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ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ILI УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ILI ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

("Сл. гласник РС", бр. 65/2018) 

Члан 1  

Овим правилником прописује се поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, 

начини спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог (у 

даљем тексту: учесник у образовању), родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у 

установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације.  

Овим правилником прописује се и поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или 

достојанства личности у установи, начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за 

процену ризика, начини заштите и друга питања од значаја за заштиту.  

Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род 

лица на које се односе.  

Члан 2  

Поступање установе, начин спровођења превентивних и интервентних активности, права, обавеза и одговорности и 

друга питања из члана 1. овог правилника утврђена су у Прилогу - "Превентивне активности и активности и мере које 

покреће установа у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности", који је одштампан уз овај правилник и чине његов саставни део.  

Члан 3  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а 

примењује се од школске 2018/2019. године.  

   

Прилог  

   

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ И АКТИВНОСТИ И МЕРЕ КОЈЕ ПОКРЕЋЕ УСТАНОВА У СЛУЧАЈУ 

СУМЊЕ ILI УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ILI 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ  

   

УВОДНИ ДЕО  

Чланом 21. став 3. Устава Републике Србије забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било 

ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, 

политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета, а 

чланом 22. став 1. да свако има право на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или 

мањинско право зајемчено Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.  

Чланом 23. став 1. Устава Републике Србије прокламовано је да је људско достојанство неприкосновено и сви су 

дужни да га поштују и штите.  

Забрана дискриминације прописана је и Законом о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09), 

Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 33/06 и 13/16), Законом о 

равноправности полова ("Службени гласник РС", број 104/09), Законом о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18 - други закон, у даљем тексту: Закон), Законом о предшколском васпитању 

и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/10 и 101/17), Законом о основном образовању и васпитању ("Службени 

гласник РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18 - други закон), Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник 

РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18 - други закон), Законом о дуалном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", 

број 27/18), Законом о образовању одраслих ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 88/17 - др. закон и 27/18 - др. закон), 

другим законима, Правилником о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Службени гласник РС", број 30/10) - (у даљем тексту: Правилник о протоколу) и Правилником о 

ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег 

лица у установи образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 22/16) - (у даљем тексту: Правилник) и другим 

прописима.  

Системом правне заштите од дискриминације обухваћене су грађанскоправна, кривичноправна, прекршајноправна и 

уставно-судска заштита, као и заштита Повереника за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник). Важећи 

прописи представљају правни основ и оквир да се у области образовања и васпитања пропишу превентивне и 

интервентне мере и активности на спречавању и заштити од дискриминације и других облика понашања којима се 

вређа углед, част или достојанство личности у систему образовања и васпитања.  

Обавеза државе да сузбија и обезбеди делотворну заштиту од дискриминације проистиче и из међународних уговора о 

људским правима, а нарочито: Универзалне декларације о људским правима из 1948. године, Конвенције против 

дискриминације у образовању УНЕСКО из 1960. године, Конвенције ОУН о укидању свих облика расне 

дискриминације из 1965. године, Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима из 1966. 

године, Међународне конвенције о укидању свих облика дискриминације жена из 1979. године, као и других 

међународних уговора на чије поштовање се обавезала Република Србија.  
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Посебан значај има Конвенција о правима детета из 1989. године (у даљем тексту: Конвенција), која у члану 2. 

прокламује принцип недискриминације прописивањем дужности држава: да поштују и обезбеђују права сваком детету 

под својом јурисдикцијом, без икакве дискриминације, укључујући и право на образовање, да спречавају 

дискриминацију и да им обезбеде делотворну заштиту од свих облика непосредне и посредне дискриминације по било 

ком стварном или претпостављеном личном својству. У члану 29. Конвенције прокламовано је да образовање треба да 

буде усмерено ка развоју поштовања људских права и основних слобода, односно принципа садржаних у Повељи 

ОУН, развоју поштовања према родитељима деце, њиховом културном идентитету, језику и вредностима, 

националним вредностима државе у којој дете живи или из које је пореклом, као и поштовању других цивилизација.  

Значење појмова и израза у овом акту  

Установа, у смислу овог акта, јесте предшколска установа, основна и средња школа и дом ученика. Под простором 

установе подразумева се простор у седишту и ван њеног седишта у коме се остварује васпитно-образовни, образовно-

васпитни и васпитни рад, као и васпитни рад кроз дигиталне облике комуникације (у даљем тексту: образовно-

васпитни рад).  

Учесник у образовању, у смислу овог акта, јесте дете, ученик и одрасли уписан у установу.  

Родитељ, односно други законски заступник, у смислу овог акта, јесте: родитељ, усвојитељ, старатељ и други 

законски заступник одређен за заштиту појединих права детета или ученика (у даљем тексту: родитељ).  

Запослени, у смислу овог акта, јесте: наставник, васпитач, медицинска сестра-васпитач, дефектолог-васпитач, стручни 

сарадник, секретар установе, сарадник, педагошки, односно андрагошки асистент, помоћни наставник, друго 

ненаставно особље и директор установе.  

Треће лице, у смислу овог акта, јесте: предавач, приправник-стажиста, тренер, водитељ, инструктор, радник 

обезбеђења и друго лице са којим је установа закључила одговарајући уговор, као и хранитељ, чланови породице, 

лични пратилац, члан органа управљања, инспектор, просветни саветник, аутор уџбеника, издавач и друга лица која се 

по било ком другом основу налазе у простору установе или присуствују образовно-васпитном раду.  

Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, у смислу Закона и овог акта подразумева се 

понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 

неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу 

на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји 

коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, 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 основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

Извршилац дискриминације, у смислу овог акта, јесте лице - учесник у образовању, запослени, родитељ или треће 

лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или пропуштањемчињењаврше дискриминацију у 

процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим релацијама.  

Дискриминисано лице, у смислу овог акта, јесте лице - учесник у образовању, запослени, родитељ и треће лице, група 

- учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и тела установе који су претрпели 

дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим. 

Насиље и злостављање, у смислу овог акта, јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства 

личности учесника у образовању, запосленог и родитеља.  

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте насилно.  

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица које може да има 

обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. Када се узнемиравањем и понижавајућим поступањем 

повређује неко од личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација.  

ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ  

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, у смислу овог акта, јесу мере и 

активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, као и понашања 

којим се вређа углед, част или достојанство личности, у било ком од односа, подигне свест свих у установи о његовим 

негативним последицама на лица, групу лица, односно установу.  

Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера 

сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности.  

У примени овог акта дужност установе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког 

учесника у образовању, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или 

достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације.  

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и доступност 

права на образовање и васпитање, без дискриминације:  

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи - нулта толеранција на све облике дискриминације и 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;  

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, спречавању и сузбијању 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;  
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3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње (спољашња заштита - 

породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена 

служба, министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Повереник, Заштитник 

грађана, Покрајински заштитник грађана - омбудсман, органи правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, 

ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања.  

Права, обавезе и одговорности лица у превенцији дискриминације и понашања којима се вређа углед, част и 

достојанство личности  

Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и активности, личним 

понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и безбедно образовно 

окружење за све - учеснике у образовању, за родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не 

подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или достојанства 

личности.  

Наставник, васпитач, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и начина рада са 

учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који утичу на промену понашања, 

који помажу превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде осећања других лица и 

група по неком од заштићених личних својстава, развијању толеранције, прихватања и уважавања различитости, 

конструктивног превазилажења сукоба и др.  

Стереотип, у смислу овог акта, подразумева унапред створено и широко прихваћено мишљење о одређеној групи, при 

чему се свим припадницима групе приписују иста обележја и негирају њихове индивидуалне карактеристике.  

Предрасуда, у смислу овог акта, подразумева научени образац мишљења који је логички неоснован, упорно одржаван 

социјални став према некој групи, који се лако шири и утиче на формирање негативног мишљења и односа према 

одређеној групи.  

Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише дискриминаторно 

понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према припадницима мањинских и осетљивих друштвених група, 

посебно, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или 

језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и др.  

Присутни запослени и дежурни наставник, односно васпитач и сваки наставник, васпитач, стручни сарадник, 

одељењски старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди заштиту учесника у образовању од 

сваког облика дискриминације и дискриминаторног понашања, заустављањем понашања које се непосредно врши и 

смиривањем дискриминисаног лица, извршиоца дискриминације и посматрача.  

Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: уважавају и поштују личност и 

национални, полни, верски, родни, сексуални и све друге аспекте идентитета учесника у образовању, родитеља, 

запослених и трећих лица; поштују правила установе која се односе на забрану дискриминације и дискриминаторног 

понашања и принципа једнаких могућности; активно учествују у активностима које се остварују у установи - 

одељенској заједници, ученичком парламенту и органима и телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације 

и дискриминаторног понашања; својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу 

дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности.  

Родитељ је дужан да у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује у мерама и активностима 

које се планирају, припремају и спроводе ради спречавања дискриминаторног понашања; уважава и поштује личност 

и све аспекте идентитета свог детета, друге деце, ученика, одраслих, других родитеља, запослених и трећих лица. 

Родитељ детета и ученика не сме својим понашањем у установи да подстиче, помаже, изазове или на било који начин 

допринесе дискриминацији и вређању угледа, части или достојанства личности.  

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности  

Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности (у даљем тексту: програм превенције) одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање 

циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених овим актом. Програм 

превенције је део предшколског, односно школског програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом 

рада установе.  

Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, распрострањености 

различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника у образовању за додатном 

подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета њеног рада. Годишњим 

планом рада установе, између осталог, опредељују се превентивне активности, одговорна лица и временска динамика 

остваривања планираних активности.  

Програм превенције садржи:  

1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у свакодневном животу 

и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна група, одељење, ученички парламент, 

стручни органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља);  

2) начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из мањинских и 

осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, 

недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и 

васпитања и др.;  

3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање културе људских 

права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у 
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мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног окружења, препознавање дискриминације и 

целисходно реаговање на дискриминаторно понашање;  

4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и заштити од 

дискриминације и дискриминаторног понашања;  

5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда, развијања 

свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и разумевања, 

интеркултуралности, уважавања и поштовања различитости и др.;  

6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно понашање;  

7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима, службама 

и др.;  

8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и кривичне пријаве 

надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа углед, част или достојанство 

личности;  

9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма спречавања 

дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:  

(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних 

пријава;  

(2) распрострањеност различитих облика дискриминације;  

(3) број лица изложених дискриминаторном понашању;  

(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака 

против запослених због дискриминаторног понашања;  

(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу 

толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности и недискриминацију;  

(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.;  

(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег 

усавршавања.  

Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, установа врши анализу 

стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа учествују и представници учесника 

у образовању и родитеља. Анализа се разматра у одељењима (часови одељењског старешине и одељењских 

заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту, стручним органима и тимовима и на савету 

родитеља. Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру доношења аката установе (развојни план, 

годишњи план рада, план стручног усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом спровођењу и 

разматрања поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, 

најмање два пута годишње кроз извештаје директора о свом раду и раду установе.  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Установа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: тим за 

заштиту).  

Осим надлежности поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, задаци тима за заштиту јесу, 

нарочито, да:  

1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности;  

2) припрема програм превенције;  

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима пружања 

подршке и помоћи;  

4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у 

случајевима дискриминаторног понашања;  

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и учествује у 

доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање;  

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног 

понашања;  

7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања и 

даје одговарајуће предлоге директору;  

8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради 

спречавања и заштите од дискриминације;  

9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, 

броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др.  

Број и састав чланова тима за заштиту зависи од величине и специфичности установе (ниво, врста, организација рада, 

издвојена одељења, број учесника у образовању из мањинских и осетљивих друштвених група и др.).  

Директор образује тим за заштиту.  

Стални састав тима за заштиту чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, а 

повремено се могу укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда наставника и васпитача установе, а може из 

реда родитеља, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.  
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Директор одређује психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог - члана тима за заштиту, одговорног за 

вођење и чување документације о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног понашања у којима 

учествује тим.  

Седницама тима за заштиту могу да присуствују представници ученичког парламента и савета родитеља.  

У планирању и спровођењу активности у овој области остварују пуну сарадњу и координисано делују тим за заштиту 

и други стручни органи у установи, укључујући и могућност спровођења заједничких мера и активности.  

Тим за заштиту примењује, осим Закона: Правилник о протоколу, Правилник, овај акт и друге подзаконске акте који 

прописују поступање установе у случајевима повреда Законом прописаних забрана и тежих повреда обавеза ученика и 

одраслих.  

Тим за заштиту планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији 

дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима - за инклузивно образовање, 

самовредновање и др.  

У ситуацијама када се примети да постоји одступање од прописаних принципа, тим за заштиту реагује у сарадњи са 

органима установе.  

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да тим за заштиту не може сам да остварује планиране мере и 

активности. До резултата се долази само учешћем и одговорношћу сваког лица у стварању ненасилног и подстицајног 

окружења за живот и учење. Због осетљивости и сложености проблема, тиму за заштиту је неопходна стална подршка 

и ангажованост стручних органа и других тимова, директора, органа управљања, савета родитеља, општинског савета 

родитеља и локалне заједнице. За активности које тим за заштиту планира и предлаже на нивоу установе, директор 

задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији дискриминације и насиља.  

ИНТЕРВЕНЦИЈА  

У установи 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 лицу, 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.  

Расизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање лица или групе лица засновано на ставу да неке расе 

имају супериорне карактеристике у односу на друге.  

Сексизам, у смислу овог акта, подразумева уверење и понашање засновано на ставу да је мушки пол супериоран у 

односу на женски.  

Хомофобија и трансфобија, у смислу овог акта, подразумева страх, мржњу и нетолеранцију према ЛГБТИ лицима и 

према сваком понашању које је изван оквира родних улога. 

Ксенофобија, у смислу овог акта, подразумева интензивно и ирационално исказивање мржње према странцима.  

Исламофобија, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према исламу и муслиманима.  

Антисемитизам, у смислу овог акта, подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према Јеврејима, као 

религијској групи или нацији.   

Антициганизам, у смислу овог акта, подразумева посебан вид расизма усмерен према ромском народу, а идеологија је 

заснована на историјски потхрањеним идејама о расној надмоћности појединих народа, а који се изражава кроз 

насиље, говор мржње, израбљивање, стигматизацију и дискриминацију.  

Аблеизам, у смислу овог акта, подразумева негативне предрасуде у односу на лица са сметњама у развоју и 

инвалидитетом.  

Родна равноправност, у смислу овог акта, подразумева заштиту права лица по основу пола и рода, а родна улога - скуп 

очекивања заједнице у вези са понашањем лица у односу на његову полну припадност.  

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, части или 

достојанства личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање) зауставља, осигурава безбедност учесника у 

образовном и васпитном процесу (оних који трпе - дискриминисана лица, сведоче или чине - извршиоци 

дискриминације), 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 (дете-дете, ученик-ученик, одрасли-одрасли; 

учесник у образовању - запослени; учесник у образовању - родитељ; учесник у образовању - треће лице у установи); 

запосленог (запослени - учесник у образовању, запослени-родитељ, запослени-запослени, запослени - треће лице); 

родитеља (родитељ - учесник у образовању, родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ - треће лице); треће лице 

(треће лице - учесник у образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени; треће лице - треће лице).  

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 овим актом.  

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.  
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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.  

Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја.  

Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у образовању  

Дискриминација у области образовања и васпитања уређена је Законом, а ближи критеријуми за препознавање облика 

дискриминације прописани су Правилником и обавезују све учеснике у образовном и васпитном процесу на дужност 

поштовања те забране и уздржавања од свих аката чињења или нечињења који могу да доведу до кршења исте.  

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног понашања 

учесника у образовању, сачињава се матрица 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 јесу:  

1) узраст учесника у образовању 

Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у односу на друго лице 

истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи 

лица, и то:  

(1) 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;  

(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу, 

квалификује се као други ниво;  

(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу 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 исто лице, односно лица са сличним 

или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској припадности или етничком пореклу, полу, 

родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у 

развоју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације.  

Поновљена дискриминација, у смислу овог акта,подразумева више пута поновљено понашање лица или групе лица, 

односно поступање установе, њених органа или тела које је засновано на повређивању личних својстава лица или 

групе лица, а продужена - која се чине у дужем временском периоду према истом лицу или групи лица.  

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 лицу или групи лица 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 дискриминисано лице или је довело до искључивања или одбацивања лица или групе лица, 

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.  

Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања учесника у образовању, су: 

- излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности;  

- омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства;  
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- имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у образовању са сметњама у 

развоју или инвалидитетом;  

- ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља - припадника одређене 

групе;  

- изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе;  

- причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе;  

- промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица и дечака;  

- певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;  

- слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или друштвених 

мрежа;  

- вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним похвалама;  

- неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника мањинске групе;  

- игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства;  

- одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства;  

- омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.  

Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације запослени или треће лице у установи  

Стављање у неповољнији положај  

Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се лице или група лица због свог личног својства ставља у 

неповољнији положај у било којој активности у процесу образовања и васпитања или у вези са њим.  

Примери појединих типичних ситуација стављања у неповољнији положај учесника у образовању су: 

- одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног својства;  

- фактичко скраћивање или сужавање плана и програма наставе и учења намењено учеснику у образовању из 

осетљиве друштвене групе;  

- необезбеђивање додатне образовне подршке, односно индивидуализованог рада детету и ученику коме је таква 

помоћ потребна;  

- неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих ромске националности;  

- необезбеђивање наставног материјала прилагођеног учесницима образовања са инвалидитетом и сметњама у 

развоју;  

- необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене његовим потребама;  

- неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у ученичке парламенте и слично;  

- изостанак прописаног поступања у случају непохађања припремног предшколског програма, односно непохађања 

наставе од стране деце из осетљивих друштвених група и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју;  

- изостављање учесника у образовању из појединих активности у току наставе због његових личних својстава;  

- давање неоправданих погодности учеснику у образовању због личних својстава или социјалног статуса његових 

родитеља;  

- необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве друштвене групе о родитељском састанку;  

- пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на занемаривање учесника у образовању из осетљиве друштвене 

групе;  

- искључивање деце и ученика из осетљивих група из вршњачких активности у оквиру слободног времена у установи.  

Тешки облици дискриминације  

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.  

Виктимизација, у смислу овог акта, подразумева шиканирање и малтретирање лица или групе лица која тражи 

заштиту од дискриминације, која је пријавила или сведочи у корист дискриминисаног лица.  

Сегрегација, у смислу овог акта, подразумева одвајање припадника одређене групе од других лица или група лица, а у 

образовању и васпитању - издвајање одређених категорија учесника у образовању у специјалне школе, посебне 

предшколске и школске објекте, посебне групе, одељења или подгрупе у оквиру одељења, из разлога који није у 

складу са Законом и посебним законом.  

Узнемиравање и понижавајуће поступање учесника у образовању, као извршиоца дискриминације подразумева 

обраћање лицу или припадницима одређене групе лица и квалификује се као први ниво дискриминације, а говор 

мржње подразумева обраћање учесника у образовању најширој публици и неодређеном кругу људи, којим се подстиче 

дискриминација, мржња или насиље против припадника одређене групе.  

Ако група учесника у образовању својим удруженим понашањем узнемирава и понижава друго лице или групу, а то 

понашање се понавља или траје, овај облик дискриминаторног понашања квалификује се као трећи ниво.  

Уколико је физички напад мотивисан мржњом, установа предузима и активности као у случајевима насиља трећег 

нивоа.  

Поједини примери тешких облика дискриминације су: 

- неоправдано формирање посебних одељења за учеснике у образовању по основу њиховог личног својства, на пример 

посебна одељења учесника у образовању ромске националности (сегрегација);  

- излагање руглу ученика који је тражио заштиту од дискриминације (виктимизација);  

- неоправдано смањивање оцене ученику чији је родитељ пријавио дискриминацију над дететом (виктимизација);  
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- исписивање расистичких, ксенофобичних, антисемитских, антиисламских, хомофобичних, секстистичких порука 

или симбола на објектима установе или у њеном непосредном окружењу (говор мржње);  

- позивање на насиље према припадницима ЛГБТИ популације путем друштвених мрежа (хомофобија);  

- организовање неформалне групе ради слања претећих или увредљивих расистичких, националистичких, 

ксенофобичних, антисемитских, антиисламских, хомофобичних, секстистичких порука лицима која припадају 

одређеној друштвеној групи (удруживање ради дискриминације);  

- излагање руглу и подсмеху учесника у образовању из осетљивих друштвених група, нпр. ромске девојчице 

(вишеструка или укрштена дискриминација), са сметњама у развоју и инвалидитетом (аблеизам);  

- континуирано омаловажавање истог учесника у образовању по основу његовог личног својства које дуже траје 

(продужена дискриминација);  

- физички напад на учесника у образовању, родитеља или запосленог мотивисан мржњом због њихове националне 

припадности, вере, социјалног статуса или другог личног својства.  

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ 

Установа поступа у складу са овим актом 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. 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 дискриминаторном понашању прегледом видео записа, уколико установа 

има електронски надзор над простором, 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 јесте 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 ће тражити помоћ.  

Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће се пружање прве 

помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра 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 учесницима и родитељима.  

3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања сукоба учесника - детета или 

ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) установа обавештава и позива родитеља на 

пријављени број контакт телефона. Уколико родитељ није доступан, установа 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. Нивои дискриминације, 

на основу овог акта, за учесника у образовању су: први, други и најтежи - трећи ниво. 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, односно васпитача, радника обезбеђења, 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) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације. План заштите 

од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике - дискриминисано лице, 
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извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и 

нивоа дискриминације, последица по лице и колектив и сл.  

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 

(интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно одељењском заједницом, укључивањем 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 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, односно васпитачем, 

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 органа 

управљања.  

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за 

заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) 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 (сведоци).  

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 актом 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 јеобавезасваког лица које 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 информисање васпитача, односно одељењског старешине одвија се 

паралелно са заустављањем поступања и смиривањем учесника, са најминималнијим 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 дискриминисано лице, односно лица - учесника 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 за учесника у образовању као дискриминисано лице. Тим за 

заштиту по потреби обавља консултације са одговарајућим стручњацима и установама и укључује надлежне службе. 

Одељењски старешина, односно васпитач 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 заштитних мера према дискриминисаном лицу и сведоку-учеснику у 

образовању врши се континуирано. 
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У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, 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 установа:  

1) прати остваривање програма заштите установе;  

2) евидентира све случајеве дискриминације у установи;  

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 лицима, 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.  

Овлашћено лице у установи има обавезу да ажурира податке о дискриминацији.  

Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима учесника у образовању у складу да прописима 

којима се уређује заштита података о личности.  

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.  

СЕГРЕГАЦИЈА  

Сегрегација представља издвајање учесника у образовању на основу личног својства, и то када се:  

1) учесници у образовању у установи или у вези са радом установе, услед свог личног својства, неоправдано одвајају 

од других учесника и искључују из активности групе или одељења;  

2) образују засебне групе или одељења из разлога који није у складу са Законом и посебним законом;  

3) у групи, одељењу, односно у установи структура учесника у образовању у погледу припадности различитим 

етничким и другим осетљивим друштвеним групама драстично одступа од структуре деце и ученика са подручја 

установе, осим уколико је то последица специфичности установе, у складу са законом.  

Драстично одступање од структуре деце и ученика са подручја установе, када то није последица специфичности 

установе у складу са законом, у смислу овог акта јесте више од 25% деце из осетљивих друштвених група у 

предшколској установи и ученика у основној школи, групи и одељењу појединачно.  

Ако је установа на подручју јединице локалне самоуправе у близини насеља у коме живи национална мањина или 

осетљива друштвена група, структура деце и ученика у установи треба да одражава структуру становништва целе 

јединице локалне самоуправе, осим ако се ради о образовању на језику националне мањине, у складу са законом.  

ПРЕВЕНЦИЈА  

Превентивне активности установе на спречавању сегрегације  

У циљу спречавања сегрегације установа спроводи следеће активности:  

- формирање етнички, језички, социјално разноврсних група или одељења која су у складу са структуром учесника у 

образовању на подручју јединице локалне самоуправе као целине, а не само у њеном једном делу;  

- организовање активности које су усмерене на подизање свести запослених у установи и родитеља о препознавању и 

мерама за спречавање сегрегације;  

- јачање капацитета запослених за пружање додатне подршке, конципирање програма и предузимање активности 

усмерених на унапређивање односа међу учесницима у образовању, прихватање различитости и развоју 

интеркултуралности;  

- организовање састанка савета родитеља установе и родитељских састанака у групама и одељењима и обавештавање 

савета, односно родитеља о структури деце и ученика у установи, положају деце и ученика из осетљивих друштвених 

група и добробитима које сва деца и ученици имају у групама и одељењима која су етнички, језички и социјално 

разноврсна;  

- обезбеђивање сразмерне заступљености родитеља деце и ученика припадника националне мањине у савету родитеља 

и општинском савету родитеља. Установа у којој стичу образовање припадници националних мањина статутом 
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уређује и обезбеђује сразмерну заступљеност родитеља деце и ученика припадника националне мањине, односно 

друштвено осетљивих група;  

- обезбеђивање додатне подршке за укључивање у вршњачку групу и инклузивно образовање кроз мере 

индивидуализације наставе, интензивног учења српског језика или језика националне мањине и друге мере подршке у 

складу са потребама учесника у образовању, у складу са Законом.  

ИНТЕРВЕНЦИЈА  

У установи се интервенише одмах: када се сумња у сегрегацију, када поступци родитеља на промени издвојеног 

одељења - објекта предшколске установе или основне школе доведу до сегрегације и када је утврђено постојање 

сегрегације.  

У случају сумње у постојање сегрегације, свако има право да иницира њено утврђивање.  

Иницијативу за спровођење интервентних активности на нивоу установе може покренути установа у којој постоји 

сегрегација, орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручно-педагошког надзора, општински 

савет родитеља, Повереник, Заштитник гађана, Омбудсман, организације које се баве заштитом људских права.  

Када просветни инспектор самостално или са просветним саветником утврди да у установи има више од 25% 

учесника у образовању и који су услед свог личног својства или етничке припадности организовани у посебна 

одељења или групе које нису у складу са законом или када њихов број не одражава структуру становништва на нивоу 

јединице локалне самоуправе, налаже установи мере са роковима за десегрегацију. Ако орган инспекцијског надзора у 

оквиру контролног инспекцијског надзора утврди да установа није ни након предузетих мера и активности извршила 

десегрегацију јер активности превазилазе границе њених објективних могућности, извештава о томе министра, 

школску управу Министарства и орган локалне самоуправе, ради предузимања заједничких мера и активности и 

доношења акционог плана десегрегације.  

Директор установе поступа по службеној дужности или по иницијативи, тако што одмах предузима мере и активности 

у случају када се сумња и када је утврђена сегрегација. Приликом препознавања сегрегације, установа користи 

податке чији је руковалац, у складу са Законом.  

Сматра се да је директор предузео мере десегрегације, ако је у границама објективних могућности предузео мере и 

активности у установи и писмено обавестионадлежне органе, министра, школску управу Министарства и јединицу 

локалне самоуправе о предузетим мерама и обавештава их о њиховим ефектима.  

Сматра се да је директор савесно поступао на десегрегацији и у случају када је, након исцрпених могућности у 

установи, захтевао у писменом облику помоћ и укључивање: надлежног органа јединице локалне самоуправе, 

надлежне школске управе Министарства, Повереника и Заштитника грађана, односно Омбудсмана.  

Уколико је прилив деце из осетљивих друштвених група приликом уписа у припремни предшколски програм, у први 

разред, преласка на нови ниво образовања, преласка из друге установе већи од 25%, установа је дужна да обавести 

министра и јединицу локалне самоуправе.  

Директор установе је одговоран за непредузимање или неблаговремено предузимање одговарајућих мера (у 

случајевима повреда свих забрана, тежих повреда радних обавеза запослених и тежих повреда обавеза ученика 

утврђених Законом) и због таквих непоступања, министар разрешава директора.  

Мере и активности које се спроводе у установи у процесу десегрегације  

У установи у којој се препозна да постоји сегрегација састав тима за заштиту проширује се у складу са потребом и:  

- припрема план десегрегације;  

- координира и прати спровођење плана десегрегације кроз мере и активности примерене специфичностима ситуације 

сегрегације у установи. 

Тим за заштиту у поступку израде плана десегрегације консултује и активно укључује:  

- родитеље деце и ученика који су изложени сегрегацији;  

- децу и ученике који су изложени сегрегацији;  

- представнике родитеља деце и ученика из већинске заједнице;  

- представнике ученичког парламента;  

- представника органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове образовања;  

- представника центра за социјални рад;  

- представника дома здравља;  

- представника организације које се баве заштитом људских права.  

План десегрегације утврђује се на основу анализе узрока сегрегације, специфичности установе и расположивих 

ресурса. Њиме се дефинишу: временска динамика остваривања, одговорна лица, интервентне активности, праћење 

ефеката и кориговање мера у складу са резултатима праћења и показатељи којима се прате резултати.  

Трајање мера десегрегације зависи и од чињеница које су утицале на појаву сегрегације и околности у којима се 

дешава десегрегација.  

У случајевима где је препозната сегрегација, осмишљавање, координацију, извештавање праћење ових активности 

координира тим за заштиту, а надлежна школска управа Министарства прати ефекте примене плана десегрегације и о 

њима извештава министра.  

У случају постојања посебних група или одељења из разлога који није у складу са законом, установа спроводи следеће 

одговарајуће активности у оквиру плана десегрегације:  

- израда плана распоређивања деце и ученика који су били у посебним групама или одељењима, из разлога који нису у 

складу са законом, у друге групе, односно одељења уз вођење рачуна да њихов број драстично не одступа од 

структуре деце, односно ученика са целокупног подручја јединице локалне самоуправе;  
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- у случају учесника у образовању ромске националности, избеглица или мигранта, њихов број у једној групи или 

одељењу не може бити већи од 25% од укупног броја учесника у образовању;  

- активности усмерене на подизање свести запослених у установи о препознавању сегрегације и њеним последицама, 

као што су: презентације анализе стања и дискусије на седницама васпитно-образовног, односно наставничког већа, 

радионице за превазилажење предрасуда и прихватање културолошких разлика; радионице за израду плана 

десегрегације, састанке актива и усаглашавање начина рада; састанке са осталим учесницима у процесу (центром за 

социјални рад, надлежном школском управом Министарства итд.);  

- јачање компетенција запослених за унапређивање квалитета наставе и учења, пружање подршке ученицима који су у 

ризику од осипања и ризичног понашања, формативно оцењивање итд.;  

- активности чији је циљ припрема све деце и ученика у установи укључујући децу и ученике који су били у 

сегрегисаном окружењу за креирање толерантне атмосфере, за интеркултуралност и инклузивно образовање, уз 

одговарајућу разраду механизама безбедности, превенције конфликата међу децом и ученицима као и атмосфере 

уважавања различитости;  

- јачање веза са породицом и локалном заједницом. Организација састанка савета родитеља и обавештавање родитеља 

о ситуацији у установи, представљање плана десегрегације и добробити које ће сви ученици имати;  

- укључивање вршњачке подршке (формирање вршњачког тима за подршку новопридошлим ученицима, укључивање 

ученичког парламента и предочавање значаја њихове улоге у целом процесу);  

- обавештавање надлежног органа јединице локалне самоуправе о потреби обезбеђивања превоза деце и ученика или 

средстава за превоз деце и ученика уколико постоји таква потреба у процесу десегрегације.  

Мере које се примењују за појединачно дете и ученика током процеса десегрегације  

У зависности од врсте сегрегације прописане Правилником, тим за заштиту и тим за инклузивно образовање у 

сарадњи спроводе следеће активности које су обавезни део плана десегрегације, а које су усмерене на појединачно 

дете и ученика:  

- израда плана подршке за свако дете и ученика који је био изложен сегрегацији и који треба да буде премештен у 

другу групу или одељење, другу радну јединицу предшколске установе или школу. Установа израђује план 

транзиције, обезбеђује мере психосоцијалне подршке у циљу развијања самопоуздања, самопоштовања, 

комуникационих вештина, организује мере индивидуализације, по потреби израђује индивидуални образовни план, а 

на основу претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког 

профила детета и ученика и остварује га у сарадњи са родитељем;  

- укључивање детета и ученика који су због свог личног својства били изложени сегрегацији у све школске 

активности, уз извршена прилагођавања на основу плана подршке за дете и ученика или индивидуалног образовног 

плана;  

- организовање интензивног учења (индивидуализована допунска настава, додатна настава и индивидуални рад), 

одговарајуће подршке вршњака деци и ученицима који не познају језик наставе (препоручљиво је формирати парове 

за подршку где ученик који боље зна језик може помоћи другом ученику);  

- организовање вршњачког учења, свакодневних заједничких активности и образовно-васпитног рада са вршњацима 

из других одељења и израда плана транзиције ка редовним одељењима у циљу инклузије;  

- организовање распореда седења деце и ученика у оквиру одељења или групе који подразумева честе ротације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Prilog  

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I AKTIVNOSTI I MERE KOJE POKREĆE USTANOVA U SLUČAJU 

SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI 

DOSTOJANSTVA LIČNOSTI  

UVODNI DEO  

Značenje pojmova i izraza u ovom aktu  

PREVENCIJA DISKRIMINACIJE, VREĐANJA UGLEDA, ČASTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI  

Prava, obaveze i odgovornosti lica u prevenciji diskriminacije i ponašanja kojima se vređa ugled, čast i 

dostojanstvo ličnosti  

Program prevencije diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti  

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  

INTERVENCIJA  

Matrica za procenu rizika od diskriminatornog ponašanja učesnika u obrazovanju  

Diskriminatorno ponašanje kada je izvršilac diskriminacije zaposleni ili treće lice u ustanovi  

POSTUPANJE USTANOVE U SLUČAJU DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA UČESNIKA U 

OBRAZOVANJU 

POSTUPANJE USTANOVE U SLUČAJU DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA ZAPOSLENOG PREMA 

UČESNIKU U OBRAZOVANJU  

Dokumentacija, analiza i izveštavanje  

SEGREGACIJA  

PREVENCIJA  

Preventivne aktivnosti ustanove na sprečavanju segregacije  

INTERVENCIJA  

Mere i aktivnosti koje se sprovode u ustanovi u procesu desegregacije  

Mere koje se primenjuju za pojedinačno dete i učenika tokom procesa desegregacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blankt08_0310.htm#str_1
about:blankt08_0310.htm#str_2
about:blankt08_0310.htm#str_2
about:blankt08_0310.htm#str_2
about:blankt08_0310.htm#str_3
about:blankt08_0310.htm#str_4
about:blankt08_0310.htm#str_5
about:blankt08_0310.htm#str_6
about:blankt08_0310.htm#str_6
about:blankt08_0310.htm#str_7
about:blankt08_0310.htm#str_8
about:blankt08_0310.htm#str_9
about:blankt08_0310.htm#str_10
about:blankt08_0310.htm#str_11
about:blankt08_0310.htm#str_12
about:blankt08_0310.htm#str_12
about:blankt08_0310.htm#str_13
about:blankt08_0310.htm#str_13
about:blankt08_0310.htm#str_14
about:blankt08_0310.htm#str_15
about:blankt08_0310.htm#str_16
about:blankt08_0310.htm#str_17
about:blankt08_0310.htm#str_18
about:blankt08_0310.htm#str_19
about:blankt08_0310.htm#str_20


14 

 

Stručni komentar 

KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG 

DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA 

LIČNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 

• Pravilnik se primenjuje od školske 2018/2019. godine • 

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili 

dostojanstva ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 65/2018 - dalje: Pravilnik) je na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja 

i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni - dalje: Zakon) doneo ministar prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja. Pravilnik uređuje postupanje ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i 

vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti. Postupanje ustanove u takvim slučajevima utvrđeno je u Prilogu - "Preventivne 

aktivnosti i aktivnosti i mere koje pokreće ustanova u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja 

ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti" (dalje: Prilog), koji je sastavni deo Pravilnika.  

Prevencija diskriminacije, vređanja ugleda, časti i dostojanstva ličnosti  

Suština prevencije diskriminacije, vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti (dalje: prevencija diskriminacije i vređanja 

ugleda) jeste primena preventivnih mera i aktivnosti u ustanovi kojima se stvara sigurno i podsticajno okruženje, neguje 

atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije i razvija pozitivan sistem vrednosti.  

Ustanova, u smislu Pravilnika, jeste predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika.  

Dužnost ustanove je da obezbedi navedene uslove za odrastanje i razvoj svakog učesnika u obrazovanju (deteta, učenika, 

odraslog), zaštitu od svih oblika diskriminacije i ponašanja kojim se vređa ugled, čast ili dostojanstvo ličnosti i socijalnu 

reintegraciju diskriminiranog lica i izvršioca diskriminacije.  

Prava, obaveze i odgovornosti lica u prevenciji diskriminacije i vređanja ugleda  

Pravilnikom se uređuje postupanje zaposlenih u cilju prevencije diskriminacije, kao i ponašanja kojima se vređa ugled, čast i 

dostojanstvo ličnosti. Zaposleni je, u smislu Pravilnika, nastavnik, vaspitač, medicinska sestra-vaspitač, defektolog-vaspitač, 

stručni saradnik, sekretar ustanove, saradnik, pedagoški, odnosno andragoški asistent, pomoćni nastavnik, drugo nenastavno 

osoblje i direktor ustanove. Zaposleni su odgovorni, naročito, za svoje izjave i ponašanja kojima se ispoljava i promoviše 

diskriminatorno ponašanje, stereotipi, predrasude i netolerancija prema pripadnicima manjinskih i osetljivih društvenih grupa, 

posebno, u slučaju smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenih teškoća, nedovoljnog poznavanja srpskog jezika ili jezika na 

kome se izvodi nastava, rizika od napuštanja obrazovanja i dr.  

Posebnu obavezu ima zaposleni koji je u Pravilniku označen kao prisutni zaposleni i dežurni nastavnik, odnosno vaspitač i 

svaki nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, odeljenjski starešina, koji je dužan da na celishodan način uvek reaguje i 

obezbedi zaštitu učesnika u obrazovanju od svakog oblika diskriminacije i diskriminatornog ponašanja, zaustavljanjem 

ponašanja koje se neposredno vrši i smirivanjem diskriminisanog lica, izvršioca diskriminacije i posmatrača.  

S druge strane, roditelj je dužan da u najboljem interesu deteta i učenika sarađuje sa ustanovom i učestvuje u merama i 

aktivnostima koje se planiraju, pripremaju i sprovode radi sprečavanja diskriminatornog ponašanja, kao i da uvažava i poštuje 

ličnost i sve aspekte identiteta svog deteta, druge dece, učenika, odraslih, drugih roditelja, zaposlenih i trećih lica.  

Program prevencije diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda  

Program prevencije diskriminacije i diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti (dalje: 

program prevencije) je deo predškolskog, odnosno školskog programa i razvojnog plana, a konkretizuje se godišnjim planom 

rada ustanove. Godišnjim planom rada ustanove, između ostalog, opredeljuju se preventivne aktivnosti, odgovorna lica i 

vremenska dinamika ostvarivanja planiranih aktivnosti.  

Pravilnik propisuje šta program prevencije sadrži.  

Ustanova kontinuirano prati efekte programa prevencije tako što vrši analizu stanja u ostvarivanju ravnopravnosti i jednakih 

mogućnosti. U pripremi analiza učestvuju i predstavnici učesnika u obrazovanju i roditelja. Analiza se razmatra u odeljenjima 

(časovi odeljenjskog starešine i odeljenjskih zajednica), na roditeljskim sastancima, učeničkom parlamentu, stručnim organima 

i timovima i na savetu roditelja. Organ upravljanja, u tom smislu, ima obavezu da najmanje dva puta godišnje kroz izveštaje 

direktora o svom radu i radu ustanove razmatra i pitanja diskriminacije u okviru donošenja akata ustanove (razvojni plan, 

godišnji plan rada, plan stručnog usavršavanja zaposlenih), usvajanja izveštaja o njihovom sprovođenju i razmatranja 

poštovanja opštih principa, ostvarivanja ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća.  

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  

Osnovna nadležnost tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (dalje: tim za zaštitu) je 

postupanje u situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pravilnik navodi i neke od zadataka tima za zaštitu. Ustanova je 

dužna da ima tim za zaštitu, kojeg obrazuje direktor.  

Stalni sastavtima za zaštitu čine: direktor, stručni saradnik-pedagog i psiholog i sekretar ustanove, a povremeno se mogu 

uključivati članovi za konkretne slučajeve iz reda nastavnika i vaspitača ustanove, a može iz reda roditelja, učeničkog 

parlamenta, jedinice lokalne samouprave, odnosno stručnjaka za pojedina pitanja. Direktor određuje psihologa, pedagoga ili, 

izuzetno, drugog zaposlenog - člana tima za zaštitu, koji je odgovoran za vođenje i čuvanje dokumentacije o svim situacijama 

diskriminacije i diskriminatornog ponašanja u kojima učestvuje tim.  

Sednicama tima za zaštitu mogu da prisustvuju predstavnici učeničkog parlamenta i saveta roditelja.  

U ustanovi se interveniše kako u slučaju sumnje na diskriminatorno ponašanje, tako i kada je ono utvrđeno, kada se ono 

priprema, dešava ili se dogodilo. Direktor, zaposleni i treća lica imaju obavezu da prepoznaju diskriminaciju, a ako je 

utvrđena, preduzmu mere i aktivnosti propisane Zakonom i Pravilnikom prema učesniku u obrazovanju, prema zaposlenom, 

roditelju i trećem licu kao izvršiocu diskriminacije i prijavi diskriminaciju nadležnim državnim organima, organima 
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autonomne pokrajine i lokalne samouprave. U smislu Pravilnika, treće lice je predavač, pripravnik-stažista, trener, voditelj, 

instruktor, radnik obezbeđenja i drugo lice sa kojim je ustanova zaključila odgovarajući ugovor, kao i hranitelj, članovi 

porodice, lični pratilac, član organa upravljanja, inspektor, prosvetni savetnik, autor udžbenika, izdavač i druga lica koja se po 

bilo kom drugom osnovu nalaze u prostoru ustanove ili prisustvuju obrazovno-vaspitnom radu.  

Pravilnikom je utvrđena matrica za procenu rizika od diskriminatornog ponašanja učesnika u obrazovanju radi 

preduzimanja odgovarajućih mera i blagovremenog reagovanja na rizike od diskriminatornog ponašanja učesnika u 

obrazovanju. Prema navedenoj matrici uočeno diskriminatorno ponašanje svrstava se u jedan od tri nivoa diskriminatornog 

ponašanja.  

Elementi matrice jesu:  

1) uzrast učesnika u obrazovanju - tim za zaštitu obavlja procenu težine oblika diskriminacije polazeći od relacija koje 

postoje između lica u konkretnom slučaju, i to:  

- prvi nivo diskriminacije kada je ponašanje učesnika u obrazovanju istog ili približnog uzrasta (dete-dete, učenik-učenik, 

odrasli-odrasli), kao i mlađeg prema starijem,  

- drugi nivo diskriminacije kada se uzrasno stariji učesnik u obrazovanju ponaša diskriminatorno prema mlađem licu,  

- treći nivo diskriminacije kada se grupa učesnika u obrazovanju diskriminatorno ponaša prema licu ili drugoj grupi,  

2) intenzitet, trajanje i učestalost diskriminatornog ponašanja - tim za zaštitu kvalifikuje u sledeći teži oblik diskriminacije 

ono diskriminatorno ponašanje koje se ponavlja ili produženo traje u odnosu na isto lice, odnosno lica sa sličnim ili istim 

ličnim svojstvima,  

3) oblik i način diskriminatornog ponašanja - uznemiravanje i ponižavajuće postupanje:  

- diskriminacija drugog nivoa postoji ako uznemiravanje i ponižavajuće postupanje udruženo vrši grupa ili se ono ponavlja, 

odnosno duže traje,  

- diskriminacija trećeg nivoa postoji ako je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje izazvalo strah ili neprijateljsko, 

ponižavajuće i uvredljivo okruženje po diskriminisano lice ili je dovelo do isključivanja ili odbacivanja lica ili grupe lica,  

4) posledica diskriminatornog ponašanja - kada diskriminatorno ponašanje dovodi ili potencijalno može da dovede do 

ugrožavanja fizičkog, odnosno psihičkog zdravlja učesnika u obrazovanju, tim za zaštitu ga kvalifikuje u sledeći teži oblik 

diskriminacije. Ukoliko je u intervenciju na ponašanje uključena spoljašnja zaštita (zdravstvena služba, ustanova socijalne 

zaštite, policija, ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, nadležna školska uprava, jedinica lokalne samouprave, 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, pravosudni organi i dr.) tim za zaštitu ga uvek kvalifikuje kao treći nivo diskriminacije.  

U Pravilniku su navedeni primeri pojedinih tipičnih situacija diskriminatornog ponašanja učesnika u obrazovanju koji mogu 

biti korisni za prepoznavanje diskriminatornog ponašanja. Takođe, date su i definicije pojedinih pojmova koji su u vezi sa 

diskriminatornim ponašanjem i vređanjem ugleda.  

Tim za zaštitu sačinjava Plan zaštite od diskriminacije zajedno sa odeljenjskim starešinom, odnosno vaspitačem, 

psihologom, pedagogom (ukoliko nisu članovi tima za zaštitu), direktorom i roditeljem, a po potrebi i sa drugim nadležnim 

organizacijama i službama. Kada god je moguće, ustanova će uključiti i predstavnike odeljenjske zajednice, odnosno grupe, 

učeničkog parlamenta, kao i učesnike u diskriminaciji.  

Za svaki procenjeni nivo diskriminacije direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i 

obaveštava ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja - nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata od događaja. Pre 

prijave obavlja se razgovor sa roditeljima, osim ako tim za zaštitu, policija ili centar za socijalni rad procene da time može da 

bude ugrožen najbolji interes deteta i učenika.  

Plan zaštite od diskriminacije sadrži:  

- aktivnosti usmerene na promenu ponašanja i stavova koji su doprineli diskriminatornom ponašanju - pojačan vaspitni rad po 

intenzitetu primeren povredi zakonske zabrane (intenzivan), rad sa roditeljem, vaspitnom grupom, odnosno odeljenjskom 

zajednicom, uključivanjem učeničkog parlamenta i saveta roditelja, a po potrebi i organa upravljanja,  

- nosioce tih aktivnosti,  

- vremensku dinamiku,  

- načine kojima će se obezbediti ponovno uključivanje svih učesnika u zajednicu.  

   

Diskriminatorno ponašanje kada je izvršilac diskriminacije zaposleni ili treće lice u ustanovi  

U slučaju kada je izvršilac diskriminacije zaposleni ili treće lice u ustanovi diskriminatorno ponašanje može imati dva vida: 

stavljanje u nepovoljniji položaj ili teži oblik diskriminacije.  

Stavljanje u nepovoljniji položaj je svako postupanje kojim se lice ili grupa lica zbog svog ličnog svojstva stavlja u 

nepovoljniji položaj u bilo kojoj aktivnosti u procesu obrazovanja i vaspitanja ili u vezi sa njim.  

Teški oblici diskriminacije koji su utvrđeni zakonom koji uređuje zabranu diskriminacije, svrstavaju se u treći nivo 

diskriminacije, i to su viktimizacija, segregacija, govor mržnje, podsticanje i udruživanje radi vršenja diskriminacije, fizički 

napad motivisan mržnjom zbog nacionalne pripadnosti, vere, pola ili drugog ličnog svojstva i svi drugi oblici diskriminacije 

koji izazivaju naročito teške posledice po diskriminisano lice, odnosno grupu. Imajući u vidu da segregacija predstvalja težak i 

relativno raširen oblik diskriminacije, Pravilnik je posebno obradio pitanja u vezi sa segregacijom, i to prevenciju, kao i 

intervencije, i to mere i aktivnosti koje se sprovode u ustanovi u procesu desegregacije i mere koje se primenjuju za 

pojedinačno dete i učenika tokom procesa desegregacije.  

Pravilnik uznemiravanje i ponižavajuće postupanje učesnika u obrazovanju definiše kod teških oblika diskriminacije, a 

ono postoji kada se učesnik u obrazovanju, kao izvršioca diskriminacije na takav način obraća licu ili pripadnicima određene 

grupe lica. Međutim, ono se kvalifikuje kao prvi nivo diskriminacije.  
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Navedeni su primeri pojedinih tipičnih situacija stavljanja u nepovoljniji položaj učesnika u obrazovanju, kao i pojedini 

primeri teških oblika diskriminacije.  

Postupanje ustanove u slučaju diskriminatornog ponašanja  

Kada ustanova sazna za diskriminatorno ponašanje dužna je da sprovede postupak utvrđen Pravilnikom. Saznanje o 

diskriminatornom ponašanju, bilo da se radi o diskriminatornom ponašanju zaposlenog u ustanovi ili diskriminatornom 

ponašanju učesnika u obrazovanju, informacija može da se dobije na različite načine, i to opažanjem, na osnovu sumnje ili 

informacije da se diskriminacija priprema, događa ili se dogodila.  

Informacija može da se dobije neposredno - usmeno, u pisanom obliku, korišćenjem digitalnih sredstava, poveravanjem od 

samog diskriminisanog učesnika u obrazovanju ili posredno - od njegovog roditelja, vršnjaka, zaposlenih, trećih lica kao 

svedoka, kao i na osnovu anonimne prijave.  

Postupanje ustanove kada su učesnici u obrazovanju diskriminisani ili izvršioci diskriminacije  

Pravilnk uređuje postupanje ustanova kada je učesnik u obrazovanju diskriminisano lice, izvršilac diskriminacije, odnosno 

svedok, a redosled postupanja u intervenciji zavisi od toga da li se diskriminatorno ponašanje priprema, događa ili se dogodilo. 

Redosled postupanja dajemo u sledećoj tabeli:  

Redosled postupanja ustanove kada su učesnici u obrazovanju diskriminisani ili izvršioci diskriminacije  

- proveravanje dobijene informacije da se diskriminatorno ponašanje priprema ili se dogodilo - obavlja se prikupljanjem 

informacija, direktno ili indirektno kako bi se utvrdile odlučujuće činjenice na osnovu kojih se potvrđuje ili odbacuje sumnja 

na diskriminatorsko postupanje,  

- zaustavljanje diskriminatornog ponašanja i smirivanje učesnika - obaveza je svih zaposlenih u ustanovi, a naročito 

najbližeg prisutnog zaposlenog, dežurnog nastavnika, odnosno vaspitača ili radnika obezbeđenja da odlučno prekine sve 

aktivnosti, razdvoji i smiri učesnike što podrazumeva, prvenstveno odvojene razgovore sa izvršiocem diskriminacije i sa 

diskriminisanim licem,  

- obaveštavanje i pozivanje roditelja - ustanova obaveštava i poziva roditelja na prijavljeni broj kontakt telefona odmah 

nakon zaustavljanja sukoba učesnika - deteta ili učenika (kao diskriminisanog lica i izvršioca diskriminacije). Ukoliko roditelj 

nije dostupan, ustanova odmah obaveštava centar za socijalni rad,  

- prikupljanje relevantnih informacija i konsultacije - sprovodi se u ustanovi radi razjašnjavanja okolnosti konkretnog 

slučaja, analiziranja činjenica na što objektivniji način, kao i procene nivoa diskriminacije, rizika i preduzimanja odgovarajućih 

mera i aktivnosti. Ukoliko u toku ovog postupka direktor i tim za zaštitu zbog složenih okolnosti ne mogu sa sigurnošću da 

procene nivo diskriminacije, kao i da odrede odgovarajuće mere i aktivnosti, u konsultacije uključuju nadležne organe i druge 

organizacije i službe,  

- preduzimanje mera i aktivnosti prema učesniku u obrazovanju, i to za sve nivoe diskriminacije. Plan zaštite od 

diskriminacije sačinjava se za konkretnu situaciju svakog od nivoa i za sve učesnike - diskriminisano lice, izvršioca 

diskriminacije i svedoke,  

- praćenje efekata preduzetih mera i aktivnosti - ustanova, odnosno odeljenjski starešina, vaspitač, tim za zaštitu, psiholog i 

pedagog (ako nisu članovi tima) prate efekte preduzetih mera i aktivnosti radi provere uspešnosti i planiranja zaštite i drugih 

aktivnosti ustanove.  

   

Postupanje ustanove u slučaju diskriminatornog ponašanja zaposlenog prema učesniku u obrazovanju  

Kada je zaposleni izvršilac diskriminacije, a diskriminisano lice, odnosno svedok - učesnik u obrazovanju, redosled 

postupanja u intervenciji takođe, zavisi od toga da li se na osnovu informacije diskriminatorno ponašanje zaposlenog priprema, 

događa ili se dogodilo. Redosled postupanja dajemo u sledećoj tabeli:  

Redosled postupanja u intervenciji u slučaju diskriminatornog ponašanja zaposlenog prema učesniku u obrazovanju  

- zaustavljanje diskriminatornog ponašanja - obaveza svakog lica koje ima saznanje o diskriminatornom ponašanju je da 

reaguje prekidanjem takvog postupanja zaposlenog i pozivanjem pomoći,  

- smirivanje situacije podrazumeva obezbeđivanje sigurnosti i podrške za učesnika u obrazovanju,  

- obaveštavanje i pozivanje roditelja i informisanje vaspitača, odnosno odeljenjskog starešine odvija se paralelno sa 

zaustavljanjem postupanja i smirivanjem učesnika, sa najminimalnijim vremenskim razmacima,  

- podnošenje prijave direktoru ustanove radi pokretanja postupka u kome se prikupljaju informacije o diskriminatorskom 

postupanju zaposlenog i na osnovu relevantnih činjenica preduzimaju mere u skladu sa Zakonom,  

- konsultacije tima za zaštitu koje se odvijaju radi prikupljanja svih relevantnih činjenica za donošenje plana zaštite od 

diskriminacije i praćenju efekata mera za učesnika u obrazovanju kao diskriminisano lice,  

- obaveštavanje ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja - nadležne školske uprave, od strane direktora ustanove u 

roku od 24 sata od izvršenog, odnosno od saznanja o diskriminatornom ponašanju zaposlenog prema učesniku u obrazovanju,  

- kontinuirano praćenje efekata preduzetih zaštitnih mera prema diskriminisanom licu i svedoku-učesniku u obrazovanju.  

Navedeni postupak se sprovodi i u slučaju kada diskriminatorno ponašanje ispoljava lice koje nije zaposleno u ustanovi, uz 

obavezu ustanove da podnese pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Ukoliko se sumnja u diskriminatorno 

postupanje direktora, ta sumnja se prijavljuje ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja.  

Dokumentacija, analiza i izveštavanje  
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Tim za zaštitu vodi pedagošku dokumentaciju i evidentira podatke o diskriminisanim licima, izvršiocima diskriminacije, 

događaju, preduzetim radnjama i dr., i to je obaveza psihologa ili pedagoga, a izuzetno, drugog člana tima za zaštitu koga je 

odredio direktor. Tim za zaštitu sačinjava izveštaj dva puta godišnje, koji direktor dostavlja organu upravljanja, savetu 

roditelja i učeničkom parlamentu. Ovlašćeno lice u ustanovi ima obavezu da ažurira podatke o diskriminaciji.  

Ustanova u sprovođenju programa prevencije i interventnih mera i aktivnosti preduzima sledeće aktivnosti:  

1) prati ostvarivanje programa zaštite od diskriminacije u ustanovi - izveštaj o ostvarivanju programa zaštite sastavni je deo 

godišnjeg izveštaja o radu ustanove i dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja - odnosno nadležnoj 

školskoj upravi;  

2) evidentira sve slučajeve diskriminacije u ustanovi;  

3) prati ostvarivanje konkretnih planova zaštite;  

4) analizira stanje i izveštava.  

Segregacija  

Segregacija predstavlja težak oblik diskriminacije. Radi se o izdvajanju učesnika u obrazovanju na osnovu ličnog svojstva, i to 

kada se učesnici u obrazovanju u ustanovi ili u vezi sa radom ustanove, zbog svog ličnog svojstva, neopravdano odvajaju od 

drugih učesnika i isključuju iz aktivnosti grupe ili odeljenja, obrazuju zasebne grupe ili odeljenja iz razloga koji nije u skladu 

sa Zakonom i posebnim zakonom, odnosno u grupi, odeljenju ili u ustanovi struktura učesnika u obrazovanju u pogledu 

pripadnosti različitim etničkim i drugim osetljivim društvenim grupama drastično odstupa od strukture dece i učenika sa 

područja ustanove, osim ukoliko je to posledica specifičnosti ustanove, u skladu sa zakonom.  

Drastično odstupanje od strukture dece i učenika sa područja ustanove, kada to nije posledica specifičnosti ustanove u skladu 

sa zakonom, u smislu Pravilnika, postoji kada je više od 25% dece iz osetljivih društvenih grupa u predškolskoj ustanovi i 

učenika u osnovnoj školi, grupi i odeljenju pojedinačno. Ako je ustanova na području jedinice lokalne samouprave u 

blizini naselja u kome živi nacionalna manjina ili osetljiva društvena grupa, struktura dece i učenika u ustanovi treba 

da odražava strukturu stanovništva cele jedinice lokalne samouprave, osim ako se radi o obrazovanju na jeziku 

nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.  

Preventivne aktivnosti ustanove na sprečavanju segregacije i intervencija  

Ustanova sprovodi određene aktivnosti u cilju sprečavanja segregacije, kao što je formiranje etnički, jezički, socijalno 

raznovrsnih grupa ili odeljenja koja su u skladu sa strukturom učesnika u obrazovanju na području jedinice lokalne 

samouprave kao celine, a ne samo u njenom jednom delu. Moguće je organizovanje i drugih aktivnosti koje su usmerene na 

podizanje svesti zaposlenih u ustanovi i roditelja o prepoznavanju i merama za sprečavanje segregacije, jačanje kapaciteta 

zaposlenih za pružanje dodatne podrške, kao i koncipiranje programa i preduzimanje aktivnosti usmerenih na unapređivanje 

odnosa među učesnicima u obrazovanju i prihvatanje različitosti.  

Intervencija u ustanovi se sprovodi odmah kada se sumnja u segregaciju, kada postupci roditelja na promeni izdvojenog 

odeljenja - objekta predškolske ustanove ili osnovne škole dovedu do segregacije i kada je utvrđeno postojanje segregacije.  

Kada prosvetni inspektor samostalno ili sa prosvetnim savetnikom utvrdi da u ustanovi ima više od 25% učesnika u 

obrazovanju i koji su usled svog ličnog svojstva ili etničke pripadnosti organizovani u posebna odeljenja ili grupe koje nisu u 

skladu sa zakonom ili kada njihov broj ne odražava strukturu stanovništva na nivou jedinice lokalne samouprave, nalaže 

ustanovi mere sa rokovima za desegregaciju. Ako organ inspekcijskog nadzora u okviru kontrolnog inspekcijskog 

nadzora utvrdi da ustanova nije ni nakon preduzetih mera i aktivnosti izvršila desegregaciju jer aktivnosti prevazilaze granice 

njenih objektivnih mogućnosti, izveštava o tome ministra nadležnog za poslove obrazovanja, školsku upravu ministarstva i 

organ lokalne samouprave, radi preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti i donošenja akcionog plana desegregacije.  

Direktor ustanove postupa po službenoj dužnosti ili po inicijativi, tako što odmah preduzima mere i aktivnosti u slučaju kada 

se sumnja i kada je utvrđena segregacija. Smatra se da je direktor preduzeo mere desegregacije ako je u granicama 

objektivnih mogućnosti preduzeo mere i aktivnosti u ustanovi i pismeno obavestio nadležne organe (ministra nadležnog za 

poslove obrazovanja, školsku upravu ministarstva i jedinicu lokalne samouprave) o preduzetim merama i obaveštava ih o 

njihovim efektima, kao i u slučaju kada je direktor nakon iscrpenih mogućnosti u ustanovi, zahtevao u pismenom obliku 

pomoć i uključivanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, nadležne školske uprave ministarstva za poslove 

obrazovanja, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, odnosno Pokrajinskog zaštitnika građana - 

ombudsmana.  

Ukoliko je priliv dece iz osetljivih društvenih grupa prilikom upisa u pripremni predškolski program, u prvi razred, prelaska na 

novi nivo obrazovanja, prelaska iz druge ustanove veći od 25%, ustanova je dužna da obavesti ministra i jedinicu lokalne 

samouprave.  

Pravilnikom su utvrđene mere i aktivnosti koje se sprovode u ustanovi u procesu desegregacije, kao i mere koje se 

primenjuju za pojedinačno dete i učenika tokom procesa desegregacije. Prikaz navedenih mera i aktivnosti dajemo u 

sledećim tabelama.  

Mere i aktivnosti koje se sprovode u ustanovi u procesu desegregacije  

- izrada plana raspoređivanja dece i učenika koji su bili u posebnim grupama ili odeljenjima iz razloga koji nisu u skladu sa 

zakonom, u druge grupe, odnosno odeljenja uz vođenje računa da njihov broj drastično ne odstupa od strukture dece, odnosno 

učenika sa celokupnog područja jedinice lokalne samouprave,  

- u slučaju učesnika u obrazovanju romske nacionalnosti, izbeglica ili migranta, njihov broj u jednoj grupi ili odeljenju ne 

može biti veći od 25% od ukupnog broja učesnika u obrazovanju,  

- aktivnosti usmerene na podizanje svesti zaposlenih u ustanovi o prepoznavanju segregacije i njenim posledicama,  

- jačanje kompetencija zaposlenih za unapređivanje kvaliteta nastave i učenja, pružanje podrške učenicima koji su u riziku od 
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osipanja i rizičnog ponašanja itd,  

- aktivnosti čiji je cilj priprema sve dece i učenika u ustanovi uključujući decu i učenike koji su bili u segregisanom okruženju 

za stvaranje tolerantne atmosfere, za interkulturalnost i inkluzivno obrazovanje,  

- jačanje veza sa porodicom i lokalnom zajednicom, posebno organizovanjem sastanka saveta roditelja i obaveštavanjem 

roditelja o situaciji u ustanovi, predstavljanje plana desegregacije i dobrobiti koje će svi učenici imati,  

- uključivanje vršnjačke podrške (formiranje vršnjačkog tima za podršku novopridošlim učenicima, uključivanje učeničkog 

parlamenta i predočavanje značaja njihove uloge u celom procesu),  

- obaveštavanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o potrebi obezbeđivanja prevoza dece i učenika ili sredstava za 

prevoz dece i učenika ukoliko postoji takva potreba u procesu desegregacije.  

   

Mere koje primenjuje tim za zaštitu za pojedinačno dete i učenika tokom procesa desegregacije  

- izrada plana podrške za svako dete i učenika koji je bio izložen segregaciji i koji treba da bude premešten u drugu grupu ili 

odeljenje, drugu radnu jedinicu predškolske ustanove ili školu,  

- uključivanje deteta i učenika koji su zbog svog ličnog svojstva bili izloženi segregaciji u sve školske aktivnosti, uz izvršena 

prilagođavanja na osnovu plana podrške za dete i učenika ili individualnog obrazovnog plana,  

- organizovanje vršnjačkog učenja, svakodnevnih zajedničkih aktivnosti i obrazovno-vaspitnog rada sa vršnjacima iz drugih 

odeljenja i izrada plana tranzicije ka redovnim odeljenjima u cilju inkluzije,  

- organizovanje rasporeda sedenja dece i učenika u okviru odeljenja ili grupe koji podrazumeva česte rotacije.  

 


