
ОШ НХ Синиша Николајевић, Бепград 

ППЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЕМПЦИПНАЛНП 

НАСИЉЕ 

СПЦИЈАЛНП НАСИЉЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ ЕЛЕКТРПНСКП НАСИЉЕ ФИЗИЧКП НАСИЉЕ 

Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут учиоенпг, пднпснп ппнављанпг вербалнпг 
или невербалнпг ппнашаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и 

дпстпјанства личнпсти детета и ученика или заппсленпг. 

Ппнашаое кпје 

мпже да дпведе 

дп стварнпг или 

пптенцијалнпг 

телеснпг 

ппвређиваоа 

детета, ученика 

или заппсленпг; 

физичкп 

кажоаваое деце 

и ученика пд 

стране 

заппслених и 

других пдраслих 

пспба 

Ппнашаое кпје 
дпвпди дп 
тренутнпг или 
трајнпг угрпжаваоа 
психичкпг и 
емпципналнпг 
здравља и 
дпстпјанства детета 
и ученика или 
заппсленпг.  

 

Ппнашаое кпјим се 

искључује дете и 

ученик из групе 

вршоака и 

различитих пблика 

спцијалних 

активнпсти, 

пдвајаоем пд других, 

неприхватаоем пп 

пснпву различитпсти, 

ускраћиваоем 

инфпрмација, 

изплпваоем пд 

заједнице, 

ускраћиваоем 

задпвпљаваоа 

спцијалних пптреба.  

 

Ппнашаое кпјим се 

дете и ученик 

сексуалнп 

узнемирава, навпди 

или примправа на 

учешће у сексуалним 

активнпстима кпје не 

жели, не схвата или 

за кпје није развпјнп 

дпрастап или се 

кпристи за 

прпституцију, 

ппрнпграфију и друге 

пблике сексуалне 

експлпатације. 

 

Злпупптреба 

инфпрмаципних 

технплпгија кпја 

мпже да има за 

ппследицу ппвреду 

друге личнпсти и 

угрпжаваое 

дпстпјанства и 

пстварује се слаоем 

ппрука електрпнскпм 

ппштпм, СМС-пм, 

ММС-пм, путем веб-

сајта (web site), 

четпваоем, 

укључиваоем у 

фпруме, спцијалне 

мреже и сл.  

 



ОШ НХ Синиша Николајевић, Бепград 

ПРВИ НИВП НАСИЉА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕМПЦИПНАЛНП НАСИЉЕ СПЦИЈАЛНП НАСИЉЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ ЕЛЕКТРПНСКП НАСИЉЕ ФИЗИЧКП НАСИЉЕ 

На првом нивоу, пп правилу, активнпсти предузима сампсталнп пдељеоски старешина, наставник, 

пднпснп васпитач, у сарадои са рпдитељем, у смислу ппјачанпг васпитнпг рада са васпитнпм группм, пдељеоскпм 

заједницпм, группм ученика и индивидуалнп. 

 удараое чврга 

 гураое 

 штипаое 

 гребаое 

 гађаое 

 чупаое 

 уједаое  

 саплитаое  

 шутираое 

 прљаое 

 уништаваое 

ствари. 

 

 oмалпважаваое 

 oгпвараое 

 вређаое 

 ругаое 

 називаое 

ппгрдним 

именима  

 пспваое 

 етикетираоe 

 имитираое 

  „прпзиваое” 

 

 дпбациваое 

 ппдсмеваое 

 искључиваое из 

групе или 

заједничких 

активнпсти 

 фавпризпваое 

на пснпву 

различитпсти 

 ширеое гласина 

 

Неумеснп, са 

сексуалнпм 

ппрукпм: 

дпбациваое 

 пспваое 

 ласцивни 

кпментари 

ширеое прича 

 етикетираое 

 сексуалнп 

недвпсмислена 

гестикулација 

 

 

 узнемиравајуће 

ппзиваое 

 слаое 

узнемиравајућих 

ппрука СМС-пм, 

ММС-пм. 

  

 



ОШ НХ Синиша Николајевић, Бепград 

ДРУГИ НИВП НАСИЉА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕМПЦИПНАЛНП 

НАСИЉЕ 

СПЦИЈАЛНП НАСИЉЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ ЕЛЕКТРПНСКП НАСИЉЕ ФИЗИЧКП НАСИЉЕ 

На другом нивоу, пп правилу, активнпсти предузима пдељеоски старешина, пднпснп васпитач, у 

сарадои са педагпгпм, психплпгпм, тимпм за заштиту и директпрпм, уз пбавезнп учешће рпдитеља, у смислу 

ппјачанпг васпитнпг рада. Укпликп ппјачани васпитни рад није делптвпран, директпр ппкреће васпитнп-

дисциплински ппступак и изриче меру, у складу са Закпнпм. 

 

 шамараое 
 удараое 
 гажеое 
 цепаое пдела 
  „шутке” 
 затвараое 
 пљуваое 
 птимаое и 

уништаваое 
импвине 

 измицаое 
стплице, 
чупаое за уши 
и кпсу. 

 

 уцеоиваое 
 претое 
 неправеднп 

кажоаваое 
 забрана 

кпмуницираоа 
 искључиваое 
 манипулисаое 

 

 сплеткареое 
 ускраћиваое 

пажое пд стране 
групе 
(игнприсаое) 

 неукључиваое 
 неприхватаое 
 манипулисаое 
 искпришћаваое 

 

 сексуалнп 
дпдириваое 

 ппказиваое 
ппрнпграфскпг 
материјала 

 ппказиваое 
интимних 
делпва тела 

 свлачеое. 

 

 пглашаое, 
снимаое и 
слаое видеп 
записа 

 злпупптреба 
блпгпва, фпрумa 
и четпваоа  

 снимаое 
камерпм 
ппјединаца 
прптив оихпве 
впље  

 снимаое 
камерпм 
насилних сцена 
дистрибуираое 
снимака и слика. 



ОШ НХ Синиша Николајевић, Бепград 

 ТРЕЋИ НИВП НАСИЉА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕМПЦИПНАЛНП 

НАСИЉЕ 

СПЦИЈАЛНП НАСИЉЕ СЕКСУАЛНП НАСИЉЕ ЕЛЕКТРПНСКП НАСИЉЕ ФИЗИЧКП НАСИЉЕ 

 

 туча 

 дављеое 

 бацаое 

 прпузрпкпваое 

ппекптина и 

других ппвреда 

ускраћиваое 

хране и сна 

 излагаое 

ниским 

температурама 

 напад пружјем 

 

 застрашиваое 

 уцеоиваое уз 

пзбиљну претоу 

 изнуђиваое 

нпвца или ствари 

 пграничаваое 

кретаоа 

 навпђеое на 

кпришћеое 

наркптичких 

средстава и 

психпактивних 

супстанци 

 укључиваое у 

деструктивне 

групе и 

прганизације 

 

 претое 

 изплација 

 малтретираое 

групе према 

ппјединцу или 

групи 

 прганизпваое 

затвпрених група 

(кланпва) кпје 

има за 

ппследицу 

ппвређиваое 

других 

 

 завпђеое пд 

стране пдраслих 

 ппдвпђеое 

 злпупптреба 

пплпжаја 

 навпђеое, 

изнуђиваое и 

принуда на 

сексуални чин 

 силпваое 

 инцест 

 

 

 снимаое 

насилних сцена 

 дистрибуираое 

снимака и слика 

 дечја 

ппрнпграфија 

 

 

На трећем нивоу, активнпсти предузима директпр са тимпм за заштиту, уз пбавезнп ангажпваое рпдитеља и 

надлежних пргана, прганизација и служби (центар за спцијални рад, здравствена служба, пплиција и друге 

прганизације и службе). 



ОШ НХ Синиша Николајевић, Бепград 

 

РЕАГПВАОЕ 
НА НАСИЉЕ

ДЕЖУРНИ 
НАСТАВНИК

ППМПЋНП 
ПСПБЉЕ

НАСТАВНИК 
ШКПЛЕ

ПДЕЉЕОСКИ 
СТАРЕШИНА

РПДИТЕЉИ

ПДЕЉЕОСКА
ЗАЈЕДНИЦА

ТИМ ЗА 
ЗАШТИТУ

ПСИХПЛПГ/
ПЕДАГПГ

ДИРЕКТПР

ШКПЛСКИ 
ППЛИЦАЈАЦ

ЛЕКАР И 
СПЦИЈАЛНИ 

РАДНИК


