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Шта је дигитално насиље? 

• Ппд  ппдразумевамп 
све пне случајеве када некп кпристи 
електронске уређаје (мпбилни телефпн, 
камеру, рачунар и сл.) да би некпга 
намерно уплашио, увредио, понизио или 
га на неки други начин повредио. 



Специфичност дигиталног насиља 

 пружа ппгпднпсти кпје им 
други пблици насиља не пружају: 

 мпгу трпети велику штету, а да при 
тпм 

 Инфпрмације пласиране путем дигиталних 
медија се јакп 

 

 



Нивпи дигиталнпг насиља 

 



ПРВИ НИВО 

 

 

 

• Узнемиравајуће 

„зивкање“ 
 

 

• Слање узнемиравајућих 

порука(СМС,ММС,путем 

веб-сајта...) 



ДРУГИ НИВО 

• пглашаваое,снимаое и слаое видеп 
снимака 

 

• злпупптреба блпгпва,фпрумa и четпваоa 

 

• снимаое камерпм ппјединаца прптив 
оихпве впље 

 

 



ТРЕЋИ НИВО 

• снимаое насилних сцена,  

 

• дистрибуираое снимака и слика, 

 

• дечија ппрнпграфија... 

 

 



АКТИВНОСТИ ЗА НИВОЕ НАСИЉА 

• ПРВИ НИВО:  

 

• Активнпсти предузима сампсталнп 
пдељеоски старешина у сарадои са 
рпдитељем, да би се ппјачап васпитни рад 
са пдељеоскпм заједницпм, группм 
ученика или индивидуалнп 



ДРУГИ НИВО НАСИЉА 

 Активнпсти предузима пдељеоски 
старешина у сарадои са психплпгпм, тимпм 
за заштиту и директпрпм уз пбавезнп учешће 
рпдитеља да би се ппјачап васпитни рад. 
Укпликп ппјачани васпитни рад није 
делптвпран, директпр ппкреће васпитнп-
дисциплински ппступак и изриче меру, у 
складу са Закпнпм. 

 



ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА 

 Активнпсти предузима директпр са тимпм за 
заштиту уз пбавезнп ангажпваое рпдитеља и 
надлежних пргана, прганизација и служби. На 
пвпм нивпу пбавезан је интензиван васпитни 
рад примерен пптребама ученика, кап и 
ппкретаое васпитнпг-дисциплинскпг 
ппступка и изрицаое мере у складу са 
Закпнпм. 

 



КАКО СЕ ПОНАША УЧЕНИК КОЈИ 
ТРПИ ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ: 

• Нема мптивације за учеое 

• Избегава шкплу(не дпживљава је кап безбедну 
средину) 

• Кпристи разне штетне 
супстанце(алкпхпл,дрпга....) 

• Има психпспматске 
симптпме(главпбпља,муцаое,нпћне 
мпре,стпмачни прпблеми,наглп мршављеое 
или гпјеое,сампубилачке мисли.....) 



КОМЕ ПРИЈАВИТИ? 

• Шкпли(наставнику и пдељенскпм 
старешини) 

• ШУ(трећи нивп у рпку пд 24 сата) 

• СОС линија МПН 0800/200-201(тренутнп 
служи и за психпспцијалну ппдршку) 

• МУП (Одељеое за виспкптехнплпшки 
криминал) 

• НЕТ ПАТРОЛА (пријаве прпслеђује МУП-у) 

 



 


