
ИЗВЕШТАЈ О НАСИЛНИМ СИТУАЦИЈАМА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 
2017/2018.   

 
  На основу документације Тима за заштиту ученика од насиља и 

документације коју су ОС доставиле  координатору Тима  констатује се 
да је у току  школске 2017/2018. године  укупно  било  16 случајевa 
насиља.  
 

1.  Учесници насилних ситуација:    -  Насиље врше ученици (вршњачко насиље) – 16 случајева или 100 % 
      (у једном случају ученик друге школе)          -  Насиље врше одрасле особе   -  

         -  насиље врше дечаци – 14 случајева  или  82,35% 
         -  насиље врше девојчице – 3 случаја или 17,65% 
           (у једном случају насиље врше и дечаци и девојчице)  
      2.    Врста насилних ситуација:         - физичко – 7 случајева или 43,75% 
        - психичко -  7 случајева или 43,75% 
        - социјално – 1 случај или 6,25% 
        - сексуално насиље и злоупотреба - 
        - насиље употребом информационих технологија– 1 случај или 6,25% 
     

3.    Ниво насиља :       -  Први ниво насиља  - 10 случајева  или  62,50 %   
                  -  Други ниво насиља –  5 случајева или  31,25% 
                  -  Трећи ниво насиља – 1 случај или 6,25% 

 
Од укупно 20 одељења насиље је присутно у 13 одељења или 65%  
(I-1, I-2, I-4, I-5, II-1, II-3, II-4, II-5, III-3, III-5, IV-2, IV-3, IV-4)   
      4.    Према месту где се дешавају насилне ситуације:           -Учионица: 5 случајева или 31,25% 
         - Ходник:  8 случајева или 50% 
         - Ђачка радионица: 1 случај или 6,25% 
         - Двориште: 
         - Друго место: 2 случаја или 12,50%    
                                 

      5.    Време када се насилне ситуације дешавају:                      - За време часа – активности: 4 случаја или 25% 
                     - На одмору: 11 случајева или 68,75% 

         - Пре или после школе: 1 случај или 6,25% 
 
 



 
 

     6.    У насилним ситуацијама је учестовало: 34 ученика или 7,08 % од  
            укупног броја ученика. 
            Од тога је 15 ученика вршило насиље, 10 ученика  је истовремено 

вршило и трпело насиље, а 9 ученика је трпело насиље. 
      

7. Број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у 
односу на укупан број пријављених у току првог  полугодишта : 15 случајева  или 93,75% (позитивни ефекти у једном случају биће 
вредновани од септембра наредне школске године).   

 
      8.  Број ученика који су више пута били иницијатори насилних             ситуација: -  један ученик 
 
      9.  Изречене васпитно-дисциплинске мере (број ученика и вдм):  

       
 

 
     

 
 

 
  

 
 

     
        Координатор тима за заштиту од 
     дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 
       
         ______________________________ 
           (Александар Шуша) 
 
 
 


