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КАКО ПРЕПОЗНАТИ НАСИЉЕ?

Ако приметите да се неко понаша тако да:

▪ назива друге погрдним именима, исмева их, руга се, вређа, оговара, 
искључује из друштва ... 

▪ провоцира, гура, туче, шамара, застрашује, уцењује, присиљава да ради 
нешто што не жели, сексуално узнемирава ...

▪ преко друштвених мрежа, слањем порука, снимака, покушава да некога 
узнемири, понизи или уцењује ... 

▪ одузима или уништава туђе ствари, новац, телефон, школски прибор ...

Све је то насиље!

НАСИЉЕ ЈЕ ТЕРЕТ!

ЗА ТАКВО ПОНАШАЊЕ НЕМА ОПРАВДАЊА !!!



Шта урадити ако се неко према вама понаша насилно?

✓ Не реагујте исхитрено на провокације - оне обично немају везе са 
истином, већ крију нечију жељу за свађом и тучом

✓ Покушајте да избегнете свађу, а уколико до ње дође настојте што пре 
да изађете из такве ситуације (нпр. реците да не желите да 
комуницирате на такав начин)

✓ Свакоме се може десити да погреши, неке увреде се могу опростити -
пружите шансу себи и другима

✓ Не смишљајте освету и немојте на претрпљено насиље одговарати 
новим насиљем - на тај начин оно неће престати

✓ Ако сте сами и неко вас нападне, покушајте да побегнете или вичите -
скрените пажњу на себе тражећи помоћ

✓ Разговарајте са другом/другарицом о томе шта урадити ако до насиља 
дође, како да једни другима што хитније помогнете - позовите у помоћ 
одрасла лица из најближе околине



Шта урадити ако сте претрпели насиље?

➢ Испричајте одраслој особи шта се догодило, онако како је тачно било
(родитељима, особи која брине о вама или некоме у кога имате
поверења, наставнику, психологу, школском полицајцу)

➢ Ако се плашите о томе да говорите, позовите друга или другарицу да
вам буду подршка

➢ Ако у школи постоји поштанско сандуче, напишите на папиру шта се
догодило и убаците у сандуче

Одрасли су дужни да реагују и помогну како би се
проблем решио!

Ако сте претрпели насиље, важно је да не ћутите!

Нисте криви за то што се догодило!

НИСТЕ „ТУЖИБАБЕ“ АКО ИСПРИЧАТЕ ШТА СЕ ДОГОДИЛО –

НА ТАЈ НАЧИН ШТИТИТЕ СЕБЕ И ДРУГЕ!



сви пријатељи 

пријатеља

само пријатељи

Име и слика 

профила

/

Подаци о 

биографији

/

Статус, постови /

Породица, 

пријатељи

/

Рођендан /

Слике и видео 

записи

/

GPS ознака искључена

Овако треба да изгледа Ваш профил на друштвеним мрежама, тачније, 

коме треба да буду видљиви ваши подаци



Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу „Чувам

те“ - www.cuvamte.gov.rs

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету

- pametnoibezbedno.gov.rs

СОС телефонска линија 0800/200-201

Национална дечија линија 116-111

БУДИТЕ ИНФОРМИСАНИ  И 

ЗАШТИТИТЕ СЕБЕ И ДРУГЕ 

Насиље не престаје само. 

Зауставимо га заједно ! 



За помоћ и заштиту можете се обратити полицији:

✓ лично - полицијском службенику на улици или доласком
у полицијску станицу

 путем телефона - бесплатним позивом на број 192 

@ слањем поруке на адресу: info@mup.gov.rs

посетом сајта МУП-а и банера
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