
План рада Тима за превенцију насиља, занемаривања и 
злостављања Средње економске школе: 

 
Састав Тима: 
 

1. Гајић Александра  - руковoдилац тима   
2. Ристановић Стана  
3. Симић Драгана   
4. Петровић Јелена                        
5. Тешић Радинко                                        
6. Вуловић Милена                             
7. Станојевић Славица    
8. Митровић Слађана              
9. Јанев Стефан, представник ученичког парламента  
10. Кристина Станојевић, представница Ученичког парламента 
11. Блажић Александар, представник Савета родитеља  

 
Директор, Деспотовић Mиодраг, помоћници директора, Бранка Репић и Ненад 
Каитовић и секретар школе Катарина Филиповић, иако формално нису чланови 
Тима такође имају обавезе и одговорности у вези са реализацијом Програма за 
школску 2019-2020 и функционисањем Тима. 

 
Превенција 
 

Активност Одговорна особа/е Време 
реализације 

Израда Програма, Акционих 

планова, образаца, упутстава и 

препорука за Стручне активе 

Александра Гајић август / септембар 

Упознавање Савета родитеља са 

правном регулативом, Протоколом, 
Програмом заштите ученика од 

насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања и са 
одговарајућим правлиницима 

школе који регулишу ову област 

Деспотовић Миодраг, 

Александра Гајић, родитељ 
члан Тима 

септембар / 

октобар 

Упознавање Ученичког парламента 

са правном регулативом, 

Протоколом, Програмом заштите 
ученика од насиља, 

дискриминације, злостављања и 

занемаривања и са одговарајућим 

правлиницима школе који 

регулишу ову област 

Драгана Симић, Комисија за 

сарадњу са Ученичким 

парламентом, ученици чланови 
Тима, представници ученичког 

парламента 

септембар / 

октобар 

Информисање родитеља о правној 

регулативи, Протоколу, Програму 

заштите ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 

занемаривања и са одговарајућим 
правлиницима школе који 

регулишу ову област (на 

родитељским састанцима) 
 

Одељењске старешине септембар / 

октобар 



Проширивање Програма превенције 
идејама и решењима које предложе 

Школски одбор, Савет родитеља, 
Наставничко веће, ваннаставно 

особље и Ученички парламент и оним 
који проистекну из редовне анализе 

безбедности 

Александра Гајић, Деспотовић 

Миодраг 

новембар  

Вршњачке радионице / предавања за 
ученике (ненасилна комуникација, 

активно слушање, конструктивно 
решавање конфликата, прихватање 

различитости и  сл.); 

Александра Гајић, Драгана 

Симић уз ангажман вршњачких 

едукатора и локалних НВО које 
се баве овом проблематиком 

до краја школске 

године 

 

Организовање предавања / радионица 

за родитеље (на родитељским 

састанцима) 

Драгана Симић, Александра 

Гајић и разредне старешине  

новембар 2019. и 

март 2020. 

Организовање округлог стола / 
трибине за ученике трећег и четвртог 

разреда о болестима зависности (од 
дроге, алкохола...); 

Тешић Радинко у сарадњи са 

ученичким парламентом 

фебруар / март 

2020. 

Организовање округлог стола / 

трибине за ученике о заштити од 
електронског насиља; 
 

Тешић Радинко у сарадњи са 

ученичким парламентом 

април / мај 2020. 

Израда и постављање сталних 

информативних паноа, плаката, 
„кутије поверења“, кутка за ненасиље 
и сл. у школи; 

наставници грађанског 

васпитања, Тешић Радинко 

континуирано 

током школске 
године 

Организовање округлог стола / 
трибине за ученике о насиљу у 
партнерским односима; 
 

Драгана Симић и Александра 

Гајић 

април 2020. 

Реализација часова са темама из ових 
области у оквиру грађанаског 

васпитања, верске наставе, 
психологије, филозофије, социологије, 
историје, географије, српског језика и 
осталих предмета и на часовима 
одељењске заједнице. 

координира Бранка Репић, 
одговорни руководиоци 

Стручних актива 

континуирано 
током школске 

године 

Оглашавање (на различите начине) 
правила понашања; 

 

Миодраг Деспотовић, секретар 

школе, Ненад Каитовић 

континуирано 

током школске 

године 

Организовање спортских такмичења и 
фер-плеј турнира; 

 

Јелена Петровић по једно у сваком 
полугодишту 

Укључивање ученика у све активности 

Министарства, Канцеларије за младе и 
НВО а које се односе на превенцију 
болести зависности и превенцију 

насиља 

Александра Гајић, Драгана 

Симић 

континуирано 

током године 

 
Интервенција 
 
Одговорности у области интервенције су разрађене у оквиру Програма и у оквиру 
Корака и Процедура за интервенцију. Психолог, педагог, одељенске старешине, 
дежурни наставници имају прецизно дефинисане одговорности. Чланови Тима ће 
бити укључивани према потреби у консултацијама око процене ризика и мера 
интервенције. 
 
Септембар 2019.                                                         Александра Гајић, психолог  
 

                                         


