
П Р Е Д Ш К О Л С К А   У С Т А Н О В А   „КАЈА“   Љ И Г  

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  
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ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН ОДГОВОРНА 
ЛИЦА 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

НИВО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обезбеђивање 
услова за 
сигурно и 
безбедно 

одрастање, 
учење и 

развој деце 

Праћење и 
примена 

законских 
регулатива 

Континуирано 
усаглашавање са 

изменама и 
допунама Закона и 

примена у раду 

Директор, 
Секретар  

Током 
године 

Све интересне 
групе 

(запослени, 
родитељи, 

трећа лица) 
Доношење и 

примена 
правилника 

Установе 

Усаглашавање са 
Законом и 
доношење 
интерних 

правилника 

Директор, 
Секретар  

 

Током 
године 

Савет 
родитеља, 

Управни одбор 

Реализација 
Плана тима за 

безбедност деце 

Реализација 
задатака и 

активности: 
безбедност 

објекта, хране, 
здравственог 
стања деце, 

дезинфекција, 
санитарни 
прегледи, 

контрола брисева, 
збрињавање у 

ванредним 
ситуацијама, 

исправност ПП 
апарата... 

Директор, 
Тим за 

безбедност, 
ЗЗЈЗ, 
ДДД, 

Републички 
санитарни 
инспектор 

 
 

Током 
године 

Установа  

Свакодневне 
активности у 
раду са децом 

Учење и 
поштовање 

правила 
понашања; 
Развијање 

толеранције; 
Неговање 

неагресивног 
понашања и 

комуникације; 
Поштовање 

различитости; 
Фер-плеј игре 

Васпитачи, 
Стручни 

сарадник, 
Родитељи 

Свакодневно  Васпитне групе, 
Установа, 

ЛЗ 

Тематске 
активности 

Обележавање 
значајних датума, 

Организовање 
трибина, 

Радионице, 
Хуманитарне 

акције 
 
 

Васпитачи, 
Стручни 

сарадник, 
Директор, 

Тим за 
заштиту, 

Родитељи  

Током 
године 

Васпитне групе, 
Установа, 

ЛЗ 



Стручно 
усавршавање 

запослених 

Семинари, 
Трибине, 

Обуке  

Организовање и 
учешће на разним 

облицима 
стручног 

усавршавања 
запослених 

Директор, 
Стручни 

сарадник, 
Тим за 

професионалн
и развој, 
Тим за 

заштиту деце 
од насиља 

Током 
године 

Установа, 
ЛЗ 

Информисање 
о обавезама и 
одговорности
ма у области 
заштите деце 

од насиља 

Родитељски 
састанци, 

Индив. 
разговори, 

Информисање 
запослених 

Панои, 
Кутак за 

родитеље, 
Сајт установе, 
ФБ страница 

Тим за 
заштиту, 

Тим за 
информисање, 

Стручни 
сарадник, 
васпитачи 

Током 
године 

Индивидуално, 
Групни 

родитељски, 
Установа 

И
Н

Т
Е

Р
В

Е
Н

Т
Н

Е
 А

К
Т

И
В

Н
О

С
Т

И
  

Откривање 

насиља 

Проверавање 

сумње или 
откривање 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
препознавање 
спољашњих 

знакова 

На основу 

прикупљених 
нформација 

потврђује се или 
одбацује сумња на 

насиље, 
злостављање и 
занемаривање 

- Васпитачи 

детета, 
- Психолог, 

- Чланови Тима 

Када постоји 

сумња или 
информација 

о насиљу 

Индивидуално 

Прекидање Заустављање 
насиља и 

злостављања и 

смиривање 
учесника 

Одлучно прекидање  
свих активности, 

раздвајање и 

смиривање 
учесника у акту 

насиља и 
обавештавање 
надлежних у 

Установи 

-Васпитач 
групе, 
-Сваки 

запослени 

Одмах по 
сазнању 

Индивидуално, 
Васпитна група 

Обавештавање 
родитеља 

Обавештавају се 
родитељи. 

Уколико родитељ 
није доступан или 
је обавештавање 

противно 

интересу детета, 
установа одмах 

обавештава ЦСР 

Стављање интереса 
детета изнад 

интереса родитеља, 
установе и др. 

-Васпитач, 
-Мед. сестра на 

превентиви, 
-Директор 

Одмах након 
заустављања 

насиља 

Индивидуално  

Предузимање 
хитних акција 

по потреби 

Одмах након 
заустављања 

насиља пружање 
прве помоћи, 
обезбеђивање 

лекарске помоћи, 
обавештавање 

полиције и ЦСР 
 

 
 

Детету је указана 
помоћ и 

обавештене 
надлежне 

институције 

- Мед. сестра 

на 

превентиви, 

  - Директор 

Одмах након 
заустављања 

насиља 

Индивидуално 

 Консултације у Обављају се са Разјашњене су -Васпитач Непосредно Установа  



Установи колегом, Тимом 
за заштиту, 
психологом, 

директором, а по 
потреби са ЦСР и 

ДЗ 

околности, 

објективно су 

анализиране 

чињенице, 

процењен ниво 

насиља, ниво 

ризика 

детета, 
-Стручни 
сарадник, 
-Остали 

чланови Тима, 
- Директор 

- ЦСР 

- Дом Здравља 

по појави 
сумње и/или 
по стицању 

информација 
о насиљу 

Мере и 
активности 

У мере и 
активности се 

укључује дете и у 
складу су са 

његовим 
развојним 

могућностима. На 
процену Тима за 

заштиту, ако 
постоји потреба,  
израђује се ИОП 

Мере и активности 
предузете уз 

учешће детета 

-Васпитачи 
детета, 

-Стручни 
сарадник, 

-Остали 
чланови Тима, 

-СТИО тим 

Предузимају 

се за све 

нивое 

насиља и 

злостављања 

Индивидуално, 
Васпитна група  

Израда плана 
заштите 

Појачан васпитни 
рад, рад са 

групом, 
укључивање 

Савета родитеља, 

а по потреби и УО 

Предузете су све 
активности које су 

усмерене на 
промену понашања 

-Тим за 
заштиту деце, 

васпитач, 
директор, 

родитељ (и др. 

надлежне 
службе по 
потреби) 

Сачињава се 
за конкретну 

ситуацију 
другог и 

трећег нивоа 

за све 
учеснике 
насиља 

Индивидуално, 
Васпитна група 

Разговор са 

родитељима  
(осим ако није 

угрожен 
интерес 
детета) и 
пријава 

надлежним 
органима и 

службама 

Обавештава се 

МПНТР, односно 
Школска управа 

Обавештене су 

надлежне службе и 
органи 

Директор У року од 24h Индивидуално 
 

Праћење 
ефеката 

предузетих 

мера и 
активности 

Тим планира 
праћење и 

вредновање 

поступака и 
процедура који су 

примењени у 
односу на све 

учеснике насиља 

Проверава се 
успешност и 

планира се даља 

заштита и друге 
активности 

-Васпитач, 
-Тим за 

заштиту деце, 

-Стручни 
сарадник, 
-Школска 

управа 

Сачињава се 

за конкретну 

ситуацију II 

и III нивоа 

Установа  

 Праћење, 
вредновање и 
извештавање 

органа 
установе 

Праћење 
учесталости 

инцидентних 
ситуација и броја 

пријава, 
Заступљеност 

облика и нивоа 
насиља, 

Број повреда, 
Учесталост и 

Анализа података 
на основу праћења  

-Тим за 
заштиту деце, 

-Стручни 
сарадник, 

МСПЗЗ, 
Директор, 
Васпитачи  

 Два пута 
годишње 

Установа  



број васп.-дисц. 
поступака, 

Остварене обуке 
у превенцији 

насиља, 
Потребе даљег 
усавршавања, 
Број и ефекти 

акција које 
промовишу 

сарадњу и помоћ 
вршњака, 
Степен и 
квалитет 

укључености 
родитеља у 
живот и рад 

установе 
 

Тим за заштиту деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 


