
Дан превенције злостављања на факултету 

     

    У четвртак, 8. децембра 2022. године у Великој сали Факултета музичке уметности 

одржан је „Дан превенције злостављања на факултету“. Овај јединствени догађај 

организовала је Радна група Факултета музичке уметности другу годину заредом, уз 

подршку проф. др Бланке Богуновић и асистенткиње Дејане Мутавџин, у сарадњи са 

Радном групом Факултета драмских уметности, са подршком проф. др Ирене 

Ристић. Главни циљ овогодишњег Дана превенције био је да се представи Правилник 

о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету 

уметности у Београду, који важи од маја 2022. године.  

     На самом почетку, присутнима се путем видео снимка обратио Александар 

Дукић, студент продекан Факултета музичке уметности, након чега је представљен 

Правилник. Студенти су имали прилику да стекну увид о најважнијим одредницама 

овог Правилника, као и да поставе питања присутним учесницама дискусије, међу 

којима су биле чланице Комисије за превенцију насиља и узнемиравања: 

представнице Факултета музичке уметности мр Владица Микићевић и проф. др 

Бланка Богуновић, др Тања Игњатовић из Аутономног женског центра и Нина 

Рачета, студенткиња Факултета драмских уметности. Говорило се начинима 

препознавања злостављања, о томе где се и коме оно може пријавити, о чиниоцима 

који утичу на вероватноћу пријављивања злостављања, а било је и говора о 

дефинисању пожељних особина које треба да поседује лице за помоћ и подршку 

жртвама.  

     У наредном делу предавања уследила је кратка радионица где су присутни 

студенти могли да кроз хипотетичке ситуације препознају потенцијалне облике 

злостављања и да сазнају како се на њих може реаговати у складу са Правилником. 

Модераторка дискусије била је асистенткиња Дејана Мутавџин, а учешће су  узеле и 

Нина Јоцић, Ивана Перовић, Милица Петровић и Владица Микићевић са Факултета 

музичке уметности.  

     На крају догађаја приказан је филм „Кротки“, у режији Јована Димоског са 

Факултета драмских уметности. Потом је уследила дискусија о теми филма и насиљу 

у образовном контексту у којој су учествовале Софија Димитријевић (Факултет 

драмских уметности), Александра Јовановић, сценаристкиња филма „Кротки“ и 

проф. др Ирена Ристић.  

     Дан превенције злостављања на факултету потврдио је добру сарадњу између два 

уметничка факултета, а велики број присутних студената да је ова неисцрпна тема 

од велике важности како за академску заједницу, тако и за друштво у целини.  

     Очитавањем QR кода који се налази испод можете прочитати целокупан текст 

Правилника о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на 

Универзитету уметности у Београду.  
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