ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА
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 сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом
запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ);
ученика према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом
детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.
Насиље и злостављање може да јави као физичко, психичко (емоционално), социјално и
дигитално.
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.
Дигитално 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 (wеб сите), четовањем,
укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално
насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика и др.
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа 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.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту).
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за
унапређивање на основу анализе стања;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља,
злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће
предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање
уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су
актери деца, односно ученици (ученик-ученик, ученик-дете). Исти облици насиља,
злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету,
степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. Процена нивоа насиља се доноси на
основу анализе интензитета, степена ризика, трајања и учесталости понашања, последица,
броја учесника, узраста и карактеристика развојног периода детета, односно ученика.
У реализацију плана активности укључује се родитељ детета. Уколико укључивање породице
није у најбољем интересу детета, установа на основу стручног мишљења Тима за заштиту
укључује надлежни центар за социјали рад. У складу са проценом ризика и потребама детета
укључују се и други системи из спољашње мреже заштите у складу са својом надлежностима
(систем социјалне заштите, систем здравствене заштите).
Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и
активности.

Када родитељ чини насиље или злостављање детета и када његово укључивање у поступак
није у најбољем интересу детета Тим за заштиту обавезно укључује надлежни центар за
социјални рад.
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању прикупља, по правилу, психолог,
педагог, односно друго задужено лице у установи - одељењски старешина, наставник, или члан
тима за заштиту, непосредно по сазнању или сумњи на насиље, злостављање и занемаривање.
Начин прикупљања информација одређује се у складу са специфичностима ситуације. Изјава
од малолетних ученика се узима у складу са одредбама закона који уређује основе система
образовања и васпитања, а којима је прописан васпитно-дисциплински поступак у установи.
Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и ученика у
породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају
даље мере у складу са законом.
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и
активности, директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира
активностима са свим учесницима у процесу заштите детета и ученика.
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја,
директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву,
односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и
ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према
детету и ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, свом детету,
детету/ученику или трећем лицу директор је дужан да одмах обавести полицију или јавног
тужиоца.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља
и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне
васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или
прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду.
Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло
лице (укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је обавезан да
истовремено обавести родитеља детета које је изложено насиљу, злостављању и
занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе кривичну пријаву надлежном
јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном
прекршајном суду.
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени запослени; запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор предузима мере,
у складу са законом.
Уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени ученици догодило ван
установе, дужна је да појача васпитни рад са ученицима уз обавезно укључивање родитеља,
осим када се ради о насиљу у породици, када је нужно укључити надлежни центар за
социјални рад.

Уколико се насилно понашање догоди у простору установе и/или у време образовно-васпитног
рада и других активности установе предузимају се мере појачаног васпитног рада, а у складу са
проценом нивоа води и окончава васпитно-дисциплински поступак у роковима и на начин
утврђен законом. Установа обавештава друге институције у зависности од процењеног нивоа
насиља.
У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је
дужна да: поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података
до којих дође пре и у току поступка; да дете, односно ученика не излаже поновном и
непотребном давању изјава.
Редослед поступања у интервенцији:
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се
прикупљањем информација - директно или индиректно.
Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се
потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања
информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у
поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и ученик.
Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и
врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када
родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету,
директор поступа у складу са законом.
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се
потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено
насиље, злостављање и занемаривање.
2) Заустављање насиље и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у
установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно
васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У
случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави,
одмах ће тражити помоћ.
3) Обавештавање родитеља и 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. Уколико родитељ није доступан или
његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава
центар за социјални рад.
4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на
што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања
одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције,
односно ради успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. у
консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог,
педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности
не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да
одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и

службе: министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту:
Министарство) - надлежну школску управу, центар за социјални рад, полицију, правосудне
органе, здравствену службу, а по потреби одељење надлежно за послове ученичког и
студентског стандарда.
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план
заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег
нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који
су сведоци насиља и злостављања).
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 тих активности временску динамику;
начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и
занемаривања у ширу друштвену 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 детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад,
предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног
образовног плана.
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, односно
васпитачем, психологом, педагогом, секретаром директором и родитељем, а по потреби и са
другим надлежним организацијама и службама. За ученика који се образује у складу са чланом
76. став 6, тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања у израду плана
заштите се укључује Тим за инклузивно образовање. У припрему плана заштите и реализацију,
када год је могуће, установа ће укључити представнике одељенске заједнице, односно групе,
ученичког парламента, као и децу, односно ученике - учеснике у насиљу и злостављању.
План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима
самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге
надлежне организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и
активности укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица,
динамика и начини међусобног извештавања.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор
учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима
остварује председник органа управљања. О комуникацији са медијима поводом конкретних
ситуација насилног и ризичног понашања када се од установе тражи изјава, установа је дужна
да одмах обавести надлежну школску управу и службу надлежну за односе са јавношћу
Министарства.
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, , тим за
заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других
активности установе. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је
извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени
(сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.

