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Почела је ДЕЧЈА НЕДЕЉА, традиционално, сваке године у првој 

пуној недељи октобра. Право је време да се ви, деца, упознате са 

својим правима, а ми, одрасли, подсетимо своје одговорности и 

обавезе према деци.  

Генерална скупштина Уједињених нација, усвојила је 

20.новембра 1989.године Конвенцију о правима детета, као 

први међународни уговор који се посебно и свеобухватно бави 

правима деце. Конвенцију је ратификовала 191 земља света 

међу којима и наша земља и тиме постаје обавезна и морају да 

је поштују сви - државни органи, институције и организације 

које се баве децом, особе које раде у тим организацијама, 

родитељи, али и сама деца. Према Конвенцији,  дететом се 

сматра особа која још није навршила 18 година, то јест, до 

пунолетства.                                                                                                

Конвенција почива на четири темељна принципа, без чијег 

задовољења није могуће остварити ни остала права : 

1. ПРАВО НА ЖИВОТ, ОПСТАНАК И РАЗВОЈ које држава 

мора да обезбеди сваком детету   (Члан 6); 

2. НЕДИСКРИМИНАЦИЈА свој деци без обзира на: расу, пол, 

боју, језик, вероисповест, национално, етничко или 

социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, 

рођење или други статус детета, његовог родитеља или 

старатеља (Члан 2); 

3. НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА  (Члан 3); 

4. УВАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА ДЕТЕТА, право детета да 

изрази своје мишљење у свим стварима и поступцима који 

га се непосредно тичу и да се његово мишљење узме у 

обзир (Члан 12). 
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✓ Нема више, односно мање важних права; свако право може у 

одређеној ситуацији да постане најзначајније за поједино 

дете; 

✓ Ниједно дете није толико мало да не може да изрази своју 

потребу, жељу или мишљење; 

✓ Да ли је нека одлука важна за само дете знаћемо тек онда 

када га то питамо. 

✓ Права детета НЕ ЗНАЧЕ АПСОЛУТНУ СЛОБОДУ ЧИЊЕЊА. 

Суштина права је да се обезбеди живот и развој у сигурности, 

здравом окружењу, ... 

✓ Не дајемо МИ деци права, већ им она ПРИПАДАЈУ рођењем. 

Учећи да имају права, деца истовремено уче да та иста права 

припадају и другима. Залажући се за поштовање сопствених 

права, деца развијају осећај одговорности и поштовања 

права других појединаца и група. Исто тако, учествујући у 

доношењу одлука, преузимају на себе и одговорност за 

њихову примену. 

 

Свака школа, па и наша, поседује ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И 

БЕЗБЕДНОСТИ  УЧЕНИКА. Овим Правилником предвиђене су 

мере заштите и поступци и начин да се осигура безбедан 

боравак  ученика у школи. 

 

 

 

ШКОЛА ТРЕБА ДА БУДЕ БЕЗБЕДНА И ПОДСТИЦАЈНА                                              

СРЕДИНА ЗА СВУ ДЕЦУ/ УЧЕНИКЕ. 
 

 



 3 

Влада Републике Србије у жељи да обезбеди овакве услове, 

усвојила је  

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама. 

Посебни протокол је намењен директорима, наставницима, 

васпитачима, стручним сарадницима, ненаставном особљу, 

деци и ученицима, родитељима, представницима локалне 

заједнице, као и другим институцијама које су укључене у 

превенцију и решавање проблема насиља. Коришћење овог 

документа треба да допринесе стварању услова за несметан 

развој и учење деце и младих и да омогући квалитетан рад у 

образовно-васпитним установама.                                                              

Сходно томе, у нашој школи формиран је Тим коме се у свако 

доба можете и треба да се обратите, а чланови Тима су у 

обавези да све испитају и предузму одговарајуће мере и кораке.  

 

Тим чине: Бугар Маринел (директор), Јелена Савић 

(секретар, правник), Такач Бисера (наставник), 

Моника Бренда (наставник), Гилезан Мирјана 

(педагог),  Лавиника Лападат Бренда и Софија 

Стамболија (наставник). 

 

Ускоро, у нашој библиотеци, биће изложени на видном месту 

сви Правилници, Протоколи, Конвенција, Буквар дечјих права, 

различите брошуре, књиге и приручници. Моћи ћете да 
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прочитате и пронађете све што вас занима о вашим правима, 

вашој безбедности и мерама које у то име школа предузима. 

 

Са жељом да вам ова школска година буде успешна, да 

остварите своја права (притом поштујући и права других) 

најсрдачније вас поздрављам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У име Дечјег савеза, 

Наташа Ненин 

 


