
Превентивне активности ради 

заштите деце од трговине људима



Између сна и јаве

https://www.youtube.com/watch?v=7n8rdvYnk3A&t=10s


Школе и трговина људима

Школе су дужне да 
обезбеде услове за 
сигурно и 
подстицајно 
одрастање и развој 
ученика, заштиту од 
свих облика насиља, 
злостављања и 
занемаривања, а 
трговина људима 
јесте један од 
најкомплекснијих и 
најтежих облика 
насиља и кривично 
дело коме деца и 
млади могу да буду 
изложени.

Овај задатак школе 
обухвата превенцију 

и интервенцију; 
подршку за физички, 
психички, социјални 

опоравак и 
(ре)интеграцију 

ученика који је био 
изложен било ком 
облику трговине 

људима. 

Школа је једно од 
идеалних 
друштвених 
окружења детета у 
коме је могуће 
обезбедити подршку 
детету у 
(ре)интеграцији,  

благовремено 
посумњати на 
трговину децом и 
младима – због 
честих 
(свакодневних) 
контаката 
наставника и деце. 

Благовременим
откривањем 
могућности да 
неко дете буде 
увучено у 
трговину 
људима,, смањује 
се или отклања 
изложеност детета 
трговини људима, 
а дете трпи 
најмању могућу 
штету насталу 
услед 
изложености овом 
кривичном делу.



Зашто школе?

Наставници и стручни сарадници због 
свакодневних контаката са ученицима

међу првима могу да уоче неке од знакова 
(ученик често неоправдано касни/изостаје са 
наставе или често на часу није концентрисан, 
изгледа исцрпљено, малаксало, уочљив је пад 

школског успеха итд. )који указују на 
повећан ризик или потенцијалну 

укљученост у неки од облика трговине 
људима.

Фактори рањивости 
представљају факторе ризика 
који касније могу да доведу 
до уласка ученика у ланац 
експлоатације и због тога 

захтевају праћење у оквиру 
установе. 

Када  препознају  факторе рањивости потребно је да се 
реагује у оквиру установе: праћење, детаљније процене 

понашања и ситуације, а некада и да се обавесте и укључе друге 
институције у складу са процедурама прописаним Правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање (насиље у породици, занемаривање 

и др). 



Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање („Сл.гласник РС“ 104/2020)

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање,скривање или примање 
лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, 
преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или 
примања новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над 
другим лицем у циљу експлоатације.

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је 
другог лица, установе или организације. 

Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког или менталног 
здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову 
економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора.

Дефинише се као облик насиља и злостављања



Улога установе/школе

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања

Тим  спроводи превентивне и интервентне активности

Установа је у обавези да реагује на сумњу или сазнање да је 
дете/ученик жртва било ког облика трговине људима 
(просјачење, радна/сексуална експлоатација, коришћење за 
криминалне активности) и то без обзира да ли се припрема, 
догађа или се догодило 



Листа индикатора за прелиминарну 
идентификацију жртава трговине 

људима - образовање

Индикатори су у 
зависности од 

интензитета рангирани 
на три нивоа/степена:

Први ниво (слаб 
индикатор) – индикатори 

који указују да постоје 
неке тешкоће, проблеми у 
понашању који нису нужно 

у вези са трговином,

Други ниво (умерени 
индикатор)– индикатори 

који у мањој или већој 
мери указују на трговину 

људима,

Трећи ниво (јак индикатор) 
– индикатори који у 

нејвећој мери указују на 
трговину људима.

У складу са проценом, да ли је 
реч о слабим, умереним или 

јаким индикаторима, установа 
образовања и васпитања 
предузима даље кораке.



ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

https://desankamaksimovic.rs/?p=24543

