
ЕВИНДЕЦИЈА О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА – ПРВОГ НИВОА 

датум:  одељ.стар./учитељ  одељ.  

НАСИЉЕ – ПРВОГ НИВОА - СЕ ДЕШАВА 

ГДЕ КАДА ИЗВОР САЗНАЊА 

а)ДВОРИШТЕ 
б)ХОДНИК 
ц)ТОАЛЕТ 

д)УЧИОНИЦА 
е)ФИСКУЛ. САЛА 

ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 
г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ТОКОМ В. ОДМОРА 
б)ТОКОМ М. ОДМОРА 

ц)НА ЧАСУ ПО РЕДУ:___ 
д)ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ 

е)ПО ЗАВРШЕТКУ НАСТАВЕ 
ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 

г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ЛИЧНИМ УВИДОМ 
б)ДОЈАВОМ ПОСМАТРАЧА 

ц)ДОЈАВОМ РОДИТЕЉА 
д)САНДУЧЕ ПОВЕРЕЊА 
е)ДОЈАВОМ ВРШЊАКА 

ф)УОЧАВАЊЕМ ЗНАКОВА 
г)ДОЈАВОМ ЖРТВЕ НАСИЉА 

УЧЕСНИЦИ НАСИЛНЕ СИТУАЦИЈЕ– ПРВОГ НИВОА 

*ко ВРШИ насиље:  

*ко ТРПИ насиље:  

УЧЕСТАЛОСТ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА– ПРВОГ НИВОА 

вршилац насиља то ради: а)ПРВИ ПУТ;               б)ДРУГИ ПУТ;                ц)ВИШЕ ПУТА 

 ВРСТА НАСИЉА– ПРВОГ НИВОА - КОЈЕ СЕ ДЕСИЛО 

физичко психичко социјално сексуално електронско 

чврге,  
гурање, 

штипање, 
гребање, 
гађање, 
чупање, 
уједање, 

саплитање, 
шутирање, 
пљување, 

уништ. ствари 

исмевање, 

омаловажавање, 

оговарање, 

вређање,  

ругање,  

псовање, 

имитирање, 

прозивање 

добацивање, 
подсмевање, 
игнорисање, 

ширење глас., 
искључивање 

или 
фаворизовање  

(соц.статус  
вера 

нација) 

добацивање, 
псовање, 

ласцивни ком. 
ширење прича,  

 
сексулано 

додиривање, 
 

сексуална 
гестикулација 

узнемиравајуће 

зивкање,  

 

узнемирујуће 

слање СМС-а  

 

уснемирујуће 

слање порука 

путем сајта 

ОПИС ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРАза –насиље ПРВОГ НИВОА*уноси ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 

КОЈИ СУ КОРАЦИ  

 

ПРЕДУЗЕТИ 

 

*ко је све укључен 

 

и који је задатак имао 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ 
 МЕРЕ 

 
 
 

НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
 
 



ЕВИНДЕЦИЈА О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА – ДРУГОГ НИВОА 

датум:  одељ.стар./учитељ  одељ.  

НАСИЉЕ – ДРУГОГ НИВОА  - СЕ ДЕШАВА 

ГДЕ КАДА ИЗВОР САЗНАЊА 

а)ДВОРИШТЕ 
б)ХОДНИК 
ц)ТОАЛЕТ 

д)УЧИОНИЦА 
е)ФИСКУЛ. САЛА 

ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 
г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ТОКОМ В. ОДМОРА 
б)ТОКОМ М. ОДМОРА 

ц)НА ЧАСУ ПО РЕДУ:___ 
д)ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ 

е)ПО ЗАВРШЕТКУ НАСТАВЕ 
ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 

г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ЛИЧНИМ УВИДОМ 
б)ДОЈАВОМ ПОСМАТРАЧА 

ц)ДОЈАВОМ РОДИТЕЉА 
д)САНДУЧЕ ПОВЕРЕЊА 
е)ДОЈАВОМ ВРШЊАКА 

ф)УОЧАВАЊЕМ ЗНАКОВА 
г)ДОЈАВОМ ЖРТВЕ НАСИЉА 

УЧЕСНИЦИ НАСИЛНЕ СИТУАЦИЈЕ– ДРУГОГ НИВОА 

*ко ВРШИ насиље:  

*ко ТРПИ насиље:  

УЧЕСТАЛОСТ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА– ДРУГОГ НИВОА 

вршилац насиља то ради: а)ПРВИ ПУТ;               б)ДРУГИ ПУТ;                ц)ВИШЕ ПУТА 

 ВРСТА НАСИЉА – ДРУГОГ НИВОА - КОЈЕ СЕ ДЕСИЛО 

физичко психичко социјално сексуално електронско 

шамарање, 
ударање, 
гажење, 

 цепање одела, 
затварање, 
пљување, 
отимање, 

уништ.имовине, 
измиц.столице, 
чупање за уши, 
чупање за косу 

уцењивање, 

претње, 

неправедно 

кажњавање, 

забрана 

комуницирања, 

искључивање, 

одбацивање, 

манипулисање 

сплеткарење, 

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање, 

експлоатација, 

национализам 

секс.додиривање, 

показ.порно 

материјала,  

 

показивање 

интимних делова 

тела, 

 свлачење 

злоупотреба 

елект.медија, 

снимање против 

воље, 

снимање 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика 

ОПИС ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА за –насиље ДРУГОГ НИВОА– *уноси ТИМ за ЗАШТИТУ од НАСИЉА 

 

КОЈИ СУ КОРАЦИ  

 

ПРЕДУЗЕТИ 

 

*ко је све укључен 

 

и који је задатак имао 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ 
 МЕРЕ 

 
 
 

НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
 
 



ЕВИНДЕЦИЈА О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА – ТРЕЋЕГ НИВОА 

датум:  одељ.стар./учитељ  одељ.  

НАСИЉЕ – ТРЕЋЕГ НИВОА  - СЕ ДЕШАВА 

ГДЕ КАДА ИЗВОР САЗНАЊА 

а)ДВОРИШТЕ 
б)ХОДНИК 
ц)ТОАЛЕТ 

д)УЧИОНИЦА 
е)ФИСКУЛ. САЛА 

ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 
г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ТОКОМ В. ОДМОРА 
б)ТОКОМ М. ОДМОРА 

ц)НА ЧАСУ ПО РЕДУ:___ 
д)ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ 

е)ПО ЗАВРШЕТКУ НАСТАВЕ 
ф)НА ПУТУ ДО КУЋЕ 

г)НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ 

а)ЛИЧНИМ УВИДОМ 
б)ДОЈАВОМ ПОСМАТРАЧА 

ц)ДОЈАВОМ РОДИТЕЉА 
д)САНДУЧЕ ПОВЕРЕЊА 
е)ДОЈАВОМ ВРШЊАКА 

ф)УОЧАВАЊЕМ ЗНАКОВА 
г)ДОЈАВОМ ЖРТВЕ НАСИЉА 

УЧЕСНИЦИ НАСИЛНЕ СИТУАЦИЈЕ– ТРЕЋЕГ НИВОА 

*ко ВРШИ насиље:  

*ко ТРПИ насиље:  

УЧЕСТАЛОСТ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА– ТРЕЋЕГ НИВОА 

вршилац насиља то ради: а)ПРВИ ПУТ;               б)ДРУГИ ПУТ;                ц)ВИШЕ ПУТА 

ВРСТА НАСИЉА – ТРЕЋЕГ НИВОА - КОЈЕ СЕ ДЕСИЛО 

физичко психичко социјално сексуално електронско 

туча, 
 дављење, 

бацање, 
проузроковање  

опекотина, 
ускраћивање 
сна и хране, 

излагање 
ниским 

температ., 
напад оружјем 

застрашивање, 

рекетирање, 

ограничавање 

кретања, 

навођење на 

ПАС, укључивање 

у секте, 

занемаривање 

изолација, 

одбацивање, 

терор групе над 

појединцем/групом, 

дискриминација, 

национализам, 

расизам, 

организовање 

кланова 

завођење од стр. 
одраслих, 

подвођење, 
злоупотреба  

положаја, 
навођење/ 

изнуђивање, 
принуда на 

сексуални чин, 
силовање,инцест 

снимање 

насилних сцена,  

 

дистрибуирање 

снимака и слика,  

 
дечја 

порнографија 

ОПИС ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРАза –насиље ТРЕЋЕГ НИВОА*уноси  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

КОЈИ СУ КОРАЦИ  

 

ПРЕДУЗЕТИ 

 

*ко је све укључен 

 

и који је задатак имао 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ 
 МЕРЕ 

 
 
 

НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
 
 



ЕВИДЕНЦИЈА О  УЧЕНИКУ КОЈИ НЕ ПОШТУЈЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

ученик:_______________________________, одељење:_____ 

неприлагођено понашање ученика 
(у текућој школској години) 

никад једном  
(до 5 часова*) 

више пута 
(од 5 -25)* 

константно 
(више од 25*) 

Неоправдано изостаје са наставе*( до 5 часова/од 5-25/више од 25)*     

Користи непристојне речи     

Недолично се понаша према другима у школи     

Изазива неред у школи и дворишту школе     

Не поштује одлуке директора и органа школе     

Скрива поруке и податке о успеху и владању     

Оштећује школску зграду, инвентар, прибор     

Уништава личне ствари и прибор других     

Неоправдано касни на наставу и друге облике ОВР     

Омета извођење наставе и других облика ОВР     

Нарушава естетски изглед школе и дворишта     

Прави разлику и одбацује друге/вера, пол, порекло, способн...     

Користи било који облик насиља у односу са другима     

Вређа углед, част и достојанство другога/ деце, одраслих/     

Уништава, скрива, износи школску документацију     

Преправља или дописује податке у јавној исправи      

Уништава или краде имовину других или школе     

Поседује, подстрекава, даје, користи: алкохол, цигарете, ПАС     

Уноси опасне предмете који могу да повреде друге     

Угрожава властиту безбедност или безбедност других     

Користи мобилни тел. ради преваре или угрожавања других     

ОПИС ПРЕДУЗЕТИХ КОРАКА И МЕРА 

 

КОЈИ СУ КОРАЦИ  

 

ПРЕДУЗЕТИ 

 

*ко је све укључен 

 

и који је задатак имао 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ 

 МЕРЕ 

 

 
 

 
 

НАЧИН  
ПРАЋЕЊА 

 
 
 
 

 

датум:___________________                  одељењски старешина:________________________________ 


