
ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ 
УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА



Свако ко ради у школи 
дужан је да реагује на 

појаву насиља-
учитељ,

одељењски старешина 
као и 

предметни наставник.

.



Насиље, злостављање и занемаривање по 
нивоима: (Исти облици могу да се појаве на више нивоа, али 

се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, 
последицама)

ОБЛИЦИ 
НАСИЉА И 
ЗЛОСТАВЉАЊА

ФИЗИЧКО ПСИХИЧКО СОЦИЈАЛНО СЕКСУАЛНО ИК ТЕХНОЛОГИЈАМА

ПРВИ 
НИВО

ударање чврга, 
гурање, 
штипање, 
гађање, гребање, 
чупање, уједање, 
саплитање, 
шутирање, 
прљање, 
уништавање 
ствари...

Омаловажавање, 
оговарање, 
вређање, ругање, 
називање 
погрдним 
именима, 
псовање, 
етикетирање, 
имитирање, 
„прозивање“...   

добацивање, 
подсмевање, 
искључивање из 
групе или 
заједничких 
активности, 
фаворизовање на 
основу 
различитости, 
ширење гласина...

неумесно са 
сексуалном 
поруком: 
добацивање, 
псовање, 
ласцивни 
коментари, 
ширење прича, 
етикетирање, 
сексуално 
недвосмислена 
гестикулација

узнемиравајуће 
позивање, слање 
узнемирујућих 
СМС и ММС 
порука



ОБЛИЦИ 
НАСИЉА И 
ЗЛОСТАВЉАЊА

ФИЗИЧКО ПСИХИЧКО СОЦИЈАЛНО СЕКСУАЛНО ИК 
ТЕХНОЛОГИЈАМА

ДРУГИ
НИВО

шамарање, 
ударање, 
гажење, цепање 
одела, „шутке“, 
затварање, 
пљување, 
отимање, 
уништавање 
имовине, 
измицање 
столице, чупање 
за косу и уши... 

уцењивање, 
претње, 
неоправдано 
кажњавање, 
забрана 
комуницирања, 
искључивање, 
манипулисање...

сплеткарење, 
ускраћивање 
пажње од групе 
(игнорисање), 
неукључивање, 
неприхватање, 
манипулисање, 
искоришћавање, 
национализам...

сексуално 
додиривање, 
показивање 
порнографског 
материјала, 
показивање 
интимних делова 
тела, свлачење

оглашавање, 
снимање и 
слање видео 
записа; 
злоупотреба 
блогова, форума 
и четовања; 
снимање 
појединаца 
против њихове 
воље, снимање 
насилних сцена, 
дистрибуирање 
снимака и слика



ОБЛИЦИ 
НАСИЉА И 
ЗЛОСТАВЊАЉА

ФИЗИЧКО ПСИХИЧКО СОЦИЈАЛНО СЕКСУАЛНО ИК ТЕХНОЛОГИЈАМА

ТРЕЋИ
НИВО

туча, дављење, 
бацање, 
проузроковање 
опекотина и 
других повреда, 
ускраћивање 
хране и сна, 
излагање ниским 
температурама, 
напад оружјем...

застрашивање, 
уцењивање уз 
озбиљну претњу, 
изнуђивање 
новца или 
ствари, 
ограничавање 
кретања, 
навођење на 
коришћење 
наркотичких 
средстава и 
психоактивних 
супстанци, 
укључивање у 
деструктивне 
групе или 
организације...

претње, 
изолација, 
малтретирање 
групе према 
појединцу или 
групи, 
организовање 
затворених група 
(кланова) које за 
последицу имају 
повређивање 
других, 
расизам... 

завођење од 
одраслих, 
подвођење; 
злоупотреба 
положаја; 
навођење, 
изнуђивање и 
принуда на 
сексуални чин, 
силовање, 
инцест...

снимање 
насилних сцена, 
дистрибуирање 
снимака и слика, 
дечја 
порнографија... 



Не постоје прецизне 
границе између различитих 

врста и облика насиља, 
односно, они се међусобно 
преплићу и условљавају.



Лакше повреде обавеза ученика:

• понављање насилног понашања са првог нивоа;
• насилно понашање са другог нивоа.

Теже повреде: 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде 
третирано и као тежа повреда обавеза.



ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ: 

Сви запослени у школи дужни су да учествују у 
процесу решавања проблема у вези са насиљем
П Р О Ц Е С  П О С Т У П А Њ А: 

(прекидање насиља-

-смиривање ситуације- -
прикупљање информација- -
укључити родитеље-
-договор о мерама-
-праћење резултата-

-пружање подршке детету)



Kо води документацију?

1) Одељењски старешина евидентира облике и 
ефекте насиља (образац бр. 5), прати и 
процењује ефекат предузетих мера на првом 
нивоу;

2) Документацију у вези са другим и трећим 
нивоом насиља анализира психолог и педагог.



План заштите (за други и трећи ниво насиља) 

подразумева појачан васпитни рад са учеником 

и родитељем,

План заштите прави Тим са разредним 
старешином за конкретну ситуацију другог или 
трећег нивоа (образац бр. 6)



ПРЕВЕНЦИЈА:

■ Повећана осетљивост ка свим нивоима 
насиља, разговор са ученицима, 
родитељима, наставницима;

■ Трибине, представе, радионице;

■ Информативни панои и плакати у школи;

■ Тема о насиљу на часовима (одељењске 
заједнице, верске наставе, грађанског 
васпитања...)



Информативни пано у 
ОШ ,,Васа Пелагић”



Квиз знања у нашој школи



Караоке у нашој школи



Спортски дан у нашој школи



Не заборавимо:

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О 
НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 
ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА 
РЕАГУЈЕ! 

Хвала на пажњи! 


