
 

1 

 

 

 

 

 

Извештај о заступљености, врстама и 

узроцима вршњачког насиља 

у Нишу и Видину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Нишу, 2014. године. 

 



 

2 

Садржај: 

 

Пројекат Центри за вршњачку медиjацију..................................................................................3 

1. Инструменти и узорак коришћени у истраживању..............................................................4 

2. Заступљеност различитих облика вршњачког насиља.........................................................5 

3. Учеталост и узроци појаве вршњачког насиља....................................................................8 

4. Профил насилника и жртве...................................................................................................10 

5. Степен изражености насиља.....………................................................................................13 

6. Однос институција према случајевима вршњачког насиља и процедурe 

процесуирања.........................................................................................................................15 

7. Могућа решења проблема вршњачког насиља...................................................................17  

8. Закључак.................................................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Пројекат „Центри за вршњачку медијацију“ 

 

Друштво за развој деце и младих – Оворени клуб из Ниша, заједно са Фондацијом 

Дијалози из Видина у Бугарској, реализације пројекат „Центри за вршњачку медијацију“, 

који кофинансира Европска унија кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – 

Србија. 

 

Пројекат има за циљ смањење вршњачког насиља у школама у Нишу и Видину, путем 

истраживања, вршњачке медијације и размене искуства стручњака из Бугарске и Србије. 

Пројекат ће трајати 12 месеци (август 2014. године – јул 2015. године) и има следеће 

активности: истраживање о присутности вршњачког насиља, округли сто у Нишу и 

Видину за заинтересоване стручњаке, тренинг за вршњачке медијаторе из средњих школа, 

развој и рад центара за вршњачку медијацију у оквиру Отвореног клуба из Ниша и 

Фондације Дијалози из Видина, вршњачке радионице медијације у школама и завршни 

састанак стручњака у Нишу. У пројекат ће бити укључено 6 школа (3 у Нишу и 3 у 

Видину), које ће учествовати у истраживању, округлим столовима и у којима ће, 

претходно обучени вршњачки медијатори, средњошколци, држати радионице о 

медијацији и ненасилном решавању сукоба. 

 

Прва активност пројекта јесте истраживање о присутности, степену, учесталости, врстама 

и узроцима вршњачког насиља, профилима насилника и жртве како би се утврдио ниво 

изражености насиља у основним и средњим школама у Нишу и Видину као и у којим 

условима се оно дешава и зашто. Резултати ће бити представљени на стучним скуповима у 

Нишу и Видину, на којима ће деца, наставници и представници релевантних институција 

дискутовати о могућим мерама за смањење вршњачког насиља, на основу ЕУ искуства. 

 

У шестом месецу пројекта у Нишу и Видину биће креирани Центри за вршњачку 

медијацију, у којима ће се претходно оснажени средњошколци бавити медијацијом и 

промовисати ненасилно решавање конфликта. Након тога, у школама ће бити реализоване 

вшњачке радионице медијације, а на самом крају пројекта биће одржан завршни састанак 

у Нишу на коме ће бити формирана неформална мрежа вршњачких медијатора и 

стручњака из обе државе. Сви резултати пројекта, заједно са резултатима истраживања 

биће објављени у брошури, која ће бити доступна свим школама, институцијама и 

организацијама које желе да се баве овом темом. 

 

Пројекат ће повећати капацитете НВО и школе у области идентификовања вршњачког 

насиља развојем методологије за решавање проблема базираном на размени добре праксе 



 

4 

и модела вршњачке медијације, што ће допринети развоју квалитетног образовања 

смањењем насиља у школама путем истраживања и вршњачке медијације у Нишу и 

Видину, а на бази сарадње НВО и институција. Такође, биће направљена и неформална 

мрежа вршњачких медијатора, НВО и образовних институција путем тренинга, размене 

информација на састанцима, радионицама, интернета и социјалних мрежа, развојем 

заједничке методологије и разменом искуства у превенцији насиља у школама. 

 

1. Инструменти коришћени у истраживању и узорак 

 

Методолошки инструменти који су креирани у оквиру пројекта „Центри за вршњачку 

медијацију“  имали су за циљ утврђивање да ли ученици основних и средњих школа, 

родитељи и стручњаци који су запослени у образовним институцијама или институцијама 

које се баве вршњачким насиљем, поседују довољно информација о томе шта је то 

вршњачко насиље, да ли резликују врсте насиља, о томе колико се често испољава 

вршњчко насиље, који су узроци ове појаве, какви су профили насилника и жртве, колики 

је степен испољавања насиља у основним и средњим школама, као и о могућим решењима 

како би се ова појава смањила. 

 

Инструменти који су коришћени у истраживању креирани су посебно за сваку од 

наведених група укључених у истраживање. За испитивање деце средњешколског узраста 

коришћен је универзални упитник у Нишу и Видину и он је обухватао укупно осамнаест 

питања чији је основни циљ био, поред утврђивања социоекономског статуса ученика, 

утврђивање којој врсти насиља су ученици били изложени и колико често у протеклих 

годину дана, да ли су и сами вршили насиље над другим ученицима, који су разлози за 

појаву вршњачког насиља према њиховом мишљењу, зашто ученици трпе насиље, колики 

је степен изражености одређене врсте насиља и који је најбољи начин за решавање и 

превенцију вршњачког насиља. За испитивање деце основношколског узраста и 

наставника, родитеља и стручњака из релевантних институција коришећена је метода 

фокус групне дискусије. Водич за фокус ггрупне дискусије израђен је у складу са 

упитником коришћеним у испитивању средњошколаца како би се добијени одговори 

могли упоређивати и базиран је на сличним или истим питањима као и у упитнику. 

 

Како би се добио свеобухватни приступ у одговрима и повећала релевантност 

информација у истраживање су укључени ученици основних и средњих школа у Нишу и 

Видину, наставници, чланови стручних служби у основним школама (координатори 

тимова за заштиту деце од насиља), представници Центара за социјални рад и полиције, 
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представници родитеља, представници институција које се баве вршњачким насиљем 

(Заводи, Центри, НВО) из Ниша и Видина. 

 

Укупан узорак ученика из средњих школа који су узели учешће у попуњавању упитника 

износи 1000 испитаника (500 деце из Ниша и 500 деце из Видина) ученика првог, другог, 

трећег и четвртог разреда из Ниша и деветог, десетог, једанаестог и дванаестог разреда из 

Видина. У фокус групним испитивањима учествовао је 31 ученик основних школа у Нишу 

и Видину (15 учесника из Ниша и 16 ученика из Видина), док је број родитеља, 

наставника и стручњака који се на неки начин баве вршњачким насиљем а који су 

учествовали у фокус групама био 24 (13 у Нишу и 11 у Видину). 

 

2. Заступљеност различитих облика вршњачког насиља 

 

Вршњачко насиље у овом контексту, дефинисано је кроз неколико група као што су 

физичко насиље (ударање, чупање, шутирање, дављење, закључавање у одређеном 

простору, отимање и уништавање ствари) вербално насиље (вређање, омаловажавање, 

исмевање, окривљивање), социјално насиље (искључивање из групних активности, 

оговарање, причање лажи, наговарање на недружење), сексуално насиље (додиривање по 

интимним деловима тела, упућивање безобразних коментара, показивање голишавих 

фотографија, присиљавање на сексуалне односе) и електронско насиље (снимање 

мобилним телефоном ради омаловажавања, упућивање претећих позива, слање претећих 

позива и постављање претећих коментара на друштвеним мрежама). У свим 

инструментима који су коришћени у истраживању (упитник, водичи за фокус групе) 

вршњачко насиље дефинисано је кроз наведене врсте како би се одговори могли 

упоређивати међу популацијама (ученици средњих и основних школа, стручњаци, 

родитељи и наставници  који се баве темом вршњачког насиља). 

 

Интенција је била утврдити која је врста насиља најзаступљенија у основним и средњим 

школама у Нишу и Видину, али и упоредити одговоре свих популација које су 

учествовале у истраживању. 

 

Према одговорима уечника средњих школа у Нишу најизраженије је сексуално насиље 

(3,2% деце трпи свакодневно овај вид насиља) док средњошколци у Видину сматрају да је 

то вербално насиље (4,4% средњошколаца трпи овај вид насиља свакодневно). Треба 

указати да је сексуално насиље операционализовано као додиривање по интимним 

деловима тела, упућивање безобразних коментара, показивање голишавих фотографија, 

присиљавање на сексуалне односе али упитник не прецизира конкретно који вид 
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сексуалног насиља је најизраженији. Ипак је алармантан податак да 16 деце (3,3%), 

ученика/ца средњих школа у Нишу, трпи овај вид насиља свакодневно. 

 

Када је реч о ученицима основних школа из Ниша највише истичу вербално и физичко 

насиље, али и електронско које је све учесталије због коришћења друштвених мрежа и 

разних апликација помоћу којих је могуће размењивати поруке. Физичко и вербално 

насиље је продукт свакодневних односа међу ученицима и ове форме насиља се, према 

речима испитаника/ца, испољавају свакодневно. Ученици основних школа у Видину 

наводе да се вербално насиље доживљава као нормална појава у школи, на коју често 

други, осим жртви, не реагују ни на какав начин. Ученици су убеђени, да одрасли не могу 

да утичу на ту појаву и да просто треба да науче да живе са тим. Они сматрају да је 

вербално насиље у њиховом животу најзаступљеније, после њега наводе социјално 

насиље, на трећем месту је физичко и на последњем, али ни у ком случају најмање важно, 

је електронско насиље. Овакав редослед се објашњава тиме што деца сматрају да се 

вербално, физичко и социјално наслеђе међусобно условљавају, тј. да се прво дешава 

вербално, затим физичко насиље и да на крају долази до искључивања особа из вршњачке 

групе због физичких сукоба. 

 

Одговори представника родитеља, наставника и стручњака који се на неки начин баве 

вршњачким насиљем у Нишу веома су слични одоговорима ученика основних школа у 

Нишу. Координатори тимова за безбедност у основним школма наводе да је најизраженије 

вербално насиље које дефинишу као викање, вређање и провоцирање али да оно врло 

често прераста у физичко насиље па су ова два облика најзаступљенија, а овакве ставове 

илуструју подацима из истраживања које реализују у оквиру својих школа. Такође, према 

речима испитаника из ове групе, електронско насиље је у великом порасту што директно 

корелира са одговорима ученика из основних школа. Још један вид насиља који забрињава 

јесте и сексуално насиље и чињеница да овакво понашање врло често произилази из родне 

улоге и моћи која произилази из ње и да је овакво стање, према речима испитаника, опште 

прихваћено у друштву па и сами ученици практикују овај вид понашања (у прилог овој 

тврдњи иде податак да 3,3% средњошколаца-ки трпи сексуално насиље свакодневно). 

 

Представници наставника, родитеља и стручњака који се баве вршњачким насиљем у 

Видину сматрају да је најизраженији облик насиља физичко насиље (туча, пљување, 

оштећивање личне имовине и сл.) и истичу да је овакво понашање карактериситично за 

децу узраста између 6 и 9 година али да врло брзо долази до „помирења“ након 

испољавања насиља. Сматрају да вербално насиље није изражено у већој мери и да је 

такво понашање нешто на шта су ученици основних школа навикли. Ученици основних 
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школа у Видину, како је изложено у претходним пасусима, ипак сматрају да је највише 

изражено вербално насиље па разлог оваквог „неслагања“ у одговорима треба можда 

потражити у чињеници да до наставника и представника надлежних институција долазе 

сазнања о случајевима озбиљног физичког насиља, док се вербално насиље решава 

најчешће међу самом децом и у оквиру школе или се уопште не решава јер представља 

свакодневно понашање. Сагласност у одговорима уочава се и када је у питању 

електронско насиље и нужност бављења овом темом јер овакав тип понашања оставља 

велике последице на ученике. 

 

Сумирањем свих добијених одговора могуће је извести неколико заједничких закључака 

када је у питању заступљеност различитих облика вршњачког насиља. 

 

Постоји одређена разлика у препознатим облицима насиља међу ученицима основних и 

средњих школа у Нишу и Видину. Ученици средњих школа у Нишу највише трпе 

сексуално насиље (у најекстремнијем временском интервалу односно свакодневно, 3,3%) 

док је у основним школама скоро једнако заступљено физичко, вербално али и 

електронско насиље. Стручњаци запослени у институцијама које се баве овом 

проблематиком, наставници и родитељи изнели су сличне ставове када су упитани о 

најзаступљенијим облицима насиља, али су уједнои и истакли да је потребно више пажње 

посветити превенцији сексуалног насиља јер је овакав вид понашања продукт родних 

улога и моћи која поризилази из доминантне мушке фигуре у српском друштву па често 

сами ученици практикују овај вид понашања и сматрају га прихватљивим. 

 

Одређено неслагање међу одоговорима уочено је код ученика основних школа и 

представника родитеља, наставника и стручњака који се баве проблемом вршњачког 

насиља у Видину. Према речима ученика основних школа далеко је више изражено 

вербално насиље док стручњаци, наставници и родитељи сматрају да је то физичко 

насиље. Разлог је могуће тражити у изложеним ставовима да је вербално насиље 

свеприсутно у свакодневним одоносима међу ученицима у Видину па га самим тим и 

одрасли који раде са децом не сматрају да је заступљеније од осталих облика насиља већ 

то место уступају физичком насиљу. Ученици средњих школа највише трпе вербално 

насиље (свакодневно 4,4%). 

 

Тачка слагања свих испитнака укључених у истраживање јесте појава и повећана 

учесталост електронског насиља. И ученици основних и средњих школа, али и одрасли 

који раде са децом у Нишу и Видину истичу пораст оваквог вида насиља међу децом 

услед експаназије коришћења друштвених мрежа које пружају анонимност починицоима 
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и лажни идентитет што охрабрује децу да се упусте у отворено изражавање 

нетрпељивости. 

 

3. Учесталост и узроци појаве вршњачког насиља 

 

Како би се утврдила учестaлост вршњачког насиља, ученици средњих школа, који су 

учествовали у истраживању, замољени су да одговоре на питање да ли су и они у 

протеклих годину дана вршили неки тип насиља према другим ученицима. Установљено 

је да ученици средњих школа у Нишу у већој мери врше насиље него што то чине ученици 

у Видину. Наиме, 2,2% (11 ученика) средњошколаца, у Нишу свакодневно (у току 

протеклих годину дана) врши неки вид насиља над другим ученицима (физичко, вербално, 

социјално, електронско) док тај проценат ученика у Видину износи 0,6% (3 ученика). 
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Графикон 1: Број ученика који свакодневно врше насиље у процентима у Нишу и Видину. 

 

Као разлоге за појаву вршњачког насиља средњошколци у Нишу наводе скретање пажње 

ученика који врше неки вид насиља на себе (40%), потом различитe васпитнe стилoвe 

насилних ученика (18%) али немогућност решавања конфликта сем прибегавања насиљу 

(17%). Када је реч о одговoрима средњошколаца из Видина уочава се веома сличан тренд 

у дисперзији одговора. Скретање пажње на себе, као узрок насиља, види 36% 

средњошколаца, потом долази немогућност решавања конфликта на другачији начин сем 

прибегавања насиљу (23%) а након тога другачији васпитни стил ученика који врше 

насиље (20%). Уочава се сличан начин размишљања између две поулације средњошколаца 
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што показују наведени подаци. Једина разлика јесте у рангирању разлога јер 

средњошколци из Видина, поред привлачења пажње на себе од стране ученика који врше 

насилно понашање, приоритет дају немогућности решавањa конфликта мирним путем док 

је код средњошколаца у Нишу то другачији васпитни стил ученика који врше насиље. 

 

Ученици основних школа у Нишу не праве дистинкцију између разлога који доводе до 

насилног понашања. Наводе да је најчешће насилно понашање продукт скретања пажње, 

васпитања и немогућности да се другачије реши конфликт. Такође, наводе да разлози 

зависе и од саме врсте насиља (електронско насиље се испољава због анонимности коју 

пружа, јер овакав начин комуникације даје „храброст“ да се каже оно што иначе не би 

могло; вербално насиље се најчешће дешава због неслагања у мишљењу, ставова и 

вроисповести а код сексуалног да би „испали интересантни пред друштвом“). Један од 

разлога јесте и љубомора и подела друштва на „популарно и непопуларно“, кao и различит 

стил облачења, мишљења и понашања. Ученици основних школа у Видину као главни 

разлог наводе међусобне разлике међу ученицима, што доводи до испољавања моћи и 

нетрпељивости међу ученицима. На тај начин насилни ученици привлаче пажњу на себе а 

они који трпе насиље се дубље повлаче у себе што доводи до продубљивања јаза међу 

ученицима и немогућности да се насиље искорени. 

 

Предстaвници стручне јавности који се баве вршњачким насиљем, родитељи и наставници 

у Нишу и Видину фокус појаве проблема вршњачког насиља посматрају кроз дубље 

друштвене односе на релацији дете, родитељи, школа и целокупно друштвено окружење. 

Сви исптанци истичу значај породице и порoдичног васпитања као један од битнијих 

фактора који утиче на формирање личности која је склона насиљу. Стручна јавност у 

Видину наглашава шири контекст и сматра да целокупна друштвена заједница не 

препознаје агресивно понашање јер је то свакодневни понашајни стил. Такође, указују на 

неодговорност родитеља који својој деци не пружају добар модел понашања који не 

постоји ни у школи ни у широј заједници па деца не могу да граде узорно понашање. 

Друштвено окружење подстиче појаву насиља јер је понашање деце утемељено на 

насилним играма, филомовима, сексуалним садржајима који су данас доступнији више 

него икада а сами родитељи нису довољно информисани да деци укажу на опасност 

електронских медија и ових садржаја. 

 

Потребно је нагласити неколико кључних налаза када је у питању учесталост вршњачког 

насиља и разлози који доводе до појаве оваквог понашања. Узимајући у обзир да обухват 

средњошколаца који су учетвовали у попуњавању упитника у Нишу није био плански 

структуиран (у њега нису били плaнски укључени ученици који константно врше неки вид 
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насилног понашања) и да је просечан успех испитаника веома висок (59% одличних и 24% 

врлодобрих ученика) алармантан је податак да се међу овом популацијом налази чак 11 

ученика који су свакодневно вршили насиље у протеклих годину дана. Овај број у Видину 

је значајно мањи па се може поставити питање за неко будуће истраживање који је разлог 

оваквих резултата. 

 

Када је реч о узроцима вршњачког насиља уочава се одређено неслагање у одговорима 

ученика основних и средњих школа и представника стручне јавности, наставника и 

родитеља. Док ученици као примаран разлог за појаву насилног понашања виде 

доказивање у друштву и привлачење пажње од стране насилних ученика, представници 

стручне јавности имају општији приступ у објашњавању узрока оваквог понашања и то 

приписују ослабљеној улози породицe и лоших васпитних стилова којим су деца изложена 

у породичном окружењу, али и целокупном друштвеном окружењу које се овим 

проблемом не бави на прави начин. Овакав налаз је у кореалцији са другим разлогом за 

појаву вршњачког насиља према ученицима основних и средњих школа, а то је управо 

другачији васпитни стил ученика који врше насиље и њихово понашање које произилази 

из оваквог васпитног стила. 

 

4. Профил насилника и жртве 

 

Ученици основних школа у Нишу не препознају одређени профил ученика који врши 

насиље. Истичу да испољавање оваквог понашања зависи од околности у којима се ученик 

у датом моменту налази, посебно када је реч о вербалном насиљу. Једина карактеристика 

ученика који врше насиље коју препознају јесте да су често то нарцисоидна деца 

егоистичнe структурe („размaжена деца којој је све дозвољено“). Сматрају да се овакве 

карактерне црте усвајају по моделу учења, односно да се обликују према понашању 

родитеља или других чланова породице (братa или сестре). Када су упитани да опишу 

типичног ученика који врши насиље половина ученика који су учествовали у фокус групи 

је одговорило да су то најчешће „запуштена деца“, чији родитељи никада нису ту, кoja се 

брину сами о себи и долазе из материјално нестабилних породица, док друга половина 

ученика сматра да су то „нарциси, деца која имају врло високо мишљење о себи, мисле да 

могу да раде све што хоће, да бију и псују свакога“. Ова разлика у одговорима условљена 

је разликом школа из којих су деца која су учествовала у фокус групама. Наиме, деца која 

долазе из школе која је удаљенија од центра града сматрају да су насилници деца из 

непотпуних и сиромашних породица која су препуштна сама себи, док ученици који 

долазе из школе која је у центру града, насилног ученика виде као некога ко је из богате 
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порoдице, коме је све дозвољено и ко има високо мишљење о себи и склон je понижавању 

других јер им материјални статус то дозвољава. 

 

Одоговор који су дали и ученици основних школа у Ниш и у Видину јесте да су насилни 

ученици врло често они који су и сами трпели насиље у неком периоду живота. Основци 

из Видина такође наводе да је профил насилног ученика комплексан али да се може рећи 

да су то најчешће ученици који су жртве лоших породичних односа, често мање 

образованији ученици који због својих фрустрација постају насилници. Још једна група 

насилника су старији ученици, који врше насиље над млађима ученицима. 

 

Представници стручне јавности, родитеља и наставника у Нишу насилног ученика виде 

као дете из породица у којима нису задовољење основне потребе детета и где владају 

дисхармонични односи, а често је и само жртва насиља па му је агресија према другој 

деци прихватљиво понашање. Овакво стање приписују општој деградацији друштвених 

вредности којих више нема ни у породици а ни у школи. Према речима стручњака који се 

баве вршњачким нациљем у Видину, насилни ученик поседује неколико карактеристика, 

као што су: жеља за доминациојм, да остали ученици буду подређени његовим захтевима 

али и жеља да се остали ученици омаловаже. Према њиховим речима насилник може бити 

и дете чије је понашање узорно уколико се нађе у одређеној ситуацији, али да су то ипак 

најчешће деца која долазе из породица у којима владају лоши односи. 

 

Када је реч о деци која трпе насиље ученици основних школа у Нишу наводе да су то увек 

исте групе деце, односно деца која су другачија (интенција насилне деце јесте да покажу 

да је само њихов начин мишљења, облачења и понашања прихватљив, а дa je све друго 

што се разликује „смешно и глупо“), интровертна и стидљива деца, деца са лошијим 

успехом као и физички слабија деца. Ученици основних школа у Видину су истакли да 

профил жртве није јединствен. Жртва може да буде „васпитано, интелигентно и добро 

дете“, али и недружељубиво, мање образовано дете, мирно или хиперактивно дете као и 

дете са тешкоћама у развоју. Закључују да свако може да бити жртва и сматрају да је над 

сваким дететом вршен неки вид насиља у току школовања, зато што нису потребне 

посебне личне особине како би неко постао жртва насиља. 

 

Представници стручњака који се баве вршњачким насиљем, наставника и родитеља у 

Нишу наводи да насилници увек бирају као предмет за испољавање своје агресије децу у 

нижим разредима, која имају тешкоће у развоју или инвалидитет, националне и верске 

мањине, Роме и децу из нижег социјалног статуса али деца која су плашљива и стидљива 

и која немају довољно подршке од стране родитеља, наставника и својих вршњака да се 
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уклопе у школску средину. Овакав став заступају и представници стручне јавности у 

Видину који сматрају да је различитост основни повод када је реч о трпљењу насиља. Ову 

различитост дефинишу као разлику у физичком изгледу (гојазна деца, деца са неким 

видом физичког инвалидитета), психолошким цртама личности (стидљива и ћутљива 

деца, затворена и интровертна деца) или било којим другим индивидуалним 

карактеристикама које се разликују од већинске популације (националност, социјални и 

породични статус). 

 

Одоговoри ученика средњих школа у Нишу и Видину на питање „зашто деца трпе 

насиље“ може такође, послужити како би се ближе дефинисао профил жртве вршњачког 

насиља. Средњошколци у Нишу сматрају да је то зато што деца која трпе насиље немају 

храбрости да пријаве насиље јер страхују да ће се оно поновити (53%) а овакво мишљење 

деле и ученици у Видину (38%). На другом месту је физичка слабост деце која трпе 

насиље (испитаници у Нишу 21%, испитаници у Видину 33%) а трећи разлог је јер немају 

коме да се обрате за помоћ (испитаници у Нишу 16%, испитаници у Видину 14%). Ови 

одговори указују да су деца која трпе насиље најчешће без подршке својих родитеља, 

запослених у школи али и својих вршњака, али и да немају довољно информација коме 

могу да се обрате за помоћ када дође до насилног понaшања. Одсуство подршке 

условљава страх од пријављивања насилника и последица које овакав поступак може да 

има па се јавља потреба за оснаживањем деце да пријаве насилно понашање али и свих 

релевантних актера да их подрже у томе. 

 

Након изложених одоговора можемо сумирати неколико кључних налаза. Пре свега, 

ученици основних школа у Нишу и Видину сматрају да не постоји одређени профил 

ученика који има јединствене карактеристике које доводе до насилног понашања, већ да 

насилно понашање може испољавати било који ученик у зависности од ситуације у којој 

се налази. С друге стране, када су замољени да наведу неке од карактеристика ученика 

који се понаша насилно истакли су да су то најчешће лоши породични односи, васпитни 

стил који долази из најчешће непотпуне породице, нижи образовни ниво али и висок 

економски статус и високо мишљење о себи које условљава агресивно понашање према 

другим групама деце која се разликују по неким социоекономским карактеристикама. 

Мишљења стручњака, наставника и родитеља се не разликују у већој мери, када је реч о 

профилу ученика који вршу насиље. Фокус је на дисхармоничним породичним одоносима 

и одсуству друштвених норми и вредности које су продукт разарајућих друштвених 

промена кроз које су пролазиле Србија и Бугарска у протеклих двадесет година а које су у 

великој мери утицалe на ослабљење васпитне улоге породице али и школе. Деца према 

којој је усмерено агресивно понашање најчешће спадају у групу деце која се по нечему 
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разликују од већинске популације. Најчешће су то деца која су мирног каратера, стидљива 

и ћутљива деца, деца која су физички слабија или поседују одређени психофизички 

недостатак, али и деца која долазе из сиромашних и непотпунх породица. Ученици 

основних школа у Видину указали су и на то да се и у овом случају не могу вршити 

генерализације о одређеном профилу деце која трпе насиљe већ дa свaко дете, без 

изузетка, може бити предмет било које врсте насиља. Представници стручњака који се 

баве врњачким насиљем, наставници и родитељи обе популације (и у Нишу и у Видину) 

се слажу да је различитост у највећој мери узрок због чега се агресија усмерава ка деци 

која су по неком обележју другачија од групе. Према одговорима средњошколаца, када су 

упитани зашто децa трпе насиље, може се закључити да деца која су изложена овом 

пороблему немају довољно подршке а ни информација коме могу да се обрате када се 

сретну с овим проблемом, што доводи до понављања насиља без озира које је врсте. 

 

5. Степен изражености насиља 

 

Како би се утвдио степен изражености одређене врсте насиља у средњим школама 

формулисана је скала са оценама од 1 до 5 за сваку врсту насиља посебно (физичко, 

вербално, социјално, сексуално и електронско). Ученици средњих школа су замољени да 

рангирају сваку од понуђених врста насилног понашања како би се утврдило у коликој 

мери је присутно такво понашање у њиховом окружењу. Исти сет питања коришћен је и у 

упитнику који су попуњавали ученици средњих школа у Видину како би се добијени 

резултати могли упоређивати. 

 

Када јe реч о ученицима средњих школа у Нишу, најизраженији облик насилног 

понашања јесте вербално, а потом следе физичко, социјално, сексуално и електронско 

насиље, док средњошколци из Видина наводе да је најизраженији облик такође вербално 

насиље а потом социјално, сексуално, физичко и електронско. Уочава се велика разлика у 

рангирању физичког насиља и степену његовог испољавања у односу на средњошколце из 

Ниша и Видина. Иако је у Нишу овај вид насиља на другом месту, средњошколци у 

Видину га позиционирају после социјалног сексуалног насиља. 
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Графикон 2: Степен изражености насиља у процентима у Нишу и Видину. 

 

Како би се добио свеобухватнији поглед на степен изражености одређенe врсте насиља, 

ученици основних школа у Нишу и Видину, као и представници стручне јавности, 

родитеља и наставника упитани су која врста насиља, према њиховом искуству, оставља 

највише последица. 

 

Деца основношколског узраста у Нишу се слажу да вербално насиље оставља највеће 

последице код деце, у извесној мери више него физичко, јер „последице физичког прођу, а 

трауме и комплекси који остају после вербалног насиља остају за цео живот“. Основци из 

Видина су изабрали физичко насиље, као вид насиља које оставља највеће последице по 

психолошко стање. Разлог за то је, што физичко насиље, поред боли, наноси и друге 

повреде емотивне природе које доприносе дубоким траумама јер акт физичког насиља 

прате и вербалне увреде и подсмевање. И када физичке трауме исчезну, преживело 

емотивно стање оставља трајне последице по психолошко стање детета. 

 

Представници стручне јавности, родитеља и наставника у Нишу, такође сматрају да 

највише ефекта оставља вербално насиље али и да од узраста зависи које ће последице 

насиља бити. Испитаници су нагласили да је потребно више пажње усмерити на сексуално 

насиље и последице које оно остаља јер је овај вид насиља табу тема па деца нису 

довољно информисана како да препознају, реагују и пријаве овај вид насиља. Остали 

видови насиља (пре свега физичко, вербално, социјално и електронско) се дешавају знатно 

чешће па су и деца на неки начин и навикнута на њих. Представници ове групе 
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испитаника из Видина су указали да оно зависи од индивидуалних карактеристика жртве и 

насилника, али и од интезитета и дужине трајања насиља над жртвом. 

 

Сумирајући ово поглавље можемо тврдити да је вербално насиље најизраженији вид 

оваквог понашања у средњим школама, на шта указују одговори средњошколаца из Ниша 

и Видина. Потом долази физичко и социјално насиље. Овај налаз је у корелацији са 

одговoрима ученика основних школа када је су у питању последице које оставља насилно 

понашање. Одговoри ове групе деце варирају између вербалног и физичког насиља, јер 

агресивно понашање које се испољава у основним школа врло често представља 

комбинацију поменутих видова насиља. У прилог овим тврдњама иду и одговори 

представника стручне јавности, родитеља и наставника који сматрају да вербално насиље 

остваља велике трауме код деце зато што се испољава свакодневно, те с тога постаје 

доминантни начин комуникације па се и не третира као насиље. Уз овај вид понашања 

тесно су повезани и остали видови насиља као што су физичко и социјално насиље. 

Посебну пажњу је потребно усмерити ка сексуалном насиљу јер представља табу тему а и 

због тога што сама деца која трпе овај вид насиља не умеју да га препознају али их је и 

страх да га пријаве. 

 

6. Однос институција према случајевима вршњачког насиља и 

процедуре процесуирања 

 

У овом поглављу настојaли смо да утврдимо какав је однос институција које се баве 

вршњачким насиљем према овом феномену и какве пороцедуре се користе у овим 

институцијама када дође до оваквих случајева. Ово је учињено како би се добио увид у 

сензибилитет стручњака који се баве овом проблематиком али и да ли постоје процедуре 

за пријављивање и прoцесуирање случајева насиља. 

 

Акценат у овом делу је на одговорима стручне јавности који су представници релевантних 

институција које се баве вршњачким насиљем као што су Центри за социјални рад, 

Полицијска управа, представници школских тимова за безбедност и координатори 

вршњачких тимова за медијацију у основним школама и др. У овом сегменту учешће су 

узели и наставници у оснoвним школама и представници родитеља. 

 

Добијени одговoри упућују на потребу за повећањем сензибилисаности свих актера који 

се на неки начин баве вршњачким насиљем кao и да је потребно стална едукација и 

усавршавање запослених у вези са темом вршњачког насиља. Потребно је изградити 

механизам континуираног усавршавања у овoј области током целе школске године јер су 
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овакви програми и семинари често део пројектних активности па изостаје континуитет 

након завршетка пројекта. Сeгмент на комe је потребно радити јесте и превенција 

вршњачког насиља. Овакав облик решвања проблема вршњачког насиља мора бити 

системске природе, односно исказује се потреба за дефинисањем континуираних програма 

које ће бити део свих установа које се на неки начин баве вршњачким насиљем. Запослени 

у образовним установама сматрају да је потребно увести предмет који ће се бавити 

превенцијом насиља у школамa или редефинисати концепт грађанског васпитања и овај 

предмет прилагодити и овој намени. Уочава се да се сензибиласаност актера који се баве 

проблемима вршњачког насиља повећава што је продукт веће заступљености ове теме, 

што кроз одређене пројектне активности што кроз медије, али да ипак треба више радити 

на приближавању садржаја који могу допринети повећању сензибилитета свих актера који 

су упућени у овај проблем. 

 

Испитаници истичу да школе интензивирају своје напоре у борби против насиља али и 

његовој превенцији. Чешће се на нивоу школе запослени активно укључују као и сви 

одговорни за решавање када дође до проблематичне ситуације која је озбиљнијег 

интензитета. Испитаници указују да је нужно радити на повећању сензибилитета 

родитеља када је у питању вршњачко насиље. Истичу да је веома важно да родитeљи 

преузму активнију улогу у вапитавању и промоцији позитвних вредности али и да се 

морају више укључивати у само решавање конфликата када дође до њих. 

 

Сви представници институција су истакли да практикују одређене прoцедуре када дође до 

случајева насиља. Прoцедуре се разликују у зависности која је институција у питању али 

је генерални став да се одређени поступци у целокупном процесу морају симплификовати 

и приближити деци и родитељима. Такође, наставници морају у већој мери делити 

информације о превнцији насиља али и да морају заснивати своју наставу на промоцији 

ненасилне комуникације мирног решавања конфликта. Испитаници указују да изостаје 

праћење процеса након решавања одређеног случаја, што условљава да се насиље често 

понавља и да је нужно успоставити неки механизам праћења да ли се конфликт понавља 

или је решен и како се дете жртва осећа током целог тог процеса. Испитаници наглашавају 

да су процедуре дефинисане кроз неколико кључних докумената, најчешће правилника и 

да се њима баве најчешће тимови за безбедност који су формирани у свим школама. 

 

Закључак овог поглавља је да постоји потреба за већом сензибилизациојм актера који су 

укључени у рад са децом, посебно у сегментима који су у вези са вршњачким насиљем. 

Уочава се одређени ниво сензибилисаности али и потреба да се више наставника, 

представника полиције, центара за социјални рад и других институција укључи у 
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целокупни процес. Нужно је радити на сензибилисању родитеља јер, према одговорима 

испитаника, они представљају незаобилазну карику у ланцу превенције и процесуирања 

вршњачког насиља. 

 

Када је реч о процедурама оне су заступљене у свим институцијама али учинковитост 

варира у зависности од институције. Свака установа има своје процедуре којих се 

придржава, што илуструју и документи који прецизирају начине поступања када дође до 

испољавања насиља. Слабост ових процедура јесте што се, у већини случајева, не прате 

ефекти решавања конфликта и уопште како се дете осећа током целог процеса али и након 

њега. Такође, нужно је радити на симплификовању порцедура пријављивања насиља али и 

пружању информација деци и родитељима о целокупном процесу пријављивања и 

охрабривати их да се укључе у њега. 

 

7. Могућа решења проблема вршњачког насиља 

 

Могућа решења како превазићи и превенирати вршњачко насиље потражили смо најпре 

од средњошколаца из Ниша и Видина. У упитнику је понуђено неколико одговора како се 

у будућности бавити овим проблемом али су испитаници могли и сами уписивати шта је 

по њима најбољи начин како се бавити овим темом. 

 

Средњошколци у Нишу и Видину дали су веома сличне одговoре на питање како се у 

будућности бавити проблемом вршњачког насиља. Највише одговора је груписано око 

тврдње да је потребно увести строже казне за починиоце насиља. Обе групе испитаника су 

се определиле за овај одговор у истом броју (41% испитаника у Ниш и Видину). Након 

овог одговора најфреквентнији одговор је медијација, односно ненасилно решавање 

конфликта (испитаници у Нишу) и веће укључивање наставника и других релвантних 

актера на нивоу школе у процесе превенције насилничког понашања (испитаници из 

Видина). Средњошколци из Ниша су већу укљученост наставника и других актера 

позиционирали на треће место према учесталости одговора док је код младих из Видина 

то медијација. Из ових података се може закључити да млади у Нишу и Видину на исти 

начин посматрају решавање проблема који узрокује вршњачко насиље. Највећи скор 

одговора позциониран је око строжих казни за починиоце што се може чинити и као 

логичан избор с обзиром на ауторитативне културе српског и бугарског народа. 

Медијација и већа партиципација наставника су одговoри који су у складу са ставовима 

наставника у претходном поглављу коју су у вези са повећањем нивоа сензибилитета 

наставника за проблеме вршњачког насиља али и веће ангажовање у пружању 

информација које су у вези са овом темом ученицима. 
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Графикон 3: Kако се бавити проблемом вршњачког насиља у будућности? 

 

Ученици основних школа у Нишу сматрају да су едукације усмерене ка деци и 

родитељима једно од решења овог проблема. Сматрају да се на овај начин може повећати 

разумевање и прихватање различитости што ће за крајњи циљ имати превенцију насилног 

понашања. Такође, сматрају да веће ангажовање стручне службе мора постојати, посебно 

када је превентивни рад у питању и да ово тело не треба да базира свој рад само на 

изрицању казне за починиоце насиља. Један од механизама који су ученици основних 

школа предложили јесте и пренос знања старијих генерација ка млaђима. С обзиром да 

свака генерација базира своје понашање по моделу, сматрају да је преношење искустава 

старијих ученика добро решење како би се насиље избегло. Такође, наводе да је потребно 

радити на квaлитeтнијем провођену времена ван школе, које треба заснивати на дружењу, 

толеранцији и разумевању. Ученици основних школа у Видину деле мишљење старијих 

ученика да су оштрије казне решење проблема, али такође наводе да уз одговарајуће казне 

мора постајати и васпитни рад са децом која су починиоци насилног понашања како би им 

се на прави начин објаснио разлог казне али и последица које њихово понашање има. 

Такође, сматрају да родитељи неизоставно морају бити укључени у овај процес како би се 

могли бавити овим проблемом и код куће. Ученици основних школа у Видину 

дефинисали су и неколико практичних корака који могу довести до избегавања конфликта 

као што су: игнорисање провокације како не би дошлo до развијања конфликата; разговор 

са познаником насилника, (посредовање); разговор са разредним старешином; разговор на 

часу о самом проблему. 
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Представнци институција које се баве проблемом вршњачког насиља, родитељи и 

наставници су као један од најделотворнијих механизама за превенцију насиља навели 

медијацију, односно ненасилно решавање конфликта. Наводе да је вршњачка медијација 

битан механизам у спречавању вршњачког насиља али и да је важно да сама деца буду 

медијатори. Вршњаци могу лакше решити сукоб и наћи решење уколико медијациони 

процес води дете истог узраста. Искуство говори да медијација даје одличне резултате у 

средњој школи а мишљење стручне јавности је да би тек добре резултате овај концепт 

могао да пoстигне у основној школи. Пажњу такође треба посветити превенција насиља од 

обданишта. Решење проблема треба тражити у извору насиља односно радити више на 

саморегулацији испољавања насилничког понашања, те да се деца морају учити како да 

практикују самоконтролу. Треба информисати децу од најранијих дана и радити с њима на 

јачању социјалних вештина а нарочито комуникацијских јер нека деца нису имала 

прилике како да науче да реагују другачије сем насиљем. Указано је на потребу 

укључивања и ресурса невладиних организација у прцес како би се искористила 

експертиза стручњака који се баве проблемом вршњачког насиља у оквиру овог сектора. 

 

Судећи према одговорима свих актера укључених у истраживачки процес, могуће је 

дефинисати неколико препорука за решавање проблема вршњачког насиља у основним и 

средњим школама. Повећање казни за починиоце вршњачког насиља став је 

средњошколаца и у Нишу и у Видину. Један од занимљивости јете свакaко да овакав став 

заступају и ученици основних школа у Видину али и сматрају да казна сама по себи не 

може бити делотворна уколико не долази са одговарајућим васпитним радом. 

 

На другом месту долази медијациони процес за који су се определили и ученици средњих 

и основних школа али и стручњаци који се баве проблемом вршњачког насиља. Као добре 

стране овог процеса наводи се укључивање свих актера који су актери одређеног случаја 

(ученици, родитељи жртве и насилника, наставници). Овакав процес омогућује 

свеобухватни приступ и на основу вођства стручних лица, спречавање даље ескалације 

конфликта. Један од предлога јесте да медијатори буду и сами ученици, наравно уз 

вођство и подршку одраслих особа које се баве овом техником. 

 

Трећа могућност за решавање овог проблема дефинисана је кроз веће учешће наставника у 

превенцији вршњачког насиља. Веће учешће је одређено кроз залагање наставника у 

приближавању информација које су у вези са вршњачким насиљем ученицима али и 

последицама које овакво понашање изазива. Ову активност је потребно спроводити од 

самог почетка укључивања деце у образовни порцес (вртић и предшколско образовање) и 
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радити од самог почетка са децом на њиховој самоконтроли и начину реаговања када дође 

до насилног понашања. 

 

8. Закључак 

 

Прегледом свих претходних поглавља могуће је указати на кључне налазе и закључке. 

 

Најзаступљенији облици насиља у оснoвним и средњим школама су вербално, физичко, 

сексуално, социјално и електронско. Присутни су сви облици насиља али њихово 

испољавање зависи од узраста у коме се деца налазе. Ученици основних школа највише су 

изложени вербалном и физичком насиљу али се тај фокус помера ка сексуалном насиљу у 

старијим разредима. Социјално насиље је пристуно и у основним и средњим школама и 

често прати физичко и вербално насиљe. Један од налаза јесте и да је електронско насиље 

у порасту услед експанзије информационих технологија и друштвених мрежа које пружају 

анонимност у вршењу овог облика насиља па ученици често прибегавају овом виду 

насилног понашања како би показали ко им у школи није драг. Пажњу је потребно 

усмерити ка сексуалном насиљу јер деца често не умеју да препознају овакво понашање и 

имају страх и од пријављивања оваквог вида насиља. Уочава се и разлика у перципирању 

најзаступљеније врсте насиља. Према речима ученика основних школа далеко је више 

изражено вербално насиље док стручњаци, наставници и родитељи сматрају да је то 

физичко насиље. Разлог је могуће тражити у изложеним ставовима да је вербално насиље 

свеприсутно у свакодневним одоносима међу ученицима али и да једино случајеви 

физичког насиља „излазе“ ван школа и доспевају до надлежних институција па се уједно 

сматра да је овај вид насиља најзаступљенији. 

 

Узроци вршњачког насиља, према речима ученика, леже у потреби за доказивањем у 

друштву и привлачењем пажње на властито понашање. Представници стручне јавности 

имају општији приступ у објашњавању узрока оваквог понашања и то приписују 

ослабљеној улози породице и лоших васпитних стилова којим су деца изложена у 

породичном окружењу али целокупном друштвеном окружењу које се овим проблемом не 

бави на прави начин. Овакав налаз је у кореалцији са другим разлогом за појаву 

вршњачког насиља према ученицима основних и средњих школа а то је управо другачији 

васпитни стил ученика који врше насиље и њихово понашање које произилази из оваквог 

васпитног стила. 

 

Карактеристике ученика који врше насиље, према речима испитаника, су најчешће лоши 

породични односи, васпитни стил који долази из непотпуне породице, нижи образовни 
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ниво али и висок економски статус и високо мишљење о себи које условљава агресивно 

понашање према другим групама деце која се разликују по неким социоекономским 

карактеристикама. Ове две групе су препознате као примарне из којих најчешће израњају 

ученици који су склони насилном понашању. Деца према којој је усмерено агресивно 

понашање најчешће спадају у групу деце која се по нечему разликују од већинске 

популације. Најчешће су то деца која су мирног карактера, стидљива и ћутљива деца, деца 

која су физички слабија или поседују одређени психофизички недостатак али и деца која 

долазе из сиромашних и непотпунх породица. 

 

Када је реч о последицамa које оставља насилно понашање одговори варирају између 

вербалног и физичког насиља, јер агресивно понашање које се испољава у основним 

школа врло често представља комбинацију поменутих видова насиља. У прилог овим 

тврдњама иду и одговори представника стручне јавности, родитеља и наставника који 

сматрају да вербално насиље остваља велике трауме код деце зато што се испољава 

свакодневно те с тога постаје доминантни начин комуникације па се и не третира као 

насиље. Посебну пажњу је потребно усмерити ка сексуалном насиљу јер представља табу 

тему а и због тога што сама деца која трпе овај вид насиља не умеју да га препознају или 

их је и страх да га пријаве. 

 

Указује се потреба за већом сензибилизацијом свих актера који се на неки начин баве 

вршњачким насиљем. Уочава се одређени ниво сензибилисаности али и потребе да се 

више наставника, представника полиције, центара за социјални рад и других институција 

укључи у целокупни процес. Нужно је радити на сензибилисању родитеља јер, према 

одговорима испитаника, они представљају незаобилазну карику у ланцу превенције и 

процесуирања вршњачког насиља. 

 

Прoцедурална решења која институције користе захтевају ревидирање и упрошћавање 

како би се обезбедило увремењено реаговање али и олакшала процедура пријављивања. 

Такође, у овом сегменту је потребно радити на праћењу ефеката решавања конфликта у 

основним и средњим школама јер изостају информације о томе да ли су решења дала 

ефекта и да ли се насилно понашање понавња али и како се жртва осећа током целокупног 

процеса. 

 

Препоруке за решавање проблема вршњачког насиља крећу се у распону од пооштравања 

казни за починиоце насиља што представља став средњошколаца и у Нишу и у Видину. 

Ипак, овакве мере неизоставно мора да прати и саветодавни и појачан васпитни рад са 

починиоцима како би се указало на последице које овакво понашање има али и на 
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опрaвданост казнених мера. Медијациони прoцес, као једно од решења, омогућује 

укључивање свих актера одређеног случаја (ученици, родитељи жртве и насилника, 

наставници) чиме се добија свеобухватни приступ и, на основу вођства стручних лица, 

спречавање даље ескалације конфликта. Већа партиципација наставника у превенцији 

вршњачког насиља наводи се као једно од решења у превенцији вршњачког насиља. Ову 

активност је потребно спроводити од самог почетка укључивања деце у образовни порцес 

(вртић и предшколско образовање) и радити од самог почетка са децом на њиховој 

самоконтроли и начину реаговања када дође до насилног понашања. 


