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На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/2018-др.закони и10/2019), чл. 42. Статута школе, Школски 
одбор Средње школе „ Жикица Дамњановић “ у Смедеревској Паланци , на седници одржаној 
02.04.2019. године, једногласно/већином од 5. гласова за и / гласа против, донео је 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  '' ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ ''  

У СМЕД. ПАЛАНЦИ 
 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником ближе се уређују обавезе ученика, дисциплинска одговорност ученика, 
врсте повреда обавеза и забрана ученика, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, органи надле-
жни за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, правна заштита и материјална 
одговорност ученика Средње школе  '' Жикица Дамњановић '' у Смед. Паланци. 
 
 

II    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 
 

Члан 2. 
 

 У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових 
права. 
 Ученик има обавезу да : 
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  
2) поштује Правила понашања у Школи, одлуке директора и других органа Школе;  
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени 
напредак и извештава о томе наставнике и родитеље;  
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;  
6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  

Ученик и родитељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика 
и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

Изостајање ученика до 3 дана због болести или повреде може се правдати изјавом 
родитеља.Изостајање ученика више од 3 дана због болести или повреде може се правдати 
само лекарским уверењем. 
 

III   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

1.   Опште одредбе 
 

Члан 3. 
 

Ученик може да одговара само за повреду обавезе ученика или повреду забране која је у време  
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извршења била прописана законом или Статутом. 
За повреду обавезе или забране ученику се изриче васпитна или васпитно-дисциплинска мера у 

 складу са законом, Статутом и општим актом о дисциплинској одговорности ученика. 
 За учињену повреду обавезе или повреду забране ученику се може изрећи само једна 
васпитна или васпитно-дисциплинска мера. 

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере примењују се само на ученику појединцу.                  
 Васпитне и васпитно дисциплинске мере изричу се за школску годину у којој је учињена 
повреда обавезе или повреда забране од стране ученика. 
 

Члан 4. 
 

 Васпитна мера изриче се ученику за учињену лакшу повреду обавезе. 
 Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику за тежу повреду обавезе или повреду 
забране из члана 110-112. Закона о основама система образовања и васпитања. 
 

Члан 5. 
 

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке 
директора и других органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће уз учешће родитеља 
појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског 
старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарађиваће са 
одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и 
пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.  
 

2.   Врсте повреда обавеза и повреда забрана ученика 
 

Члан 6. 
 

 Лакше повреде обавезе ученика су : 
 
1) неоправдано закашњавање на наставу; 
2) напуштање часа или другог облика образовно-васпитног рада, без одобрења наставника или 
стручног сарадника, 
3) неоправдано изостајање из Школе које не представља тежу повреду обавеза ученика; 
4) недолично понашање према другим ученицима, запосленима у Школи или трећим лицима, у 
просторијама Школе или школском дворишту, или за време извођења образовно-васпитног рада 
који се изводи ван њих; 
5) ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада; 
6) неблаговремено правдање изостанака; 
7) нарушавање естетског изгледа просторија Школе и/или школског дворишта; 
8) непоштовање правила понашања у Школи. 
 

Члан 7. 
 Теже повреде обавеза ученика утврђене Законом су : 
 
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији 
коју води Школа или друга организација, односно орган;  
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно 
исправи коју изда друга организација;  
3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или 
запосленог;  
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4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, 
наркотичког средства или друге психоактивне супстанце;  
5) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета 
којим може да угрози или повреди друго лице;  
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, 
наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван 
Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;  
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се 
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 
часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља 
од стране Школе;  
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете 
неопходне мере из члана 233. Статута, ради корекције понашања ученика. 
  
За повреде из тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.  
 

Члан 8. 
 Забране за чију повреду одговара ученик су : 
 
1) забрана дискриминације, 
2) забрана насиља и злостављања, 
3) забрана понашања које вређа углед, част и достојанство. 
 

Члан 9. 
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе или забране, Школа одмах, а најкасније 

наредног радног дана обавештава родитеља ученика и укључује га у одговарајући поступак. 
 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 
 

Члан 10. 
 За учињену лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна мера : 

- опомена, 
- укор одељењског старепине, 
- укор одељењског већа. 

 
Члан 11. 

 
 Опомена се изриче ученику за учињену лакшу повреду обавезе из члана 6. тачке 1-8 

овог Правилника, као и када ученик неоправдано изостане са наставе од 5-8 часова, а оцена 
из владања се смањује на крају првог или другог полугодишта на ВРЛО ДОБРО ( 4 ). 
 
 

Члан 12. 
 Укор одељењског старешине се изриче ученику за учињену лакшу повреду обавезе из 

члана 6. тачке 1-8 овог Правилника, као и када ученик неоправдано изостане са наставе од 
9-16 часова, а оцена из владања се смањује на крају првог или другог полугодишта на 
ДОБРО ( 3 ) ''. 
 

Члан 13. 
Укор одељењског већа се изриче ученику за поновљену  учињену лакшу повреду 

обавезе из члана 6. тачке 1-8 овог Правилника, као и када ученик неоправдано изостане са 
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наставе од 17-25 часова, а оцена из владања се смањује на крају првог или другог 
полугодишта на ДОВОЉНО ( 2 ) . 
 

 
Члан 14. 

 
 За учињену тежу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитно-дисциплинска 
мера : 
 

- укор директора Школе, 
- укор наставничког већа , 
- искључење ученика из Школе. 

 
Члан 15. 

 
 За учињену повреду забране ученику се може изрећи  васпитно-дисциплинска мера:  

- укор директора или укор наставничког већа, 
- искључење ученика из школе. 

 
Члан 16. 

 
 Закључна оцена из владања смањује се за теже повреде обавеза ученика прописане 
Законом , за насилно и дискриминаторно понашање из Правилника о протоколу поступања, 
и то: 
1-оценом ДОВОЉНО ( 2 ) оцењује се владање ученика који понови понашање на начин описан 
на другом нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања, ако након изречене васпитно-
дисциплинске мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до позитивне 
промене у понашању ученика, 
2-оценом НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ( 1 ) оцењује се владање ученика који се понаша на начин 
описан на трећем нивоу у складу са Правилником о протоколу поступања, ако након изречене 
васпитне или васпитно-дисциплинске мере и предузетих активности појачаног васпитног рада који 
је у интензитету примерен потребама ученика није дошло до позитивне промене у понашању 
ученика. 
3-оцену НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ( 1 ) добија ученик који је неоправдано изостајао са наставе 26 
и више часова. 
 Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика. 
 
 Васпитно и васпитно-дисциплинске мере изричу се поступно за повреду обавезе неопра-
вдано изостајање са наставе. 
 

3.   Поступак утврђивања одговорности ученика 
 

3.1.  Поступак за утврђивање одговорности ученика 
за учењену лакшу повреду обавезе 

 
Члан 17. 

 
 Васпитна мера изриче се ученику за учињену лакшу повреду обавезе без вођења 
дисциплинског поступка. 
 Поступак за утврђивање одговорности ученика за учињену лакшу повреду обавезе из члана 
6. овог Правилника покреће и води одељењски старешина. 
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 Одељењски старешина усмено обавештава ученика и родитеља односно старатеља ученика 
о учињеној повреди обавезе ученика и одређује датум када ће са учеником бити обављен разговор 
у присуству родитеља, старатеља (изјаву у писаном или усменом облику). 
 

Члан 18. 
 

 У поступку утврђивања одговорности за учињену лакшу повреду обавезе одељењски старе-
шина је дужан да узме изјаву од ученика, а ако је малолетан уз присуство родитеља или старатеља. 
 Одељењски старешина ће по потреби предузети и друге активности ради утврђивања 
одговорности ученика за учињену лакшу повреду обавезе. 
 

Члан 19. 
 

 Након свих предложених мера за утврђивање одговорсности ученика школе за учињене 
лакше повреде, орган школе за доношење одлуке о изрицању васпитне мере може : 

- да донесе одлуку којом се ученик оглашава одговорним и изрекне васпитну меру 
ученику, 

- да донесе одлуку којом се ученик ослобађа одговорности, 
- да донесе закључак којим се поступак против ученика обуставља, када се за то стекну 

услови утврђени Законом, односно овим Правилником. 
Одлука, односно закључак из претходног става овог члана доставља се ученику и родитељу 

или старатељу ученика у писменој форми у року од 8 дана од дана доношења. 
 

Члан 20. 
 

 Приликом доношења одлуке о изрицању васпитне мере, надлежни орган ће имати у виду 
тежину повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је пов-
реда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и 
друге олкшавајуће или отежавајуће околности. 

 
Члан 21. 

 
 Одлуку о изрицању васпитних мера опомена и укор одељењског старешине доноси 
одељењски старешина, а одлуку о изрицању васпитне мере укор одељењског већа доноси 
одељењско веће, већином гласова од укупног броја чланова, на предлог одељењског старешине. 
 

3.2. Поступак за утврђивање одговорности ученика за учињену 
тежу повреду пбавезе и повреду забране 

 
Члан 22. 

 
 Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику за учињену тежу повреду обавезе и 
повреду забране из чланова 110-112. Закона, након спроведеног васпитно-дисциплинског 
поступка. 

Упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, Школа одређује 
ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у 
просторијама Школе или ван просторија Школе под надзором наставника, односно стручног 
сарадника.  

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана Школа одређује 
ученику у складу с тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој 
способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести његовог 
родитеља.  
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Члан 23 

 За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-
дисциплински поступак најкасније у року од 8. дана од дана сазнања, а за учињену повреду 
забране одмах а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах а најкасније наредног 
радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника. 

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или повреде 
забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе. 

Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или 
старатељу. 

Ученик, уз присуство родитеља, као и сви остали учесници и сведоци у васпитно-
дисциплинском поступку морају бити саслушани и дати писану изјаву.  

Уколико се родитељ ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује 
васпитно-дисциплинском поступку, директор поставља одмах, а најкасније наредног радног 
дана психолога,  Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах 
обавештава центар за социјални рад.  

Васпитно-дисциплински поступак води и окончава решењем директор, након појачаног 
васпитног рада са учеником, у року од 30 дана од дана покретања поступка.  

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за његово 
доношење. 

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из 
Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика 
покренут васпитно-дисциплински поступак.  
 

Члан 24. 
 

 Васпитно-дисциплински поступак за утврђивање одговорности ученика за учињену тежу 
повреду обавезе или повреду забране води комисија коју Решењем образује директор Школе за 
сваки појединачни случај. 
 Комисију из става 1. овог члана чине одељењски старешина, који је уједно и председник 
комисије, наставник-члан одељењског већа  и психолог Школе. 
 У случају наступања ситуације из чл. 23. став 5. Правилника, уместо психолога се у 
Комисију именује још један члан одељењског већа. 
 Комисија ради у пуном саставу.   

 
Члан 25. 

 
 У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика председник комисије 
писменим путем обавештава ученика односно родитеља или старатеља ученика о датуму 
одржавања усмене расправе. 
 Писмено обавештење доставља се ученику односно родитељу или старатељу ученика 
препорученом поштом са повратницом,  најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање 
усмене расправе. 
 

Члан 26. 
 

 Комисија је дужна да ученика саслуша, обавезно у присуству родитеља или старатеља ако 
је ученик малолетан и о томе сачини записник. 
 Записник треба да садржи : датум, време и место сачињавања записника, име и презиме 
чланова комисије, име и презиме ученика, одељење и разред који похађа, кратак опис повреде 
обавезе односно повреде забране ученика, кратко формулисана питања и сажете одговоре на њих, 
као и одбрану ученика. 
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 Записник потписују сви чланови Комисије, односно родитељ или старатељ ако је ученик 
малолетан, као и записничар. 
 

Члан 27. 
 

 Комисија може саслушати родитеља односно старатеља ученика, ако је то потребно, 
односно увек када они то захтевају. 
 Поред саслушања ученика комисија може по потреби, да прикупи и друге доказе уколико 
исти доприносе потпунијем утврђивању чињеница односно околности под којима је повреда 
обавезе или забране учињена. 
 

Члан 28. 
 

 У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика за учињену тежу повреду 
обавеза ученика или повреду забране, комисија прибавља писмено мишљење психолога Школе о 
личности ученика. 
 

Члан 29. 
 

 Комисија ће предложити директору Школе да донесе закључак којим се васпитно-
дисциплински поступак обуставља увек када се за то стекну услови утврђени Законом односно 
овим Правилником. 
 

Члан 30. 
По спроведеном васпитно-дисциплинском поступку за утврђивање дисциплинске 

одговорности ученика за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране, орган надлежан за  
изрицање васпитно-дисциплинске мере, на предлог комисије може : 
- да донесе одлуку којом се ученик оглашава одговорним и изрекне васпитно-

дисциплинску меру или, 
- да донесе одлуку којом се ученик ослобађа одговорности. 

 
Члан 31. 

 
 Васпитна и васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику, ако је Школа 
предузела неопходне активности из члана 5. овог Правилника. 
 Ако Школа није предузела неопходне активности из члана 5. овог Правилника предузеће их 
пре изрицања васпитне односно васпитно-дисциплинске мере. 
 
 

Члан 32. 
 

 Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере надлежни орган ће 
имати у виду тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности 
под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде и 
друге олакшавајуће и отежавајуће околности. 
 

Члан 33. 
 

 Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор директора доноси директор 
Школе, на предлог комисије. 
 Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор наставничког већа доноси  
Наставничко веће већином гласова укупног вроја чланова већа, на предлог комисије. 
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 Одлуку о  изрицању васпитно-дисциплинске мере искључење ученика из школе, 
доноси Наставничко веће већином гласова укупног броја чланова већа, на предлог комисије. 
 

Члан 34. 
 

 На основу донете одлуке надлежног органа за изрицање васпитно-дисциплинске мере  
директор Школе доноси одговарајуће решење. 
 Решење из става 1. овог члана мора да садржи све саставне делове које садржи решење у 
управном поступку. 
 Решење директора заједно са одлуком органа надлежног за изрицање васпитно-
дисциплинске мере доставља се ученику и родитељу односно старатеља ученика у писменој 
форми у року од 8 дана од дана доношења решења. 
 

Члан 35. 
 

 Закључак директора Школе којим се васпитно-дисциплински поступак обуставља, као и 
закључак о застајању с поступком доставља се ученику и родитељу односно старатељу ученика у 
писменој форми у року од 8 дана од дана доношења. 

 
 

III   ПРАВНА ЗАШТИТА 
 

 
Члан 36. 

 
 Ученик, родитељ или други законски заступник има право да поднесе жалбу 
Школском одбору , на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду 
обавезе или повреду забране, у року од 8 дана од дана достављања решења о утврђеној 
одговорности и изреченој васпитно-дисциплинској мери. 
 Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15. дана од дана 
достављања жалбе.Жалба одлаже извршење решења директора. 
 

Члан 37. 
 

 Школски одбор закључком ће одбацити жалбу уколико је неблаговремена, недопуштена  
или изјављена од неовлашћеног лица. 
 Школски одбор решењем ће одбити жалбу  када утврди да је поступак доношења првос-
тепеног решења правилно спроведен и да је решење на Закону засновано а жалба неоснована. 
 Ако Школски одбор утврди да су у спроведеном првостепеном поступку одлучне чињенице 
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о  правилима поступка 
која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у 
супротности са образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити 
предмет првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. 
 Решење односно закључак Школског одбора по поднетој жалби доставља се ученику 
односно родитељу или старатељу ученика у писменој форми у року од 8 дана од дана доношења. 
 Репење Школског одбора  по поднетој жалби је коначно. 

 
Члан 38. 

 
 Против другостепеног решења о искључењу ученика из средње школе, његов родитељ или 
старатељ има право на судску заштиту у управном спору. 
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IV   ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНИМ 
И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА 

 
Члан 39. 

 
 О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама одељењски старешина води 
евиденцију. 
 
 

Члан 40. 
 

 Изречене васпитне мере уписују се у дневник образовно-васпитног рада. 
 Изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере уписују се у ђачку књижицу , 
дневник образовно-васпитног рада и исписницу. 
 

V   МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 
 

Члан 41. 
Ученик и његов родитељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи,  

намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 
Поступак споразумног решавања спора који настане због материјалне штете коју Школи  

причини ученик уређује се правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика. 
У случају да се споразум не постигне, Школа покреће судски поступак за накнаду штете.  

 
Члан 42. 

 
 На основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, 
директор Школе покреће поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану 
штету. 

Члан 43. 
 

 Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како 
је надокнађује утврђује посебна комисија коју образује директор Школе. 
 Комисија има три члана, од којих је један одељењски старешина ученика. 
 Комисија ради у пуном саставу. 

Члан 44. 
 

 Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког 
ученика посебно. 
 Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су 
сви ученици који су проузроковали штету намерно или из крајње непажње, подјаднако одговорни 
и штету надокнађују у једнаким деловима.           
 За штету одговара и ученик који је помагао или подстрекавао у проузроковању штете. 
 

Члан 45. 
 

 Директор школе доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и 
обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном  
року, а на основу предлога комисије из члана 45. овог Правилника. 
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 Директор школе може да одлучи да ученик, његов родитељ или други законски заступник 
буде делимично  или у целини ослобођен накнаде штете у случају када би надокнада довела 
ученика и његову породицу у тешку материјалну сутуацију. 
 Решење из става 1. овог члана мора да садржи све саставне делове које садржи решење у 
управном поступку. 
 

Члан 46. 
 

 Ученик, његов родитељ или други законски заступник има право да поднесе жалбу 
Школском одбору на решење директора о материјалној одговорности ученика , у року од 8 дана од 
дана достављања решења . 
 Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана 
достављања жалбе Школи. 
 Жалба одлаже извршење решења директора Школе. 
 

Члан 47. 
 

 У прилогу овог Правилника се налази извод из Правилника о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( ''Сл.Гл.РС '' бр. 30/2010). 
 

VI   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 
 

 Овај Правилник ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика  Средње школе '' Жикица Дамњановић '', заведен под бројем 
477/1.од 30.03.2018. године. 
 

Председник Школског одбора 
________________________ 

         Слободанка Милијашевић 
 
 Правилник је заведен под деловодним бројем 1475. од 02 .04.2019. године, објављен је на 
огласној табли Школе дана 04.04.2019. године, а ступио је на снагу дана 12.04.2019. године. 
 

Секретар Школе 
___________________ 

 
          Милијана Опачић 
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ИЗВОД ИЗ ПРВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ 
ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА  
НАСИЉЕ,ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

 
 
 

'' Под дискриминацијом лица или групе се сматра свако непосредно или посредно на отворен или 
прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или 
пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем 
првенства. 
-  Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 
запосленог.  
-  Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, 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 детету и ученику или 
запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и ученику и према запосленом.  
-  Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално) и социјално. 
-  Физичко насиље и злостављање је 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.  
-  Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања 
психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.  
-  Социјално насиље и злостављање је 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.  
- Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално 
насиље, експлоатацију детета и ученика, електронско насиље и др. 
-Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно институција 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 дете и ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која 
могу да имају за последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и 
најбољег интереса детета. 
-  Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и 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. 
-Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог лица, 
установе или организације. 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.  
-  Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија 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 (web site), четовањем, 
укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.  
-  Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је преузела бригу 
о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове 
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за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што може да наруши његово здравље и 
развој.               
-  Занемаривање у установи 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.  
-   У установи није дозвољено страначко оргнаизовање и деловање и коришћење простора 
установе у те сврхе. 
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 дете и 
ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се 
догађа или где се припрема. 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима: 
Први ниво:  
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, 

штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, 

вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, имитирање, „прозивање”. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, 

искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, 
ширење гласина. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном 
поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално 
недвосмислена гестикулација. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других 
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука 
СМС-ом, ММС-ом. 

Други ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, 

цепање одела, „шутке”, затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, 
чупање за уши и косу. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, 
неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање 
пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, 
искоришћавање. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, 
показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 

Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, 
нарочито: оглашање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, 
снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, 
дистрибуирање снимака и слика. 

Трећи ниво: 
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Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, 
проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским 
температурама, напад оружјем. 

Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање 
уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на    
коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе 
и организације. 

Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, 
малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које 
има за последицу повређивање других. 

Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране 
одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, 
силовање, инцест. 

Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, 
нарочито: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија. 
 Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на 
насиље, злаостављање и занемаривање, општим  актом утврђује као лакше повреде обавеза 
ученика:  
 – понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 

– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда 

обавеза и као повреда забране утврђене Законом, у зависности од околности (последице, 
интензитет, учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и 
директор. 

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних 
мера и активности.  

На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски 
старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног 
рада са васпитном групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.  

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, 
ако су последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу 
или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, 
установа интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво.  

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, 
односно васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз 
обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад 
није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са 
Законом.  

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 
ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, 
здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у 
најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у 
установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију.  

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама 
ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са 
Законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, установа 
остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 
 Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика  прикупља, по правилу, 
психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - одељењски старешина, васпитач 
групе или члан тима за заштиту''. 
          
           


