Сваки облик насиља, па и дигитално насиље, пријављује се школи: наставнику/ци и одељењском
старешини. У зависности од нивоа насиља, активности у вези са заштитом предузима сам
наставник/ца и одељењски старешина, тим за заштиту од насиља, односно унутрашња заштитна
мрежа, или се укључује спољашња заштитна мрежа (остале установе: центар за социјални рад,
полицијска управа, установе здравствене заштите). Дигитално насиље можете пријавити и
институцијама (Министарство, полиција и др.) и друштвеним мрежама (кликом на линкове
испод отвориће вам се везе за пријаву дигиталног насиља).

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ
СЛЕДЕЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
ИНСТИТУЦИЈА

ПОДАЦИ ЗА ПРИЈАВУ

У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја функционише
телефонска линија. На број телефона 0800/200- 201 може да се пријави
сваки облик насиља, па и дигитално насиље.

Одељење за борбу против високотехнолошког криминала Министарства унутрашњих
послова Републике Србије,
имејл: mailto:childprotection@mup.gov.rs, телефон (централа): 011/306-2000;
http://www.mup.gov.rs/cms_lat/saveti.nsf/saveti-zastitimo-decu-od-pedofilije-na-Internetu.h

Више јавно тужилаштво у Београду, Посебно одељење за борбу против
високотехнолошког криминала, адреса: Савска 17а (Палата правде), имејл:
mailto:vtk@beograd.vtk.jt.rs, телефон: 011/360-1272; или, основно јавно тужилаштво,
пријава се подноси на подручју оног јавног тужилаштва где се насиље догодило, списак
адреса основних јавних тужилаштава можете да пронађете на сајту Бесплатна правна
помоћ -http://www.besplatnapravnapomoc.rs/adresar-osnovnih-javnih-tuzilastava/
Нет патрола – електронски механизам за анонимну пријаву нелегалних
садржаја на интернету (пријаве прослеђују МУП-у). Уклањају и спречавају даље ширење
материјала који се тичу сексуалне злоупотребе деце, физичких и психичких напада на
децу, говора мржње, као и садржаје расистичке и ксенофобичне природе и друге
непримерене садржаје и облике понашања на интернету http://www.netpatrola.rs/sr/prijavite-nelegalni-sadrzaj.1.89.html

Инцест траума центар – пружа услуге психолошке подршке деци која су доживела
сексуално злостављање, као и члановима/ицама њихових породица, имејл:
mailto:itcentar@eunet.rs, телефон: 011/386-1332 – 25
http://www.incesttraumacentar.org.rs/

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ И
ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА:

INSTAGRAM
https://help.instagram.com/165828726894770/

SNAPCHAT
https://support.snapchat.com/ca/abuse

ASK.FM
http://safety.ask.fm/safety-tools/

TWITTER
https://support.twitter.com/articles/15789

SKYPE
https://support.skype.com/en/faq/FA10001/ how-do-i-report-abuse-by-someone-in-skype?
frompage=search&q=report+abuse& fromSearchFirstPage=false

YOUTUBE
https://youtube.com/yt/policyandsafety/ en-GB/reporting.html

FACEBOOK
http://www.childnet.com/resources/ how-to-make-a-report/Facebook/

GOOGLE+
https://support.google.com/plus/answer/1253377?hl=sr

ОНЛАЈН СОС СЕРВИС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ КОЈИ СУ
ИСКУСИЛИ ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ
https://www.facebook.com/BirajReciHejtSpreci/

Од октобра 2015. године на Фејсбук страници Бирај речи, хејт спречи доступан је Онлајн СОС
сервис за подршку деци и младима који су доживели било који облик дигиталног насиља.

Сервису се може приступити са сваког дигиталног уређаја који има приступ интернету, сваког дана
у години, од 7 до 24 часа. У овом периоду деца и млади имају могућност да директно
комуницирају, односно размењују поруке,
„четују”, са члановима Тима за подршку, кога чине студенти завршне године студија психологије
са Факултета за медије и комуникације у Београду.
Путем овог сервиса млади који су искусили дигитално насиље могу да добију
благовремену и свеобухватну подршку.

