
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  

И 

 ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 



 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Конституисање Тима, избор 
координатора и договор о раду у овој 
школској години 

Формирање тима, подела 
задужења, давање предлога 

Чланови Тима септембар Увид у записник 

Доношење плана рада Тима Израда и усвајање плана рада Чланови Тима септембар 
Увид у План и у Годишњи 
план рада школе 

Упознавање родитеља о стању 
безбедности у школи, мерама за 
побољшање постојеће ситуације и 
превентивним активностима 

Информисање на родитељским 
састанцима и састанку Савета 
родитеља 

Чланови Тима 
 Директор 
 Одељењски старешина 

септембар 

Увид у записник са састанка 
Савета родитеља и 
записнике са родитељских 
састанака 

Припрема програма превенције 

Планирање различитих  активности 
и садржаја на превенцији насиља, 
дискриминације и других облика 
ризичног понашања  

Чланови Тима 
Ученички парламент 
Вршњачки тим 

септембар 
Увид у план Тима, Годишњи 
план рада школе и записник 

Конституисање Вршњачког тима и 
доношење плана рада ВТ 

Избор чланова, формирање ВТ и 
израда плана рада 

Одељењске старешине  
Координатори ВТ 

друга половина 
септембра 

Увид у записник ВТ 

Дефинисање улога и одговорности у 
примени процедура и поступака – 
успостављање ланца одговорности 
руководства, чланова Тима, дежурних 
наставника, предметних наставника, 
одељењских старешина и осталих 
запослених у школи 

Утврђивање јасних и прецизних 
улога и одговорности свих 
запослених у школи у примени 
процедура и поступака 

Чланови Тима 
Директор 

почетак октобра 
Увид у записник Тима 
Штампани материјал на 
огласној табли 

Информисање запослених о утврђеним 
улогама и одговорностима 

Презентовање утврђених улога и 
одговорности на седници 
Наставничког већа 

Чланови Тима 
Директор 

октобар 
Увид у записник са седнице 
НВ, обавештење на 
огласној табли 

Доношење плана активности на 
промоцији позитивних вредности 

Израда плана образовних, 
културних, спортских и забавних 
активности које промовишу 
позитивне вредности 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Руководиоци секција 
Ученички парламент 

октобар 
Увид у записник Тима 
 

Анализа безбедности ученика у школи 
и предлог мера за унапређивање 

Процена и анализа безбедности на 
нивоу одељењских заједница, 
одељењских већа, састанку 
Парламента и Вршњачког тима 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Одељењска већа 
Ученички парламент 
Вршњачки тим 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
Парламента, Вршњачког 
тима и записнике у 
Дневницима  

Примена утврђених поступака и Спровођење одговарајућих Чланови Тима Током школске Увид у записнике 



процедура у ситуацијама 
дискриминације и насиља 

поступака и процедура у 
ситуацијама дискриминације и 
насиља 

Одељењске старешине 
Секретар 
Директор 
Наставничко веће 

године 

Сарадња са Школском управом 
МПНТР, Полицијском управом, ЦСР, 
Домом здравља, локалном 
самоуправом 

Континуирана сарадња и 
укључивање спољашње мреже 
заштите у повећање безбедности 
ученика 

Чланови Тима 
Директор 
Стручни сарадници 

Током школске 

године Увид у записнике 

Праћење и вредновање врста и 
учесталости дискриминације и насиља 
путем истраживања, запажања и 
провера 

Редовно ажурирање података у 
вези са безбедношћу ученика и 
планирање даљих активности на 
основу тих података 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
 

Током школске 

године Увид у записнике 

Праћење и извештавање органа 
установе о остваривању и ефектима 
програма заштите  

Редовно информисање директора и 
стручних органа о:  учесталости 
инцидентних ситуација и броју 
пријава, заступљености различитих 
облика и нивоа дискриминације и 
насиља, броју повреда, учесталости 
и броју васпитно-дисциплинских 
поступака, броју ученика у 
појачаном-васпитном раду, учешћу 
у обукама у превенцији 
дискриминације, насиља и других 
облика ризичног понашања, 
потребом за даљим усавршавањем 
у области превенције, броју и 
ефектима акција које промовишу 
сарадњу, разумевање и 
толеранцију, степену и квалитету 
укључености родитеља у живот и 
рад Школе  

Чланови Тима 
Директор 
Стручни сарадници 
Наставничко веће 

Током школске 
године 

Увид у записнике 

Пружање подршке ученицима који трпе 
дискриминацију, насиље, злостављање 
и занемаривање 

Интервенисање у циљу 
заустављања ДНЗЗ, осигуравање 
безбедности ученика изложених 
ДНЗЗ, примена мера на смањивању 
ризика од понављања, ублажавање 
последица и праћење ефеката 
предузетих мера 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
Увид у евиденцију случајева 
насиља, дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Рад са ученицима која врше 
дискриминацију, насиље, злостављање 
и занемаривање 

Реализација појачаног-васпитног 
рада са ученицима која врше 
дискриминацију, насиље, 
злостављање и занемаривање уз 
примену предложених активности 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
 



из Правилника о друштвено-
корисном и хуманитарном раду 

Саветодавни рад са родитељима 
Информисање родитеља о 
планираним активностима и 
могућностима пружања подршке 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
 

Прикупљање документације и вођење 
евиденције 

Прикупљање потребне 
документације и вођење прописане 
евиденције по нивоима насиља 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Чланови Тима 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
 

Вредновање рада Тима 
Анализа и израда извештаја два 
пута у току школске године 

Координатор Тима 
Јануар 
јун 

Увид у записнике 
Извештај 

 


