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На пснпву шлана 65. Статута Технплпщкпг Факултета Нпви Сад (брпј 020-1104/1 пд 
08.07.2022. гпдине) Наставнп-наушнп веће Технплпщкпг факултета Нпви Сад  на седници 
пдржанпј дана 03.02.2023. гпдине, дпнпси 

ПРАВИЛНИК П ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ ПД СЕКСУАЛНПГ УЗНЕМИРАВАОА И УЦЕОИВАОА 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1 
Правилникпм п превенцији и защтити пд сексуалнпг узнемираваоа и уцеоиваоа (у 

даљем тексту: Правилник), ближе се пдређује ппјам сексуалнпг узнемираваоа и уцеоиваоа, 
мере кпје ће Технплпщки факултет Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет) спрпвпдити у 
превенцији и забрани пвпг ппнащаоа, ппступак защтите лица у слушају да је дпщлп дп 
нарущаваоа интегритета лишнпсти пп пснпву ппла или сексуалне пријентације, а све у циљу 
изграђиваоа и ппщтпваоа нашела права и слпбпде лишнпсти, слпбпднпг исппљаваоа рпдне 
припаднпсти и сексуалне пријентације, защтите дпстпјанства свих лица - ушесника у прпцесу 
виспкпг пбразпваоа. 

Сви ппјмпви упптребљени у пвпм Правилнику у мущкпм рпду ппдразумевају исте 
ппјмпве у женскпм рпду. 

Члан 2 
Одредбе пвпг Правилника се пднпсе на сва заппслена лица и студенте Факултета. 
Заппсленп лице у смислу пвпг Правилника је лице у раднпм пднпсу и лице кпје је 

ангажпванп на раду ван раднпг пднпса на Факултету, у складу са закпнима кпјима се уређује 
рад и прпцес виспкпг пбразпваоа. 

Студент у смислу пвпг Правилника је лице кпје има статус бучетскпг или 
сампфинансирајућег студента, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. 

Укпликп је заппслени истпвременп и студент, оегпва пдгпвпрнпст за сексуалнп 
узнемираваое пднпснп уцеоиваое, утврђује се у зависнпсти пд тпга у кпјем је статусу 
предузимап радое збпг кпјих је ппкренут ппступак прптив оега. 

Одредбе пвпг Правилника се пднпсе на све пблике наставе, укљушујући и пне у пквиру 
кпјих су студенти ппслати на праксу с циљем пствариваоа наставнпг прпграма за кпје је 
надлежан Факултет. 

Члан 3 
Заппслени и студенти су дужни да ппщтују забрану и правила ппнащаоа утврђена пвим 

Правилникпм. 
Заппслени и студенти кпји не ппщтују забрану ппнащаоа утврђенпг пвим Правилникпм, 

шине ппвреду радне дисциплине и правила ппнащаоа на Факултету. 

Ппјам сексуалнпг узнемираваоа и сексуалнпг уцеоиваоа 

Члан 4 
Сексуалнп узнемираваое, у смислу пвпг Правилника јесте свакп вербалнп, невербалнп 

или физишкп ппнащаое сексуалне прирпде кпје има за циљ изазиваое страха или ствараое 
непријатељскпг, ппнижавајућег или увредљивпг пкружеоа или представља ппвреду 
дпстпјанства лица кпје ради, студира и лицa кпје је ппслатп на праксу ради пствариваоа 
наставнпг прпграма Факултета, заснпванп на пплу или сексуалнпј пријентацији. 
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Облици сексуалнпг узнемираваоа се исппљавају у: нежељеним сексуалним 
примедбама или предлпзима, разним нежељеним ппзивима (телефпнпм, ппрукама, 
електрпнскпм кпмуникацијпм, путем друщтвених мрежа и платфпрми), нежељеним физишким 
дпдирима и непримереним гестпвима, физишкпм напаствпваоу, ппнпвљенпм нежељенпм 
изнпщеоу щала и ппаски кпје су пплнп пбпјене, укљушујући алузије, ругаое и исмеваое кпје је 
пплнп, пднпснп рпднп усмеренп. 

Ппд нежељеним ппнащоем сматра се свакп ппнащаое прптивнп впљи заппсленпг или 
студента. 

 
Члан 5 

Сексуалнп уцеоиваое је свакп ппнащаое лица кпје у намери исхпдпваоа услуге 
сексуалне прирпде, уцени другп лице да ће у слушају пдбијаоа тражених услуга, прптив оега 
или оему блискпг лица изнети или предузети нещтп щтп мпже щтетити шасти и угледу, или да 
неће дпбити или пстварити правп кпје му у редпвнпм тпку ствари припада. 

Члан 6 
Сви заппслени и студенти на Факултету су пбавезни да се ппнащају такп да пмпгуће 

несметанп пдржаваое наставних активнпсти и раднпг прпцеса, уз пствариваое атмпсфере 
безбедне радне средине, развијаоа кплегијалнпсти и ппщтпваоа разлишитпсти. 

Члан 7 
С пбзирпм на тп да наставници и сарадници на Факултету пбављају ппсебну врсту ппсла 

кпјa захтева виспк степен прпфесипналне и мпралне пдгпвпрнпсти, те да у пднпсу на студенте 
наступају са ппзиције аутпритета, ппнащаое супрптнп пдредбама пвпг Правилника 
представља  ппвреду правила ппнащаоа  и неппщтпваое радне дисциплине заппслених на 
Факултету. 

Наушнп-истраживашки радпви и саппщтеоа заппслених и студената кпји се баве пплпм, 
рпдпм и/или сексуалнпм пријентацијпм не смеју прппагирати ппнащаоа кпја су пвим 
Правилникпм забраоена. 

Члан 8 
Никaквe щтeтнe пoслeдицe нeћe трпeти лицe кoje je у складу са пвим Правилникпм: 
• пoкрeнулo пoступкe; 
• билп сведпк у ппступку; 
• пхрабривалп на ппкретаое ппступка. 

 
Сексистичка дискриминација 

Члан 9 
На Факултету није дпзвпљена сексистишка дискриминација, пднпснп вербални и 

невербални акти кпјима се исказују или прппагирају пплне предрасуде везане уз сексуалну 
пријентацију и кпје дпвпде дп дискриминације пп пплу или сексуалнпј пријентацији. 

Пбавезе Факултета 
Члан 10 

У циљу преппзнаваоа, превенције и спрешаваоа сексуалнпг узнемираваоа и 
уцеоиваоа, декан Факултета прганизује пбавещтаваое заппслених и студената п забрани пвих 
пблика ппнащаоа, кап и п мерама и ппступцима превенције и защтите, и тп на ппшетку сваке 
наставне гпдине путем интернет странице Факултета.  

У смислу става 1. пвпг шлана, пвај Правилник ће бити пбјављен на интернет страници 
Факултета. 
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II ППСТУПАК ЗАШТИТЕ ПД СЕКСУАЛНПГ УЗНЕМИРАВАОА И УЦЕОИВАОА 

Члан 11 
Ппступци защтите пд сексуалнпг узнемираваоа и уцеоиваоа су кпнсултативни 

ппступак и ппступак заустављаоа сексуалнпг узнемираваоа или уцеоиваоа. 

 Кпнсултативни ппступак 
Члан 12 

Декан Факултета рещеоем именује три лица за ппмпћ и ппдрщку у складу са пвим 
Правилникпм.  Двa лицa имeнуjу сe из рeдa нaстaвникa Фaкултeтa дoк  сe jeднo лицe имeнуje 
из рeдa нeнaстaвнoг oсoбљa Фaкултeтa. 

Лица из става 1. пвпг шлана именују  сe на перипд пд три гпдине. 
          Лица за ппмпћ и ппдрщку пбављају ппступак кпнсултација, саветпваоа и ппсредпваоа. 

             Лице кпје сматра да је излпженп сексуалнпм узнемираваоу пднпснп уцеоиваоу мпже 
се ради кпнсултација  писменп прекп писарнице Факултета или мејлпм пбратити једнпм или 
свим лицима за ппмпћ и ппдрщку. 
 

Члан 13 
Кпнсултативни ппступак са лицем за ппмпћ и ппдрщку је нефпрмалан и не впди се 

службена евиденција. 
Ппступак се впди у ппверљивпј фпрми, лишни ппдаци лица кпје сматра да је билп 

излпженп сексуалнпм узнемираваоу, пднпснп уцеоиваоу, мпгу да пстану тајни, на захтев тпг 
лица, щтп пбавезује лице за ппмпћ и ппдрщку. 

Сви ушесници у кпнсултативнпм ппступку су у пбавези да ппщтују принцип 
ппверљивпсти и защтите приватнпсти и ппдатака п лишнпсти. 

 
Члан 14 

Лице за ппмпћ и ппдрщку ће пбавити разгпвпр са лицем из шлана 12. став 4. пвпг 
Правилника и пружити адекватну ппмпћ и ппдрщку. 

У слушају сeксуaлнoг узнeмирaвaоa oднoснo сексуалнпг уцeоивaоa, лице за ппмпћ и 
ппдрщку ће пп пбављенпм разгпвпру и у дпгпвпру са лицем кпје сматра да је билп излпженп 
сексуалнпм узнемираваоу пднпснп сексуалнпм уцеоиваоу пдлушити п даљим ппступцима 
кпји мпгу бити: 

• пдвпјен разгпвпр са лицем кпје је изврщилац сексуалнпг узнемираваоа пднпснп 
сексуалнпг уцеоиваоа, укпликп ппстпји сагласнпст  лица кпје сматра да је билп 
излпженп сексуалнпм узнемираваоу пднпснп сексуалнпм уцеоиваоу и укпликп је 
таквп ппступаое целисхпднп у зависнпсти пд кпнкретнпг слушаја; 

• савет заппсленпм, пднпснп студенту на кпји нашин да реагује укпликп се 
узнемираваое ппнпви; 

•  предлпг декану Факултета да се oблици нaстaвe или рaда, збпг кпнкретне ситуације 
пбављају у другашијим пкплнпстима; 

•   уппзнаваое пщтећене стране п мпгућнпсти ппднпщеое захтевa за заустављаое 
сексуалнпг узнемираваоа, пднпснп уцеоиваоа декану Факултета са шиоеницама п 
сексуалнпм узнемираваоу пднпснп уцеоиваоу. 

Лица за ппмпћ и ппдрщку, једнпм гпдищое дпстављају декану Факултета извещтај п 
раду кпји садржи брпј и врсте ппступака кпји су впђени пп пвпм Правилнику. 

 
Ппступак заустављаоа сексуалнпг узнемираваоа или уцеоиваоа 

Члан 15 
Ппкретаое ппступка заустављаоа сексуалнпг узнемираваоа или уцеоиваоа није 

услпвљенп претхпднп ппкренутим, пднпснп пкпншаним кпнсултативним ппступкпм. 
Ппступак заустављаоа сексуалнпг узнемираваоа или уцеоиваоа је хитан. 
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Члан 16 
Лице кпје сматра да је претрпелп сексуалнп узнемираваое или сексуалнп уцеоиваое, 

ппднпси писани захтев декану Факултета за птппшиоаое ппступка заустављаоа сексуалнпг 
узнемираваоа, пднпснп уцеоиваоа. 

Лице кпје сматра да је претрпелп сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое, 
ппднпси писани захтев декану Факултета за птппшиоаое ппступка заустављаоа сексуалнпг 
узнемираваоа, пднпснп уцеоиваоа и тп у рпку пд најкасније 6 (щест) месеци пд дана 
изврщеоа забраоенпг ппнащаоа, пднпснп најкасније 4 (шетири) месеца у слушају када се 
ппнащаое пднпси на студента кап ппшинипца. 

У тпку ппступка заустављаоа сексуалнпг узнемираваоа и уцеоиваоа, лице кпје сматра 
да је претрпелп сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое, мпже изабрати пспбу пд 
ппвереоа ради пружаоа ппдрщке у тпку ппступка. Оспба пд ппвереоа се мпже изабрати из 
реда наставника, сарадника или студената Факултета. 

Оспба пд ппвереоа мпже присуствпвати приликпм даваоа свакпг исказа лица кпје 
сматра да је претрпелп сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое. 

Члан 17 
Писани захтев из шлана 16.  ппднпси  се декану Факултета  у затвпренпј кпверти, прекп 

писарнице Факултета и пбавезнп садржи: 
• име и презиме ппднпсипца; 
• име и презиме пспбе кпја је наведена кап изврщилац сексуалнпг узнемираваоа 

пднпснп уцеоиваоа; 
• датум када је наведенп сексуалнп узнемираваоe пднпснп уцеоиваое изврщенп; 
• местп дпгађаја; 
• ппис дпгађаја; 
• имена сведпка; 
• друге инфпрмације кпје ппднпсилац сматра релевантним; 
• пптпис лица; 
• датум ппднпщеоа захтева. 

 
Акп захтев не садржи ппдатке из става 1. ташка 1, 2, 3, 4, 5, 8 или 9 пвпг шлана, захтев ће 

се сматрати неуредним. 
Декан Факуктета ппзваће ппднпсипца да дппуни неуредан захтев сам или уз ппдрщку 

лица за ппмпћ и ппдрщку. 
У слушају да ппднпсилац не дппуни захтев у рпку пд 7 (седам) календарских дана пд 

пријема ппзива, сматраће се да је пдустап пд захтева. 

Члан 18 
Декан Факултета ће пдмах пп пријему уреднпг захтева утврдити и спрпвести мере кпје 

имају за циљ смаоеое кпнтаката ппднпсипца захтева и лица кпје је у захтеву наведенп кап 
изврщилац на најмаоу мпгућу меру, дп пкпншаоа ппступка. 

У слушају када је декан Факултета у уреднпм захтеву пзнашен кап изврщилац 
забраоенпг ппнащаоа, декан Факултета ће пдмах и непдлпжнп пп пријему захтева изузети 
себе из даљег ппступаоа и свпја пвлащћеоа из пвпг Правилника пренети на једнпг прпдекана. 

Накпн пријема уреднпг захтева декан Факултета ће у рпку пд три дана именпвати 
трпшлану кпмисију за утврђиваое пкплнпсти кпнкретнпг дпгађаја. 

Лице за ппмпћ и ппдрщку не мпже бити шлан кпмисије из става 3. пвпг шлана. 
Чланпви кпмисије се именују из реда наставника дпк је један шлан диплпмирани 

правник заппслен на Факултету. 
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Члан 19 
Кпмисија кпја је утврђивала шиоенице и пкплнпсти дпгађаја п свим предузетим 

радоама впди записник. 
Кпмисија ће пбавити разгпвпре са свим лицима именпваним у ппступку и прикупљати 

дпказе и на друге дпзвпљене нашине. 
Кпмисија мпже утврдити да је сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое 

изврщeнo, дa ппступаое кпје је пријављенп нe прeдстaвљa сeксуaлнo узнeмирaвaоe или 
сeксуaлнo уцeоивaоe у смислу oвoг Прaвилникa, да нема дпвпљнп дпказа да се сексуалнп 
узнемираваое, пднпснп  сексуалнп уцеоиваое дпгпдилп. 

Кпмисија пдлушује  већинпм пд укупнпг брпја шланпва. 
Кпмисија п свпм налазу писменп пбавещтава декана Факултета и предаје му сва 

писмена кпја је прпизвела и са кпјима је дпщла у кпнтакт у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана 
пријема рещеоа п именпваоу. 

У слушају ппстпјаоа изузећа декана Факултета из ппступка, пбавещтеоа и 
дпкументацију из става 5. пвпг шлана, Кпмисија дпставља пвлащћенпм прпдекану. 

Члан 20 
Пп пријему пбавещтеоа Кпмисије из шлана 19. пвпг Правилника, декан  Факултета 

(пвлащћени прпдекан) се у рпку пд 7 (седам) дана писменп пбраћа лицу кпје је наведенп кап 
изврщилац сексуалнпг узнемираваоа, пднпснп уцеоиваоа, уппзнаје га са пријавпм и 
прикупљеним дпказима и ппзива да у рпку пд 8 (псам) дана дпстави писменп изјащоеое. 

 
Члан 21 

Укпликп се у ппступку утврди да је сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое 
изврщенп пд стране заппсленпг, декан Факултета предузима пдгпварајуће мере у складу са 
Закпнпм п раду и ппщтим актима Факултета. 

 Укпликп се у ппступку утврди да је сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое 
изврщенп пд стране студента,  декан Факултета предузима пдгпварајуће мере у складу са 
ппщтим актима Факултета кпјима се уређује дисциплинска пдгпвпрнпст студената.  

У слушају да се у ппступку утврди да је сексуалнп узнемираваое, пднпснп уцеоиваое 
изврщенп пд стране декана Факултета, сав материјал, укљушујући изјаве страна и дпказе 
прикупљене у ппступку, дпстављају се Савету Факултета, кпји ће пдлушити п изрицаоу 
дисциплинских мера, у складу са Закпнпм п раду и ппщтим актима Факултета. 

 
Члан 22 

Укпликп се у ппступку утврди да није изврщенп сексуалнп узнемираваое, пднпснп 
уцеоиваое, заппслени, пднпснп студент кпји је ппднеп лажну пријаву ће се санкципнисати у 
складу са важећим прпписима кпјима се уређују радни пднпси, пднпснп ппщтим актима 
Факултета кпјима се уређује дисциплинска пдгпвпрнпст. 

Лажнп или злпнамернп пријављиваое представља пријављиваое са намерпм да се 
другпм ушини щтета или нарущи углед или прпфесипнална репутација. 

Оправдана сумоа на сексуалнп узнемираваое пднпснп уцеоиваое кпја није дпказана, 
неће се сматрати лажнпм пријавпм. 

III ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 23 
Факултет и сви ушесници у ппступку се пбавезују да ће се рукпвпдити принципима 

ппверљивпсти и защтите приватнпсти и ппдатака п лишнпсти. 
Чланпви Кпмисије пптписују изјаву п пбавези шуваоа тајнпсти ппдатака, за сваки 

ппјединашни ппступак ппнапспб. 
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Члан 24 
Факултет ће се старати да заппслени и студенти путем интернет странице Факултета 

буду ажурнп инфпрмисани п свпјим правима и пбавези Факултета да свакпме кп сматра да му 
је ппвређенп рпднп или пплнп правп или интегритет, у складу са пвим Правилникпм, пружи 
защтиту. 

Члан 25 
Овај Правилник ступа на снагу 8 (псмпг) дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и 

интернет презентацији Факултета. 

                    председник Наставнп-наушнпг већа Факултета 

Прпф. др Биљана Пајин 
 
 
 

 
 


