
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И 

ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Музичка школа „Даворин Јенко” Програмом превенције од дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части и достојанства личности одређује мере и активности 

којима се охрабрује и подржава међусобно прихватање, уважавање и сарадња 

деце/ученика и свих запослених у школи. На тај начин се у школи ствара сигурно и 

подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 

комуникације и развијају просоцијалне вредности. Програм је написан на основу Закона 

о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 

др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), Правилника о ближим 

критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, 

ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 

22/2016) и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности („Сл. 

гласник РС”, бр. 65/2018). 

Под дискриминацијом се подразумева поступање којим се на непосредан или посредан, 

отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши 

пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на појединца или 

групе особа, као и на чланове њихових породица или њима блиске особе на отворен или 

прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу 

мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, 

верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 

имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, 

здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, 

осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по 

другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Укратко, дискриминација је неједнако поступање према једнакима и једнако поступање према 

неједнакима.  

Сваки учесник у систему образовања и васпитања има право да буде заштићен од свих 

врста дискриминације. Врсте дискриминације: 

 Непосредна дискриминација постоји ако се појединац или група особа због његовог 

односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији у процесу образовања и 

васпитања или у ситуацијама које су непосредно или посредно повезане са процесом 

образовања и васпитања било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или би 

могли бити стављени у неповољан положај. 

 Посредна дискриминација постоји ако се појединац или група особа, у процесу 

образовања и васпитања или у вези са процесом образовања и васпитања, због његовог 

односно њиховог личног својства, ставља у неповољнији положај актом, радњом или 

пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забране 

дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог 

циља су примерена и нужна. 

 Повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се појединцу или групи особа, у 

процесу образовања и васпитања, због његовог, односно њиховог личног својства 

неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној 



ситуацији не ускраћују или не намећу другом појединцу или групи особа, ако су циљ или 

последица предузетих мера неоправдани и ако не постоји сразмера између предузетих 

мера и циља који се тим мерама остварује. 

 Забрана позивања на одговорност - Дискриминација постоји ако се у процесу 

образовања и васпитања, односно у вези са процесом образовања и васпитања према 

појединцу, или групи особа неоправдано поступа лошије него што се поступа или би се 

поступало према другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, односно 

намеравају да траже заштиту од дискриминације или због тога што су понудили или 

намеравају да понуде доказе о дискриминаторском поступању. 

 Удруживање ради вршења дискриминације постоји ако се у установи или у процесу 

образовања и васпитања односно у вези са њим, образују удружења или групе чије је 

деловање усмерено на кршење уставом, правилима међународног права и законом 

зајемчених слобода и права или на изазивање националне, расне, верске и друге мржње, 

раздора или нетрпељивости, као и у свим другим случајевима када удруживање има за 

циљ вршење дискриминације. 

 Говор мржње је сваки облик изражавања идеја, информација и мишљења којима се 

подстиче дискриминација, мржња и насиље против појединца или групе особа учесника 

у процесу образовања и васпитања, односно ма које друге особе због његовог личног 

својства, а које је у вези са процесом образовања и васпитања или радом школе. 

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, 

заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. 

У школи се не толерише било какво понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; 

детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника 

или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском 

заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се 

вређа углед, част или достојанство. 

Посебни случајеви дискриминације су дискриминација у: 

1) остваривању исхода и стандарда образовања и васпитања, 

2) остваривању права на образовање и васпитање, 

3) употреби језика и писма, 

4) обезбеђивању безбедности деце и ученика и других учесника у образовном и 

васпитном процесу, 

5) поштовању правила понашања у установи; 

6) планирању и програмирању образовно-васпитног рада, 

7) реализацији образовно-васпитног рада, 

8) руковођењу и организовању рада установом, 

9) поштовању права детета, односно ученика, и других учесника у образовном и 

васпитном процесу, 

10) прикупљању и употреби података о деци, ученицима, родитељима, старатељима и 

запосленима када то законом или подзаконским актом није предвиђено, 

11) запошљавању и поступању према запосленима у установи, 

12) другим областима од значаја за образовање и васпитање. 

 

 

Општи циљ у превенцији: 

 

Општи циљ Програма превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

и достојанства личности је унапређивање живота деце/ученика/одраслих (запослених у 

школи, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица) применом: 



 мера превенције – стварање сигурне и подстицајне средине за живот и рад 

деце/ученика/одраслих; 

 мера интервенције – у ситуацијама када се јавља дискриминација или понашање 

којим се вређа углед, част или достојанство личности деце/ученика/одраслих. 

 

Специфични циљеви у превенцији: 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни 

сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи, други 

законски заступник, локална заједница) у доношење и развијање програма 

превенције; 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

установе за препознавање дискриминаторног понашања и понашања којим се 

вређе углед, част и достојанство личности; 

 Дефинисање процедура и поступака за заштиту од дискриминаторног понашања 

и понашања којим се вређе углед, част и достојанство личности, као и реаговања 

у тим ситуацијама; 

 Информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и поступцима 

за превенцију дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и 

достојанства личности; 

 Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, 

родитеља, другог законског заступника и локалне заједнице за уочавање и 

решавање проблема дискриминаторног понашања и понашања којим се вређе 

углед, част и достојанство личности. 

 

Превентивне активности које се остварују у школи: 

 Сарадња са Црвеним крстом Раковице (хуманитарне акције и развијање 

просоцијалних облика понашања). 

 Сарадња са организацијом за младе Цепора и другим сличним организацијама 

(радионица „Не говору мржње”). 

 Сарадња са КМК инклузивном групом – радионица „Час инклузивне културе”. 

 Оснаживање и унапређивање рада одељенских заједница. 

 Примена Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности. 

 Реализација радионица за ученике средње музичке школе намењене подстицању 

развоја вештина конструктивног решавања конфликата. 

 Реализација радионица намењених новим члановима Вршњачког тима за заштиту 

од насиља које су посвећене стицању и увежбавању вештина вршњачког 

посредовања (обука). 

 Упућивање чланове Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања и других запослених у школи на вебинаре који су доступни на 

националној платформи „Чувам те”.  

 Упућивање наставника на програме стручног усавршавања који су усмерени на 

стицање компетенција за подршку развоју личности детета и ученика, као и за 

комуникацију и сарадњу. 

 Организација слободних активности ученика према предлозима Ученичког 

парламента и одлуци Педагошког колегијума и Савета родитеља. 



Интервенција: 

 

У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или 

достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, 

хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких 

или других облика дискриминаторног понашања према , а нарочито млађем, слабијем, 

са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној 

оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном 

стању, социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним 

личним својствима. 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање зауставља, 

осигурава безбедност учесника у образовном и васпитном процес (како  

дискриминисаних особа - оних који трпе, тако и извршилаца дискриминације - оних који 

сведоче или чине), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике 

и прате се ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно 

понашање, и то, када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у 

образовању; запосленог; родитеља; трећег лица. 

Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је 

утврђена, предузму мере и активности у установи према учеснику у образовању 

прописане Законом и Правилником о поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства 

личности. 

Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према 

запосленом, родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави 

дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне покрајине и 

локалне самоуправе. 

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у 

дисциплинском поступку, у складу са Законом. 

Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог 

детета које је ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У 

случају када је родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује пред 

Повереником или у судском поступку, у складу са законом. 

Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у 

поступку пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом. 

 

Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у 

образовању 

Да би се предузеле одговарајуће мере и благовремено реаговало на ризике од 

дискриминаторног понашања учесника у образовању, тим за заштиту израђује матрицу 

за процену нивоа дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање 

сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од: 

1) узраст учесника у образовању; 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања; 



3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће 

поступање; 

4) последица дискриминаторног понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању 

према наведеној матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере 

и активности које се предузимају у интервенцији. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а 

од стране учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, 

без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање 

догоди у простору установе у време образовно-васпитног рада и других активности, 

предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-

дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен Законом. 

Елементи матрице су: 

1) узраст учесника у образовању. 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: 

деце/ученика/одраслих истог или приближног узраста; узрасно старијег 

детета/ученика/одраслог према млађем детету/ученику и групе деце/ученика/одраслих 

према детету/ученику/одраслом, односно другој групи, и то: 

 када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете- 

дете, ученик-ученик, одрасли-одрасли), као и млађег према старијем, 

квалификује се као први ниво; 

 када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према 

млађем појединцу, квалификује се као други ниво; 

 када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према појединцу 

или другој групи, квалификује се као трећи ниво. 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања. 

Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исту 

особу, односно особе са сличним или истим личним својствима, тим за заштиту га 

квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Поновљена дискриминација, подразумева више пута поновљено понашање појединца 

или групе особа, односно поступање школе, њених органа или тела које је засновано на 

повређивању личних својстава особе или групе особа, а продужена - која се чине у дужем 

временском периоду према истом појединцу или групи особа. 

3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће 

поступање. 

Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање 

писаних порука или предузимање радњи према појединцу или групи особа на основу 

којих се посредно и са сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на 

основу личног својства, проузрокују осећај понижености, узнемирености или 

одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара понижавајуће и 

увредљиво окружење. 

Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, 

односно дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као 

дискриминација другог нивоа. 



Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, 

понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисану особу или је довело до 

искључивања или одбацивања особе или групе особа, дискриминаторно понашање 

квалификује се као дискриминација трећег нивоа. 

4) последица дискриминаторног понашања. 

Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до 

угрожавања физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за 

заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 

Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена 

служба, установа социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска 

управа Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи и 

др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације. 

Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних 

мера и активности. 

Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације запослени или 

треће лице у установи 

Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се појединац или група 

особа због свог личног својства ставља у неповољнији положај у било којој активности 

у процесу образовања и васпитања или у вези са њим. 

Тешки облици дискриминације, утврђени законом о забрани дискриминације, као што 

су: виктимизција, сегрегација, говор мржње, подстицање и удруживање ради вршења 

дискриминације, физички напад мотивисан мржњом због националне припадности, 

вере, пола или другог личног својства и сви други облици дискриминације који изазивају 

нарочито тешке последице по дискриминисано лице, односно групу, сврставају се у 

трећи ниво. 

 

Поступање установе у случају дискриминаторног понашања учесника у 

образовању  

Школа поступа у складу са овим Програмом увек када је учесник у образовању 

дискриминисано лице, извршилац дискриминације, односно сведок. 

Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на 

основу сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. 

Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, коришћењем 

дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању 

или посредно - од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као 

и на основу анонимне пријаве. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање 

припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или 

се догодило обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно. Циљ 



проверавања информације јесте утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се 

потврђује или одбацује сумња на дискриминаторско поступање.  

Школа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео 

записа, анонимном анкетом учесника у образовању и на други начин примерен облику 

и врсти дискриминаторног понашања. 

Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом 

детету, директор поступа у складу са Законом. 

У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и 

прати понашање учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за 

заштиту предузимају мере и активности за повреду законске забране дискриминације. 

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника је обавеза свих 

запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног 

наставника, односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све 

активности, раздвоји и смири учеснике. 

У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање 

зато што је сукоб високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах 

тражи помоћ. 

После заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисане особе, 

пружа се прва помоћ, обезбеђује се лекарска помоћ, обавештавају се полиција и центар 

за социјални рад. 

Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем 

дискриминације и са дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без 

опасности по наставак сукоба, и заједно са учесницима и родитељима. 

3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза школе. Одмах по заустављању сукоба 

учесника - детета или ученика установа обавештава и позива родитеља на пријављени 

број контакт телефона. Уколико родитељ није доступан, школа одмах обавештава 

центар за социјални рад. 

4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: 

разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене 

нивоа дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, 

избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. Процену нивоа увек врши 

тим за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све 

релевантне податке, консултује, осим директора, одељењског старешину, дежурног 

наставника, другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за 

заштиту информише родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од 

дискриминације. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 

околности не могу са сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде 

одговарајуће мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге 

организације и службе: Министарство - школску управу, центар за социјални рад, 

полицију, здравствену службу, Повереника и др. 



5) План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања 

и ставова који су допринели дискриминаторном понашању - појачан васпитни рад и по 

интензитету примерен повреди законске забране, рад са родитељем, односно 

одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по 

потреби и Школског одбора; носиоце тих активности временску динамику; начине 

којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника у заједницу. Мере и 

активности се предузимају укључивањем учесника у образовању, усклађене 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 

ученика, прилагоди и образовно-васпитни рад, предложиће тиму за пружање додатне 

образовне подршке припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским 

старешином, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), 

директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и 

службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити 

представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и 

учеснике у дискриминацији. 

План заштите укључује 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. 

За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву 

надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство - 

надлежну школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор 

са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене 

да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако 

постоји сумња или је утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају 

комуникацију са медијима остварује председник Школског одбора. 

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати школа (одељењски старешина, 

тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања 

заштите и других активности установе. Установа прати понашање учесника у 

образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и 

оних који су индиректно били укључени. 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. 

Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

 

Поступање установе у случају дискриминаторног понашања запосленог према 

учеснику у образовању  

Установа поступа у складу са Законом и овим Програмом када је запослени извршилац 

дискриминације, а дискриминисано лице, односно сведок-учесник у образовању. 



Сазнање о дискриминаторном понашању запосленог у установи може да се добије: 

опажањем, сумњомили информацијом да се дискриминација припрема, догађа или се 

догодила. Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, као 

и на основу анонимне пријаве, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од 

самог дискриминисаног учесника у образовању или посредно - од његовог родитеља, 

вршњака, других запослених или трећих лица као сведока. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације 

дискриминаторно понашање запосленог припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је: 

1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваке особе која има сазнање о 

дискриминаторном понашању, да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и 

позивањем помоћи. 

2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника 

у образовању. 

3) Обавештавање и позивање родитеља и обавештавање одељењског старешине одвија 

се паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са најкраћим 

могућим временским размацима. 

4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се 

прикупљају информације о дискриминаторском поступању запосленог и на основу 

релевантних чињеница предузимају мере у складу са Законом. Тим за заштиту 

предузима мере и активности у односу на дискриминисану особу, односно особе – 

учеснике у образовању. 

5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних 

чињеница за доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера. Тим 

за заштиту по потреби обавља консултације са одговарајућим стручњацима и 

установама и укључује надлежне службе. Одељењски старешина у сарадњи са тимом, 

информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад или план заштите. 

6) Обавештавање Министарства - надлежне школске управе, од стране директора 

установе у року од 24 сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном 

понашању запосленог према учеснику у образовању и на основу релевантних чињеница 

покреће и води дисциплински поступак, у складу са Законом. 

7) Праћење ефеката предузетих мера врши се континуирано. 

У случају када дискриминаторно понашање испољава особа која није запослена у 

школи, кораци су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за 

заштиту може да предложи план заштите учесника у образовању и активности у вези са 

едукацијом родитеља, односног трећег лица које није запослено у установи. 

Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује 

Министарству. Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у сарадњи са 

просветним саветником, утврђује чињенице о поступању установе и њених органа о 

обезбеђивању заштите учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као и од понашања које вређа углед, част и достојанство, 



а у складу са Законом, посебним законом, Правилником, Правилником о Протоколу и 

овим актом. О утврђеним чињеницама, односно наложеним мерама и роковима за 

отклањање неправилности и недостатака, просветни инспектор обавештава орган 

управљања установе и министра. Уколико постоји сумња да је учињено кривично дело, 

привредни преступ или прекршај, односно да је повређена забрана дискриминације, 

насиља злостављања и занемаривања, просветни инспектор подноси пријаву, односно 

захтев надлежном органу. 

Документација, анализа и извештавање 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа: 

1) прати остваривање програма заштите установе; 

2) евидентира све случајеве дискриминације; 

3) прати остваривање конкретних планова заштите; 

4) анализира стање и извештава. 

О случајевима дискриминације тим за заштиту води педагошку документацију и 

евидентира податке о дискриминисаним особама, извршиоцима дискриминације, 

догађају, предузетим радњама и др. Педагошку документацију води, чува и анализира 

за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога 

је одредио директор. Тим за заштиту сачињава извештај два пута годишње, који 

директор доставља органу управљања, савету родитеља и ученичком парламенту. 

Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о раду 

установе и доставља се Министарству - односно надлежној школској управи. Извештај 

обавезно садржи: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате 

самовредновања у овој области, број и врсту случајева дискриминације, предузете 

интервентне мере и активности, као и њихове ефекте. 

На основу анализа стања, праћења дискриминације, вредновања квалитета и 

ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, 

установа дефинише даљу политику заштите од дискриминације учесника у образовању, 

родитеља, запослених и трећих лица. 


