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На основу Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација (Сл.лист СФРЈ –Међународни 
уговори бр. 1/90, Сл.лист СРР – Међународни уговори бр. 4/96 и 2/97),Општег протокола за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања, Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиљe, злостављање и занемаривање (Сл.гл.РС. бр. 30/2010.) и 
чл. 57.ст.1.тачка1. и чл. 103. Закона о освонама система образовања и васпитања (сл.гл. РС бр. 
72/2009,52/11,55/13,68/15.) Школски одбор Средње школе „ Жикица Дамњановић“  доноси: 
 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

 
 
којим прецизира улоге и одговорности свих субјеката укључених у живот и рад Школе 
 
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установана Школа је формирала: 
 
 

Тим за заштиту ученика од насиља( у даљем тексту Тим) 
 

1. Соња Перовић-Матић,директор 
2. Слађана Црномарковић, психолог 
3. Милијана Опачић, секретар 
4. Дејан Јанковић , професор историје 
5. Александар Лазић, професор социологије 
6. Слободан Тешић,професор физичког васпитања 
7. Татјана Тешић, професор хемије 
8. Милена Јашовић, професор 
 
 
Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
Школи који је саставни део Годишњег плана рада Школе. Програмом заштите ученика су 
дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од 
насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 
 

ЗНAЧЕЊЕ ПОЈМОВА 
 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која: 
1. развија и негује културу понашања 
2. не толерише насиље и не ћути о њему 
3. развија одговорност свих 
4. обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу. 
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Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у 
поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које 
све врсте и облике обухвата. 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, 
развоја и достојанства ученика. 
 

ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 
 

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, 
учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих нивоа. 
 
ПРВИ НИВО 
 
Ове облике насиља решава самостално наставник /одељењски старешина у оквиру саветодавно-
васпитног рада са децом – појединцима, групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког тима и 
вршњачких едукатора 
 
Физичко 
насиље 
 

Емоционално 
/психичко 
насиље 
 

Социјално 
насиље 
 

Сексуално насиље и 
злостављање 

Насиље 
злоупотребом 
информационих 
технологија 
 

ударање 
чврга, 
гурање, 
штипање, 
гребање, 
гађање, 
чупање, 
уједање, 
саплитање, 
шутирање, 
прљање, 
уништавање 
ствари 
 

омаловажавање, 
оговарање, 
вређање, 
ругање, 
називање 
погрдним 
именима, 
псовање, 
етикетирање, 
имитирање, 
„прозивање“ 
 

добацивање, 
подсмевање, 
игнорисање, 
искључивање из 
групе или 
заједничких 
активности 
фаворизовање на 
основу 
различитости, 
ширење гласина 

неумесна  
сексуална порука, 
добацивање,псовање, 
ласцивни коментари, 
ширење прича, 
етикетирање, 
сексуално 
недвосмислена 
гестикулација. 
 

узнемиравајуће 
позивање, 
слање 
узнемиравајућих 
порука 
СМС-ом, 
ММС-ом. 
 

 
 
ДРУГИ НИВО 
 
У решавању ових облика насиља наставник /одељењски старешина укључује Тим, то јест 
унутрашњу заштитну мрежу.  
 
Физичко 
насиље 
 

Емоционално / 
психичко 
насиље 
 

Социјално 
насиље 
 

Сексуално 
насиље и 
злоупотреба 
 

Насиље 
злоупотребом 
информационих 
технологија 
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шамарање, 
ударање, 
гажење, 
цепање одела, 
„шутке“, 
затварање, 
пљување, 
отимање и 
уништавање 
имовине, 
 

уцењивање, 
претње, 
неправедно 
кажњавање, 
забрана 
комуницирања, 
искључивање, 
манипулисање 
 

сплеткарење, 
игнорисање, 
неукључивање, 
неприхватање 
манипулисање, 
искоришћавање 
 

сексуално 
додиривање, 
показивање 
порнографског 
материјала, 
показивање 
интимних 
делова тела, 
свлачење 
 

Оглашавање, 
снимање и слање 
видео записа, 
злоупотреба 
блогова, форума и 
четовања, 
снимање 
камером 
појединаца 
против њихове 
воље, снимање 
камером 
насилних 
сцена, 
дистрибуција 
снимака и слика 
 

 
 
ТРЕЋИ НИВО 
 
Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других 
институција, односно активирање спољашње заштитне мреже. 
 
Физичко 
насиље 
 

Емоционално / 
психичко насиље 
 

Социјално 
насиље 
 

Сексуално 
насиље и 
злоупотреба 
 

Насиље 
злоупотребом 
информациони 
х технологија 
 

туча, 
дављење, 
бацање, 
проузроковање 
опекотина и 
других 
повреда, 
ускраћивање 
хране и сна, 
излагање 
ниским 
температурама, 
напад оружјем. 
 

застрашивање 
уцењивање уз 
озбиљну претњу, 
изнуђивање новца 
или ствари, 
ограничавање 
кретања, 
навођење на 
коришћење 
наркотичких 
средстава и 
психоактивних 
супстанци, 
укључење у 
деструктивне 
групе и 
организације 
 

претње, 
изолација, 
малтретирање 
групе према 
појединцу или 
групи, 
организовање 
затворених 
група (кланова), 
које има за 
последицу 
повређивање 
других 
 

завођење од 
стране 
одраслих, 
подвођење, 
злоупотреба 
положаја, 
навођење, 
изнуђивање 
и принуда на 
сексуални чин, 
силовање, 
инцест 
 

снимање 
насилних 
сцена, 
дистрибуирање 
снимака и 
слика, 
дечија 
порнографија... 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ да наша школа буде безбедно и 
подстицајно место чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика 
насиља. Ово се постиже применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 
занемаривање ученика. 
 
Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 
 
1. подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 
2. идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење 
евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља 
3. повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и 
злостављања 
4. унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, 
ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља 
5. оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који 
указују на потенцијално насилно понашање 
6. пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 
7. изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 
8. дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 
школском животу о томе 
9. омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 
опасности врше пријављивање насиља 
10. спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 
11. сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних 
разговора 
12. сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 
проблема насиља у школи 
 
 
Специфични циљеви у интервенцији: 
 
1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 
2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења 
Програма заштите 
3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 
4. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи н 
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Процедуре у ситуацијама насиља 

 
ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 
Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу 
децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе. 
 
Кораци у интервенцији су следећи: 
 
1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или 
посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 
2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: 
дежурног наставника, чланове Тима, директора, одељ.старешину, психолога, а који ће даље 
проценити да ли треба позвати МУП или здравствену службу. 
3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз 
разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући са циљем да се сукоб конструктино 
реши и уз пружање подједнаке шансе свакој страни а исприча шта е догодило. 
4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз 
вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, психолог, одељенски старешина ( у 
зависности од нивоа насиља).  
Напомена: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу или доказивање 
злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе.)  
Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа 
безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 
5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за 
заштиту, психологом, директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, 
процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и 
најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван 
установе (Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети 
одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом 
поступању. 
6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се 
родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним 
мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); 
уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се 
насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након 
што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем 
интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени).Пријаву насиља врши директор. 
7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у 
заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 
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ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ 
 

Према анализи упитника добијених у процесу самовредновања и анализе анкете која је спроведена 
међу ученицима процењујемо да су угрожене следеће ситуације и места у односу на временски 
период: 
 
 
СИТУАЦИЈА или МЕСТО ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

 
Простор испред,иза школе 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за 
време часова  
 

Тоалети на спрату 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за 
време часова - 

Ходник у приземљу 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за 
време часова - 
 

Ходници на спрату 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за 
време часова - 
 

У свлачионици у фискултурној 
сали 
 

Пре и после наставе – за време одмора – за 
време часова 

На аутобуском стајалишту 
 

 

На путу до школе 
 

 

 
На основу урађене процене безбедности предузете су следеће мере: 
 
1. Током сваке школске године се организују се предавања са циљем превенције насиља у 
вршњачким односима и развијања толеранције међу ученицима; 
2. Током школске године запослени се придржавају распореда ј дежурних наставника (по два 
наставника на једном спрату); 
 
 

СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
 
 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 
 
1. Центар за социјални рад 
2. МУП 
3. Дом здравља 
4. Културни центaр и Канцеларија за младе, Саветовалиште за младе 
5. Локална самоуправа 
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6. Спортски савез 
 
Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и 
спортских потреба ученика. 
 

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. 
 
Улоге и одговорности запослених и ученика у школи: (ко шта ради када постоји сумња на насиље 
или се насиље догоди). 
Улога и одговорност предвиђена за помоћно –техничко особље се односи и на дежурног 
наставника, одељењског старешину, тим, психолога. 
 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 
- дежура у складу са распоредом; 
- уочава и пријављује случај; 
- покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања, користећи неку од 
стратегија; 
- обавештава одељењског старешину о случају; 
- евидентира случај у књигу дежурстава 
- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 
 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 
- учествује у процесу заштите деце; 
- разговара са учесницима насиља; 
- информише родитеље и сарађује са њима; 
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 
- прати ефекте предузетих мера; 
- евидентира случај и води документацију; 
- по потреби, комуницира са релевантним установама. 
 
ТИМ, ПСИХОЛОГ 
- уочава случајеве насилног понашања; 
- реагује одмах; 
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 
- по потреби, разговара са родитељима; 
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 
- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 
- по потреби, сарађује са другим установама; 
- евидентира случај. 
 
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
- дежура; 
- прекида насиље; 
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 
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УЧЕНИЦИ 
- уочавају случајеве насилног понашања; 
- траже помоћ одраслих; 
- пријављују одељењском старешини 
- учествују у мерама заштите. 

 
ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и релевантним 
установама, прати ефекте предузетих мера. 
У оквиру мера заштите планирају се и активности 
Праћење и вредновање педузетих активности условљава планирање новог циклуса прграма заштите 
ученика од насиља. 

 
ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА 

 
Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим– у обавези су да воде евиденцију 
о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља који садржи: 
 
1. Шта се догодило ? 
2. Ко су учесници ? 
3. Како је пријављено насиље ? 
4. Врсте интервенције? 
5. Какве су последице? 
6. Који су исходи предузетих корака? 
7. На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 
8. Праћење ефеката предузетих мера. 
 
Потребно је пратити: 
 
1. понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи 
подршку и на који начин...) 
2. понашање детета које се понашало насилно (да ли наставља са нападима, да ли тражи друге 
жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...); 
3. како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се 
повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се препознаје 
страх, да ли сами предузимају неке акције и сл).; 
4. шта се дешава у одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...); 
5. колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 
6. како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може боље); 
7. колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог 
укључивања 
 
Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, 
предузимају се следеће заштитне мере: 
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1. појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика 
2. укључити у рад родитеље и школског полицајца 
3. наставити са индивидуалним радом - психолог школе 
4. укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже) 
 
Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права 
ученика. 
 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

На основу евиденције које воде одељенске старешине,психолог и Тим праћење ефеката ће извршити 
Тим  преко следећих индикатора: 
 
1. броја и нивоа облика насилног понашања 
2. број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број 
пријавњених у току школске године 
3. однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 
4. однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и 
претходне школске године 
5. анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи 
 

АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 
 

Примену Програма прати и анализира Тим квартално преко евиденције ореализованим 
активностима које су планиране Програмом. Овим путем се утврђују и узроци уколико неке 
планиране активности нису реализоване. 
 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА 
 

Тим за безбедност извештава Наставничко веће, Школски одбор и савет родитеља Школе 
о реализацији превентивних и интервентних мера у оквиру Извештаја о реализацији годишњег 
плана школе.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм за заштиту деце од насиља припремљен је са намером да помогне у стварању сигурне и 
безбедне средине, да се олакшају и прецизирају процедуре и поступци у заштити деце од насиља и 
обавезујући је за све субјекте у процесу образовања. 

 

Дана   14.02.2017.      Председник Школског одбора 

        Слободанка Милијашевић 
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