
 

 

 

 
СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ  

ОД НАСИЉА У ФЕБРУАРУ 
 

На састанку  одржаном 29.11.2019. године Влада РС је заједно са 
представницима УНИЦЕФ-а, Фондације Тијане Јурић, Удружења „Друг није 
мета“ и представницима репрезентативних синдиката констатовала да је 
неопходно форимирати посебну Радну групу која би се бавила превенцијом 
и сузбијањем насиља у школама. У складу са тим Влада РС је на седници 
одржаној дана 20.12.2019. донела Закључак о образовању Радне групе за 
за превенцију и сузбијање насиља у школама и у рад исте укључила и 
Софију Мандарић, дефектолошкињу из Сомбора, као представницу СРПС–
а из квоте репрезентативних синдиката 

У петак 17.01.2020. године одржан је први састанак Радне групе 
којим је председавала председница Владе Републике Србије Ана Брнабић. 
Састанку су присуствовали и  потпредседник Владе и министар 
унутрашњих послова Небојша Стефановић, министар за рад, 
запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Ђорђевић, министар 
просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, представници 
других министарстава, као и представници Уницефа, Фондације „Тијана 
Јурић“, Форума београдских гимназија, Удружења „Друг није мета“ и 
представници репрезентативних синдиката. 

Учесници састанка изнели су низ предлога о начину решавања 
вршњачког насиља,посебно нагласивши да се у време дигиталних и 
информационих технологија мора мењати и приступ у превенцији и  
решавању овог озбиљног  проблема. У складу са тим, договорен је развој 
иновативних метода, укључујући и апликације за превенцију, заштиту и 
процедуру за пријаву насиља. Констатовано је да би било важно да у раду 
Радне групе учествују и представници организације директора школа, због 
важности улоге коју имају у спровођењу процедура везаних за превецију 
насиља и одговорности коју имају у вези са тим. Договорено је да се 
унапреде постојећа решења у Правилнику о протоколу поступања  установe  
у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који прописује 
поступање школе у случајевима насиља. 

На састанку је потврђено да ће  Стратегија за превенцију и заштиту 
деце од насиља бити усвојена наредног месеца. 
 
Београд,17.01.2020. год.                              Софија Мандарић,с.р. 
                                                 чланица радне групе и представница СРПС-а                
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