
 

Влада Републике Србије      Београд, 7.10.2014. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

др Срђан Вербић 

министар 

 

Предмет: провера безбедности школских дворишта 

 

 Мрежа организација за децу Србије – МОДС изражава дубоку узнемиреност и 
жаљење поводом два случаја у последњих месец дана у којима су повређени ученици 
на спортском игралишту и школском дворишту у Београду и Књажевцу. 

Последњи случај се десио у школском дворишту у Књажевцу и завршио трагично. 
Школа и школска дворишта безусловно треба да буду безбедна места за сву децу и 

недопустиво је за наше друштво и заједницу да нам деца страдају док се играју. 
Нажалост, стиче се утисак да увек каснимо и да само реагујемо када до трагичног 
догађаја већ дође.  

 Зато позивамо Министарство просвете, науке и технолошког развоја да упути 

захтев свим директорима школа у Србији да провере безбедност школских 

дворишта и предузму све неопходне мере у циљу подизања нивоа безбдности у 

читавој школи о томе писмено обавесте министарство. 
 Подсећамо да у свакој школи постоје Школски одбори, Савети родитеља и 

Тимови за безбедност ученика и заштиту од насиља који доносе и одлуке које се 
односе на безбедност деце у школама. Ова тела треба активно да раде у складу са 
надлежностима које су прописане законом и да се озбиљно баве питањима која се 

односе на живот и боравак деце у школи. 
 Безбедност деце није у надлежности само школа већ и локалних самоуправа 

које морају преузети одговорност за исправност опреме, справа и реквизита у 
школским двориштима, без обзира да ли се одређени инциденти дешавају ван радног 
времена или у току рада школа. Локалне заједнице не могу бити аболиране 

одговорности и треба да предузму све одговарајуће превентивне мере за безбедност 
деце. 

 Мрежа организација за децу Србије – МОДС очекује брзу и хитну реакцију и 
да се у овом случају нећемо ослањати на волонтеризам директора школа, да нешто 
учине или провере, да ће се постојећи закон и подзаконска акта доследно спроводити 

и да ће се приступити решавању проблема системски, одговорно и превентивно – да 
више ниједно дете не страда у школском дворишту. Надамо се да ћете нам 

одговорити на овај допис и обавестити о предузетим корацима. 
 

У име Мреже организација за децу Србије - МОДС 

 
с поштовањем 

Саша Стефановић  

Мрежа организација за децу Србије – МОДС формирана је у мају 2011. године и тренутно 
окупља преко 90 организација цивилног друштва које се баве децом и заштитом њихових права.  
Мисија Мреже организација грађанског друштва за децу је остваривање права, унапређење 
положаја и побољшање квалитета живота деце у Србији. Мрежа се својим радом залаже за 
остваривање права све деце, смањење сиромаштва деце, за доступно квалитетно формално и 
неформално образовање и културу, за доступну квалитетну заштиту здравља и здраву  
животну средину, да сва деца расту безбедно и буду заштићена од злостављања, занемаривања, 



 

искоришћавања и насиља, да се адекватније планира и транспарентније троши буџет за децу, за 
стварање и развијање инклузивног друштва. 


