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Образована Закључком Владе Републике Србије (почела са радом 07.03.2021. године)

КООРДИНАЦИЈА
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јединствено место за информације о различитим видовима насиља, поступањем надлежних
органа и заштитом у ситуацијама насиља и за похађање он-лајн обука креираних за сваку
циљну групу посебно

Национална платформа садржи следеће компоненте:

1)Информисање (шта је насиље, врсте насиља, препознавање и поступање у складу са
законима и посебним протоколима надлежних министарстава)
2)Едукација (он-лајн обука за ученике, запослене и родитеље)
3)Актуелности (неформални чланци по различитим темама у вези са насиљем) и
4)Контакти за грађане (у процедури успостављања)
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Протокол о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те“ у 
циљу заштите од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце

Предлог Закључка о образовању Посебне радне групе за координацију послова у вези 
са успостављањем и вођењем Националне платформе
Задатак координација послова везаних за Платформу

Потписници:

˗ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
˗ Министарство за бригу о породици и демографију
˗ Министарство просвете, науке и технолошког развоја
˗ Министарство унутрашњих послова
˗ Министарство здравља
˗ Министарство трговине, туризма и телекомуникација
˗ Министарство правде 
˗ Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Национална платформа за превенцију насиља у школама „Чувам те“
www.cuvamte.gov.rs 
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ПРОЈЕКАТ „Оснаживање представника младих и полиције у области превенције 
малолетничког криминала“

Радионица „Моје је право да знам своја права и обавезе“
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Обрасци - Обавештење о правима малолетног лица у предистражном поступку и 
Обавештење о правима малолетног лица у прекршајном поступку 
(Правилник о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима)

Информативна брошура о правима малолетног лица оштећеног кривичним делом 
(Обавезна инструкција за поступање према оштећенима приликом информисања и процене ризика 
рањивости и потреба за мерама заштите и подршке)

Информативна брошура за особе са искуством трговине људима
(Упутство о начину поступања запослених у Министарству унутрашњих послова у случајевима 
трговине људима)

Апликација „Основи безбедности деце“ 
може се преузети на „Google Play“ и „App Store“ продавницама
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БАНЕР ДЕЦА и ПОЛИЦИЈА
www.mup.gov.rs

садржи информације о:

правима детета и начину њиховог 
остваривања у контакту са полицијом

преступништву малолетника,     
заштити малолетних лица у     
предистражном поступку

прописима (националним и      
међународним) 

превентивним акцијама и 

улози и задацима полиције у 
промоцији, унапређивању    
остваривања и заштите права деце и 
младих ...



ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:

Дечија линија: 116-111
Родитељска линија: 0800/007-000
Линија за пријаву насиља у школама: 0800/200-201
Национални контакт центар за безбедност деце на интернету: 19833 
Линија за несталу децу: 116-000
Центар за заштиту жртава трговине људима: 063/610-590
Број за пријаву кривичног дела трговина људима 0800/100-
Број за пријаву насиља у породици: 0800/100-600
Полиција: 192 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ:

МУП (www.mup.gov.rs и info@mup.gov.rs)

МУП Одељење за сузбијање ВТК (prijavipedofiliju@mup.gov.rs и vtk@mup.gov.rs)

Републичко јавно тужилаштво (pisarnicarjt@rjt.gov.rs)

Посебно тужилаштво за борбу против ВТК (vtk@beograd.vtk.jt.rs)

Паметно и безбедно (www.pametnoibezbedno.gov.rs)

Центар за заштиту жртава трговине људима (http://www.centarzztlj.rs/)

Канцеларијa за борбу против дрога Владе Републике Србије (www.kzbpd.gov.rs)
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