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Врз основа на член 66 од Законот за основно образование („Службен весник на Република 

Северна Македонија“бр.161/2019) и Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва 

на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување, издадено од МОН (бр.18-6570/1 од 

06.07.2020год.) ООУ„Ацо Шопов“ донесе: 

 

ПРОТОКОЛ 

за постапка за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите 

на насилство, злоупотреба и занемарување 

1.ВОВЕД 

ООУ„Ацо Шопов“ го изработи овој Протокол со цел да се обезбеди систематски 

пристап за поттикнување на когнитивниот, социо-емоционалниот и психомоторниот 

развој на ученикот, развивање на самодоверба и свесност за својата индивидуалност и 

одговорност за своите постапки, воспитување за почитување на различностите и 

човековите права, подготвување на учениците за одговорен живот во слободно и 

демократско општество и унапредување на здравиот начин на живеење. 

Остварувањето  на  овие  цели  не  е  возможно  доколку  училиштата  не  се  безбедни  

средини,  доколку насилството се премолчува, жртвите се оставаат сами на себе, а 

сторителите не се санкционираат со што премолчено се оправдува насилното 

однесување. 

Целта на овој протокол е да ја уреди постапката за пријавување и заштита на 

учениците жртви на која било форма на насилство, злоупотреба и занемарување. Со 

Протоколот се уредат мерките и активностите што ќе ги превземе училиштето во случај 

на насилство над ученик како и мерките за промена на однесувањето на сторителот. 

 Протоколот е наменет за сите вработени лица во училиштето. Директорот, 

наставниците и стручните соработници се должни да го спроведуваат овој Протокол. 

Секој одделенски раководител на паралката е должен да го претстави овој протокол на 

одделенската заедница, веднаш по почетокот на учебната година. По потреба при 

спроведување на Протоколот училиштето соработува со надворешни експерти, 

соодветни институции и здруженија на граѓани. 

Законот  за  основното  образование предвидува обврска на основните училишта да 

постапуваат во случаите на насилство над ученици/чки, да преземаат мерки  за  

заштита  на  учениците-жртви  на  насилство  и  да  спроведуваат  активности  за  

превенција  од насилство. 

Со Законот се предвидува забрана за дискриминација врз која било основа во сите 

области на дејствување во основното училиште, додека вработените се задолжуваат 

да ја применуваат еднаковоста и  правичноста  меѓу  сите  ученици  и  активно  да  

спротиставуваат  на  сите  облици  на  дискриминација  и насилство. 

ПОИМНИК: 

Поимите кои се употребуваат го имаат следното значење: 

- насилство - сите форми на насилство, злоупотреба и занемарување;  

- ученик - секој ученик/а во училиштето; 

- ученик жртва - секој ученик за кој училиштето има сознанија или се сомнева дека 

доживеал или доживува насилство; 

- ученик сторител/возрасен-секој ученик/возрасен за кој училиштето има сознанија 

или за кој постојат основни сознанија дека сторил насилство. 
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Овој Протокол е всушност интерен акт на училиштето  кој содржи правила за 

начинот на однесување на учениците, вработените, родителите/старателите со цел да 

се спречи насилството, злоупотреба, занемарување и дискриминација. 

2.ПРИНЦИПИ 

Протоколот во училиштето ќе се спроведува врз основа на следните 

фундаментални принципи: 

Најдобар интерес на детето/ Заштита, воспитување и правилен раст и развој. 

Еднаквост и забрана за дискриминација/ Училиштето не смее да донесува 

одлуки за заштита од насилство засновани врз стигма и предрасуди кои најчесто 

доведуваат до дискриминација. Училиштето исто така не смее да прави разлика во 

постапувањето и во третманот на ученик жртва, ученик сторител, нивните родители и 

други учесници. 

Почитување на правото на самоопределување/ Секој ученик има право на 

самоопределување во врска со неговиот личен идентитет, религија, верско и политичко 

уверување, национална или етничка припадност, родов идентитет и сексуална 

ориентација. 

Учество/ При спорведувањето на Протоколот училиштето е должно да ги вклучи 

сите засегнати страни: ученик жртва, ученик сторител, ученици сведоци, како и ученик 

или возрасен засегнат од насилството. Кога има потреба училиштето ќе вклучи други 

институции кои имаат знаења и експертиза за спречување и заштита од насилство. Во 

случај кога училиштето ќе процени дека родителот или било која друга страна е 

спротивна на интересот или предизвикува штета има право да не ги вклучи, а го 

известува Центарот за социјални работи. 

Приватност/ Секое дете има право на приватност за која училиштето е должно да 

ја почитува при спроведувањето на протоколот. 

Доверливост/ Сите информации поврзани со случајот на насилство, жртва и 

сторител како и информациите од други засегнати се доверливи за што секој вработен 

во училиштето има обврска да ги чува и несмеат да ги споделат со лица кои не се 

вклучени во случајот. 

Жртвата не е виновна/ При давање заштита и поддршка на жртвата училиштето 

дава важност на неговите лични доживувања и тогаш кога ќе утврди дека обвинетиот 

не го сторил насилството жртвата не смее да се обвинува дека лажела или дека не 

требала да пријави. 

Пропорционалност/ Училиштето треба да превземе мерки за заштита и поддршка 

на жртвата кои ќе бидат сразмерни на последиците од насилството, а не премногу 

заштитнички.  

Информираност/ Протоколот ќе биде достапен на веб страната на училиштето, а 

ученикот ќе биде информиран за одредбите од овој протокол од одделенските 

раководители. 

Стручност и одговорност/ Вработените во училиштето имаат обврска да се 

запознаат со Упатството за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на 

која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување како и со Протоколот 

за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на 

насилство, злоупотреба и занемарување донесен од училиштето со цел да стекне 

знаења, вештини и вредности за да се овозможи соодветна заштита и поддршка на 

учениците. 

Должно внимание/ Обврска на училиштето е да се однесува со потребно 

внимание и грижа во спроведувањето на мерките и активностите за превенција и 

заштита од насилство. 
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Забрана за непотизам и корупција/ Вработените во училиштето треба да бидат 

воздражани од дејствување под влијание на корист и судир на интереси. 

За насилство зборуваме кога некој намерно ќе повреди и ќе направи другиот 

да се почуствува непријатно, загрозено или повредено.  

3.ВИДОВИ НАСИЛСТВО 

Злоупотреба/ Злоупотребата претставува насилство што се повторува често врз 

иста личност. Тогаш ученикот не се чуствува безбеден и има чуство на немоќ, 

нерамноправност и е во зависна позиција. 

Занемарување/ Занемарување е неуспех да се задоволаст физичките и 

психолошките потреби на ученикот, негова заштита од опасност, од медицинска грижа 

и други услуги. Занемарувањето се разликува од сиромштијата. Образовното 

занемарување е непочитување на законите кои бараат старателите да им обезбедат 

образование на учениците преку редовна настава во училиште. 

Експолатација/ Искористување на ученикот од страна на родителите/старателите 

или трети лица на нивната работна сила во корист на други лица или институции. 

Физичко насилство/ Физичкото насилство е однесување во кое преку употреба на 

физичка сила се повредува телото на жртвата до степен на болка или непријатност. 

Психичко насилство и емоционално насилство/ Претставува психолошко 

малтретирање, вербална злоупотреба и емоционална злоупотреба: закани, 

заплашување, тероризам, искористување, игнорирање, понижување, изолирање... 

Социјално насилство/ Претставува одвојување на ученикот од другите врз основа 

на различноста: нерамноправност, дискриминација, недружење, игнорирање, 

исклучување од група и сл. 

Сексуално насилство/ Претставува вербално, физичко или симболичко 

однесување од сексуална природа со која ученикот сексуално се наведува, 

вознемирува или принудува. 

Врсничко насилство (булинг)/ Претставува негативни постапки со подолготрајно 

и насочено дејство на еден ист ученик кон друг ученик или група ученици. 

Кибернасилство/ Претставува малтретирање и вознемирување преку користење 

на компјутер, мобилен или друг уред. 

Насилство предизвикано од омраза и предрасуди/ Овој вид насилство се јавува 

како резултат на личните карактеристики на ученикот жртва и тоа: родов идентитет, 

раса, боја на кожа, етничка и национална припадност, религија. 

Примена на Протоколот: 

При примена на протоколот училиштето е должно за секој случај на насилство 

засебно да одлучува во однос на жртвата и сторителот на насилството бидејќи сите 

ученици се различни по своите катактеристики, потреби и желби. 

Ученикот жртва има ниска самодоверба, слаба самопочит, се премногу слаби или 

премногу крупни, со посебни потреби, без родители, посиромашни, со хронични 

здраствени проблеми, носат очила , протези и сл. Овие ученици се најчетсто пасивни, 

срамежливи, анксиозни, емоционално осетливи, повлечени. 

Ученикот сторител најчесто сака да ги контролира другите преку физичко 

напаѓање или омаловажување поради лична или материјална корист. Овие ученици 

најчесто се агресивни кон родителите, наставниците и учениците. Сакаат да 

доминитаат и да покажат моќ заради внимание или признание. Биле жртви или 

сведоци на насилство во домот, училиштето или средината. 
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4.ПРЕВЕНВИЈА ОД НАСИЛСТВО И СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО 

Протоколот претставува збир на мерки и активности со кои ќе се овозможи 

превенција и спречување на насилството со цел да се создаде безбедна и сигурна 

средина за учениците. 

 Директорот формира тим за поддршка за ненасилство (Марица Попоска, Маја 

Ивановска, Весна Јакимовска, Сашка Смилковска, Анета Андоновска) контакт лице за 

пријавување насилство (психолог) и заменик контакт лице (педагог) кои се должни во 

рамките на Годишната програма на училиштето да планираат активности за 

спречување и заштита од насилство, злоупотреба и дискриминација.  

Одделенските раководители во училиштето се должни најмалку еднаш годишно и 

секогаш кога има потреба, на одделенските часови да разработуваат содржини, 

работилници, вежби и дискусии кои се поврзани со спречување и заштита од 

насилство.  

Учениците пак во рамките на ученичкото организирање и ученичкиот парламент 

можат да спроведат активности како  предавања и работилници за создавање на 

сопствена практика за разрешување на насилство.  

Стручните соработници се должни да соработуваат со учениците и да ги 

насочуваат во спроведувањето на овие активности.  

5.ИНТЕРВЕНЦИЈА 

  Целта на интервенцијата во случаи на насилство е да се прекине насилството, да 

се заштити жртвата, да се спречи повторување на насилството, да се промени 

однесувањето на сторителот и да се влијае на факторите кој придонеле за појавување 

на насилството. 

Пријавување на насилство: 

Секој е должен да пријави насилство или сомнеж за насилство без оглед на тоа 

дали се случило на патот до училиштето, во училишниот двор, во домот или на било 

кое друго место. Определено контакт лице за пријавување на насилство е психологот 

кој ќе биде достапен за учениците, родителите и вработените и негов заменик 

педагогот. Учениците и било кои други лица кои пријавуваат насилство не се должни да 

го пријават насилството кај контакт лицето за да се применува овој протокол туку може 

насилството да го пријави кај наставниците, стручните соработници или одделенските 

раководители. Доколку ученикот жртва дирекно пријави насилство на вработен во 

училиштето треба да се земе во предвид дека жртвата го избрала тој вработен бидејќи 

најмногу му верува, па затоа тој вработен треба да остане вклучен во мерките за 

заштита и да продолжи да комуницира со жртвата.  

Прекинување на насилството:  

Вработените се должни веднаш да го прекинат насилството бидејќи запирањето на 

насилството е обврска на серкој вработен кој ја добил информацијата или бил сведок 

на насилството. Доколку станува збор за насилство кое се случило надвор од 

училиштето, а вработените добиле информација преку видливи знаци на телото на 

ученикот или преку некои промени во однесувањето тогаш вработениот е должен да го 

извести контакт лицето за пријавување на насилство. 

Смирување на ситуацијата:  

Откако насилството е прекинато вработените превземаат мерки за смирување на 

ситуацијата. 

- Кога станува збор за инцидент на насилство, без последици и се случува првпат 

како наведените во табела 1, тогаш вработениот кој го прекинал насилството не го 

повикува контакт лицето туку самиот треба да ја смири ситуацијата. 
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- Кога станува збор за инцидент за насилство од табела 1 кога се повторувааат и за 

насилство од табела  2 и 3 тогаш вработениот е должен да го повика контакт лицето. 

- Контакт лицето ќе процени во зависност од околностите на случајот дали ќе 

вклучи и други вработени во училиштето или други институции како полиција, ЦСР и 

сл. 

- Кога станува збор за насилство наведено во табела бр. 3 тогаш мора да се 

повикаат претставници од други институции (училиштето си продолжува со активности 

за заштита на жртвата и неповторување на истото). 

- Секогаш  кога  повикува  други  институции,  контакт - лицето  ќе  го  информира  

директорот, освен во случаите кога поради итност мора веднаш да се повика полиција. 

Овие мерки вклучуваат и разговори со сите ученици вмешани во насилството, ученикот 

жтрва, ученикот сторител и учениците набљудувачи. Целта на овие разговори е да се 

добијат информации за причините и факторите кој довеле до насилство, да се утврди 

што е можно попрецизно кој се бил вмешан во него, колку време траело, дали се 

повторувало, да се процени можниот ефект и последиците на ученикот жртва. 

Насоки за разговор 

- Трпеливо и внимателно слушајте ги учесниците, вклучувајќи ги и сведоците. 

- Насочете го вниманието на конкретните постапки и однесување. 

- Без осудување, согледувајте ја ситуацијата без намалување или преувеличување. 

- Внимателно слушајте што ви зборуваат учениците, не само тие што трпат 

насилство туку и тие кои го извршиле насилството, и тие кои ги набљудувале. 

- Не интерпретирајте, не менувајте, не тлокувајте, не заземајте страна. 

- Користете речник што ги користат и учениците кога зборуваат за насилство, 

злоупотреба и занемарување. 

- Не подразбирајте, не претпоставувајте, прашувајте, а не тврдете. 

- Приверете дали точно, правилно сте разбрале што ви кажале учениците. 

- Разговарајте смирено, не реагирајте шокирано, со недоверба. 

- Покажете дека верувате во тоа што ученикот ви го зборува, за да го охрабрите да 

ви раскаже што повеќе. 

Заштита од насилство и промена на однесувањето на сторителот: 

По смирување на ситуацијата и добивањето на информации од разговорите со сите 

вмешани и сведоци на насилството училиштето одлучува дали и кои мерки ќе се 

спроведат.  

За одредени ситуации училиштето (контакт лице)  изработува писмен план за 

заштита на жртвата и промена на однесувањето на сторителот. Во тој план 

учествуваат и други вработени за кои контакт лицето смета дека треба да земат 

учество. Во зависност од ситуацијата во планот задолжително се вклучуваат и 

претставници од ЦСР и МВР. 

Планот за заштита на ученикот жртва и промена на однесувањето на сторителот 

може да вклучува: 

-За жртвата-психо-социјална поддршка на жртвата; физичко одделување на 

жртвата од сторителот; 

-За сторителот-упатување на родителот/старателот на психо-социјално советување 

од надлежна установа; примена на педагошки мерки според член 72 од Законот за 

основно образование; преместување на сторителот во друго училиште; мерки за 

поддршка на набљудувачите или сведоците; 
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6. ЕВИДЕНЦИЈА 

Секој случај на насилство врз ученик случајот се евидентира од страна на контакт 

лицето и тоа за случаи од табела 1 (само ако се повторуваат), и од табела 2 и 3 со 

почитување на законот за заштита на лични податоци.  

При примена на овој Протокол директорот, тимот за поддршка за ненасилство, 

учениците, родителите и сите вработени ќе се води и ќе го почитува Упатство за 

постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на 

насилство, злоупотреба и занемарување, издадено од МОН (бр.18-6570/1 од 

06.07.2020год.). 

 

 

Протоколот го изготви педагогот и психологот во соработка со директорот.  

 

 

 

Дата: 30.03.2022         Вд. Директор 

 ___________________ 

                                                                                              Билјана Симоноска Антовска 
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Прилози: 

 

Прилог 1: Табели со категоризација на насилството 

 

 

 

Табела 1 – Прво ниво 
Физичко 
насилство 

Емоционално/ 
психичко  
насилство 

Социјално 
насилство 

Сексуално 
насилство/ 
злоупотреба 

Кибернасилство 

-удирање „чврги“, 

-буткање, 

-штипење, 

-гребење, 

-кубење, 

-гризање, 

-сопнување, 

-шутирање, 

-валкање, 

-уништување на 

предмети. 

-исмевање, 

-омаловажување, 

-озборување, 

-навредување, 

-ословување со 

погрдни имиња, 

-пцуење, 

-имитирање, 

-„прозивање“ 

-дофрлање, 

-потсмевање, 

-игнорирање. 

-дофрлање, 

-пцуење, 

-негативни 

коментари, 

-гестикулации со 

сексуална алузија. 

 

-повремени 

вознемирувачки 

повици на 

телефон, 

-вознемирувачки 

СМС,ММС-пораки, 

-вознемирувачки 

пораки на 

социјалните 

мрежи итн. 

 

 

 

 

Табела 2 – Второ ниво 
Физичко 
насилство 

Емоционално/ 
психичко  
насилство 

Социјално 
насилство 

Сексуално 
насилство/ 
злоупотреба 

Кибернасилство 

-шлаканици, 

-удирање, 

-газење, 

-кинење на 

облека, 

-затворање, 

-плукање, 

-одземање и 

уништување на 

сопственост. 

-уценување, 

-закани, 

-неправедно 

казнување, 

-етикетирање, 

-забрана за 

комуницирање, 

-исклучување, 

-отфрлање, 

-манипулирање. 

-сплеткарење, 

-игнорирање,  

-отфрлање, 

-невклучување, 

-неприфаќање, 

-манипулирање, 

 -експлоатација, 

-исклучување од група 

врз дискриминаторска 

основа, 

-навреди и 

вознемирување врз 

дискриминаторска 

основа. 

 

-сексуално 

допирање, 

-покажување на 

порнографски 

материјал, 

-покажување на 

интимните делови од 

телото, 

-соблекување. 

-огласи, 

-клипови, 

-блогови, 

-злоупотреба на 

форуми и 

четувања, 

-сексуално 

насилство во 

видео игри, 

-снимање со 

камера на 

насилни сцени, 

-дистрибуирање 

на приватни 

снимки и слики 

без согласност. 
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Табела 3 – Трето ниво 
Физичко 
насилство 

Емоционално/ 
психичко  
насилство 

Социјално 
насилство 

Сексуално 
насилство/ 
злоупотреба 

Кибернасилство 

-тепачка, давење, 

фрлање кои 

резултираат со 

физички 

последици/ 

укажана помош од 

лекар, 

-напад со палка, 

нож, оружје кој 

може да има 

фатален исход, 

-предизвикување 

на изгореници, 

-забрана на храна 

и спиење, 

-изложување на 

ниски 

температури. 

-застрашување 

со уцена,  

-рекетирање, 

-ограничување 

на движење, 

-наведување на 

користење на 

психоактивни 

супстанци 

(легални или 

нелегални), 

-вклучување во 

секти, 

-занемарување.  

-сериозни закани за 

живот, 

-изживување на група 

над поединец/група, 

-дискриминација, 

-организирање на 

затворени групи 

(кланови), 

-навреди и 

вознемирување врз 

дискриминаторска 

основа. 

-заведување од 

страна на возрасни, 

-подведување, 

-злоупотреба на 

моќта, 

-наведување, 

-изнудување и 

принудување на 

сексуална активност, 

-силување, 

-полов напад врз 

дете кое не 

навршило 14 години, 

-задоволување на 

полови нагони пред 

друг, 

-обљуба со 

злоупотреба на 

положбата. 

-дистрибуирање 

или објавување на 

приватни снимки и 

слики без 

согласност, 

-снимање на 

вулгарни и 

насилни сцени кои 

се масовно 

дистрибуирани, 

-прикажување на 

порнографски 

материјал, 

-производство и 

дистрибуција на 

порнографски 

материјал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


