз које ће се укључити све

интересне групе (ученици, родитељи,

наставници, стручни сарадници, помоћно

особље, директор, локална заједница...) у

доношење и развијање програма

превенције;

 Активности за унапређивање

компетенција наставног и ваннаставног

особља, ученика, родитеља и старатеља за

уочавање и решавање проблема насиља,

злостављања и занемаривања;



 Сарадња са релевантним институцијама

локалне заједнице са циљем раног

идентификовања проблема, потенцијалних

поремећаја у понашању и других ризика за

појаву насиља и пружање правовремене

помоћи (МУП, Центар за социјални рад, Дом

здравља…);

 Организовање и реализација предавања за

ученике: ''Електронско насиље – пристојно и

безбедно понашање на друштвеним мрежама''

са посебним освртом на безбедност деце на

фејсбуку;



 Трибине, радионице – едукативна

предавања о насиљу за ученике и

родитеље, као и ризичним облицима

понашања младих (Тим за заштиту од насиља,

Полицијска управа, Дом здравља,

Тужилаштво...);

 Пружање помоћи ученицима у решавању

свих врста проблема и индивидуални

саветодавни рад са ученицима који имају

проблеме у понашању;

 Предузимање мера појачаног васпитног

рада и појачаног надзора са ученицима који

испољавају агресивно понашање;



 Предузимање законом прописаних мера

одговорности против родитеља и ученика

који врше насиље (члан 84. Закона о

основама система образовања и

васпитања);

 Формирање унутрашње и спољашње

заштитне мреже;

 Обука ученика за развијање

интерперсоналних вештина (тимски рад,

решавање конфликата, помагање

другима, комуникација...);



 Радионице и обуке за родитеље

(вештине родитељства, родитељски

надзор над дететом, васпитавање и

комуникација са дететом, задовољење

потреба детета у породици...);

 Дефинисање улога и одговорности у

школи.



ЗАДАТАК ЗА ГРУПНИ РАД:

НАПРАВИТИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ШКОЛА 

ПЛАНИРА ДА РЕАЛИЗУЈЕ У ОКВИРУ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА



ОБРАЗАЦ



ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД  

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА САДРЖИ 

СЛЕДЕЋЕ ЕЛЕМЕНТЕ:



AKCIONI PLAN TIMA ZA BEZBEDNOST_2017.doc
AKCIONI PLAN TIMA ZA BEZBEDNOST_2017.doc


ФАКТОРИ РИЗИКА КОЈИ 

УТИЧУ НА ПОЈАВУ 

ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 



КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ 

КОЈИ БИ МОГЛИ БИТИ НАСИЛНИ 

ПРЕМА ВРШЊАЦИМА?

односи у породици: родитељско

васпитање и услови у којима дете расте,

однос родитеља према детету (телесно

кажњавање детета, насилни емоционални

изливи од стране родитеља), присуство

насиља у породици, нетолеранције



КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ 

КОЈИ БИ МОГЛИ БИТИ НАСИЛНИ 

ПРЕМА ВРШЊАЦИМА?

родитељски надзор: степен у коме је

дете надзирано, дисциплиновано и

усмеравано (ако родитељи не постављају

јасне границе у односу на насилно

понашање према вршњацима и

одраслима повећава се опасност од

насилничког понашања)



КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ 

КОЈИ БИ МОГЛИ БИТИ НАСИЛНИ 

ПРЕМА ВРШЊАЦИМА?

родитељска топлина: родитељи који

су емотивно неосетљиви на дететове

потребе и који им не пружају довољно

подршке, пажње и времена, таква деца су

непослушна, агресивна и показују

проблеме у понашању



КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ 

КОЈИ БИ МОГЛИ БИТИ НАСИЛНИ 

ПРЕМА ВРШЊАЦИМА?

темперамент детета: “теже
васпитљива” деца имају више

проблема у понашању и склонија су

вршењу насиља



КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ КОЈИ БИ 

МОГЛИ БИТИ НАСИЛНИ ПРЕМА 

ВРШЊАЦИМА?
карактеристична понашања детета:

агресивност, непослушност, изазивање

конфликата, одсуство емпатије,

неприхватање различитости и туђег

мишљења...

негативне социјалне навике ученика:

изостајање са наставе, лагање, коришћење

алкохола, цигарета, психоактивних

супстанци, припаданост групама вршњака са

девијантним понашањем...;



ИНТЕРВЕНТНЕ 

АКТИВНОСТИ

НАСИЉЕ



Редослед поступања у интервенцији:
 Проверавање сумње или откривање НЗЗ (прикупљање информација,

Установа проверава сваку информацију, појачава се васпитни рад и

прати понашање учесника)

 Заустављање и смиривање ситуације (обавеза свих запослених у

установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног

наставника, односно васпитача)

 Обавештавање родитеља (предузимање хитних акција по потреби -

пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање

полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах након

заустављања насиља и злостављања)

 Прикупљање детаљних информација о инциденту и учесницима

догађаја

 Консултације у установи (укључују се: одељењски старешина,

дежурни наставник, психолог, педагог, тим за заштиту, директор,

ученички парламент)

 Детаљна анализа случаја, утврђивање чињеничног стања и предлог

мера - за све нивое насиља – план заштите за 2. и 3. ниво насиља

 Праћење ефеката предузетих мера (праћење понашања, однос између

жртве насиља и учиниоца насиља, да ли има промена у понашању,

укљученост родитеља и других надлежних органа



ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН 

ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

НАСИЉЕ
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КОРАЦИ У ИЗРАДИ ПЛАНА 
ЗАШТИТЕ

Први корак: Избор најважнијег 
проблема

Други корак: Дефиниција проблема

Трећи корак: Одређивање дугорочног 
циља

Четврти корак: Одређивање краткорочног 
циља



Први корак: Избор најважнијег 
проблема

Иако ученик може да ставља акценат на различите проблеме, најчешће
примарни проблем изађе на видело (2-3 примарна проблема), мада и се
секундарни проблеми могу евидентирати. Обично је, за одређено време,
фокус Плана на једном приоритетном проблему. На њему се директно ради,
уз редовну ревизију плана од стране тима.

Други корак: Дефиниција проблема

Сваки појединац испољава јединствене нијансе у испољавању 
«проблематичног» понашања и манифестацијама проблема у његовом 

животу. Зато, сваки проблем на коме се ради захтева специфичну 
дефиницију, формулацију или вербализацију, у складу са тим како се 

манифестује код конкретног ученика. 

УЧЕНИК ПОНАВЉА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ/АГРЕСИВНЕ ИСПАДЕ ПРЕМА ДРУГИМ 
УЧЕНИЦИМА.



Трећи корак: Одређивање дугорочног 
циља

Дугорочни циљеви морају бити јасно формулисани, тако да дете у сваком тренутку зна шта
се од њега очекује, тј. шта треба да постигне променом. Ови циљеви не треба да буду
формулисани у мерљивим терминима, већ као жељена визија, вредност којој се тежи...
боље је да се План фокусира на то које вредности, па онда и понашање, дете/ученик треба да
усвоји. Дефинишу се у мањим корацима, који могу да се постигну у интервалу од 1 до

3 месеца.

Могући дугорочни циљеви:

Значајно смањити учесталост и интензитет напада беса и

насилног/агресивног понашања

Да дете научи да изрази своја осећања на конструктиван начин не

повређујући друге особе

Да се благовремено обрати за помоћ и савет

Да научи да боље контролише импулсе и самоиницијативно преузима

интервенције

Боља контрола стресних и провокативних ситуација

Разрешити суштинске конфликте који доприносе појављивању насилног или

агресивног понашања

Показати значајан напредак у способности слушања и емпатије на мисли,

осећања и потребе других.



Четврти корак: Одређивање краткорочног 
циља

краткорочни циљеви морају бити дефинисани тако да се могу мерити на нивоу понашања. 
Затим, краткорочни циљеви се везују за нове вештине/нова понашања, које дете/ученик 
треба да научи и за које се и одређују у мерљиви показатељи за праћење промене: 
колико пута, током недеље, или који проценат (нпр за 50%) и колико често нове вештине 
или понашање треба да се примене или испоље.  Мора бити јасно  када је ученик постигао 
постављене циљеве, када је успоставио жељено, планирано ново понашање

Пример: Пристанак детета на безбедно понашање, тј. да ће применити
стратегије за контролу беса и тражити подршку од других, када је у кризи.  

Рок за реализацију: Уговор се пише одмах, прати се од стране одређеног 
особља, свакодневно, док криза не прође.

Могуће интервенције:
Сачинити писани високо-индивидуализовани уговор са дететом, за безбедност, 
у којем се одређују конкретни кораци који се предузимају да се спречи насилно 
понашање.
Појачан надзор (контрола)
Одвајање од остале деце на одређено време
Интензивнији индивидуални рад



План заштите садржи: 
• активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни

рад;

• рад са родитељем, рад са одељењском заједницом;

• укључивање ученичког парламента и Савета родитеља, а по

потреби и органа управљања;

• носиоце свих активности;

• временску динамику;

• начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих

учесника насиља, злостављања и занемаривања у заједницу;

• Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и

ученика и да буду у складу са његовим развојним могућностима;

• Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим

појачаног васпитног рада или васпитног рада који у интензитету

одговара потребама ученика, прилагоди и образовни рад,

предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима

припрему индивидуалног образовног плана.



УГОВОР О ПОНАШАЊУ

1.

2.

3.

Ученик Одељењски старешина

Ја_______________сагласан/а сам да у наредних __ дана радим на следећим индивидуалним циљевима:

Такође, прихватам да радим и на другим индивидуалним циљевима за којима се покаже потреба, а које ми одреди

одељенски старешина и Тим за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања.

Свестан сам да ћу радећи на овим циљевима и испуњавајући очекивања (са којима сам упознат раније) моћи да

користим следеће погодности:______________________________________________________________

•Исто тако, знам да ћу, ако се будем изузетно залагао, моћи да рачунам и на:

•

•

•Са друге стране, свестан сам и да ако не будем радио на својим индивидуалним циљевима и не оправдам

очекивања, могу доћи у ризик :_____________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________________

Датум: 



ЗАДАТАК ЗА ГРУПНИ РАД

НАПРАВИТИ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА НА ОСНОВУ СЛЕДЕЋЕГ 

СЛУЧАЈА:



СЛУЧАЈ НАСИЉА:
У Основној школи НН, 15. марта 2016. године, евидентиран је следећи случај

насиља: За време физичког васпитања, на школском полигону, ученик ХХ је

играо фудбал са осталим ученицима из одељења. У једном тренутку, за

време игре, његов друг из супротног тима, дао је други гол тиму у коме је

играо ученик ХХ. Тада је ученик ХХ видно изнервиран и узрујан, притрчао

голману из свог тима - ученику УУ, ударио му шамар, псовао га и вређао,

називајући га погрдним именима. Након догађаја, у фази прикупљања

информација о догађају и учесницима инцидента, утврђене су следеће

чињенице:

-насиље између ученика ХХ и УУ се понавља – не дешава се први пут;

-због овог догађаја ученик УУ се осећа дискриминисано, почиње да избегава

игру на часу физичког васпитања, показује знакове повучености и све мање

се дружи са осталим ученицима, како у игри тако и у наставним

активностима. Иначе пре овог догађаја, ученик УУ је волео да се дружи са

вршњацима и учествује у свим активностима одељења, не изазива

конфликте са вршњацима, посебно га занимају рачунари;

-ученик ХХ скоро свакодневно испољава различите облике насиља према

вршњацима, посебно када губи у игри (удара им чврге, шутира их, вређа их,

омаловажава, прети да ће их „пребити“ ако се обрате за помоћ

наставницима). Воли спорт, пуно му значе позитивни коментари вршњака,

воли да побеђује, показује лидерске особине, нема развијену контролу

реаговања у стресним ситуацијама.



ПРИМЕР УРАЂЕНОГ ПЛАНА 

ИНДИВИДУАЛНЕ ЗАШТИТЕ
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ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА



АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ



АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ







ЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ

ДА ЛИ СМО ПОСТИГЛИ 

ПЛАНИРАНИ ЦИЉ?
Унапређивање знања и вештина 

запослених у 

образовно - васпитним установама за 

предузимање мера превенције и 

интервенције на заштити од насиља, 

злостављања и занемаривања



НАСИЉЕ


