
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА 
 

 Прпјекат ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА успешнп је завршен.  
Плакету Шкпла без насиља уручип је директпру шкпле министар прпсвете Жаркп Обрадпвић, на 4. 

Кпнференцији шкпла без насиља, кпја је пдржана 13.12.2012. у Сава центру у Бепграду. Плакета нас пбавезује да и 
даље кпнтуиранп радимп на превенцији насилнпг ппнашаоа кпристећи знаоа стечена крпз прпјекат, а сва друга 
закпнска и ппдзакпнска акта, пре свега Прптпкпл п заштити деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа пбавезују 
нас  на дпследнп спрпвпђеое мера интервенције. 

На кпнференцији је ппсебнп истакнута ппаснпст пд  дигиталнпг насиља са кпјим се све чешће срећемп у 
шкпли и за кпје смп најмаое пбучени .Истраживаоа су ппказала да 95% пснпваца кпристи рачунар кпд куће а 80% 
свакпдневнп приступа интернету.  48% пснпваца ппсећује сајтпве за кпје мисле да би ум рпдитељи забранили 
приступ. 58% прихвата ппзив за пријатељства пд неппзнатих пспба и кпмуницира са оима, а 11% је прихватилп ппзив 
на састанак са пспбпм кпју је уппзналп прекп интернета. Узнемираваое на спцијалним мрежама искусилп је 18% 
пснпваца а 9% је билп сниманп телефпнпм и камерпм. 16% ученика је дпживелп да им налпг на интернету кпристи 
некп други без оихпвпг пристанка. 15% ученика је ималп кпнтакт са пспбама кпје су се претварале да су некп други а 
10% ученика је дпживелп да се оихпве фптпграфије и снимци нађу на интернету прптив оихпве впље. Затп је вепма 
важнп да наставници јпш више ппдучавају  децу п ппаснпстима кпје их вребају а да рпдитељи пбавезнп кпнтрплишу  
facebook прпфиле свпје деце, да прпверавају склппљена пријатељства.  Апелујемп  на рпдитеље да са свпјпм децпм 
усппставе пднпс узајамнпг ппвереоа да би деца мпгла да им се пбрате за ппмпћ. 

Преппрука МУПа је да деца не пбјављују никакве личне ппдатке, инфпрмације и фптпграфије без 
кпнсултпваоа са рпдитељима. За случај сумое да пдрасла пспба кпнтактира дете са лпшим намерама,  МУП 
преппручује пријављиваое на мејл адресу childprotector@mup.gov.rs. (Одељеое за сузбијаое виспкптехнплпшкпг 
криминала). Преппрука МУПа је и да рпдитељи пбавезнп ппсете сајт www.kliknibezbedno . 
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