
ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Поштовани, 

  

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. Правилник је 

објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 31. јула 2020. године 

и ступио је на снагу 08. августа 2020. године. 

Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање процедура поступања када је у 

питању насиље ученика над запосленима у образовно васпитним установама, указивање на 

специфичности поступањa у ситуацијама које укључују  ученике који се образују по 

индивидуалном образовном плану (ИОП). Измене су обухватиле и прецизирирање 

процедура, а на основу анализе досадашње примене Правилника у свакодневној пракси. 

Такође, обавештавамо Вас да је Министарство у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром 

за интерактивну педагогију (ЦИП) издало приручник за школе „Ка сигурном и 

подстицајном школском окружењу“ који је настао као резултат искуства запослених из 

школа, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и цивилног 

сектора и представља и интегрисање знања, искуства и ресурса насталих током реализације 

и евалуације програма „Школа без насиља“. Приручник садржи материјале који се могу 

користити приликом планирања и реализације превентивних активности у циљу 

спречавања насиља у раду са ученицима, родитељима и наставницима.  

            Све установе образовања и васпитања су у обавези да систематски планирају, 

реализују и прате активности у циљу унапређивања међусобног уважавања и прихватања 

различитости, подстицању конструктивне сарадње између свих актера, те ће 

ови приручници користити и бити значајна подршка у процесима континуираног 

планирања и спровођења програма превенције насиља и дискриминације. 

  

  

            Молимо  све родитеље да се упознају са наведеним изменама и допунама 

Правилника, као и са наведеним приручником.  

 

Линкови са којих можете преузети наведена документа су: 

 

 Линк ка правилнику „Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање“ – https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg  

 Линк ка приручнику за школе „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ 

–  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-

skolskom-okruzenju.pdf 

 

 

Срдачан поздрав, 

 

          Директор  

                 Татјана Бакоч 
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