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У ппнедељак 22.11.2021. гпдине дпщлп је дп инцидента између ушеника треће гпдине 

Екпнпмскп-тргпвинске щкпле из Кпспвске Митрпвице, шиме је изврщенп физишкп насиље ушеника 
Н.К. над ушеникпм Л.М. у кпме је ушеник Л.М. задпбип лакщу ппвреду. 
 Ушеници Н.К. и Л.М. нису претхпднп били у свађи, и нису претхпднп тпкпм дружеоа 
ппказивали билп кпји пблик насиља у щкпли и ван щкпле, ппменути ушеници су преама изјавама 
кпје су дали, дпбри другпви. 
 У ппнедељак 22.11.2021. гпдине ушеници Н.К. и Л.М. су ппсле шаса физишкпг васпитаоа, у 
перипду између 5. и 6. шаса птищли дп тпалета, са оима је бип и ушеник Ф.Т.  
 Дпк су били у предспбљу тпалета, ушеници су се ппслужили шпкпладпм, разгпварали и 
щалили се, да би у једнпм тренутку, ушеник Н.К. рекап ушенику Л.М. " хпћещ да те убпдем", затим 
из чепа извадип пщтар предмет – бритву, и убп тим пщтрим предметпм ушеника Л.М. у бутину 
леве нпге. Видевщи да тп уствари није щала, ушеник  Н.К. је у једнпм тренутку, да би се на неки 
нашин пправдап и извинуп другару  Л.М., шак рекап "убпди и ти мене". Пвакав непрпмищљен и 
ппасан пптез ушеника Н.К. или "ппасна ушенишка игра" уз недпзвпљенп нпщеое пщтрпг предмета – 
бритве у щкпли, дпвела је дп  ппвреде леве нпге ушеника Л.М.  

Према изјавама ушеника, ппщтп је билп лаганп крвареое, нису хтели никпм да пријављују 
инцидент, а тиме су прикрили насиље, птищли су заједнп у кипск, купили папирну марамицу, 
пбрисали крвареое, и ушеник Л.М. је нпрмалнп птищап на 6. шас, на кпме је бип вепма активан,  
такп да никп у пдељеоу није приметип ппвреду. 
 Накпн заврщетка шаспва, ушеник Л.М. је са другпм птищап у Дпм здравља, јер му је рана 
ппнпвп крварила. Ппщтп се ради п малплетнпм ушенику, пп утврђенпј прпцедури, пбавещтена је 
Пплиција и Центар за спцијални рад. Шкпла је п тпм дпгађају сазнала некпликп сати касније, из 
медија. 
 Шкпла је пп сазнаоу п пвпм насиљу, у складу са Закпнпм, и Прптпкплпм за ппступаое у 
устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое у слушају насиља између ушеника, у 
рпку пд 24 шаса пд сазнаоа за насиље, ппзвала ушенике и оихпве рпдитеље, кап и присутнпг 
ушеника Ф.Т. са рпдитељем, узела писмене изјаве и пбавестила Шкплску управу у Кпспвскпј 
Митрпвици.   

Тим за ппступаое у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое, је 
такпђе прикупип све ппдатке п пвпм дпгађају, изјаве ушеника, пдељеоских старещина, 
предметних и дежурних наставника, и сашинип Записник п пвпм дпгађају, у кпме је ушеник Н.К 
ппвредип ушеника Л.М. Тим за ппступаое у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 
занемариваое је утврдип да је ушеник Н.К. прпузрпкпвап трећи нивп насиља над ушеникпм Л.М. и 
предлпжип Директпру щкпле, да у закпнскпм рпку пд 8 дана, ппкрене дисциплински ппступак 
прптив ушеника Н.К.  
 Директпр щкпле је у предвиђенпм закпнскпм рпку ппкренуп дисциплински ппступак 
прптив ушеника 3. гпдине Н.К., а кпји се према Закпну мпра пкпншати у рпку пд 30 дана. Ппвређени 
ушеник Л.М. пд 29.11.2021. гпдине редпвнп ппхађа наставу. Над ушеницима кпји су ушествпвали у 
пвпм инциденту, укљушена је мера ппјашанпг педагпщкпг надзпра дп пкпншаоа дисциплинскпг 
ппступка. 
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