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Бр.:__100/2/21___ 

Од: 31.05.2021. 

 

 

 

 

На својој 19. седници, одржаној 31.05.2021.год., ИО ДПС доноси следећи документ: 

 

 

Политика Друштва психолога Србије о заштити од сексуалне експлоатације и злостављања 

(ЗСЕЗ) 
 

Назив политике: Заштита од сексуалне експлоатације и злостављања 

 

Циљ политике:  

 

1. Прогласити политику нулте толеранције на сексуалну експлоатацију и злостављање (СЕЗ) 

за све запослене у Друштву психолога Србије, чланове Друштва, и све остале сараднике и 

партнере Друштва, и обезбедити да улоге, одговорности и очекиван стандарди понашања у 

вези са СЕЗ буду познати у оквиру Друштва психолога Србије. 

2. Створити и одржавати безбедно окружење, без СЕЗ, предузимањем одговарајућих мера у 

ову сврху, како интерно, тако и у заједници у којој  Друштво психолога Србије  делује, 

темељним радом на превенцији и реаговању на СЕЗ. 

 

Циљна група:  

 

Сви запослени у Друштву психолога Србија, чланови Друштва, и сви остали сарадници и партнери 

Друштва 

 

Датум ступања на снагу:   31.05.2021. 

 

1. Изјава о политици: 

 

1.1. СЕЗ представљају прекршај универзално признатих међународних правних норми и 

стандарда, па тако и неприхватљиво понашање и забрањене поступке за све запослене у Друштву 

психолога Србије, чланове Друштва, и све остале сараднике и партнере Друштва
. 

 

1.2. Друштво психолога Србије  води политику нулте толеранције на СЕЗ. Од свих запослених у 

Друштву психолога Србије, чланова Друштва, свих осталих сарадника и партнера Друштва, 

очекује се да увек поштују највише стандарде личног и професионалног понашања, као и да 

пружају помоћ и услуге на начин којим се поштују и негују права корисника и других угрожених 

актера у локалној заједници. 

Стога: Друштво психолога Србије, као струковна организација психолога,  што се тиче сексуалне 

експлоатације и узнемиравања, негује политику  нулте толетанције и све основане оптужбе по 

овом питању резултираће прекидом сарадње са оптуженом страном, прекидом радног односа или 

дисциплинским мерама које могу резултирати прекидом радног односа и/или прекидом чланства у 

Друштву. 

 

2. Опсег примене: 
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2.1. Овом се политиком успоставља приступ Друштвa психолога Србије  у превенцији и реаговању 

на СЕЗ. Политика се примењује на све запослене у Друштву психолога Србије, чланове Друштва, 

и све остале сараднике и партнере Друштва, како током радног времена, тако и изван њега. 

 

3. Дефиниције: 

 

3.1. У оквиру ове политике, израз „сексуална експлоатација“ подразумева стварну или покушану 

злоупотребу положаја рањивости, разлике у моћи, или поверења у сексуалне сврхе, односно 

стицање финансијске, друштвене или политичке користи услед сексуалне експлоатације друге 

особе. 

3.2. Слично томе, израз „сексуално злостављање" подразумева стварни или запрећени физички 

напад сексуалне природе, било да је спроведен коришћењем или под претњом силе. 

 

 

4. Посвећеност ЗСЕЗ: 

 

4.1. Друштво психолога Србије  ће учинити све напоре да створи и одржи безбедно окружење, у 

коме нема СЕЗ, и предузеће одговарајуће мере како би ово постигло у пројектима и активностима 

које спроводи, уз помоћ сложеног оквира ЗСЕЗ, који подразумева превенцију и реаговање на СЕЗ. 

 

4.2. Овај Оквир ЗСЕЗ, потврђује посвећеност Друштвa психолога Србије  Билтену Генералног 

секретара УН о Посебним мерама за заштиту од сексуалне експлоатације и сексуалног 

злостављања (СТ/СГБ/2003/13) и постизању пуне и сталне примене Шест основних принципа који 

се односе на СЕЗ Међуагенцијског сталног одбора. 

 

5. Шест основних принципа: 

 

5.1. СЕЗ од стране запослених у Друштву психолога Србија, чланова Друштва, и свих осталих 

сарадника и партнера Друштва
.
 представља озбиљан прекршај као такво је основ за прекид 

ангажмана
1
. 

 

5.2. Сексуална активност са децом (особама млађим од 18) забрањена је, без обзира на локално 

важеће доба пунолетства или пристанка. Погрешно уверење у вези са годинама детета није 

одбрана. 

5.3. Давање новца, запослења, робе, или услуга за секс, укључујући сексуалне услуге или друге 

облике понижавајућег, деградирајућег или експлоатацијског понашања, забрањено је.  

 

5.4. Било какви сексуални односи између запослених Друштвa психолога Србије и повезаног кадра 

и других (угрожених) чланова локалне заједнице, а који подразумевају непримерену употребу 

положаја, забрањени су. Такви односи подривају кредибилитет и интегритет професионалног рада. 

 

5.5. Тамо где запослени у Друштву психолога Србије, чланови Друштва и остали сарадници и 

партнери Друштва посумњају у појаву сексуалне експлоатације или злостављања од стране колеге, 

било да је наводни починилац из исте организације или не, он/она мора да пријави такву сумњу 

преко успостављених механизама за пријављивање. 

 

5.6. Сви запослени у Друштву психолога Србије, чланови Друштва, и сви остали сарадници и 

партнери Друштва у обавези су да стварају и одржавају окружење које спречава СЕЗ и промовише 

                                                           
1
 подразумева све врсте уговора као што је и уговор о волонтирању 
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примену ову политику. Руководство на сваком нивоу има посебну одговорност да пружа подршку 

и развија системе који чувају овакво окружење. 

 

6. Оквир ЗСЕЗ: 

 

6.1. Превенција: 

 

6.1.1. Одобравање Друштвa психолога Србије систематски одобрава све кандидате за посао, у 

складу са успостављеним процедурама за контролу. 

При запошљавању и ангажовању на пројектима, програмима, као и свим редовним активностима 

које Друштво има током године, биће спроведене провере кандидата у смислу карактерних 

препорука од претходних послодаваца и/или сарадника, као и претраге у оквиру доступних 

интернет претраживача. За сваког процењеног кандидата, процена се врши уз помоћ документа 

Контролна листа ДПС за ЗСЕЗ осетљиво ангажовање, запошљавање и управљање учинком. 

 

6.1.2. Обука: Друштво психолога Србије  организује обавезне уводне обуке и обуке за обнављање
2
 

намењене запосленима, члановима Друштва, сарадницима и партнерима, а које се тичу политике и 

процедура ЗСЕЗ организације. 

 

6.1.3. Друштво има комуникационе материјале о ЗСЕЗ и доступним каналима за пријављивање у 

виду: електронских флајера и банера који су константно изложени на почетној страници званичне 

интернет странице Друштва, као и на Фејсбук страници; штампаних флајера који се дистрибуирају 

у оквиру Психолошких новина члановима Друштва и током научно-стручног скупа Друштва; 

штампаног постера који је константно изложен у просторијама седишта Друштва. 

 

6.2. Реаговање: 

 

6.2.1. Пријављивање: Друштво психолога Србије има безбедне, поверљиве и приступачне 

механизме и процедуре преко којих запослени, сарадници и заједница, укључујући децу, могу да 

пријаве наводе о СЕЗ, и старају се да јавност буде обавештена о њиховом постојању.  

Сви који су укључени у рад Друштва имају обавезу пријављивања уколико уоче неки вид насиља. 

Друштво има формиран тим коме се пријављују случајеви СЕЗ-а и процедуре које се примењују у 

том случају; у процедурама се поступа према документу Улоге и одговорности, а референт 

Друштва за заштиту од сексуалног узнемиравања и злостављања придржава се документа Послови 

и задаци. 

Случајеви СЕЗ се Друштву пријављују на мејл адресу sekretar@dps.org.rs и/или на dpscpp@orion.rs 

на униформном обрасцу пријаве (који се може наћи и сачувати са веб сајта Друштва). 

Друштво у потпуности обезбеђује приватност података особе која изврши пријаву. 

Примљена пријава се прослеђује тиму Друштва који даље преузима послове истраге инцидента. 

  

6.2.2. Истрага: Друштво психолога Србије има Тим од 3 члана који спроводи истражни поступак 

за наводе о СЕЗ, те на одговарајући начин и без одлагања спроводи истрагу о СЕЗ од стране 

запосленог у Друштву, чланова Друштва, партнера или сарадника, или се обраћа одговарајућим 

истражним органима уколико је починилац повезан са неком другом установом или 

организацијом. 

                                                           
2 Обука као минимум укључује 1) дефиницију СЕЗ (која је у складу са УН дефиницијом); 2) забрану СЕЗ; и 

3) активности које су запослен и повезани кадар у обавези да предузму (тј. 

пријављивање навода о СЕЗ и упућивање жртава без одлагања 

mailto:sekretar@dps.org.rs
mailto:dpscpp@orion.rs
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Тим, приликом истражног поступка пријављеног инцидента ради у складу са документом Послови 

и задаци истражитеља навода о СЕЗ, а поверљивост истраге је обезбеђена дефинисаним 

процедурама. 

 

6.2.2.1. Упућивање случајева националним властима: Уколико, након одговарајуће истраге, 

постоје докази којима се поткрепљују наводи о СЕЗ, ови случајеви могу бити упућени 

националним властима ради кривичног гоњења. 

 

6.2.3. Помоћ жртвама: Друштво психолога Србије има систем којим по хитном поступку упућује 

жртве СЕЗ на доступне услуге, на основу њихових потреба и пристанка. 

 

6.3. Аранжмани сарадње: 

 

6.3.1. Сви уговори и споразуми о партнерству Друштва психолога Србије укључују стандардну 

клаузулу којом се од извођача, снабдевача, консултаната и подизвођача партнера захтева да се 

обавежу на политику нулте толеранције на СЕЗ и да предузму мере превенције и реаговања на 

СЕЗ. 

 

6.3.2. Када ова физичка или правна лица не предузимају мере превенције СЕЗ, не истражују наводе 

о СЕЗ, или не предузимају корективне активности онда када су се СЕЗ појавили, то представља 

основ за раскид сваког уговора о сарадњи. 

 

У Београду, 31.05. 2021.године 

 

Председница ИО ДПС 

Марина Надејин Симић 

 

___________________ 

 


