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хумано поступање у раду са лицима лишеним слободе, за препознавање и реаговање на 

дискриминацију у затворима. Сви појмови употребљени у публикацији у мушком 

граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе. 

  

 

  

ДИСКРИМИНАЦИЈА = неједнако поступање 
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СЕНЗИБИЛНО ОРИЈЕНТИСАН ОПЕРАТИВНИ РАД У ЗАТВОРИМА 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

Приручник „Сензибилно оријентисан оперативни рад у затворима“ обухвата 

анализу рада система извршења кривичних санкција Републике Србије, Републике 

Румуније и Републике Северне Македоније са акцентом на хумани концепт рада са лицима 

лишеним слободе као и проактивним приступом у решавању проблема дискриминације у 

затворима. Указује са на неколико значајних истраживања о дискриминацији у друштву и 

односу полиције према дискриминацији у периоду од 2012. до 2020. године, део 

публикације бави се областима рада у затвору са повећаним ризиком од дискриминације. 

Питања дискриминације у затворима разматрају се кроз сагледавање и  поступање према 

лицима лишеним слободе из ромске популације, ЛГБТ популације, рад са малолетницима, 

лицима лишеним слободе која живе са ХИВ-ом,  лицима лишеним слободе са психичким 

сметњама, као и разматрање утицаја испољавања ванредних догађаја на рањиве групе лица 

лишених слободе. Разматрају се и кривична дела са повећаним ризиком од 

дискриминације, пре свега, насиље у породици, трговина људима, кривична дела против 

полних слобода, изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости. У 

завршном делу рада представљају се механизми жалби унутар система извршења 

кривичних санкција Републике Србије, Републике Румуније и Републике Северне 

Македоније. 

Кључне речи: затвори, осуђеници, права, равноправност, оператива, 

дискриминација. 
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„Да би постао слободан, човеку није довољно само 

одбацити своје ланце, него мора живети на начин којим ће 

поштовати и побољшавати слободе других.“  

Нелсон Мендела 

 

ПРЕДГОВОР 

Прелазак са схватања безбедности у којој је главни циљ био заштита државне 

безбедности, на концепт људске безбедности, повлачи са собом и измењену улогу 

субјеката при Управи за извршење кривичних санкција који више нису само органи 

који се старају за извршење кривичних санкција. Они данас имају знатно ширу и 

већу друштвену одговорност и значај.  

Данас припадници Службе за обезбеђење, запослени Службе за третман, 

Службе за здравствену заштиту, Службе за обуку и упошљавање и Службе општих 

послова у оквиру установа за извршење кривичних санкција морају поседовати 

мултидисциплинарна знања. Они су истовремено државни службеници, али и неко 

ко треба да саслуша, посаветује и разуме проблеме лица лишених слободе. У раду 

са лицима лишеним слободе успостављају се различити односи те је неопходно да 

службеници и службенице  имају знања која ће им омогућити да препознају и реагују 

на угрожавање безбедности, али и да истовремено заштите људска права лица 

лишених слободе. У оквиру Стратегије националне безбедности Републике Србије 

у делу који се односи на структуру система националне безбедности препознато је 

да поред других субјеката, послове из области националне безбедности обављају и 

органи државне управе и институције надлежне за правосуђе.1 У том контексту 

систем извршења кривичних санкција део је система националне безбедности 

Републике Србије и представља заокружени систем организације, координације, 

субординације, активности, снага, средстава и мера различитих органа усмерених у 

правцу остваривања сврхе кажњавања, рехабилитације, ресоцијализације, 

упошљавања и оспособљавања осуђених лица за бољу интеграцију у друштво.  

Систем извршења кривичних санкција прошао је различите фазе транзиције 

које се не могу посматрати одвојено од општег друштвеног контекста и државно-

правних одлика свога времена. У новијој историји Србије, доношењем тада новог 

Закона о извршењу кривичних санкција (ступио је на снагу 01.01.1998. године) и 
 

1 Стратегија националне безбедности Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88 од 28. октобра 2009). 
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доношењем Уредбе о оснивању завода за извршење заводских санкција (ступила на 

снагу 23.05.1998) у Републици Србији, започета је реформа у области извршења 

кривичних санкција, посебно у области остваривања права лица лишених слободе. 

Извршење казне затвора у Србији је регулисано Законом о извршењу 

кривичних санкција (Сл. гласник РС, бр. 55/14, 35/19) (у даљем тексту: ЗИКС), који 

је у свом основном облику на снази од 2014. године са изменама и допунама из 2019. 

године. Два основна разлога су утицала на доношење новог закона: потреба 

усклађивања система извршења кривичних санкција на подручју Републике Србије 

са њеним Уставом и усклађивање домаћег правног система са међународним 

документима који формирају оквир заштите човека и његових права у поступку 

извршења кривичних санкција. На основу прегледа одредби које регулишу 

извршење казне затвора у оквиру Закон о извршењу кривичних санкција, као и 

одредби Кривичног законика, може се закључити и о основним обележјима 

извршења кривичних санкција у Републици Србији.   

Према Закону о извршењу кривичних санкција Републике Србије извршење 

казне затвора спроводи, организује и надзире јединствена централна институција 

под називом Управа за извршење кривичних санкција. Она се организационо налази 

у саставу Министарства правде Републике Србије. Структура система за извршење 

кривичних санкција је таква да се састоји из следећих установа за извршење 

кривичних санкција: казнено-поправних завода и окружних затвора у више градова 

Републике Србије, Специјалне затворске болнице у Београду, Kaзнено-поправног 

завода за жене у Пожаревцу, Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву и 

Васпитно-поправног дома за малолетнике у Крушевцу. У контексту реформе 

извршења кривичних санкција посебно је значајно што је Влада Србије усвојила 

Стратегију развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године са 

посебним акцентом на извршење ванзаводских санкција. Имајућу у виду наведене 

напоре данас постоји значајно реформисан систем извршења кривичних санкција са 

унапређењима у практично свим областима извршења кривичних санкција уз 

истовремено остварене буџетске уштеде.  Реформе у свим областима нису могле 

заобићи ни област стручног оспособљавања и усавршавања службеника 

Министарства правде Републике Србије, Управе за извршење кривичних санкција, 

где су остварени значајни резултати. Управа за извршење кривичних санкција поред 

кључног значаја у систему извршења кривичних санкција има и васпитно-педагошку 

улогу и значај. То је успешна ресоцијализација и интеграција осуђених лица у 

друштвено одговорне грађане Републике Србије.  

Значајан фактор у овом процесу је стручна обука и усавршавање запослених 

за рад са осуђеним лицима у свим установама за извршење кривичних санкција у 

Републици Србији. У установама за извршење кривичних санкција постоји неколико 
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концепата извршења кривичних санкција. Интенција руководстава установа за 

извршење кривичних санкција је системски приступ у извршењу кривичних 

санкција, где се посредством служби завода утиче на подршку, рехабилитацију и 

ресоцијализацију осуђених лица. Социјална и психолошка подршка која се на 

дневном нивоу пружа осуђеним лицима, као и стручно оспособљавање и едукација 

запослених у заводу путем различитих курсева, семинара и радионица имају за циљ 

што успешнији рад са осуђеним лицима и по одслужењу казне њихову интеграцију 

у друштвене средине из којих долазе. 

Пратећи Стратегију развоја система извршења кривичних санкција Владе 

Републике Србије до 2020. године као и најбољу светску и европску праксу Управа 

за извршење кривичних санкција организује, подржава и реализује различите 

механизме рада са осуђеним лицима. Акценат је дат на психолошким и 

социолошким аспектима, спортско-рекреативним активностима, културно-

уметничким садржајима, образовним и радним ангажовањима осуђених лица. 

Континуирана подршка Министарства правде Републике Србије, размена 

пројектних искустава са другим сличним установама из Европске уније и окружења 

(Републике Румуније и Републике Северне Македоније) утицала је на то да је 

приметан константан напредак и побољшање услова боравка осуђених лица у 

грађевинско-архитектонском, радном, амбијенталном, безбедносном смислу, али и 

живота и рада самих запослених у Управи за извршење кривичних санкција који 

обављају високо стресне, одговорне и специфичне послове. Кроз бројне механизме 

подршке од стране саме Управе за извршење кривичних санкција, као и појединачно 

установа за извршење кривичних санкција. Један од видова подршке је перманента 

едукација и стручно усавршавање запослених које је и предмет пројекта “Буди без 

предрасуда - препознавање и реаговање на дискриминацију у затворима”, која се 

реализује у периоду од 2019. до 2022. године.  

Приручник под радним називом: „Сензибилно оријентисан рад у 

затворима“ намењен је превасходно запосленима стратешког, тактичког и 

оперативног нивоа у Служби за обезбеђење Управе за извршење кривичних 

санкција, као и другим сужбама, али и партнерским установама на пројекту. 

Приручник је резултат самосталног истраживачког рада групе аутора, обима је 

преко 250 ауторских страна (Б5 формата), састоји се из вишепоглавља. У 

приручнику није вршена статистичка обрада нити су коришћени подаци из области 

делатности Управе за извршење кривичних санкција.  
 

АУТОРИ 
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ГЛАВА I 

1. ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ПРАВНИ ОКВИР ПРЕПОЗНАВАЊА И 

РЕАГОВАЊА НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ У ЗАТВОРИМА 

 

Аутори: Мартин Матијашевић и Дејан Новаковић 

 

1.1 Појам људских права и права лица лица лишених слободе 

 

Људска права у данашњем облику су тековина новијег времена, а као правна 

тековина први пут су оформљена у Декларацији о независности САД из 1776. године,2 

док је значајан напредак донела Француска револуција, односно Декларација о 

правима човека и грађанина из 1789. године.3 Потреба за поштовањем људских права, 

изискује да се поставити важно питање: која су то савремена људска права и слободе, 

тако судбински везани за садржај правне државе и владавине права? Одговор је: пре 

свих, то су субјективна права која сваки човек поседује као припадник људског рода.4 

Упркос томе, владе бројних држава су у појединим периодима самовољно 

додељивале или ускраћивале та субјективна права.5 Постављање људских права у сам 

врх међународне политике и друштвених питања, у великој мери је резултат 

суочавања нација са нацистичким Холокаустом.6  

У савременом праву о људским правима  опште прихваћено је начело да су сви 

људи једнаки. Начело једнакости се посматра као и начело недискриминације. Реч 

дискриминација је латинског порекла и значи разликовање, што би у случају људских 

права представља „недозвољено разликовање“. У међународном праву је забрањено 

да било ко трпи последице због тога што се разликује од других људи по боји коже, 

 
2 Декларација о независности, 04. јули 1776. године (The Declaration of Independence, July 4, 1776), 

(http://www.heritage.org/file:///C:/Users/name/Downloads/FP_PS08.pdf, 18.03.2015).   
3 Декларација о правима човјека и грађанина из 1789. године (Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789),(http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#declaration, 

18.03.2015).   
4 В. Димитријевић, М. Пауновић, Људска права, Београд 1997, стр. 25. 
5  К. Митровић, Етичка страна преображаја правне државе и владавина права, Правни факултет, 

Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 17. 
6 З. Драгишић, Б. Јанковић, М. Бошковић, Прикупљање обавештајних података као изазов поштовању 

људских права, Политика националне безбедности, број 2/2015, Београд, 2015, стр. 76 
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полу, вероисповести, политичком уверењу, социјалном пореклу, имовини. 

Заједничко за све основе у разликовању је то да су то углавном људске особине које 

људи не стичу својом вољом и чине их припадницима неке веће групе против које је 

дискриминација усмерена, и „тамо где људска срећа, благостање, сигурност-најзад 

сам људски живот у потпуности зависе од нечије туђе милостиње и доброчинства, ма 

колико оно о приликама било издашно, да ту не може бити говора о животу достојном 

човека.“7  

Израз људска права потиче из периода после Другог светског рата и оснивања 

ОУН, када је овај термин заменио првобитне фразе „природно право“ и „права 

човека“.8 Сва  људска  права  су  универзална,  недељива,  међузависна  и  међусобно  

повезана. Она су  универзална, што значи да припадају сваком људском бићу у 

једнакој мери. Као и било која друга врста права, и људска права се штите путем 

различитих механизама – Устава, закона, међународних уговора и сл. Појединци се у 

тим документима сагледавају кроз одређену категорију (грађанин, жена, радник, 

странац) или кроз сврставање у одређену групацију (етничка група, политичка 

странка, удружење). Ово сврставање не угрожава универзалност људских права већ 

првенствено служи ефикаснијој и прецизнијој заштити. Људска права су неотуђива, 

нераздвојива од појединца. Она нису и не могу бити ствар заслуге, награде или 

избора, не могу се продати, поклонити, зарадити или одузети. Људска права су 

непоништива, што значи да их држава или неко други не могу опозвати. Људска права 

су недељива. Истог су значаја и међусобно зависна, па се једна група права не може 

постизати на рачун неке друге групе права.9 Јасмина Хасанбеговић наводи да: „Без 

људских права нема ни грађанина – постоји само Untertan (што је немачка реч за 

поданика, прецизнија од енглеске речи subject). Без људских права, нема ни савремене 

демократије, ни модерног устава или конституционализма, нити правне државе 

схваћене као владавина права“.10 

Људска права су кроз историју прошла неколико категорија и тенденција је да 

се са глобализацијом и развојем друштва корпус људских права константно шири. 

Нека од основних људских права су из домена грађанских, политичких, економских, 

социјалних и културних права, између осталог су: право на живот, право лица да не 

 
7 М.  Игњатијев, Људска права као политика и идолопоклонство, Јавно предузеће „Службени 

гласник“ Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006, стр. 8. 
8 Видети: J. Bakšić-Muftić2002, Sistem ljudskih prava, Sarajevo, мagistrat, str. 149.   
9 М. Рудић, Људска права – приручник за наставнике, Београдски центар за људска права, Београд, 

2011, стр. 7. 
10 Ј. Хасанбеговић, Култура и/или идеологија људских права – реторика и реалност, Анали Правног 

факултета у Београду, година 2009, број 4, стр. 82.   
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буде подвргнуто мучењу нити нечовечном  или понижавајућем третману или казни, 

право лица да не буде држано у ропству или потчињености, или на присилном или 

обавезном   раду, право на личну слободу и сигурност.11 

Личне слободе и права обухватају више појединачних људских права. „То су 

слободе и права које штите физички и духовни интегритет личности и њену 

приватност... а унесена у уставе ова права и слободе постављају границе државној 

власти“.12 Лепеза људских права је разноврсна и широка и даље обухвата:  право на 

правично саслушање у грађанским и кривичним стварима  и друга права у вези са 

кривичним поступком, право на приватни и породични живот, дом и преписку, 

слободу мисли, свести и вере, право на пристојан живот, у складу са одредбама 

Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, право на 

сигурне и здраве услове рада, право на напредовање у складу са годинама стажа и 

способностима, право на одмор, слободно време, разумно ограничење радног 

времена, право слободног синдикалног организовања, право на социјалну сигурност, 

права породице, деце и малолетника на заштиту, право на одговарајући животни 

стандард и заштиту од глади, слободу изражавања.13 

Основна политичка права и слободе чине: слобода мишљења и изражавања, 

слобода мирног окупљања, слобода удруживања, слобода медија, право на 

обавештеност и приступ подацима у поседу јавних власти, бирачко право, право на 

учешће у управљању јавним пословима и право на петицију.14 Друга битна права су: 

право на брак и заснивање породице, право на имовину, право на образовање, право 

на слободу кретања и пребивалишта.право на имовину,право на рад, право на 

правичну зараду и једнаку награду за рад једнаке вредности, право јединке на највећи 

степен физичког и менталног здравља, право на образовање, право родитеља на 

верски и морални одгој њихове деце у складу с њиховим уверењима, право на 

учествовање у културном животу, право коришћења достигнућа науке и технике, 

права која проистичу из ауторских права, право на слободу у областима науке и 

стваралаштва, право на услове који обезбеђују чување, развој и ширење науке и 

 
11 Кратки водич кроз људска права за грађане, Ресурсни центар за демократизацију, преузето 

22.07.2016 у 13.27 са: http://www.mreza-mira.net 
12 М. Пајванчић, Уставно право, Правни факултет, Нови Сад 2008, стр.  86. 
13 Кратки водич кроз људска права за грађане, Ресурсни центар за демократизацију, преузето 

22.07.2016 у 13.27 са: http://www.mreza-mira.net. 
14 Б. Милосављевић, Д. Поповић, Уставно право, Треће измењено и допуњено издање, Београд 2009, 

Правни факултет Универзитета Унион и Јавно предузеће Службени гласник, стр. 160-162 
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културе, право на равноправност народа, право на развој, право на мир, право на 

здраву околину.15 

Најзад да резимирамо, када су у питању људска права и деловање субјеката 

система извршења кривичних санкција најважнији је следећи корпус људских права 

и њихово поштовање: право на живот, забрана злостављања и положај лица лишених 

слободе, забрана ропства и принудног рада, право на слободу и безбедност личности, 

право на приватност и тајност преписке, заштита података о личности и заштита 

приватности, слобода изражавања, право на рад, права из рада, право на социјално 

обезбеђење, мањинска права, положај и права Рома, проблеми и права особа са 

инвалидитетом, положај особа другачије сексуалне оријентације или родног 

идентитета, равноправност полова и посебна заштита жена и друга права лица 

лишених слободе. 

У извештају организације „Human Rights Watch“, из 2002. год., наводи се да су 

стандарди заштите лица лишених слободе у највећем броју земаља света 

„запрепашћујуће ниски“. Наиме, у неким земљама је и данас допуштено телесно 

кажњавање и рутинско коришћење окова и ланаца. Нису ретке ни експлозије насиља, 

па су у неким земљама убиства између затвореника уобичајена појава, нпр. у Бразилу, 

Кенији, Венецуели, Панами). Број особа лишених слободе, посебно затвореника, који 

умире током лишења слободе широм света, посебно код самоубистава је у сталном 

прогресу, тако да су стопе самоубистава лица лишених слободе вишеструко веће од 

стопе самоубистава у општој популацији.16 

Свако од људских права лица лишених слободе може бити ограничено неким 

од видова дискриминације, због тога је од кључне важности указати на појам 

дискриминације. Дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или 

неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 

првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима 

блиска лица, на отворен или прикривен  начин, а који се заснива на стварном или 

претпостављеном личном својству.17 

Најједноставније речено, дискриминација је неједнако поступање према особи 

или некој групи на основу неког њиховог личног својства, што за последицу има 

 
15 Кратки водич кроз људска права за грађане, Ресурсни центар за демократизацију, преузето 

22.07.2016 у 13.27 са: http://www.mreza-mira.net. 
16 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 1. 
17  Члан 2. став 1 Закона о забрани дискриминације (Сл. гласник РС, бр. 22/2009). 
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неједнакост у шансама да остваре уставом и законом загарантована права. То je 

нejeднaко третирање, искључивање, односно довођење у подређен пoлoжaj 

пojeдинaцa или групa људи кojи сe нaлaзe у истoj, сличнoj или упoрeдивoj 

ситуaциjи.18  

Дискриминисати се може чињењем или нечињењем. Добар пример нечињења 

може бити када управа затвора не истакне обавештења на језику и писму лица 

лишених слободе из редова националних мањина, иако су испуњени законом 

прописани услови. 

Дискриминација се може десити билo кoмe: запосленима у затворима 

(појединцима и групама запослених), лицима лишеним слободе, али и правном лицу. 

Лице које дискриминише у једној друштвеној ситуацији, може у неким другим 

околностима бити дискриминатор, односно лице које чини дискриминацију.19 

Имајући у виду овлашћења која поседује, посебно је опасна ситуација када је држава 

у улози дискриминатора. Акт дискриминације може бити усмерен према појединцу, 

али и према широј групи лица лишених слободе.20  

Дискриминација може бити директна (непосредна) или индиректна 

(посредна). Непосредна  дискриминација постоји ако се лице лишено слободе или 

група лица, због његовог односно њиховог личног  својства у истој или сличној 

ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем стављају  или су стављени у 

неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај.  Душан 

Покушевски, наводи да се директна дискриминација лако препознаје, она је видљива, 

а дискриминатор се не труди  да своје поступке сакрије.21 

 Посредна дискриминација постоји ако се лице лишено слободе или група лица, 

због његовог односно њиховог личног својства, ставља у неповољнији положај актом, 

радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забране 

дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање 

тог циља су примерена и нужна.22  

Када је реч о неопходним условима за поштовање људских права и заштите од 

дискриминације приликом лишења слободе и извршења свих кривичних санкција, од 

значаја су одређени принципи који се морају поштовати. Наиме, неопходно је 

 
18 Videti opsirnije: http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs 
19 Извор: http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs, 22.05.2016. 
20 Д. Покушевски, op.cit., стр. 6. 
21 Д. Покушевски, op.cit., стр. 7. 
22 Члан 7. Закона о забрани дискриминације,“( „Сл. глaсник РС", бр. 22/2009). 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/rs
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поштовати и доследно примењивати све законске и подзаконске акте из ове области, 

потом хумано поступати са свим лицима лишеним слободе без деградације њихове 

личности, без дискриминације и понижавања. Такође забрањује се мучење, 

злостављање или експериментисање. Лицима лишеним слободе неопходно је 

обезбедити контакт са спољним светом и породицом и информисање о догађајима ван 

установе где су притворена или издржавају казну затвора, истима је неопходно 

омогућити радну терапију и професионално оспособљање као и спровођење 

одговарајућих мера и третмана утврђених на основу испитивања личности и бројна 

друга права, о којима детаљније нешто касније.23 

 

1.2. Међународни правни оквир заштите људских права лица лишених слободе 

 

Заштита људских права, па и уопште права лица лишених слободе се може 

посматрати са два аспекта -унутрашњег и међународног. Унутрашњи систем заштите 

људских права је старији, институционално боље изграђен, јер су националне 

институције готово увек институције заштите. Основ овакве заштите чини устав као 

темељни документ, као lex fundamentalis и lex superior.  Међународна заштита 

људских права новијег је датума и интензивно је развијана након Другог светског 

рата. Основ овакве заштите јесу међународни уговори држава, а један од начина 

реализације права садржаних у овим документима су и међународне институције, пре 

свега са обележјима судског органа. ''Треба најпре потписати међународни споразум 

којим се прецизно дефинишу и брижљиво набрајају различита индивидуална права. 

Треба затим да се свака држава обавеже да ће предузети неопходне мере ради 

спровођења права у питању у своје уставно право. Треба, најзад, да међународни 

организам управног или судског карактера бди над извршавањем овог устaвног 

права...''24 

До данас је усвојено више од четрдесет уговора, резолуција и других 

мултилатералних (универзалних и глобалних) докумената обавезујућег карактера, 

који се сматрају међународним изворима људских права и у колизију су са 

унутрашњим правом држава потписница. Они су у неким случајевима још прецизније 

и конкретније дефинисали људска права, а у некима чак и проширили одређена права 

 
23 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 1-2 
24 L. Delbez, Les prinicples genеraux du droit international public, Paris, 1964, p.1999 u S. 

Milenković Unutrašnja nadležnost država i međunarodna zaštita ljudskih prava, Beograd, 1974, str. 23 
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и заштите. При томе треба посебно имати у виду да су повеље, конвенције, споразуми 

и уговори о људским правима динамични документи, односно „живи инструменти“ 

које треба тумачити у складу с развојем савремених околности. С друге стране, 

усвојено је и више декларација које су препоручујуће-нормативног карактера, а то су: 

„Универзална декларација о људским правима из 1948. године“., „Женевска 

конвенција из 1948, ревизија 1949. године“., „Међународна конвенција о азилу 1951. 

године“., „Декларација о уклањању свих облика нетолеранције и дискриминације 

засноване на вероисповести или убеђењима из 1981. године“., „Декларација о 

основним принципима правде за жртве криминалитета и злоупотребе власти из 1985. 

године“., „Декларација о заштити свих особа од насилног нестанка из 1992. године“., 

„Декларација о правима лица која су припадници националних, етничких, верских 

или језичких мањина из 1992. године“.25 

Међународни инструменти који имају несумњив утицај на пенолошко право и 

систем стандарда за извршење кривичних санкција су бројни и разноврсни: 

Стандардна минимална правила о поступању са затвореницима26 донета су 

1955.год. на Првом конгресу УН о спречавању криминалитета и поступању са 

деликвентима, као резултат рада Међународне затворске комисије. Потврђена су 

31.07.1957. године од стране Економског и Социјалног савета УН резолуцијом 663 C 

I (ХХIV).  

С обзиром на прогресиван развој људских права од 1955.год., децембра 

2015.год., извршена је ревизија Стандардних минималних правила о поступању са 

затвореницима, при чему су ревидирана правила позната као „Нелсон Мендела 

правила“ у част покојног председника Јужне Африке који је 27.год. провео у 

заточеништву током његове борбе за глобална људска права, једнакост, демократију 

и промовисање културе и мира.27 

Овим правилима се прокламују неколико базичних принципа у поступању са 

затвореницима. Пре свега, значајан је приступ заштити од криминалитета путем 

казни која за основни циљ има преваспитање. Битно је примењивати адекватне 

поправне, васпитне и друге методе, које воде ресоцијализацији. Надаље, поступање 

 
25 М. Наранчић, Морална компонента људских права – мастер рад, Универзитет у Нишу, Правни 

факултет, Ниш 2015, стр. 31. 
26 Standard Minimum Rules for the Tretmant of Prisoners, adopted by the First United Nations Congress on 

the Prevention of Crime and the Treatment of Offender, Geneva, 1955., преузетп дана 20.05.2016.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx 
27 Penal reform internacional-Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, преузетп дана 

12.05.2016. са http://www.penalreform.org/priorities/global-advocacy/standard-minimum-rules/ 
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према затвореницима треба да буде такво да их оспособи за вршење нормалних улога 

на слободи, а услови у затворима морају бити прилагођени условима на слободи како 

би осуђена лица након издржавања казне затвора била припремљена за живот на 

слободи.28 

Ова правила се морају примењивати непристрано. Не сме бити 

дискриминације на основу расе, боје коже, пола, језика, религије, политичких или 

других уверења, националног или друштвеног порекла, имовинског стања, рођења 

или неког другог статуса. Религијска веровања и морална начела затвореника морају 

се поштовати. У сврху практичне примене начела забране дискриминације, затворске 

управе морају имати у виду појединачне потребе затвореника, а посебно 

најрањивијих категорија у затворским окружењима.29 

Републику Србију, као и Републику Румунију и Републику Северну 

Македонију обавезују сви најважнији универзални међународни уговори о људским 

правима и то: Међународни пакт о грађанским и политичким правима и два 

протокола уз Пакт, Међународни пакт о економским, социјалним и културним 

правима, Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, 

Међународна конвенција о укидању дискриминације жена и Протокол уз ову 

конвенцију, Конвенција против мучења и других свирепих, нечовечних и 

понижавајућих казни или поступака и Протокол уз ову конвенцију, Конвенција о 

правима особа с инвалидитетом и Протокол уз ову конвенцију и друга међународна 

акта.30 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима31 у члановима 9. и 10. 

прокламује основна права када је реч о лицима лишеним слободе. У односу на ова 

лица прокламује се принцип хуманости и забране дискриминације. Принцип 

хуманости се огледа у одредбама Пакта којим се предвиђа да се са лицима лишеним 

слободе поступа хумано, уз поштовање људског достојанства, које је неодвојиво од 

човечје личности.32 Овај принцип огледа се и у забрани мучења, свирепим, 

 
28 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 5 
29 Penal reform internacional-Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, преузетп дана 

12.05.2016. са http://www.penalreform.org/priorities/global-advocacy/standard-minimum-rules/ 
30 В. Петровић, Д. Покушевски, Људска права у Србији 2015 – право, пракса, међународни стандарди, 

Београдски центар за људска права, Београд 2016, стр. 61 
31 Internacional Covenant on Civil and Political Rights, adopted by General Assembly UN resolution 2200A 

(XXI) of 16 December 1966., преузетп дана 01.06.2016. 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
32 С. Константиновић Вилић., М. Костић.: „Пенологија“, Ниш, 2006., стр. 38 
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нехуманим или понижавајућим казнама или поступцима. Посебно је забрањено да се 

лица лишена слободе подвргавају медицинском или научном истраживању. У складу 

са принципом забране дискриминације, одредбама овог акта наводи се да су сва лица, 

без икакве дискриминације, једнака пред законом и пред судом и да су државе 

чланице обавезне да у оквиру свог националног достојанства забране сваку 

дискриминацију на основу расе, пола, боје коже, језика, вере, политичког или другог 

убеђења, националног или социјалног порекла, имовног стања, рођења. 

Основни принципи за поступање са затвореницима33 бр. 45/111 од 14. 

децембра 1990. године истиче забрану дискриминације затвореника по било ком 

основу, при чему се исти морају третирати са поштовањем због урођеног достојанства 

које поседују као људска бића. Затвореници имају право да узму учешће у 

активностима културног карактера, а јемчи им се и право на приступ здравственим 

установама доступним у земљи без дискриминације на основу њиховог правног 

статуса. У затворима се морају, колико је то могуће, створити услови за 

реинтеграцију, тако да се бивши затвореници могу лако интегрисати у социјалну 

средину, након изласка на слободу.  

Генерална скупштина УН је 1984. год. усвојила Конвенцију против тортуре и 

других сурових, нехуманих или понижавајућих поступања или кажњавања.34 Ова 

Конвенција обавезује државе да инкриминишу акте мучења, покушај извршења 

мучења и све друге поступке било ког лица који представљају саучесништво у неком 

чину мучења, као и да пропише одговарајуће казне сразмерне тежини дела. 

За нас је веома значајна и Европска конвенција о људским правима (енгл. 

European Convention on Human Rights, фр. la Convention europeenne des Droits de 

l'Homme) као правни акт Савета Европе о заштити слобода и права, донет у Риму, у 

Италији, 4. новембра 1950. године. У периоду од 1950. до 2004. године, Конвенцију 

је потписало 46 земаља. Потписивање је означило прихватање обавезе поштовања 

права и слобода, као и признавање надлежности Европског суда за људска права. 

Конвенција има укупно 59 чланова, при чему посебан значај има члан 1 којим се 

утврђује обавеза свих држава потписница да поштују права и слободе које иста 

гарантује. Сходно одредби из члана 3. Европске конвенције, нико не може бити 

подвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Члан 

 
33 Basic Principles for the Treatment of Prisoners, adopted by General Assembly UN resolution 45/111 of 

14 December 1990, 
34 Convenction against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, adopted by 

General Assembly UN resolution 39/46 of 10 December 1984., преузетп 09.10.2016, 

http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/pages/cat.aspx 
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3. апсолутно забрањује мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или 

кажњавање и као такав не предвиђа никакве изузетке и није дозвољено одступање од 

њега у складу са чланом 15. Европске конвенције о људским правима, чак ни у доба 

рата или друге опасности која прети опстанку нације.  

Права и слободе које гарантује Конвенција су: право на живот (чл. 2), забрана 

мучења, нечовечног и понижавајућег поступања (чл. 3), забрана ропства и принудног 

рада (чл. 4), право на слободу и сигурност (чл. 5), право на правично суђење (чл. 6), 

кажњавање само на основу закона (чл. 7), право на поштовање приватног и 

породичног живота (чл. 8), слобода мисли, савести и вероисповести (чл. 9), слобода 

изражавања (чл. 10), слобода окупљања и удруживања (чл. 11), право на склапање 

брака (чл. 12), право на делотворни правни лек (чл. 13), забрана дискриминације (чл. 

14).35 

У Кратком водичу кроз Европску конвенцију о људским правима, истакнут је 

значај слободе и безбедности личности, у члану 5, протокола бр. 4: „Свако има право 

на слободу и безбедност личности. Нико се неће лишити слободе сем у следећим 

случајевима и у складу са законом предвиђеним поступком, (у случају законитог 

хапшења или лишења слободе због неизвршавања законите судске одлуке или ради 

обезбеђивања испуњења неке обавезе прописане законом, у случају законитог 

хапшења или лишења слободе ради привођења лица пред надлежни орган власти због 

основане сумње да је извршило кривично дело или зато што се оправдано сматра 

потребним да се тако спречи да изврши кривично дело или побегне после извршења, 

у случају лишења слободе малолетног лица на основу законите одлуке о васпитном 

надзору или ради привођења пред орган надлежан по закону, у случају законитог 

лишења слободе ради спречавања ширења заразних болести, душевно поремећених 

лица, алкохоличара, уживалаца дрога или скитница, у случају законитог хапшења или 

лишења слободе да би се спречио неовлашћени улазак у земљу или да би се осигурали 

протеривање и екстрадиција). Свако ухапшено лице биће одмах и на језику који 

разуме обавештено о разлозима за његово хапшење и о могућој оптужби против 

њега.36 

На порталу „Безбедност на длану“ представљен је однос између људских права 

и актера безбедности у затворима коме се каже да су: „Људска права урођена права 

сваког људског бића. Актери сектора безбедности који користе силу дужни су да 

 
35 М. Пешић, Пракса Европског суда за људска права која се односи на слободу изражавања, мастер 

рад, Правни факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2015, стр. 7-8. 
36 Д. Гомиен, Кратак водич кроз европску конвенцију о људским правима, Прометеј, Београд 1994, 

стр. 20. 
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поштују људска права приликом вршења својих дужности и овлашћења у складу са 

међународним правом људских права и стандардима људских права у сектору 

безбедности. Свака држава има за обавезу да се припадницима (запосленима) актера 

сектора безбедности који користе силу обезбеди поштовање и спровођење људских 

права и основних слобода који се одражавају у документима међународног права и 

која су у сагласности са релевантним националним уставним и законским 

одредбама.37   

Европска конвенција о спречавању мучења, нечовечног или понижавајућег 

поступања или кажњавања38 је донета 1987.год, а ступила је на снагу 1989.год. и њоме 

се детаљније утврђује механизам заштите лица којима је ограничена слобода кретања 

од јавних власти од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или 

кажњавања и установљава Европски комитет за спречавање мучења и нечовечних и 

понижавајућих казни и поступака (ЦПТ). 

Најважнији документи који су на међународном плану установили и 

регулисали стандарде за хумано поступање са осуђеним лицима су и Европска 

затворска правила39 донета 1987. године (ревидирана 2006. године) у оквиру Савета 

Европе, са циљем да се успостави јединствени систем у вези са затворским третманом 

између земаља чланица Савета Европе. 

Европска затворска правила, донета 1987. године (ревидирана 2006. године. ) 

утврђују детаљан систем правила за заштиту лица лишених слободе у европским 

земљама . 

У Првом делу наведени су општи принципи и одређен је обим примене. Међу 

општим принципима се налазе: поштовање људских права и слобода, минимална 

ограничења за лица лишена слободе, сразмерна легитимном циљу због ког су 

наметнута, приближавање услова живота у затвору условима живота на слободи, 

особље затвора врши јавну функцију и због тога треба да буде пажљиво одабрано и 

обучено уз обезбеђивање потребних услова рада… 

 
37 Безбедност на длану – портал о реформи сектора безбедности у Србији, преузето 22.07.2016 у 12.49 

са: http://reforma.bezbednost.org/ljudska-prava/sta-su-ljudska-prava/ 
38 European Convention for the prevention of Torture and Inhuman of Degrading Treatment of Punishment, 

Committee of Minister of the Council of Еurope, Strasburg, 1987., преузетп дана 30.04.2016., 

http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm 
39 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016. 
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У Другом делу су садржане одредбе о условима за затварање: Пријем у 

установу – могућ је само уз налог о упућивању, донет у складу са законом; приликом 

пријема се најпре врши евидентирање података, упознавање с правилима, 

здравствени преглед… Упућивање у затвор и смештај – по могућности, затвореници 

се упућују у затворе који су у близини њихових домова и породица. Услови смештаја 

треба да буду такви да се поштује хигијена, приватност, осветљење, грејање… 

Хигијена – све просторије затвора морају се стално одржавати и чистити, затвореници 

морају имати приступ хигијенски исправним просторијама, морају се обезбедити 

услови за купање сваког дана или најмање 2 пута недељно. Одећа и постељина – одећа 

не сме да буде деградирајућа и понижавајућа и мора да одговара климатским 

условима. Исхрана – Затвореници имају право на исхрану која одговара њиховој 

старости, здравственом и физичком стању, вероисповести, култури и природи посла. 

Правна помоћ – Затворска управа је дужна да обезбеди услове за пружање бесплатне 

правне помоћи. Контакти са спољним светом – Затвореници имају право да 

комуницирају, без ограничења, писмима, телефоном, или на други начин с члановима 

породице, другим лицима и затворске службе им помажу у томе. Затворски режим – 

у оквиру затворског режима предвиђа се програм активности који ће омогућити свим 

затвореницима да ван затворских просторија проводе довољно времена за социјалну 

интеграцију. Рад – Не сме се никада користити као казна и затворске власти морају 

настојати да обезбеде довољно корисног посла за затворенике, при чему не сме бити 

дискриминације на основу рода. Физичка активност и рекреација – Сваки затвореник 

треба да има могућност да сваког дана вежба најмање један сат на свежем ваздуху 

уколико то временске прилике дозвољавају. Образовање – Образовање као третман 

осуђеника мора бити доступан свима, а најпре неписменим лицима и млађим особама. 

Слобода мишљења, савести и вероисповести је гарантована свим лицима. Премештај 

затвореника – мора се обављати тако да се води рачуна да лице буде што мање 

изложено очима јавности. Пуштање из затвора – Сви затвореници се отпуштају без 

одлагања, након што истекне налог о упућивању или када суд или други орган наложи 

њихово отпуштање.  

У Трећем делу посвећује се пажња здрављу осуђеника: здравствена заштита, 

обавезно стручно особље, најмање један здравствени радник, који има и знање из 

психијатрије. У Четвртом делу садржане су препоруке у погледу одржавања реда и 

безбедности у затвору, где се каже да се ред одржава тако што се имајући у виду 

потребе безбедности, истовремено обезбеђују затвореницима нормални животни 

услови којима се поштује људско достојанство. У Петом делу се говори о управи и 

запосленима, имајући у виду затворски систем као јавну службу, па се наводи да се 

затворима управља у складу са етичким духом, и поступа са затвореницима на хуман 
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начин. Шести део обухвата одредбе о инспекцији и надзору, где се предвиђа како 

државна инспекција, тако и независни надзор. Седми део је посвећен 

притвореницима, и њиховом статусу, смештају одећи, контакту са спољним светом… 

Осми део под називом „Сврха режима за затворенике“ казује да је затвореник кажњен 

самим тим што му је одузета слобода, те стога услови и затворски режим не смеју 

додатно увећавати патњу.40 

 

1.3. Национално законодавство Србије, Румуније и Северне Македоније и права 

лица лишених слободе 

 

Лица лишена слободе имају право на заштиту основних права прописаних 

Уставом (Републике Србије, Републике Румуније, Републике Северне Македоније), 

потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног 

права и законом, а ограничење у уживању основних права је могуће само у мери 

неопходној за извршење кривичне санкције и у поступку прописаним законом. Иако 

су права лица лишених слободе у данашње време дефинисана бројним међународним, 

законским и подзаконским актима, некада се у пракси прекрше,41 а неретко лица 

лишена слободе нису ни упозната са њиховим садржајем, затворска правила су често 

екстензивна и недовољно јасна.42 

У Уставу Републике Србије, делу који се односи на људска и мањинска права 

и слободе у члану 21. предвиђена је забрана дискриминације, истиче се да су пред 

Уставом и законом сви једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту, без 

дискриминације. Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по 

било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, 

друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, 

имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Не 

сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради 

 
40 https://ipf.rs/prava-lica-lisenih-slobode/ 
41 Узрок кршења људских права лица лишених слободе или појава дискриминације често може 

проистећи из незнања лица лишених слободе или оних који поступају са њима, а могу имати и свесни, 

намерни и систематски карактер. 
42 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 1 
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постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима.43 

Када говоримо о лицима лишеним слободе и њиховим правима, не значи да 

помињемо нека посебна права, већ о остваривању основних загарантованих права 

која би свако од нас требало да ужива. Устав Републике Србије, гарантује поштовање 

људских права и слобода свим својим грађанима, а то је потврђено и појединим 

законима. Када су у питању лица лишена слободе, заштита њихових права али и 

ограничења се гарантује још и потврђеним међународним уговорима, 

општеприхваћеним правилима међународног права, и Законом о извршењу 

кривичних санкција из 2019. године. Између осталог, последњи наведени закон 

говори о томе да лица према којима се извршава кривична санкција могу бити 

ограничена у основним правима само у мери која је неопходна да се изврше кривичне 

санкције и у поступку који је предвиђен овим законом. 

Паралелно са овим међународним документима, Кривични законик Републике 

Србије предвиђа кривично дело злостављања и мучења у следећим члановима : 

Члан 136. (Изнуђивање исказа): (1) „Службено лице које у вршењу службе 

употреби силу или претњу или друго недопуштено средство или недопуштен начин 

у намери да изнуди исказ или неку другу изјаву од окривљеног, сведока, вештака или 

другог лица, казниће се затвором од три месеца до пет година“. (2) „Ако је 

изнуђивање исказа или изјаве праћено тешким насиљем иил ако су услед изнуђеног 

исказа наступиле нарочито тешке последице за окривљеног у кривичном поступку, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година“. 

Члан 137. (Злостављање и мучење): (1)“ Ко злоставља другог или према њему 

поступа на начин којим се вређа људско достојанство, казниће се затвором до једне 

године.“ (2)“ Ко применом силе, претње, или на други недозвољени начин другоме 

нанесе велики бол или тешке патње с циљем да од њега или од трећег лица добије 

признање, исказ или друго обавештење, или да се он или неко треће лице застраши 

или незаконито казни, или то учини из друге побуде засноване на било каквом облику 

дискриминације, казниће се затвором од шест месеци до пет година.“ (3) „Ако дело 

из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се за дело из 

става 1. затвором од три месеца до три године, а за дело из става 2. Затвором од једне 

до осам година.“ 

 
43 Члан 21. Устава Републике Србије („Сл. Гласник РС, бр. 98/2006“) 
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Законику  о кривичном поступку, поред Кривичног законика садржи одредбе 

којима се штите непосредно људска права, а посредно равноправност садржане су у 

члану 3.  подразумевају претпоставку невиности и то да се свако сматра невиним све 

док се његова кривица за кривично дело не утврди правноснажном одлуком суда.44 

Члан 9. садржи забрану мучења, нечовечног поступања и изнуде и истиче да 

је забрањена и кажњива свака примена мучења, нечовечног и понижавајућег 

поступања, силе, претње, принуде, обмане, медицинских захвата и других средстава 

којима се утиче на слободу воље или изнуђује признање или каква друга изјава или 

радња од окривљеног или другог учесника у поступку.45 Ограничење слобода и права 

окривљеног у поступку, садржана су у члану 10. где је истакнуто да пре доношења 

правноснажне одлуке о изрицању кривичне санкције, окривљеном могу бити 

ограничене слободе и права само у мери неопходној за остварење циља поступка, под 

условима прописаним овим закоником.46 Податак о томе да ли се против неког лица 

води истрага јавни тужилац ће на захтев доставити само суду, другом јавном тужиоцу 

или полицији, а окривљеном, његовом браниоцу или оштећеном када су испуњени 

услови прописани у члану 297. овог законика. Језик и писмо у поступку дефинисани 

су чланом 11. у коме се каже: У поступку су у службеној употреби српски језик и 

ћириличко писмо, а други језици и писма у службеној употреби су у складу са 

Уставом и законом. Поступак се води на језику и писму који су у службеној употреби 

у органу поступка, у складу са законом. Странке, сведоци и друга лица која учествују 

у поступку имају право да у току поступка употребљавају свој језик и писмо, а ако се 

поступак не води на њиховом језику и ако, након поуке о праву на превођење, не 

изјаве да знају језик на коме се поступак води и да се одричу права на превођење, 

обезбедиће им се на терет буџетских средстава превођење онога што они или други 

износе, као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала. Превођење 

обавља преводилац.47 

Лице ухапшено без одлуке суда, односно лице ухапшено на основу одлуке 

суда које није саслушано, мора бити без одлагања, а најкасније у року од 48 часова, 

предато надлежном судији за претходни поступак или ако се то не догоди, пуштено 

на слободу.48 

 
44 Члан 3. Законика о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 

45/2013 и 55/2014). 
45 Ibid., Члан 9.  
46 Ibid., Члан 10.  
47Ibid., Члан 11.  
48 Ibid., Члан 69.  
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Незаконити докази не могу бити коришћени у кривичном поступку. 

Незаконити докази се издвајају из списа, стављају у посебан запечаћени омот и чувају 

код судије за претходни поступак до правноснажног окончања кривичног поступка, 

а након тога се уништавају и о томе се саставља записник. Изузетно, незаконити 

докази се чувају до правноснажног окончања судског поступка који се води због 

прибављања таквих доказа.49 

Окривљени се саслушава усмено, са пристојношћу и уз пуно поштовање 

његове личности. Окривљени има право да се при саслушању користи својим 

белешкама. Приликом саслушања окривљеном ће се омогућити да се у неометаном 

излагању изјасни о свим околностима које га терете и да изнесе све чињенице које му 

служе за одбрану. Кад окривљени заврши свој исказ, а потребно је да се исказ 

употпуни или разјасни, поставиће му се питања која морају бити јасна, одређена и 

разумљива, не смеју садржати обману, нити се заснивати на претпоставци да је 

признао нешто што није признао и не смеју представљати навођење на одговор. Ако 

се каснији искази окривљеног разликују од ранијих, а нарочито ако окривљени 

опозове своје признање, орган поступка га може позвати да изнесе разлоге зашто је 

дао различите исказе, односно зашто је опозвао признање.50 

Ако је окривљени глув, постављаће му се питања писмено, ако је нем, позваће 

се да писмено одговара, а ако је слеп, приликом саслушања ће му се усмено изложити 

садржај писаног доказног материјала. Ако се саслушање не може обавити на овај 

начин, позваће се као тумач лице које се са окривљеним може споразумети. Ако 

окривљени не разуме језик поступка, постављаће му се питања преко преводиоца. 

Ако тумач или преводилац није раније заклет, положиће заклетву да ће верно пренети 

питања која се окривљеном упућују и изјаве које он буде давао.51 

Извршење казне затвора у Србији је регулисано Законом о извршењу 

кривичних санкција, који је на снази од 01.01.2006. године52, са каснијим изменама и 

допунама од 2009. године53, значајним системским изменама 2014. године и 

актуелним изменама и допунама из маја 2019. године.54 Два основна разлога су 

 
49 Ibid., Члан 84.  
50 Ibid., Члан 86.  
51 Ibid., Члан 87.  
52Закон о извршењу кривичних санкција (Сл. гласник Р. Србије 85/05). 
53Донет 31.08.2009. године, ступио на снагу 11.09.2009. године објављен у (Сл. гласнику РС, бр. 

72/09) и 2011. године (донет 05.05.2011. године, ступио на снагу 17.05.2011. године, објављен у Сл. 

гласнику РС, бр. 31/11). 
54 Закон о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 55/14, са изменама и допунама бр. 

35/19). 
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утицала на доношење овог закона 2006. године: потреба усклађивања система 

извршења кривичних санкција на подручју Републике Србије са њеним Уставом и 

усклађивање домаћег правног система са међународним документима који формирају 

оквир заштите човека и његових права у поступку извршења кривичних санкција.  

Стратегија развоја система извршења кривичних санкција имала је као визују 

заштиту друштва од криминалитета хуманим извршавањем казни и превенцијом 

поврата. Њена мисија је даљи развој система извршења кривичних санкција, са 

приоритетним задатком заштите друштва од криминалитета, континуирано 

побољшање услова у којима се кривичне санкције извршавају, као и примена 

савремених достигнућа у третману осуђених у сврху њихове успешне реинтеграције 

у друштвену заједницу и смањења стопе поврата. Основни циљ стратегије је 

савремени систем извршења кривичних санкција као део развијеног и ефикасног 

правосудног система, који успешно реагује на криминалитет и током извршења 

кривичних санкција утиче на појединца да измени понашање, стекне нове вештине и 

знања и успешно се интегрише у друштвену заједницу.  

На основу прегледа одредби које регулишу извршење казне затвора у оквиру 

ЗИКС-а, може се закључити и о основним обележјима извршења кривичних санкција 

код нас. Положај осуђених лица регулисан је Законом о извршењу кривичних 

санкција са задњим изменама и допунама из 2019. године и Правилником о кућном 

реду у Казнено-поправним заводима и Окружним затворима.  

Закон о извршењу кривичних санкција садржи  основне одредбе о положају 

лица према коме се извршава санкција. У члану 6. предвиђа да се санкција се 

извршава на начин којим се јамчи поштовање достојанства лица према коме се она 

извршава. Забрањени су и кажњиви поступци којима се лице према коме се извршава 

санкција подвргава било каквом облику мучења, злостављања, понижавања или 

експериментисања. Кажњива је принуда према лицу према коме се извршава санкција 

ако је несразмерна потребама њеног извршења.  У члану 7. прописано је да лице према 

коме се извршава санкција не сме бити стављено у неравноправан положај због расе, 

боје коже, пола, језика, вере, политичких и других уверења, националног или 

социјалног порекла, имовног стања, образовања, друштвеног положаја или другог 

личног својства.55 Овим одредбама се најпре регулише право осуђених на човечно 

поступање, те да нико не сме угрозити достојанство, телесно и душевно здравље 

осуђеног (чл. 6-8). Наводе се права која се односе на: смештај, исхрану, одећу, 

поднеске, дописивање, правну помоћ, посете, боравак у посебним просторијама, 

 
55 Zakon o izvršenju krivičnih sankcija „Službeni glasnik RS”, broj 85 od 6. X 2005.  
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пријем пакета, пријем новчаних пошиљки, рад, здравствену заштиту, обавештавање, 

образовање, верску културу, притужбе и представке и права осуђене жене која има 

дете, права осуђених са посебним потребама на смештај примерен врсти и степену 

тих посебних потреба (чл. 76-101).56  

Законодавац налаже да просторије у којима осуђени живе и раде морају бити 

чисте, суве, проветрене, загрејане и довољно осветљене како природним тако и 

вештачким светлом, које омогућује читање и рад без сметњи за вид (чл. 79).57 

Спаваонице морају имати 8 кубних метара простора на сваког осуђеног. Квалитетни 

помак представљало је увођење права на телефонски разговор (чл. 88). Тиме се 

побољшавала комуникација осуђеног са спољним светом, поготово с породицом. Рад 

осуђеног је саставни део програма поступања. Сврха рада је да осуђени стекне, одржи 

и повећа своје радне способности, радне навике и стручно знање. У оквиру извршења 

програма поступања, осуђени је обавезан да извршава радне задатке и обавезе. 

Законодавац као сврху тог рада предвиђа стицање, одржавање и повећање радних 

способности, радних навика и стручних знања осуђених, али се у пракси рад 

оријентише према потребама установе, њеним расположивим производним 

капацитетима, а неретко се јавља и велика неупосленост осуђених. Надокнада за рад 

коју законодавац предвиђа, износи најмање 20% од најниже цене рада.58 

Лечење осуђених је прописано у више одредби ЗИКС (чл. 113.- чл. 115). Нема 

битнијих одступања од претходних верзија ЗИКС што се тиче лечења и здравствене 

заштите осуђених, сем што се забрањује присилно храњење осуђених сем у случају 

када озбиљно угрози своје здравље или живот (чл. 114.).59 Права породиља, права на 

обавештавање, образовање, верска права, на притужбу и жалбу су иста као и у 

претходном ЗИКС-у. Посебна права осуђеног су регулисана чланом 129. додељује их 

управник за добро владање и залагање на раду осуђених, а могу се поделити у 4 групе: 

погодности које се односе на дописивање и пријем пошиљки, погодности које се 

односе на посете, погодности које се односе на изласке и одсуства и право на 

погоднији смештај. ЗИКС дефинише теже и лакше дисциплинске преступе (чл. 157-

158).60 

 
56 Чланови 76-101. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 35/19). 
57 Члан 79. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 35/19). 
58Чланови 6-8, 76, 88, 101. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 35/19). 
59 Члан 114. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 35/19). 
60 Чланови 129,157,158. Закона о извршењу кривичних санкција (Сл. гласнику РС, бр. 35/19). 
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Генерално посматрано, стратегијски и законски акти којима се регулише 

област извршења кривичних санкција су следећи (Табела 2.):61 

Назив акта Издање 

Стратегија развоја система извршења 

кривичних санкција у Републици Србији до 

2020. године 

"Службени гласник РС", број 114 од 

23. децембра 2013. 

Стратегија за смањење преоптерећености 

смештајних капацитета у заводима за 

извршење кривичних санкција у Републици 

Србији до 2020. године 

"Службени гласник РС", број 43 од 

5. маја 2017 

Закон о извршењу кривичних санкција "Службени гласник РС", број 55 од 

23. маја 2014. године са изменама и 

допунама број  35 од 2019. године 

Закон о престанку важења Закона о 

организацији и пословању привредних 

јединица  установа за извршење кривичних 

санкција 

„Службени гласник РС“, број 111 

од 29. децембра 2009. 

Закон о извршењу ванзаводских санкција и 

мера 

"Службени гласник РС", број 55 од 

23. маја 2014.  

Закон о извршењу казне затвора за кривична 

дела организованог криминала 

“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. 

септембра 2009, 101од 29. децембра 

2010. 

 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних 

лица 

 

"Службени гласник РС", број 85 од 

6. октобра 2005. 

 

Законик о кривичном  поступку 

 

"Службени гласник РС", бр. 72 од 

28. септембра 2011, 101 од 30. 

децембра 2011, 121 од 24. децембра 

2012, 32 од 8. априла 2013, 45 од 22. 

 
60Радован Радовановић, Мартин Матијашевић, Кристијан Ђујић, Системи техничке заштите у 

установама за извршење кривичних санкција, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 

2021, стр. 37-42. 
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маја 2013, 55 од 23. маја 2014, 35 од 

21. маја 2019. 

 

Кривични законик  

 

“Службени гласник РС“, бр. 94 

од 24. новембра 2016, 35 од 21. 

маја 2019. 

              У систему извршења кривичних санкција постоји и неколико 

уредби којима се углавном регулише радно-правни и материјални статус 

запослених (Табела 3.): 

Назив акта Издање 

Уредба о звањима у Управи за извршење 

кривичних санкција 

"Службени гласник РС", број 119 од 

31. октобра 2014. 

 

Уредба о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата у Управи за извршење 

кривичних санкција 

„Службени гласник РС“, бр. 16 од 9. 

фебруара 2007, 21 од 27. марта 

2009,1 од 14. јануара 2011 - УС, 83 

од 9. новембра 2011, 102 од 31. 

децембра 2011.*Службени гласник 

РС, број 83/2011 

Уредба о оснивању завода за извршење 

кривичних* санкција у Републици Србији 

„Службени гласник РС“, бр. 20 од 

10. марта 2006, 89 од 2. новембра 

2009, 32 од 14. маја 2010, 53 од 20. 

јула 2011, 11 од 17. фебруара 

2017.*Службени гласник РС, број 

89/2009 

 

Уредба о платама лица која врше функцију, 

односно обављају послове у вези са 

извршењем казне затвора за кривична дела 

организованог криминала 

„Службени гласник РС“, бр.106 од 

17. децембра 2009, 114 од 23. 

октобра 2014. 
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               Од кључног значаја за функционисање система извршења 

кривичних санкција су правилници којима се ближе уређује ова област 

(Табела 4.):62 

Назив акта Издање 

Правилник о униформи, ознакама, 

наоружању, специјалним возилима и другој 

опреми у Служби за обезбеђење у Управи за 

извршење кривичних санкција 

"Службени гласник РС", бр. 29 од 

18. марта 2016, 74 од 2. септембра 

2016, 3 од 18. јануара 2017, 89 од 4. 

октобра 2017. 

 

Правилник о начину обављања послова у 

служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција 

"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. 

марта 2016, 104 од 23. децембра 

2016. 

 

Правилник о надзору над радом завода за 

извршење кривичних санкција 

"Службени гласник РС", број 85 од 

9. октобра 2015. 

 

Правилник о третману, програму поступања, 

разврставању и накнадном разврставању 

осуђених лица 

"Службени гласник РС", број 66 од 

27. јула 2015. 

 

Правилник о упућивању осуђених, 

прекршајно кажњених и притворених лица у 

заводе за извршење кривичних санкција 

"Службени гласник РС", број 31 од 

1. априла 2015. 

 

Правилник о кућном реду Специјалне 

затворске болнице 

"Службени гласник РС", број 145 од 

29. децембра 2014. 

 

Правилник о раду осуђеног лица "Службени гласник РС", број 145 од 

29. децембра 2014 

Правилник о одећи, обући, рубљу и 

постељини осуђених лица 

"Службени гласник РС", број 137 од 

16. децембра 2014. 

 
62 Извор: обрада аутора 
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Правилник о службеној легитимацији и 

службеној значки у Управи за извршење 

кривичних санкција 

"Службени гласник РС", бр. 122 од 

7. новембра 2014, 6 од 28. јануара 

2016, 74 од 2. септембра 2016, 88 од 

28. октобра 2016. 

 

Правилник о кућном реду казнено-поправних 

завода и окружних затвора 

"Службени гласник РС", бр. 110 од 

14. октобра 2014, 79 од 23. 

септембра 2016. 

 

Правилник о мерама за одржавање реда и 

безбедности у заводима за извршење 

кривичних санкција 

"Службени гласник РС", број 105 од 

3. октобра 2014. 

 

Правилник о посебним условима које треба да 

испуњава запослени који се упућује на рад у 

Посебну притворску јединицу и начину 

његовог избора пре упућивања на рад 

"Службени гласник РС", број 103 од 

25. септембра 2014 

Правилник о дисциплинском поступку према 

осуђеним лицима 

"Службени гласник РС", број 79 од 

29. јула 2014. 

 

Правилник о спровођењу јавног конкурса за 

попуњавање радних места у Управи за 

извршење кривичних санкција 

“Службени гласник РС”, бр.40 од 

11. јуна 2010, 137 од 16 децембра 

2014. 

 

Правилник о одређивању послова чије је 

обављање неспојиво са радом у Управи за 

извршење заводских санкција 

„Службени гласник РС“, број 9. од 

12.фебруара 2003. 

 

Правилник о начину вршења надзора над 

извршењем ванзаводских санкција и мера 

"Службени гласник РС", број 16 од 

26. фебруара 2016. 
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Правилник о начину извршења ванзаводских 

санкција и мера и организацији и раду 

Повереника 

"Службени гласник РС", број 30 од 

27. марта 2015. 

Правилник о организацији и раду Посебног 

одељења за издржавање казне затвора за 

кривична дела организованог криминала 

"Службени гласник РС“, број 37 од 

1. јуна 2010. 

 

Правилник о кућном реду Посебног одељења 

за издржавање казне затвора за кривична дела 

организованог криминала 

„Службени гласник РС“, бр. 18 од 

26. марта 2010, 43 од 17. маја 2013, 

76 од 8. августа 2017. 

 

Правилник о извршењу мере притвора "Службени гласник РС", број 132 од 

9. децембра 2014. 

Правилник о раду Центра за обуку и стручно 

оспособљавање Управе за извршење 

кривичних санкција и организовању и 

спровођењу обуке и стручног оспособљавања 

и усавршавања 

"Службени гласник РС", број 82 од 

22. новембра 2019. 

Правилник о програму и начину полагања 

стручних испита радника Службе обезбеђења 

Казнено-поправних и Васпитно-поправних 

установа  

(Објављен у "Сл. гласнику СРС", 

бр. 44/85), 

 

У Републици Румунији извршење кривичних санкција регулисано је Законом 

о извршењу казни и притворских мера које је судство наложило током кривичног 

поступка (Службени гласник бр. 514 од 14. августа 2013. године). Закон је по 

структури и поглављима структурисан, као и Закон о извршењу кривичних санкција 

Републике Србије. Закон се састоји од 191 члана. У члану 1. истиче се законитост 

извршења казни и притворских мера, које морају бити у складу са одредбама 

Кривичног законика, Законика о кривичном поступку и овог закона. Члан 2. предвиђа 

основ за извршење казни и мере притвора: (1) Казне и васпитне мере лишење слободе 

извршиће се само на основу правоснажних пресуда. (2) Притвор ће се извршити само 

на основу уредбе којом је изречена ова мера, према одредбама Законика о кривичном 

поступку. (3) Кућни притвор извршиће се само на основу закључка који је наложио 
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судија за права и слободе, судија претходног већа или, у зависности од случаја, суд, 

у складу са одредбама Законик о кривичном поступку. (4) Истражни затвор извршиће 

се само на основу налога за истражни затвор издатог у складу са одредбама Законика 

о кривичном поступку. 63   

Сврха извршења казни и притворских мера, садржана је у члану 3. Сврха 

извршења казни и васпитних мера лишења слободе је спречавање извршења нових 

кривичних дела. Извршење казни и васпитних мера лишења слободе имаће за циљ 

формирање исправног односа према владавини закона, правилима друштвеног 

суживота и према раду, како би се притвореници или затвореници реинтегрисали у 

друштво. За нас је битан члан 4. који гарантује поштовање људског достојанства. 

Казне и мере притвора извршиће се у условима који осигуравају поштовање људског 

достојанства. У члану 5. истакнута је забрана мучења, нечовечног или понижавајућег 

поступања или другог злостављања. (1) Забрањено је излагање било ког лица на 

издржавању казне или друге мере лишења слободе мучењу, нечовечном или 

понижавајућем поступању или другом злостављању.64  

Постоји низ других аката којима се регулише рад система извршења 

кривичних санкција Републике Румуније, која директно или индиректно регулишу и 

права лица лишених слободе: 

Закон бр.145 / 2019 о статусу казнено-поправних полицајаца; Закон бр. 

351/2018 у вези са финансирањем делатности Националне управе завода и 

подређених јединица; Одлука Владе бр. 652/2009 о организацији и функционисању 

Министарства правде, са накнадним изменама и допунама; Одлука Владе бр. 

756/2016 за организацију, функционисање и приписивање Националне управе завода 

и за измену Владине одлуке бр. 652/2009 о организацији и функционисању 

Министарства правде, са накнадним изменама и допунама; Одлука Владе бр. 

584/2005 у вези са успостављањем посебних активности и финансирањем санитарних 

јединица из система одбране, јавног поретка и националне безбедности, као и 

санитарних јединица из мреже Министарства правде, са накнадним изменама и 

допунама; Наредба министра правде бр. 160 / Ц / 2018 од 8. јануара 2018. године за 

одобравање Уредбе о организацији и функционисању Националне управе завода; 

 
63 Закон о извршењу казни и притворских мера које је судство наложило током кривичног поступка 

(Службени гласник бр. 514 од 14. августа 2013. године) 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150699 
64 Закон о извршењу казни и притворских мера које је судство наложило током кривичног поступка 

(Службени гласник бр. 514 од 14. августа 2013. године) 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150699 
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Наредба министра правде бр. 1302 / Ц / 2017 од 21. априла 2017. године у вези са 

саставом и атрибуцијама Техничко-економског савета Националне управе завода; 

Наредба министра правде бр. 3936/2017 за одобравање Уредбе о организацији 

образовних центара и притворских центара подређених Националној управи завода; 

Наредба министра правде бр. 3725/2017 за одобравање Уредбе о организацији и 

функционисању базе за снабдевање, управљање и поправку; Наредба министра 

правде бр. 1548/2017 о одобравању Уредбе о организацији и функционисању 

Националне школе за обуку за извршиоце казнених санкција Таргу Оцна, са 

накнадним изменама и допунама; Наредба министра правде бр. 1316 / Ц / 2012 за 

одобравање Норме у погледу техничког осигурања моторних возила Националне 

управе завода и подређених јединица, са накнадним изменама и допунама; Одлуком 

генералног директора АНП-а бр. 550/2011 о одобравању Уредбе о организацији и 

функционисању казнено-поправних завода-болница, са накнадним изменама и 

допунама; Наредба министра правде бр. 2724 / Ц / 2018 од 10. јула 2018. године за 

одобравање Уредбе о организацији и функционисању завода, Одлуком генералног 

директора АНП-а бр. 543/2012 у вези са одобравањем повраћаја улагања у АНП.65 

Република Северна Македонија је у 2019. години извршила измене и допуне 

Закона за извршење санкција који има 419. чланова, такође, као и у Србији и Румунији 

у члану 5. истакнуто је да се са лицима против којих се извршавају санкције мора 

понашати на начин који најбоље одговара њиховој личности. Члан 6. са лицима 

против којих се извршавају санкције треба деловати хумано, уз поштовање људске 

личности и достојанства, чувајући њихово телесне и ментално здравље, узимајући у 

обзир циљеве појединачних санкција и мера.66 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 http://anp.gov.ro/despre-anp/legislatie-de-organizare-si-functionare/ 
66http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/%D0%97%D0%98%D0%A119.pdf 
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1.4. Антидискриминациони прописи у Србији, Румунији и Северној Македонији 

 

Циљ овог дела публикације је да се читалачкој публици којој је намењена, на 

једном месту сажму и прикажу антидискриминациони прописи који су веома 

фрагментарног карактера. Најважнији антидискриминациони акт у правном систему 

Републике Србије је Закон о забрани дискриминације из 2009. године и он се сматра 

кровним актом, којим је регулисано и оснивање институције Повереника за заштиту 

равноправности. Како смо у претходном делу рада анализирали појам и препознавање 

дискриминације водећи се управо формулацијама из Закона о забрани 

дискриминације, нећемо се детаљније упуштати у његову анализу. Закон о забрани 

дискриминације Републике Србије има 63. члана и састоји се из девет поглавља, 

најважнија за препознавање и реаговање на дискриминацију су поглавља која се 

односе на општу забрану и облике дискриминације, посебне случајеве 

дискриминације, оснивање и рад Повереника за заштиту равноправности, поступање 

пред повереником, судску заштиту и надзор над спровођењем закона.67 

У Румунији постоје законске одредбе чији је циљ спречавање и санкционисање 

свих облика дискриминације. Најважније опште важеће законске одредбе су:68 

- Владина уредба бр. 137/2000 о спречавању и санкционисању свих облика 

дискриминације.69 

- Закон бр. 202/2002 о једнаким могућностима и третману жена и мушкараца70 

(Службени лист Румуније, бр. 301 од 8. маја 2002.) Према овом закону: 

а) под директном дискриминацијом подразумева се неповољнији третман према 

неком лицу према критеријуму пола, него што је било, или би требало да се лечи 

према другој особи у упоредивој ситуацији; 

 
67 Опширније видети: Закон о забрани дискриминације, ,“( „Сл. глaсник РС", бр. 22/2009). 
68 Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, (2009) CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 

286/2009) 
69 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

updated by Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2020 and  Legea nr. 167/2020, (2020), 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24129, available on 10.03.2021 
70 LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

updated by Legea nr. 167/2020, (2020),http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778, available on 

10.03.2021 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109855
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109855
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б) индиректна дискриминација значи ситуацију у којој би одредбе, критеријуми или 

праксе, наоко неутрални, довели људе одређеног пола у одређени неповољни положај 

у односу на људе супротног пола, осим ако одредба, критеријум или пракса 

објективно оправдавају легитимни циљ, а средства за постизање циља су одговарајућа 

и потребна; 

в) узнемиравање значи свако нежељено понашање, повезано са чињеницом да је особа 

једног или другог пола, које се дешава са сврхом или ефектом нарушавања 

достојанства особе и стварања понижавајуће, застрашујуће, непријатељске, 

понижавајуће увреде; 

д) сексуално узнемиравање је свако нежељено понашање - вербално, невербално или 

физичко - сексуалне природе, које за сврху или ефекат има постизање достојанства 

особе и / или стварање понижавајућег, застрашујућег, непријатељског, понижавајућег 

или увредљивог окружења ; 

е) подстицајне мере или позитивна дискриминација подразумевају оне посебне мере 

које се привремено усвајају ради убрзања стварног остваривања једнаких могућности 

жена и мушкараца и које се не сматрају актима дискриминације; 

ф) рад једнаке вредности означава плаћену активност која је након поређења, 

заснована на истим показатељима и истим мерним јединицама, са другом 

активношћу, одражава употребу сличних или једнаких професионалних знања и 

вештина и подношење једнаке или сличне количине интелектуалног и / или физичког 

напора.71 

- Румунски казнени законик који предвиђа санкције за изазивање мржње или 

дискриминације. 

Према румунском Казненом законику, следе санкције за дела која се односе на 

дискриминацију: "Члан 282. – Предвиђа санкционисање јавних службеника за дела у 

вршењу јавне службе заснована на било ком облику дискриминације, са казном 

затвора најмање 2 и највише 7 година и забраном вршења одређених служби ...72 Члан 

369. -Подстицање на мржњу или дискриминацију. Подстицање јавности, на било који 

 
71 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/59226 
72 Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, (2009) CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 

286/2009) CODUL PENAL -LEGEA nr. 286/2009 art.282 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109855
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109855
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начин, на мржњу или дискриминацију према одређеној категорији појединаца, 

казниће се са најмање 6 месеци и највише 3 године затвора или новчаном казном.73  

Као што можемо приметити у Румунији, законодавство у борби против 

дискриминације и санкционисања оних који имају дискриминаторно понашање, 

иновирано је новим законским одредбама. У Румунији, такође постоји аутономна 

државна власт, под парламентарном контролом, која своју активност на пољу борбе 

против дискриминације спроводи посредством Националног савета за борбу против 

дискриминације. Делатност Савета усредсређена је на поштовање и примену 

принципа недискриминације, у складу са унутрашњим законодавством и 

међународним документима чији је Румунија потписник. Надлежности ове 

институције су: спречавање дискриминације, посредовање у спречавању 

дискриминације, истрага, проналажење и санкционисање дела дискриминације, 

праћење случајева дискриминације и пружање специјализоване помоћи жртвама 

дискриминације.74 

Такође у Румунији постоје јасне законске одредбе у вези са спречавањем и 

борбом против дискриминације у казнено-поправном систему. Најважније законске 

одредбе специфичне за затворски систем које забрањују дискриминацију су: 

Деонтолошки код75 особља из система за извршење кривичних санкција. 

„Деонтолошки кодекс успоставља скуп норми, вредности и моралних принципа које 

је државни службеник из казнено-поправног система дужан да поштује у свом 

друштвеном животу током целог трајања његовог посла. (Чл. 1)“ Кодекс је 

успоставио седам принципа којима се управља професионалним односом државних 

службеника у казнено-поправном систему. Међу овим принципима напомињемо: 

једнаке могућности и непристрасност. „У односима са лицима лишеним слободе, 

државни службеници из казнено-поправног система имају неколико обавеза, 

укључујући обавезу спречавања и суздржавања од било каквих радњи које укључују 

дискриминацију лица лишених слободе или било којих других лица на основу 

етничке припадности, расе, националности, сексуалне оријентације, религије, језика, 

мишљења или других личних својстава“(члан 6.).76  

 
73 Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, (2009) CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 

286/2009) CODUL PENAL -LEGEA nr. 286/2009 art. 369 
74 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, https://www.cncd.ro, available on 10.03.2021 
75 Monitorul Oficial nr 1098 din 25 noiembrie 2004, (2004), ORDIN Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004 pentru 

aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
76 Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare, 2004, art.1-6 
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Закон бр. 254/2013 о извршењу казни и мера које укључују лишавање слободе 

које су наложили судски органи током кривичног поступка. „(1) Током извршења 

казне затвора или мера које укључују лишавање слободе забрањен је било који облик 

дискриминације на основу расе, националности, етничког порекла, језика, вере, пола, 

сексуалне оријентације, мишљења или политичке припадности, богатства, социјалног 

порекла, старости, инвалидитета, незаразних хроничних болести, ХИВ / АИДС 

инфекције или из других разлога исте врсте. (2) Кршење одредаба става (1) казниће 

се према Кривичном закону. “(Закон бр. 254 од 19. јула 2013., члан 6)“.77 

Етички кодекс особља из казнено-поправног система:78 Етички кодекс особља 

из казнено-поправног система успоставља скуп норми понашања, вредности и 

моралних принципа које особље казнено-поправног система има обавезу да поштује 

у свом друштвено-професионалном животу током читаве радне активности. Један 

важан принцип изложен у овом законику је принцип интегритета.79 

„У било ком случају, затворско особље мора се понашати на начин заснован 

на поштовању, непристрасности, објективности, поштењу, једнаким могућностима и 

недискриминацији, отворености и марљивости према особљу, затвореницима и 

грађанима и осигурати да њихова радна активност није у сукобу интереса или у било 

ком облику некомпатибилности “(чл. 4) Овај недискриминаторски став се такође 

помиње у случају односа са јавношћу, колегама из институције или из других 

организација или других професионалних сфера.80 

Кодекс представља обавезу испољавања професионалности подсећајући 

запослене у затворима да су „у испуњавању својих професионалних дужности 

службеници казнено-поправног система дужни да имају неутралан став, да поштују 

принцип једнаких могућности, без обзира на професионалну категорију или положај, 

у њиховом професионалном односу запослени-запослени, запослени-притворени, 

запослени-сарадник, према члановима породице затвореника, без обзира на расу, 

етничку припадност, старост, пол, инвалидитет, религију, културу. ”(Чл.10)81 

 
77 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
78 Monitorul Oficial nr60 din 20 ianuarie 2021, (2021), Codul de conduită eticăal personalului din 

sistemuladministrației penitenciare a fost aprobat prin Decizia 321/14.01.2021 
79 Codul de conduită etică al personalului din sistemul administrației penitenciare, 2021, art.4-10 
80 Codul de conduită etică al personalului din sistemul administrației penitenciare, 2021, art.4-10 
81 Codul de conduită etică al personalului din sistemul administrației penitenciare, 2021, art.4-10 
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Закон о спречавању и заштити од дискриминације82 Републике Северне 

Македоније има 53. члана и усвојен је 2019. године. У члану 5. Закон предвиђа 

сискриминаторске основе: Свака дискриминација на основу расе, боје коже, порекла 

је забрањена, (националност или етничка припадност, пол, пол, сексуална 

оријентација, родни идентитет, припадност маргинализованој групи, језик, 

држављанство, социјално порекло, образовање, религија или уверење, политичко 

уверење, друга уверења, инвалидитет, старост, брачни или брачни статус, имовинско 

стање, здравствени статус, лични статус и социјални статус или било који други 

основ).83 

Имајућу у виду да је реч о комплементарним законима за oперационално 

одређење дискриминације изабрали смо Закон о забрани дискриминације Републике 

Србије. 

У члану 2. Закона о забрани дискриминације из 2009. године, 

„дискриминација” и „дискриминаторско поступање” означавају се као свако 

неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање 

(искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као 

и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен 

начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној 

припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, 

полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, 

генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 

претпостављеним личним својствима.84 Под личним својствима у смислу Закона о 

забрани дискриминације сматрају се:85  раса, боја коже, преци, држављанство, 

национална припадност или етничко порекло, језик, верска или политичка убеђења, 

пол, родни идентитет, сексуална оријентација, имовно стање,  рођење, генетске 

особености, здравствено стање, инвалидитет, брачни и породични статус, 

осуђиваност, старосно доба, изглед, чланство у политичким, синдикалним и другим 

организацијама. Међутим, агенда ових својстава није коначна и она се може 

 
82 Закон о спречавању и заштити од дискриминације  (Службен весник на РСМ, бр. 101 од 22.5.2019 

година) 
83 Члан 5. Закон о спречавању и заштити од дискриминације  (Службен весник на РСМ, бр. 101 од 

22.5.2019 година) 
84 Члан 2. Закона о забрани дискриминације,“( „Сл. глaсник РС", бр. 22/2009). 
85 Н. Петрушић, К. Бекер, Практикум за заштиту од дискриминације, Партнери за демократске 

промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, Београд, 2012, стр. 17. 
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проширити, али су ово свакако доминантна својства на основу којих се неки 

појединац или група дискриминишу. Дискриминација  се  може  извршити  на  разне  

начине.  Неком  лицу  се, због неког његовог личног својства,  ускраћује неко право 

које  је другима доступно, или му се неко право  ограничава, а другима се  признаје у 

пуном обиму, или се лице ставља у гори положај тиме што се  другим лицима даје 

првенство, тј. нека привилегија.86 

Веома важан закон за препознавање и реаговање на дискриминацију, када су у 

питању особе са инвалидитетом је Закон о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом. Овај закон је 2006. године унет у правни живот, јер је већ тада 

препозната дужност и потреба друштва да се спречи и истакне дискриминација као 

аспект живота особа са инвалидитетом, са којим су се свакодневно сусретали. Закон 

о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом састоји се из 53. члана, у члану 

4. је истакнута обавеза органа јавне власти да особама са инвалидитетом обезбеде 

уживање права и слобода без дискриминације. У члану 9. наведени су тешки облици 

дискриминације, изазивање и подстицање неравноправности или нетрпељивости 

према особама са инвалидитетом, пропагирање или смишљено вршење 

дискриминације од стране органа јавне власти у поступку пред тим органом, путем 

јавних гласила, у политичком животу, приликом пружања јавних услуга, у области 

радних односа, образовања, културе, спорта и сл. У члану 20. Предвиђена је забрана 

исписивања и истицања  дискриминаторских порука и симбола на јавним местима и 

ширење на други начин порука и симбола којима се позива на дискриминаторско 

поступање према особама са инвалидитетом.87 Закон посебно указује на спречавање 

дискриминације према особама са инвалидитетом у неколико кључних области, 

дискриминација у поступцима пред органима јавне власти, у вези са удружењима, 

дискриминација у вези са пружањем услуга и коришћењем објеката и површина, у 

вези са здравственим услугама, дискриминација у вези са паспитањем и образовањем, 

у вези са запошљавањем и радним односом, у вези са превозом, у брачним и 

породичним односима, дискриминација удружења особа са инвалидитетом. Посебно 

су битне мере за подстицање равноправности особа са инвалидитетом. У члану 3. 

Закона о равноправности полова уважава се политика једнаких могућности која 

подразумева равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и 

спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца.88  

Дискриминација по основу пола је свако неоправдано прављење разлике или 

неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 

 
86 Н. Петрушић, К. Бекер, op. cit., стр. 19-20. 
87 Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, („Сл. глaсник РС", бр. 33/2006). 
88 Ibid., Члан 3.  
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првенства) које има за циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, 

онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода 

у политичкој, економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој 

области.89 

Дискриминацијом се сматра и ако се према лицу неоправдано поступа лошије 

него што се поступа према другоме, искључиво или углавном што је тражило или 

намерава да тражи правну заштиту од дискриминације или је понудило или намерава 

да понуди доказе о дискриминаторском поступању. Под неоправданим 

разликовањем, искључивањем, ограничавањем и поступањем или другим предузетим 

мерама, у смислу овог закона, нарочито се сматра ако: 

1) предузета мера није оправдана законитим или легитимним циљем;  

2) не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се предузетим мерама 

остварује.90 

Посебно важан закон у погледу остваривања принципа равноправности и 

социјалног благостања у друштву је Закон о заштити права и слобода националних 

мањина, са аспекта националне безбедности, јако је важно успостављати и 

унапређивати добросуседске односе, јер јачање нертпељивости на релацији већине и 

националних мањина може бити узрок ширих конфликата, грађанских нереда, 

оружаних побуна, диверзија, саботажа, етносепаратистичког тероризма, верског 

екстремизма. У члану 3. овог закона забрањује  се сваки облик дискриминације, на 

националној, етничкој, расној, језичкој основи, према лицима која припадају 

националним мањинама.91  Практично у свакој важнијој области живота и рада, кроз 

одређене законе и подзаконске акте истакнуте су антидискриминационе одребде, што 

се може видети и кроз неколико следећих закона. Под дискриминацијом лица или 

групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен 

начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или 

пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или 

давањем првенства. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради 

постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која 

се налазе у неједнаком положају. Ближе критеријуме за препознавање облика 

дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, 

 
89 Закон о равноправности полова („Сл. глaсник РС", бр. 104/2009) 
90 Ibid., Члан 4.  
91 Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", 

бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон) 
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заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.92 У 

члану 45 забрањено је насиље, злостављање и занемаривање.  У установи је 

забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање 

деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална 

злоупотреба деце и ученика или запослених.  

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног 

или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и 

ученика или запосленог. Занемаривање и немарно поступање представља 

пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и 

ученика. Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 

детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.  

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко 

кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако 

понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања 

детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, 

ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или 

запосленим. 

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи 

до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и 

достојанства детета и ученика или запосленог. Под социјалним насиљем, у смислу 

става 1. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности установе. У установи је забрањен сваки 

облик насиља и злостављања из става 2. овог члана од стране ученика, његовог 

родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним 

сарадником и другим запосленим. Због повреде забране из става 8. овог члана против 

родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно 

кривични поступак. Протокол поступања у установи у одговору на насиље и 

злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних 

активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања, прописује министар. Ближе услове о начинима 

препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог 

 
92 Ibid., Члан 44.  
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за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, 

прописује министар.93 

У Закону о црквама и верским заједницама у члану 2. наводи се забрана верске 

дискриминације  Нико не сме бити подвргнут принуди која би могла угрозити 

слободу вероисповести, нити сме бити присиљен да се изјасни о својој вероисповести 

и верским уверењима или њиховом непостојању. Нико не може бити узнемираван, 

дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или 

неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и 

верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и 

права. Не постоји државна религија.94  

Закон о раду предвиђа забрану непосредне и посредне дискриминације лица 

која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју 

коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну 

припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, 

политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у 

политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.95  

Непосредна дискриминација, у смислу овог закона, јесте свако поступање 

узроковано неким од основа из члана 18. овог закона којим се лице које тражи 

запослење, као и запослени, ставља у неповољнији положај у односу на друга лица у 

истој или сличној ситуацији.  

Посредна дискриминација, у смислу овог закона, постоји када одређена 

наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса ставља или би ставила у 

неповољнији положај у односу на друга лица - лице које тражи запослење, као и 

запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења или уверења из члана 18. 

овог закона.96 Дискриминација из овог закона забрањена је у односу на: 1) услове за 

запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла; 2) услове рада и сва 

права из радног односа; 3) образовање, оспособљавање и усавршавање; 4) 

напредовање на послу; 5) отказ уговора о раду.97 

Забрањено је узнемиравање и сексуално узнемиравање. Узнемиравање, у 

смислу овог закона, јесте свако нежељено понашање узроковано неким од основа из 

 
93 Ibid., Члан 45.  
94 Члан 2. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. глaсник СР", бр. 36/2006) 
95 Члан 18. Закона о раду („Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) 
96 Ibid., Члан 19.  
97 Ibid., Члан 20.  
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члана 18. овог закона које има за циљ или представља повреду достојанства лица које 

тражи запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара непријатељско, 

понижавајуће или увредљиво окружење. Сексуално узнемиравање, у смислу овог 

закона, јесте свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или 

представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог у 

сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће 

или увредљиво окружење.98 

Не сматра се дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање 

првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква или се посао 

обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из члана 

18. овог закона представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, и да је 

сврха која се тиме жели постићи оправдана. Одредбе закона, општег акта и уговора о 

раду које се односе на посебну заштиту и помоћ одређеним категоријама запослених, 

а посебно оне о заштити инвалидних лица, жена за време породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета, као и одредбе које се односе 

на посебна права родитеља, усвојитеља, старатеља и хранитеља - не сматрају се 

дискриминацијом.99  

У априлу 2015. године донет је Закон о употреби знаковног језика,100 чији је циљ 

изједначавање могућности, приступачност и омогућавање остваривања различитих 

права глувих особа, чиме се доприноси остваривању основних начела која се односе 

на уживање људских права и на забрану дискриминације. У образложењу за 

доношење Закона о употреби знаковног језика наведено је да ће се потпуна инклузија 

свих осетљивих група и искорењивање дискриминаторног понашања остварити, 

између осталог, остваривањем права сваке особе да изрази своје идеје, мисли и 

осећања користећи језик који најбоље задовољава његове комуникационе потребе. 

Ако било ко ускраћује ову слободу или прописује начин да се та слобода ускраћује, 

ускраћује неотуђиво људско право на комуникацију.  

Закон о заштити података о личности, у члану 1. каже да се  заштита података 

о личности обезбеђује сваком физичком лицу,  без обзира на држављанство и 

пребивалиште,  расу,  године живота, пол,  језик,  вероисповест,  политичко и друго 

уверење,  националну припадност,  социјално порекло и статус, имовинско стање, 

рођење,  образовање,  друштвени положај или друга лична својства.  Нарочито 

осетљиви подаци предвиђени су чланом 16. и то су подаци који се односе на 

 
98 Ibid., Члан 21.  
99 Ibid., Члан 22.  
100 Закон о употреби знаковног језика „Службени гласник РС”, број 38/15. 
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националну припадност,  расу,  пол, језик, вероисповест, припадност политичкој 

странци,  синдикално чланство,  здравствено стање,  примање социјалне помоћи, 

жртву насиља.101  

Поред нарочито осетљивих података, службеном тајном у затворској 

установи, сматрају се: подаци из личног листа, досијеа и начина третмана 

затвореника, књига евиденција о пријему затвореника; књига посета, примљених 

писама и друге преписке; евиденције о изреченим дисциплинским санкцијама према 

затвореницима; подаци о издржаној казни, премештају због безбедносних разлога и 

сл.; подаци о личном здрављу, хоспитализацији, тежим обољењима, психијатријском 

третману, психичким сметњама и др.; књига отпуста са издржавања казне; извештаји 

о извршеном инспекцијском прегледу рада затвора; планови и мере за поступање у 

случају ванредних околности у затвору; време пријема и отпуста затвореника; 

инциденти који су се десили унутар затвора; дан и време извођења затвореника из 

затвора ради одласка лекару, на сахрану, на суд и сл.; Васпитне мере које се 

примењују према малолетницима, подаци и документи састављени за малолетнике у 

затворској установи и други подаци који произлазе из закона о извршењу кривичних 

санкција, кривичних закона и закона о кривичном поступку.102 

Закон о заштити права на суђење у разумном року103 усвојен је у мају 2015. 

године. Сврха овог закона је обезбеђивање судске заштите права на суђење у 

разумном року са циљем да предупреди настајање повреде права на суђење у 

разумном року. Судска заштита права на суђење у разумном року укључује и истрагу 

коју спроводи јавни тужилац. Право на суђење у разумном року имају све странке у 

судском поступку, извршном поступку, учесници у ванпарничном поступку, 

оштећени у кривичном поступку, приватни тужилац и оштећени као тужилац, ако су 

истакли имовинскоправни захтев.  

У мају 2015. године, усвојен  је Закон о потврђивању Протокола бр.15 уз 

Конвенцију за заштиту људских прави и основних слобода.104 Европска конвенција 

за заштиту људских права и основних слобода један је од најзначајнијих докумената 

 
101 Закон о заштити података о личности Службеном гласнику РС. бр.97/2008. 

102 Фаик Фејзић,Реџо Кахрић,Ратко Кешељ,Божана Милаковић,Миро Продановић, Амер Софтић, Род 

Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са оперативним 

процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини са европским 

стандардима,  стр.30 
103 Закон о заштити права на суђење у разумном року „Службени гласник РС”, број 40/15. 
104 Закон о потврђивању Протокола бр.15 уз Конвенцију за заштиту људских прави и основних 

слобода „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр.10/15.                                                                                     
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којим се гарантују права и слободе, а забрањује се између осталог, дискриминација и 

злоупотреба права.  

 

1.5. Медији и дискриминација у затворима 

Аутор: Милан Веселиновић 

 

Медији представљају важан сегмент сваког модерног и демократски уређеног 

друштва, њихов значај огледа се у томе да јавности треба да укажу на најважније теме 

и проблеме друштва. Међутим, осим ове улоге, често се дешава да медији са циљем 

сензационалистичког извештавања, извештавања чији је циљ да прода тираж, 

објављују неадекватне текстове, посебно када су у питању затвори и утичу на ширење 

стереотипа и предрасуда у погледу притвореника и осуђеника. 

Потреба за сензационалистичким извештавањем често се може негативно 

одразити на поједине рањиве групе у затворима, припаднике ромске националне 

мањине, ЛГБТ популације, особе које живе са ХИВ-ом, особе са интелектуалним 

сметњама. 

„Извештавање о припадницима ромске националне мањине редовно је 

базирано на стереотипима. Сведоци смо случајева када се у новинама не наводи име 

и презиме особе починитеља неког кривичног дела, али да се наглашава национална 

припадност, уколико се ради о Ромима. Постоји низ стереотипа који се неретко 

понављају у медијима, попут тих да су Роми прљави и незаинтересовани за рад.105  

Медији у трци за прибављањем занимљивих информација и придобијањем 

што бројније публике и читалаца, одувек користе интересовање грађана за злочин и 

често своје информативне садржаје креирају у вези с најновијим дешавањима на том 

плану .106 

Стварање митова врши се: 1) стварањем и употребом криминалних 

стереотипа;  2) представљањем ставова као чињеница;  3) прикривањем сопствених 

ставова избором узорка;  4) употребом вредносно обојене терминологије;  5) 

селекцијом презентованих чињеница;  6) информационим менаџментом;  7) 
 

105 Дискриминација Рома у медијима: https://novinar.me, 20.05.2016. 
106 С. Вуковић, Превенција криминала. Београд: Криминалистичко- полицијска академија, Београд 

2010, стр 116. 

https://novinar.me/
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позивањем на анонимне ауторитете; 8) позивањем на чињенице истргнуте из 

контекста; и 9) селективним интервјуисањем.107 

Запослени у затворским установама (посебно када су у питању кривична дела 

која узнемирују јавност и где је повећано интересовање јавности) не смеју давати 

паушалне оцене у погледу извршиоца кривичног дела, који се налази у притвору, 

његовог понашања, физичког или психичког стања, не смеју разговарати о томе са 

лицима из приватне сфере, не смеју давати било какве информације без званичног 

одобрења управе затвора. 

Један од веома битних аспеката борбе против дискриминације и постизања 

равноправности је употреба родно осетљивог језика у извештавању и комуникацији 

уопште. Употреба родно осетљивог језика у Србији постаје све израженија и захвата 

све више термина, а посебно називе занимања. Српски језик у том погледу је јасан – 

основно правило о грађењу реченица каже да субјекат и предикат морају да се слажу 

у роду и броју, и ту нема несугласица.  Проблем настаје код одређених термина који 

делују незграпно, тешко се изговарају и збуњују,  О чему говоре различите политике 

медијских кућа у Србији, где се јасно уочавају медији који употребљавају родно 

осетљив језик и они који га уопште не користе.108 Неопходно је спроводити следеће 

активности:  

1) Промовисати кодекс родно осетљивог извештавања у јавним гласилима. 

Промовисати приступање новинара, новинских удружења и редакција кодексу родно 

осетљивог медијског извештавања. Подстицати новинаре да на објективан начин 

говоре и пишу о женама и мушкарцима, избегавајући стереотипе и предрасуде.  

2) Промовисати несексистичку употребу језика. Подстицати употребу 

несексистичког и родно сензитивног језика у јавним гласилима.  Поштовати правила 

српског језика о слагању у роду, броју и падежу; када год за то постоји  могућност 

употребљавати женски род у вези са звањима и занимањима које обављају жене; 

избегавати изразе и термине који су последица стереотипа и предрасуда о половима; 

 
107 Ђ. Игњатовић, Митологија злочина, Архив за правне и друштвене науке (1–2). Београд 2004, стр 

15. 

108 Примери медијске употребе родно осетљивих термина у: T. Skrozza, Далеки,  белисвет, 3М 

магазин,  бр. 10,  април - јун 2011. 
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елиминисати увредљиве изразе према женама, а посебно према вишеструко 

дискриминисаним  групама.109   

 

1.6. Повезаност концепта људске безбедности лица лишених слободе и појава 

дискриминације 

 

Људска безбедност значи заштиту фундаменталних слобода – слобода које су 

сама суштина живота. То значи заштиту људи од критичних  (озбиљних) и продорних 

(широко распрострањених) претњи и ситуација. То подразумева коришћење процеса 

који почивају на људској снази  и тежњама. То значи стварање таквих политичких, 

друштвених, еколошких, економских, војних и културних системакоји удружени дају 

градивне  елементе за преживљавање, издржавање људи и достојанствен живот.110 

Димензије концепта људске безбедности могу се представити листом извора 

небезбедности:111  

Економска безбедност у затворима – сигурност њихове имовине, 

неупосленост лица лишених слободе, несигурност радног места, лоши услови на 

раду, неједнакост у погледу прихода; Правило 67. 112 Сав новац, вредни предмети и 

друге покретнине које припадају затворенику а које према затворским прописима он 

не сме задржати приликом пријама у затвор похрањују се на сигурно место. Попис 

тог инвентара потписује затвореник. Потребно је предузети кораке за очување тих 

ствари у добром стању. Правило 96. Осуђени затвореници морају имати прилику за 

рад и/или активно учествовање у својој рехабилитацији под условом да лекар или 

други квалификовани здравствени радник утврди њихову физичку и психичку 

способност. Потребно је осигурати довољну количину корисног рада како би 

затвореници били активно запослени током редовног радног времена. 

 
109 Истраживање: медији и дискриминација, Повереник за заштиту равноправности, Београд, април 

2012, стр. 11-12. 
110 И. Суботички, Људска безбедност – две студије случаја у Србији, СЕКОНС, Досије студио, 

Београд 2015, стр. 10. 
111 Центар за истраживање хумане безбедности: http://www.human-security.info/ocentru.php 

15.05.2016. 
112https://www.irmct.org/sites/default/files/documents/Standardna%20minimalna%20pravila%20Ujedinjen

ih%20naroda%20za%20postupanje%20sa%20zatvorenicima_Mandela%20rules.pdf 

http://www.human-security.info/ocentru.php
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Правило 97. Затворски рад не сме бити штетне нарави. Затвореници се не смеју 

држати у ропству или подчињености. Од затвореника се не сме тражити да раде за 

личну или приватну корист затворског особља. 

Правило 98. У границама могућности, омогућени рад треба бити такав да 

одржава или повећава способност затвореника за поштено зарађивање након изласка 

из затвора. Струковно оспособљавање у корисним занимањима мора бити 

омогућено затвореницима који могу од тога имати користи, а посебно за млађе 

затворенике. У границама одговарајућег одабира струке и захтева управе установе и 

радних правила, затвореницима се мора омогућити одабир врсте рада који желе 

обављати. 

Правило 99. Организација и методе рада у затворима морају бити што сличније 

одговарајућим пословима изван затвора као би затворенике припремило на 

нормалан радни живот. Међутим, интереси затвореника и њиховог струковног 

образовања не смеју подлегати сврси стицања финансијске добити од делатности у 

затвору. 

Правило 100. Пожељно је да индустријским и пољопривредним делатностима 

управља затворска управа, а не приватни уговаратељи. Ако затвореници обављају 

рад којим не управља затворска управа, увек морају бити под надзором затворске 

управе. Осим ако се рад не обавља за друга државна тела, особе за које се рад обавља 

дужне су платити затворској администрацију пуне износе уобичајених плата, водећи 

рачуна о количини рада коју затвореници обављају. 

Правило 101. Мере опреза прописане за сигурност и заштиту здравља радника 

на слободи морају се једнако примењивати и у затворима. Затвореници се морауј 

осигурати од озледа на раду, укључујући професионалне болести, под условима који 

нису неповољнији од законом прописаних за раднике на слободи. 

Правило 102. Највећи дозвољени број дневних и недељних радних сати 

затвореника мора бити прописан законом или управним правилником, имајући у виду 

локална правила или обичаје у погледу запошљавања радника на слободи. Уз тако 

утврђено радно време мора бити остављено један дан одмора недељно и довољно 

времена за образовање и друге активности. 

Хигијена и безбедан приступ храни у затворима: Менделино правило 35.113 

Лекар или надлежно здравствено тело дужни су редовно вршити инспекције и 

обавестити директора или управника затвора о: 

(а) количини, квалитету, припреми и послуживању хране; 

 
113https://www.irmct.org/sites/default/files/documents/Standardna%20minimalna%20pravila%20Ujedinjen

ih%20naroda%20za%20postupanje%20sa%20zatvorenicima_Mandela%20rules.pdf 
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(б) хигијени и чистоћи установе и затвореника; 

(ц) санитаријама, температури, расвети и вентилацији затвора; 

(д) прикладности и чистоћи одеће и постељине; 

(е) примени правила о физичком васпитању и спорту у случајевима где нема стручног 

техничког особља задуженог за те активности. 

Здравствена безбедност у затворима – претње здрављу и животу због 

инфективних и паразитских болести, ХИВ-а и других вируса и неадекватним 

приступом здравственим службама;  

Менделина правила 24-28.114 За пружање здравствене заштите затвореницима 

одговорна је држава. Затвореници требају имати стандарде здравствене заштите који 

су доступни и у друштву, као и бесплатан приступ потребним здравственим 

службама без дискриминације на основи њиховог правног статуса. Сваки затвор 

мора имати здравствену службу са задатком оцењивања, праћења, заштите и 

побољшања физичког и психичког здравља затвореника,  водећи рачуна о 

затвореницима с посебним здравственим потребама или здравственим проблемима 

који отежавају њихову рехабилитацију. Здравствена служба састоји се од 

интердисциплинарног тима с довољним бројем квалификованог  особља те делује уз 

пуну клиничку независност, као и психолога, психијатра, стоматолога. Здравствена 

служба припрема и води тачну, ажурну и поверљиву индивидуалну медицинску 

документацију о свим затвореницима, а свим затвореницима треба на захтев 

омогућити приступ њиховој документацији. Затвореник може именовати трећу 

особу за приступ својој медицинској документацији. У женским затворима мора 

постојати посебан смештај за целокупну потребну пренаталну ипостнаталну 

здравствену заштиту и лечење. Затвореници с психичким тешкоћама и/или 

поремећајима здравља: 

Правило 109. Особе за које се утврди да нису казнено одговорне или којима се 

накнадно дијагностификују озбиљне психичке потешкоће и/или поремећаји здравља, 

чији би боравак у затвору значио погоршање њиховог стања, не смеју се задржавати 

у затворима те је потребно што пре организовати њихово премештање у 

психијатријске установе. Зависно од потреба, остале затворенике с психичким 

тешкоћама и/или поремећајима здравља може се пратити и лечити у 

специјализованим објектима под надзором квалификованих здравствених радника. 

Здравствена служба мора осигурати психијатријско лечење свих других затвореника 

којима је оно потребно. 

 
114https://www.irmct.org/sites/default/files/documents/Standardna%20minimalna%20pravila%20Ujedinjen

ih%20naroda%20za%20postupanje%20sa%20zatvorenicima_Mandela%20rules.pdf 
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Лична безбедност – претње физичким насиљем од стране државе и 

криминалних организација, или унутар затвора:  

Правило 50. Закони и прописи којима се регулишу претраге затвореника и 

ћелија морају бити у складу с обавезама према међународном праву те узимати у 

обзир међународне стандарде и норме, имајући у виду потребу за осигурањем 

безбедности у затвору. Претраге се морају спроводити тако да се поштује 

достојанство својствено сваком људском бићу и приватност појединца које се 

претражује, као и начела размерности, законитости и нужности. 

Правило 51. Претраге се не смеју користити за узнемиравање, застрашивање 

или непотребно нарушавање приватности затвореника. У сврху одговорности 

затворска је управа дужна водити одговарајуће евиденције о претрагама, посебно о 

свлачењу и претраживању телесних шупљина те о претрагама ћелија, као и о 

разлозима претрага, идентитетима особа које су их спровеле и резултатима претрага. 

Правило 82. Затворско особље не сме у односима са затвореницима користити 

силу осим у самообрани или у случајевима покушаја бекства односно активног или 

пасивног отпора наредби утемељеној на закону или прописима. Затворско особље 

које има право користити силу 

не сме то чинити у мери већој него што је нужно, те о инциденту мора одмах 

известити директора затвора. Затворско особље мора проћи посебну физичку обуку 

која ће им омогућити савладавање агресивних затвореника. Осим у посебним 

околностима, затворско особље које обавља дужности које их доводе у директан 

контакт са затвореницима не сме бити наоружано. На даље, особље ни у којем случају 

не сме добити оружје ако није обучено за његову употребу.  

Безбедност затвореничке популације – пренасељеност, претње етничким напетостима 

и насилним сукобима;  

 Са аспекта безбедносних ризика у систему извршења кривичних санкција, како код 

нас, тако и у свету могу се јавити следећи ризици: ризици организационо-

архитектонске природе: пренасељеност затвора, неадекватна архитектонска 

решења објеката (предимензиониране установе), недовољно разграната мрежа 

специјализованих установа, ризици из домена социјеталне безбедности: изражен јак 

утицај неформалног осуђеничког система у великим казнено-поправним заводима, 

неповољна криминолошка структура осуђених у односу на типове завода. 

Политичка безбедност – претње државном репресијом и друге претње које 

угрожавају људска права лица лишених слободе. 

Сваки од ових извора небезбедности у свом корену може имати као узрок 

појаве дискриминације дубоко укорењене у друштвеној средини. У публикацији 
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„Људска безбедност – две студије случаја у Србији“ дата је илустрација повезаности 

људске безбедности са појавама дискриминације. Људска права се посебно помињу 

када се говори о неповољним околностима за мањине и  рањиве групе у затворима. 

Култура нетолеранције, антагонизма и апатије, растућа нетолеранција и повећање 

броја конфликата виде се као свакодневно могуће претње у затворима – затвореници 

из редова хулигана и екстремистичких група десног крила препознају се као главни 

изазивачи мржње и насиља заснованих на етничкој, сексуалној или политичкој 

основи и, у складу са тим, као главне  претње за толерантност и различитост у 

затворима .  

Посебно битна ставка у обуци затворских службеника треба бити посвећена 

елиминацији предрасуда према било којој етничкој или другој групи. Предрасуде су 

погрешна мишљења или уверења, позитивног или негативног усмерења, која су 

противна логичном расуђивању и заснована на произвољном генерализовању, али 

која појединац преузима од окружења као обрасце сопственог размишљања.115 

Посебно треба радити на спречавњу стварања предрасуда према рањивим групама у 

друштву. Појам рањивих група дат је у збирци предлога практичне политике за 

реформу полиције и сам је по себи доста широк, условљен од простора и времена у 

ком се дефинише.   

Аутори збирке предлога практичне политике наводе да је појам рањивих група 

у контексту људских права такав да се под њим подразумевају групе које често 

наилазе на  дискриминаторни третман или им је потребна посебна пажња да би се 

спречило потенцијално  кршење њихових људских права, посебне и другачије 

околности у којима се ове особе, налазе воде ка томе да једнако поступање према 

њима у суштини доприноси њиховом  лошем положају и неправдено је. 

Наводе да се код нас под рањивим групама могу подразумевати Роми, жене, 

малолетна лица и ЛГБТ особе.116 Концепт људске безбедности, односно 

хуманоцентричан приступ у перципирању питања безбедности на нивоу затворских 

заједница, заједно са проактивним радом и концептом динамичке безбедности у 

затворима могу дати добре резултате у адекватном препознавању и реаговању на 

дискриминацију, посебно усмерену према националним мањинама и рањивим 

групама. 

Динамичка безбедност подразумева знање о томе шта се дешава око вас и 

стварање сигурних услова за живот лица лишених слободе и рад запослених у 

 
115 C. Флере, Предрасуде, Енциклопедија политичке културе, Београд 1993, стр. 927-931. 

116 Збирка предлога практичне политике за реформу полиције у заједници, број. 8, јул 2013, 

Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права, Београд, стр. 33. 
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затвору.117 Динамичка безбедност у затворском окружењу има три основна елемента 

сигурности: 1) физички (зидови, ћелије или спаваонице), решетке, ограда, капија, 

светла, видеонадзор и алармни систем; 2) процедурални (спровођење, пребројавање, 

претрес затвореника, посетилаца, особља и унутрашњих и спољашњих површина, 

патролирање, откључавање и закључавање лица лишених слободе и 3) лични односи 

и став према другима, обављање задатака ефикасног затворског 

службеника.118Четири додатна елемента динамичке безбедности су: 

Добри односи између затвореника, особља, служби и спољашњих агенција и 

установа за спровођење закона и свих посетилаца који посећују установу; 

Конструктиван режим у коме је лицима лишеним слободе дата могућност да уче или 

унапређују социјалне вештине, да размисле о свом понашању и припреме за пуштање 

на слободу; Безбедно окружење које пружа личну и општу сигурност осуђеницима да 

живе и особљу да ради, не заборављајући при томе потребу да се заштити јавност 

држећи у затвору особе које је суд осудио за кривична дела; Било шта што смањује 

жељу за бекством, потреба да се обезбеди режим у коме у сваком моменту знамо шта 

се дешава, сигурно окружење које пружамо осуђенику у којем може напредовати кроз 

казну према отпусту, дајући му користан и сврсисходан радни ангажман, одржавајући 

фамилијарне везе и омогућујући им здрав живот током боравка у затвору кроз 

физичке активности и одговарајућу исхрану и на крају кроз подстицање особља да 

поступа према осуђеницима са поштовањем и разумевањем кад год је то могуће.119 

1.7. Истраживања о дискриминацији у друштву и затворима 

Аутор: Доц. др Дејан Новаковић, управник КПЗ Пожаревац-Забела, координатор 
пројекта 

Проблеми дискриминације у мањем или већем обиму присутни су у 

затворским установама широм света. Социолошке студије затвора 

концептуализовале су затвор као друштвени систем са сопственим културним 

обичајима, нормама и очекивањима - врло попут самог друштва. Затвор је 

117Група аутора, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, Савет Европе, стр. 45 
118Група аутора, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, Савет Европе, стр. 46 
119Група аутора, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, Савет Европе, стр. 46 
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окарактерисан као микрокосмос друштва,120 у коме се успостављају различити 

друштвени односи и у којима појаве дискриминације нису изузете од појава у општој 

популацији. 

     У публикацији „Боја правде – расни и етнички диспаритет у државним 

затворима“ из 2016. године121 истражују се разлике у расном и етничком саставу 

осуђеничке популације у Сједињеним Америчким Државама.122 Кључни налаз овог 

истраживања је да су Афроамериканци затворени у државним затворима по стопи 

која је 5 пута већа од затворених белаца. У пет држава (Ајова, Минесота, Њу Џерзи, 

Вермонт и Висконсин), разлика је већа од 10 према 1. У дванаест држава више од 

половине затворске популације чине црнци: Алабама, Делавере, Џорџиа, Илиноис, 

Луизијана, Мериленд, Мичиген, Мисисипи, Њу Џерзи, Северна Каролина, Јужна 

Каролина и Вирџинија. Мериленд, затворска популација чини 72% 

Афроамериканаца. У једанаест држава најмање 1 од 20 одраслих црнаца мушког пола 

је у затвору. У Оклахоми, држави са највећом укупном стопом затварања црнаца, 1 

од 15 црнаца су мушкарци старији од 18 година у затвору. Државе показују значајне 

разлике у опсегу расних разлика, од односа црнци-белци од 12,2: 1 у Њу Џерсију до 

2,4: 1 на Хавајима. Латиноамериканци се затварају по стопи која је 1,4 пута већа од 

стопе белаца. Хиспано/беле етничке разлике нарочито су високе у државама попут 

Масачусетса (4,3: 1), Конектиката (3,9: 1), Пенсилваније (3,3: 1) и Њујорка (3,1: 1).123 

У  истраживању  затворских депривација посебно је значајно истраживање 

које су 2009. године спровеле Јелена Шпадијер Џинић, Оливера Павићевић и Биљана 

Симеуновић Патић са Института за криминолошка и социолошка истраживања. Оне 

су у истраживању пошле  од  претпоставке  да  су  и  затворенице  у  домаћим  

условима,  односно затворенице у Одељењу за осуђене жене Казнено-поправног  

завода  у  Пожаревцу (изложене сличном затворском искуству као и затворенице у 

другим  пеналним  установама  и  да  доживљавају  исте  или  сличне  депривације  

услед лишења  слободе.  У  испитивању  затвореница  коришћен  је  упитник,  којим  

 
120 Sykes, G. M. (1958) The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. Wacquant, L. (2001) 'Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and 

Mesh', in D. Garland (ed.), Mass Imprisonment: Social Causes and Consequences. London: Sage 

Publications. 
121 THE COLOR OF JUSTICE:RACIAL AND ETHNIC DISPARIT YIN STATE PRISONS, The 

Sentencing Project 1705 DeSales Street NW8th FloorWashington, D.C. 20036 
122 Neill, K. A., Yusuf, J., & Morris, J.C. (2014). Explaining dimensions of state-level punitiveness in the 

United States: The roles of social, economic, and cultural factors. Criminal Justice Policy Review 26(2):751-

772 
123 The color of Justice: Racial and etnich disparity in state prisons, The Sentencing Project 1705 DeSales 

Street NW8th FloorWashington, D.C. 20036 
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су  мерени различити типови депривације помоћу 26  индикатора (нпр. губитак 

слободе и сл). Сваки  индикатор,  односно  исказ затвореница, скалиран је у пет 

категорија, тако да је кодирањем већи скор представљао већи степен осећања 

депривираности.124 

Значајно је и истраживање у оквиру пројекта: „Процена потреба бивших 

осуђеника у постпеналном периоду“ реализује се кроз три фазе. Прва фаза је била 

истраживање које се спровело у четири највећа казнено-поправна завода у Србији 

(КПЗ у Нишу, КПЗ у Сремској Митровици, КПЗ у Пожаревцу и КПЗ за жене у 

Пожаревцу), а чији је циљ био да се добију подаци о потребама бивших осуђених 

лица у постпенанлном периоду. Истраживање је спроведено у периоду септембар-

октобар 2014. Истраживање је обухватило 547 осуђеника/ца и 28 запослених у 

наведеним заводима. Узорак је чинило 498 мушких испитаника и 49 жена. Највише 

испитаника се налазило у В1 и В2 третману (67%), односно у затвореном третману, 

са најмање погодности. Чак 56,3 % је имало проблема са неком од болести зависности, 

а трећина испитаника тренутно има неки здравствени проблем. Готово половина 

испитаника нема документа (49,9%), која ће важити у тренутку истека казне, а више 

од трећине испитаника (36,5%) неће имати финансиску подршку ни од кога у првим 

данима слободе. У узорку је било 40,9% повратника, који су као највеће проблеме 

приликом претходног изласка на слободу навели немогућност проналажења посла и 

недостатак финансија. Исто тако, испитаници су као већи проблем навели и 

неразумевање од стране околине и дискриминација са којом су се суочавали након 

изласка из затвора. Испитаници су у већини случајева рекли да су породица и блиске 

особе биле спремне да им помогну по изласку (73.4%) и да су били спремни да их 

прихвате назад и пруже им подршку (63.9%). Њих 70,4% не очекује помоћ од 

државних институција, а само 15,4% је навело неку државну институцију за коју 

мисли да може да му помогне. Чак 56,7% очекује да ће бити дискриминисано, а њих 

23,6% да ће бити одбачено од окружења када изађе на слободу.125  

У оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва у 

југоисточној Европи и промоција политика према дрогама заснованих на поштовању 

људских права и јавном здрављу“, који подржава Европска комисија, Мрежа за 

политике према дрогама у југоисточној Европи покренула је истраживање 

„Документовање случајева дискриминације особа које користе дрогу и повезаних 

 
124 Јелена Шпадијер Џинић, Оливера Павићевић, Биљана Симеуновић Патић, Жене у затвору – 

депривација осуђеничког живота, Социологија, Београд, 2009, стр. 228-229. 
125 Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART, Beograd, http://www.mc.rs. 
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рањивих и маргинализованих група“.126 Истраживање је садржало опис стања у 

југоисточној Европи кроз деск анализу доступних истраживања у региону и анализу 

25 случаја дискриминације прикупљених од маја до децембра 2018. године у Србији 

(АП Косову и Метохији), Црној Гори, Грчкој, Албанији, Словенији и  Северној 

Македонији.127 

Око 60% испитаника наводи да су тражили здравствену услугу али је нису 

добили. На питање ко је одбио да им пружи услугу, наведени су: државна 

болница/установа (7), хитна помоћ (5), полиција (5), апотека (4), затвор (4), као и 

приватна пракса, НВО и породица. Здравствену услугу су одбили да пруже најчешће 

лекари, медицинске сестре/техничари, болничари, а следе апотекари, обезбеђењеи 

хигијеничари, као и друго медицинско особље. На питање када и где се десило да је 

здравствена услуга одбијена, неки од одговора су: Код стоматолога у затвору; Сваки 

пут кад ме хоспитализују; То се дешава код доктора, у апотеци, када ми треба терапија 

метадоном; У хитној помоћи, апотеци, дому здравља, болници; У невладиној 

организацији; У клиничком центру, у пар градских апотека од када су установили да 

користим дрогу, јер сам тражио помоћ кад сам био у кризи; У затвору на издржавању 

казне.Ниједан испитаник који је навео да му није пружена здравствена услуга није 

покренуо поступак за заштиту права. Један испитаник је навео: У затвору нису хтели 

да ми узму изјаву. Морао сам да питам командира, а он је одбио.128 

Значајан инпут за израду публикације јесу истраживања о дискриминацији у 

општој популацији у Републици Србији, која су подстакла на истраживачко питање о 

дискриминацији у затворским установама.  Прво истраживање: „Однос грађана према 

дискриминацији129“ реализовано је од стране институције Повереника за заштиту 

равноправности и ЦеСИДА, током новембра и децембра 2012. године. Методолошки 

оквир истраживања обухватао је случајни тип и величину узоркa од 1196 грађана и 

грађанки старијих од 15 година, без Косовa и Метохије.130 Према овом истраживању 

 
126 BEKER, Kosana, 1972-Diskriminacija osoba koje koriste drogu u jugoistočnoj Evropi / Kosana Beker i 

Tijana Milošević. -Beograd : Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, 2019 (Beograd : Plus). 

-37 str. http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/08/Diskriminacija-osoba-koje-koriste-drogu.pdf 
127 BEKER, Kosana, 1972-Diskriminacija osoba koje koriste drogu u jugoistočnoj Evropi / Kosana Beker i 

Tijana Milošević. -Beograd : Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, 2019 (Beograd : Plus). 

-37 str. http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/08/Diskriminacija-osoba-koje-koriste-drogu.pdf 
128 Beker, Kosana, 1972-Diskriminacija osoba koje koriste drogu u jugoistočnoj Evropi / Kosana Beker i 

Tijana Milošević. -Beograd : Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, 2019 (Beograd : Plus). 

-37 str. http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/08/Diskriminacija-osoba-koje-koriste-drogu.pdf 
129 Istraživanje javnog mnjenja, novembar 2012. godine, „Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“, 

Cesid, UNDP, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, decembar 2012. godine 
130 Ibid. 
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кaо нaјугроженијa групa, нa првом месту убедљиво се нaлaзе Роми, које је спонтaно 

нaвело 38% испитaних. То је, међутим, мaње (зa 7% односно 12%) него у 

истрaживaњимa из 2010. и 2009. године (45% и 50%). Зa њимa следе сиромaшне особе 

(28%), особе сa инвaлидитетом (22%), стaрије особе (18%), жене (17%) и припaдници 

сексуaлних мaњинa (14%).131 Двa су глaвнa нaлaзa овог истраживања кaдa говоримо 

о регулисaњу дискриминaције у Србији и поштовaњу зaконa:132 a) велики је број оних 

који не знaју дa је дискриминaцијa у нaшој земљи зaбрaњенa (чaк петинa) и б) 55% 

испитaникa је свесно дa зaконскa регулaтивa постоји, aли сумњa дa се онa aдеквaтно 

примењује, односно верује дa се зaкони примењују селективно (што је блaго 

повећaње у односу нa период од пре две године, сa 52% нa 55%). 

Социјална дистанца показује да, у свих осам испитиваних категорија, највећа 

дистанца постоји према ЛГБТ особама. Потом је, према обиму, исказана висока 

дистанца према ХИВ позитивним особама; ова категорија у седам од осам степени 

заузима позицију после особа са другачијом сексуалном оријентацијом. Упадљиво је 

и да већина грађана не сматра да су етничке групе, осим Рома, изложене 

дискриминацији у нашој заједници..133 Највећи степен дискриминације трпе особе са 

менталним инвалидитетом, потом сиромашни, особе са физичким инвалидитетом, 

особе оболеле од ХИВ-а и старије особе.На диференцирајућем питању, грађани 

сматрају да су Роми највише дискриминисана група, а следе сиромашни људи и особе 

са физичким инвалидитетом.134 

Истраживање „Однос грађана према дискриминацији“ из 2013. године. 

Истраживање јавног мнења реализовао је ЦеСИД, а спроведено је у периоду између 

21. и 28. новембра 2013. године на територији Републике Србије, без Косова и 

Метохије. Истраживање је спроведено на репрезентативном узорку од 1.200 грађана 

и грађанки Републике Србије, без Косова и Метохије, старијих од 15 година.135  

Истраживање јавног мњења136 показало је да највеће предиспозиције  за  

дискриминацију постоје у односу на ЛГБТ особе, припаднике других етничких  

 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Однос грађана према дискриминацији у Србији, Повереник за заштиту равноправности, УНПД, 

ЦеСИД, 2013. Доступно на:  

http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/istra%C5%BEivanja/istra%C5%BEivanje-javnog-mnenja-odnos-

gra%C4%91ana-prema-diskriminaciji-u-srbiji  
136 Ibid. 

http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/istra%C5%BEivanja/istra%C5%BEivanje-javnog-mnenja-odnos-gra%C4%91ana-prema-diskriminaciji-u-srbiji
http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/istra%C5%BEivanja/istra%C5%BEivanje-javnog-mnenja-odnos-gra%C4%91ana-prema-diskriminaciji-u-srbiji
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заједница и припаднике мањинских верских заједница.137 Већина грађана је мишљења 

да је друштво у коме живимо дискриминаторско, чак две трећине испитаних сматра 

да је дискриминација присутна у нашој земљи. Грађани оцењују да су 

најдискриминисаније у Србији жене (42%) и Роми (41,5%), а следе особе са 

инвалидитетом (28,4%), сиромашне особе (27%) и старије особе (24,5%), деца (18,6%) 

и припадници сексуалних мањина (16,4%). Више од трећине  испитаних сматра да је 

дискриминација најприсутнија приликом запошљавања. Највећа етничка дистанца 

постоји према Албанцима, Хрватима, Бошњацима и Ромима, док је највећа социјална 

дистанца према ЛГБТ популацији и особама које живе са ХИВ-ом. Забрињавајуће у 

овом истраживању  је да скоро половина испитаника сматра да су дискриминисане 

групе саме одговорне за свој положај, као и да је „толеранција различитости отишла 

у другу крајност и да сада припадници мањина (етничких, сексуалних) имају више 

права него већинска популација”.138 

Истраживање ставова полицијских службеника о дискриминацији139 које је 

спроведено у 2014. години140 показало је да 92% испитаника сматра да сви грађани 

заслужују једнак третман приликом примене закона, без обзира на њихову 

припадност или опредељење, а да 79% сматра да је дискриминација присутна у 

друштву. Испитаници сматрају да су Роми и ЛГБТ популација највише 

дискриминисани. Најизраженија социјална дистанца је према припадницима ЛГБТ 

популације и особама које живе са ХИВ-ом, а највећа етничка дистанца постоји у 

односу на Албанце. С друге стране, истраживање је показало да најмања социјална 

дистанца постоји према сиромашним људима, особама са физичким инвалидитетом 

 
137  Чак 49% испитаних слаже се са тврдњом да је хомосексуализам болест коју треба лечити, 38% се 

слаже са тврдњом да нормалан човек признаје само традиционалне вере, а 35% да мале верске 

заједнице „краду“ душу људима 
138 Istraživanje javnog mnjenja, novembar 2013. godine, „Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“, 

Cesid, UNDP, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2013. godine 
139 Прeдмeт oвoг истрaживaњa су стaвoви припaдникa криминaлистичкe пoлициje РС o oснoвним 

пojaвним oблицимa дискриминaциje, а оснoвни циљ истрaживaњa je идeнтификaциja пeрцeпциje и 

стaвoвa припaдникa криминaлистичкe пoлициje РС прeмa дискриминaциjи. Цело истраживање 

објављено је у публикацији Сузбиjaњe дискриминaциje у Рeпублици Србиjи – с пoсeбним oсвртoм нa 

улoгу и дoпринoс Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa РС, Радослав Зекавица, Канцеларија за људска 

и мањинска права, Београд, 2014, доступно на:  

Izvor: Prof. dr Radomir Zekavica, Kriminalisticko-policijska akademija Beograd: 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/eu/Radomir_Zekavica.pdf 16.10.2016. 
140 Канцеларија за људска и мањинска права и Повереник за заштиту равноправности заједнички су 

спровели истраживање ставова полицијских службеника о дискриминацији у оквиру пројекта 

„Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“ (програм ИПА 2011), који је 

финансирала Европска унија. 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/eu/Radomir_Zekavica.pdf
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и избеглицама, јер полицијски службеници сматрају да су ове групе у неповољнијем 

положају у односу на друге грађане.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
141 Рeдован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину, Београд, март 

2015. године, стр. 32. 
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ГЛАВА II 

2. НАЧЕЛА ОПЕРАТИВНОГ РАДА И МЕХАНИЗМИ ПРЕПОЗНАВАЊА И 

РЕАГОВАЊА НА ДИСКРИМИНАЦИЈУ 

 

Аутор: Мартин Матијашевић 

 

2.1. Систем извршења кривичних санкција Србије, Северне Македоније и Румуније 

 

Изузимајући стари и средњи век у коме је систем кажњавања заснован на одмазди, 

тамничењу, неселективној примени телесног и смртног кажњавања, у свом садашњем 

облику, затвор је релативно модерна правна установа, која постоји мање од 300 година.142 

Корене вуче из североистока Сједињених Држава и западне Европе, а потом се проширила 

широм света, често на трагу колонијалне експанзије.143  

У историјату конципирања затворских установа јавља се неколико класичних 

типова пенитенцијарних система: систем заједничког затвора, систем ћелијског 

затвора (филаделфијски и обурнски), систем прогресивног или мешовитог затвора 

(енглески прогресивни, ирски прогресивни, Моконокијев бодовни систем и 

класификациони систем).144 

Систем заједничког затвора имао је за циљ изопштење извршилаца кривичних 

дела из друштва, а основне карактеристике првобитних заједничких затвора јесу 

недостатак елементарне класификације, нехуман поступак са затвореницима и изнад 

свега, нечовечни услови у њима у смислу постојања минимума хигијенског и 

физиолошког опстанка човека.145 Смештани су сви преступници без икаквих 

критеријума, па су осуђеници и осуђенице, малолетници и старци били изложени 

тортури и чувара и осуђеника, поготову зато што су услови за живот били очајни.146 

 
142 Morris, Norval, and David J. Rothman, eds. The Oxford history of the prison: The practice of 

punishment in Western society. Oxford University Press, USA, 1997. 
143 Coyle, Andrew. Understanding prisons. Open University Press, 2005. 
144 Константиновић-Вилић, С., Костић, М., Пенологија, Центар за публикације Правног факултета, 

Ниш, 2011, стр. 136-137. 
145 Купчевић-Млађеновић, Р., Основи пенологије, Свјетлост, Сарајево, 1972, стр. 94-95. 
146146 Златко Николић, Основи пенологије са системом извршења кривичних санкција – приручник за 

полагање стручних испита у извршењу кривичних санкција, Ј.Р. Браћа, Београд, 1996, стр. 43-44. 
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Ћелијски систем или систем изолације, који се назива и филаделфијски или 

пенсилвенијски систем, по земљама у којима се јавио, значи да осуђеници целу 

казну лишења слободе издржавају одвојено у ћелијама чиме је била избегнута 

највећа мана заједничког затвора – криминална зараза.147 Суштина овог ћелијског 

система је, како му и само име каже, потпуно одвајање осуђеника у засебним 

просторијама, дању и ноћу, односно за сво време издржавања казне. Последице 

ригидног ћелијског система издржавања казне су биле катастрофалне по ментално 

здравље осуђеника.148 Обурнски или систем ћутања имао је следеће 

карактеристике: „У току јела осуђеници су седели окренути леђима једни другима. 

Када су устајали поглед је морао да им буде оборен, а руке склопљене како би се 

могућност комуницирања свела на најмању могућу меру. У току шетњи морали су 

да одржавају растојање погледом усмереним у земљу. На главу су им стављане 

капе са спуштеним ободом како би видели веома узак простор око себе. Чак и током 

религиозних обреда затвореници су седели у одвојеним клупама. Обурнским 

затвором је руководио капетан Елам Линдс који је сматрао да реформација не може 

дати било какве резултате све док дух затвореника не буде сломљен.“149 

Прогресивни (мешовити) систем затвора настојао је да превазиђе негативне 

карактеристике претходних система. По овом систему, осуђена лица пролазе три 

стадијума: стадијум ћелијског затвора, стадијум заједничког затвора и стадијум 

условног отпуста. Дужина појединих стадијума зависи од врсте и дужине казне и 

владања осуђених лица.150 Постоји још форми прогресивног система (систем 

бодовања и класификациони), али за нас је најзначајнији ирски систем. Ирски 

прогресивни систем у литератури се често третира као савршенија форма у односу 

на енглески прогресивни систем, почива на принципу степеновања издржавања 

казне, али од чистог прогресивног система одступа јер после заједничког затвора, 

а пре условног отпуста, предвиђа да осуђени мора провести одређено време у 

 
147 Оливера Мијалковић, Казна затвора-пенолошки аспект-мастер рад, Универзитет у Нишу, Правни 

факултет, Ниш, 2016, стр. 5. 
148 Златко Николић, Основи пенологије са системом извршења кривичних санкција – приручник за 

полагање стручних испита у извршењу кривичних санкција, Ј.Р. Браћа, Београд, 1996, стр. 45-45. 
149 Димовски Д., Појава и развој казне лишења слободе, Зборник радова правног факултета у Нишу, 

Универзитет у Нишу – Правни факултет, 2008.  
150 Оливера Мијалковић, Казна затвора-пенолошки аспект-мастер рад, Универзитет у Нишу, Правни 

факултет, Ниш, 2016, стр. 7. 



 
 
 
 

65 
 

специјалном заводу, где ужива већу слободу и право на слободније контакте са 

спољним светом.151 

Као практичнији и еластичнији ситем, ирски систем је брзо прихваћен и 

примењен у многим земљама (Италија, Француска, Швајцарска, Данска, нордијске 

земље, Мађарска, Румунија, бивша краљевина СХС/Југославија, ФНРЈ-СФРЈ 

Југославија), а и данас је, уз мање или веће модификације, владајући систем 

извршења казне затвора.152  

Данас у Републици Србији, према Закону о извршењу кривичних санкција 

извршење казне затвора спроводи, организује и надзире јединствена централна 

институција под називом Управа за извршење кривичних санкција. Она се 

организационо налази у саставу Министарства правде Републике Србије. Управа 

за извршење кривичних санкција организује, спроводи и надзире извршење казне 

затвора, малолетничког затвора, мера безбедности обавезног психијатријског 

лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и 

наркомана, као и васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом. 

Структура система извршења кривичних санкција је таква да се поред 

Управе за извршење кривичних санкција и њених организационих јединица у 

седишту УИКС, састоји из 29 установа, и то девет Казнено-поправних завода у: 

Панчеву, Пожаревцу, Сремској Митровици, Нишу, Ваљеву, Ћуприји, Шапцу, 

Сомбору и Падинској Скели, затим Казнено-поправном заводу за жене у 

Пожаревцу, Васпитно-поправном дому у Крушевцу, Специјалној затворској 

болници у Београду, као из 16 Окружних затвора у: Београду, Новом Саду, 

Лесковцу, Чачку, Зрењанину, Суботици, Врању, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, 

Прокупљу, Ужицу, Зајечару, Новом Пазару, Неготину и Смедереву. Законом о 

извршењу кривичних санкција успостављена је као установа: Центар за обуку 

запослених у Управи за извршење кривичних санкција.153  

Систем извршења кривичних санкција у Румунији успостављен је Законом 

бр. 254 од 19. јула 2013. о извршењу казни и мера које укључују лишавање слободе 

које су наложили судски органи током кривичног поступка, са изменама и 

 
151 Оливера Мијалковић, Казна затвора-пенолошки аспект-мастер рад, Универзитет у Нишу, Правни 

факултет, Ниш, 2016, стр. 8. 
152 Оливера Мијалковић, Казна затвора-пенолошки аспект-мастер рад, Универзитет у Нишу, Правни 

факултет, Ниш, 2016, стр. 8. 
12 Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године 

("Службени гласник РС", број 114 од 23. децембра 2013). 
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допунама у Закону бр. 169 од 2017. године којим се мења и допуњује неколико 

чланова старог закона. Главне одредбе овог закона представљене су у наставку.154 

Сврха извршења кривичних санкција и васпитних мера лишења слободе је 

спречавање почињења нових кривичних дела, формирање исправног понашања у 

погледу владавине закона, правила друштвеног живота и рада, с обзиром на 

реинтеграцију у друштво притвореника или затворених лица. Казне и мере 

притвора извршавају се у условима који осигуравају поштовање људског 

достојанства. Закон такође забрањује дискриминацију. Током притвора, 

затвореници ће вршити сва грађанска и политичка права, осим оних која су законом 

забрањена пресудом којом је изречена правоснажна казна, као и онима чије 

ограничено вршење произилази из саме природе из лишења слободе или из разлога 

очувања сигурности притвора. У свакој притворској установи постоји судија 

задужен за надзор лишавања слободе и контролу осигурања законитости 

затворских казни и мера лишавања слободе, као и вршење дужности утврђених 

законом. Притвореници се могу жалити овом судији. Режими извршења затворских 

казни: режим максималне сигурности, затворени систем, полуотворени режим и 

отворени режим. Режими извршења затворских казни заснивају се на 

прогресивном и регресивном систему, а режим затвореника може се мењати из 

једног режима у други током притвора.155 

Главна права затвореника су: право на храну, одећу, постељину и 

минималне услове смештаја, право на пријем, куповину и држање робе, право на 

свакодневну шетњу, право на телефонске позиве, право на закључење брака, право 

на дипломатску помоћ, право гласа, право на одмор и недељни одмор, право на рад, 

право на образовање, право на правну помоћ, право на информације, право на 

медицинску помоћ, лечење и здравствену заштиту, право на посете и право на 

обавештавање о посебним породичним приликама и приватну посету, право на 

увид у лична документа, приступ законским одредбама и документима који се тичу 

извршења затворских казни, слобода савести и мишљења, као и слобода верских 

уверења осуђених лица не могу се ограничити.156 

 
154 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
155 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
156 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
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Такође у циљу социјалне реинтеграције затвореници могу имати користи од 

образовних активности, психолошке помоћи и социјалне помоћи, школовања. 

Затвореници могу добити награде као што су: брисање претходно изречене 

дисциплинске казне, додавање више интернет разговора, пакета, посета и брачних 

посета, дозвола за излазак из казнене установе на један дан, али не више од 15 дана 

годишње, дозвола за излазак из казнене установе у периоду од највише 5 дана, али 

не више од 25 дана годишње и дозвољено је излазак из затвора на период од 10 

дана, али не више од 30 дана годишње. Санкције које се могу применити у случају 

извршења дисциплинских преступа су: упозорење, суспензија права на учешће у 

културним, уметничким и спортским активностима, у трајању од највише месец 

дана, суспензија права на радно ангажовање, на период најдуже месец дана, 

суспензија права на пријем и куповину добара, осим оних неопходних за 

индивидуалну хигијену или остваривање права на одбрану, представку, преписку 

и медицинску негу, за период који није дужи од два месеца, суспензија права на 

примање посете, најдуже 3 месеца и изолацију највише 10 дана.157 

Током извршења казне, затвореници могу радити за казнионицу или за 

друге кориснике, приватне компаније или јавне установе. Када раде за спољног 

корисника, примају приход за свој посао који се обавља у складу са уговором и 

радним законодавством. Погодности које затвореници имају су смањење трајања 

затворске казне, за одређени број дана према оствареном радним временом, исто 

тако, за сваку завршену школску годину или завршени квалификациони курс, 

време задржавања затвореника ће се смањити. 

У случају малолетника и младих (18-21 годину), суд може наложити 

извршење васпитних мера лишења слободе. Мере притвора могу се спроводити у 

образовном центру или у притворском центру. Режими за извршење васпитне мере 

интернирања у притворском центру су затворени режим или отворени режим.158 

Јавна институција са правним лицем, потчињена Министарству правде, које 

координира и контролише рад казнено-поправних завода, притворских и 

образовних центара, је Национална управа за извршење казнених санкција. 159 Ова 

управа је јавна институција од националног интереса, са правним субјективитетом, 

подређена Министарству правде и део је јавних институција одбране, јавног поретка и 

 
157 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
158 Monitorul Oficial nr.514 din 14 august 2013, (2013), LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
159 Administrația Națională a Penitenciarelor, http://anp.gov.ro/available on 10.03.2021 

http://anp.gov.ro/
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националне безбедности државе. Делатност Националне управе за затворе врши се у 

складу са одредбама румунског Устава, Универзалне декларације о људским правима, 

Повеље о основним правима Европске уније, Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода и Европских правила о поступању са притвореницима. 

Национална управа за затворе примењује стратегију румунске владе у погледу извршења 

казни и притворских мера које су изрекли судови. Национална управа за извршење 

казнених санкција доприноси обезбеђивању одбране, јавног реда и мира и безбедности 

организовањем чувања, праћења, праћења, надзора и спровођења режима извршења казни 

и притворских мера извршених у истражним притворским центрима и одељењима. 

превентивно хапшење, организовањем активности за социјалну реинтеграцију 

притвореника, притвореника и истражних притвореника, као и активностима за 

спречавање криминала и тероризма у казненом окружењу, спроведених у складу са 

законом. Делатношћу Националне управе за извршење казнених санкција и подређених 

јединица координира министар правде.160 

Тренутно у Румунији постоји: 40 казнионица (5 су болнице), 2 притворска 

центра, 2 едукативна центра. У неким заводима постоје и посебна одељења за 

превентивно хапшење, одлуком генералног директора Националне управе за 

извршење завода. Укупан број затвореника у Румунији према подацима 

Националне управе од 10.03.2021. године износио је 22073 затвореника.161 

У Републици Северној Македонији надлежност над извршењем кривичних 

санкција, такође је у склопу Министарства правде, Управе за извршење санкција. Начин 

организације Управе за извршење санкција комплементаран је са системом извршења 

кривичних санкција Републике Србије. На челу Управе за извршење санкција налази се 

директор, у оквиру саме управе постоји мрежа казнено-поправних (домови и затвори) и 

васпитно-поправних установа. Казнено-поправни дом Идризово, отворено одељење у 

Велесу, Казнено-поправни дом Штип, Казнено-поправни дом отвореног типа Струга, 

Затвор Битољ, Затвор Гевгелија, Затвор Куманово-отворено одељење Крива Паланка, 

Затвор Охрид, Затвор Прилеп, Затвор Струмица, Затвор Тетово и Васпитно-поправни 

домови у Тетову и Скопљу.162 За безбедност установа за извршење кривичних санкција 

задужена је затворска полиција. 

Анализирајући начин функционисања система извршења кривичних 

санкција, ова публикација корисна је и за запослене у другим европским државама, 

а посебно државама региона, јер су правне тековине заједничке државе СФРЈ, 

утицале на приближно исти начин организовања и функционисања затворског 

 
160 http://anp.gov.ro/despre-anp/organizare/ 
161 Administrația Națională a Penitenciarelor, http://anp.gov.ro/available on 10.03.2021 
162https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Neoficijalen_precisten_tekst_ZIS_reduced.pdf 

http://anp.gov.ro/
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система. Разлике су симболичке или терминолошке природе, у погледу 

квалификације одређених мера и радњи. 

 

2.2. Појам и карактеристике овлашћења службеника обезбеђења у затворима 

Србије, Румуније и Северне Македоније 

 

Служба за обезбеђење163 у Србији или затворска полиција у Румунији и 

Северној Македонији,164 као јединствена формација система извршења кривичних 

санкција, стара се о безбедности људи и имовине у заводу, спроводи осуђена и 

притворена лица, учествује у утврђивању и спровођењу програма поступања према 

осуђеном и обавља друге послове одређене законом. У Румуније је њен рад 

регулисан посебним Законом165 бр.145/2019 о статусу казнено-поправних 

полицајаца. У члану 3. предвиђен је посебни статус затворског полицајца који се 

додељује према природи његових дужности које укључују посебне дужности и 

ризике. У вршењу својих дужности, казнени полицајац је у вршење јавних 

овлашћења, ограничен у границама законом утврђених надлежности. У извршењу 

мисија страже, пратње, надзора и интервенције, као и у другим оправданим 

ситуацијама, казнени полицајац може да користи, у складу са законом, обезбеђену 

опрему, средства и наоружање.166 

У Републици Србији служба за обезбеђење организована је хијерархијски и 

има неколико ниво руковођења (заповедници, надзорници, командири), док је она 

у Северној Македонији организована кроз нивое руковођења (први, други, трећи и 

четврти) у затворској полицији и типове (руководећи, стручни и помоћно стручни) 

 
163 Постојање правосудне полиције показало се делотворним у многим европским земљама. Јавни 

тужилац у Швајцарској је истовремено и шеф правосудне полиције. У Белгији су поједини делови 

полиције у саставу јавног тужилаштва. У Француској постоји правосудна полиција, а у Шпанији је 

полиција одговорна тужиоцу за откривање кривичних дела и прикупљање доказа. У Италији су 

поједине полицијске јединице под непосредном командом старешине тужилаштва, док је затворска 

полиција једна грана државне полиције. У земљама у окружењу пракса је веома различита. У 

Хрватској и Словенији постоји правосудна полиција као део система извршења кривичних санкција. 

У Босни и Херцеговини и Републици Српској постоји судска и затворска полиција. Систем извршења 

кривичних санкција у Републици Италији. 
164https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Neoficijalen_precisten_tekst_ZIS_reduced.pdf 
165 Legea nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare; 
166 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216681 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216681
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са релативно сличним звањима. 167 У Румунији затворски полицајци подељени су у 

две категорије у односу на минимални ниво захтеваног образовања: 

а) категорија службеника - укључује казнене полицајце са високим образовањем, 

који су дипломирали у акредитованим институцијама, у складу са законом; б) 

категорија агената - укључује казнено-поправне полицајце са средњошколским 

студијама са дипломом матуре.168 

Категорије затворских полицајаца рашчлањују се према професионалној 

оцени на следећи начин: главни инспектор казнено-поправне полиције; заменик 

главног инспектора казнено-поправне полиције; инспектор казнено-поправне 

полиције; подинспектор казнено-поправне полиције, главни повереник казнено-

поправне полиције; повереник казнено-поправне полиције; заменик повереника 

казнено-поправне полиције. У следећем нивоу је главни шеф казнено-поправне 

полиције; главни казнени полицајац; заменик главног агента казнено-поправне 

полиције; главни казнени полицајац и казнени полицајац.169 

Служба за обезбеђење у Србији или затворска полиција у Румунији и 

Северној Македонији спроводи осуђена и притворена лица у службеним возилима 

која су опремљена уређајима за давање посебних светлосних и звучних сигнала, 

прописаном вентилацијом и осветљењем. Припадници службе имају статус 

овлашћеног службеног лица и овлашћени су да носе оружје, врше преглед 

просторија у заводу са претресом, преглед лица са претресом и прегледом тела, 

осим прегледа телесних отвора, који обавља здравствени радник, примењују мере 

за одржавање реда и безбедности у заводу и обављају друге послове одређене 

законом. 

Служба за обезбеђење у Србији или затворска/заводска полиција у Румунији 

и Северној Македонији спроводи припреме и план за деловање у ванредним 

ситуацијама или у време ванредног стања. За поступање у ванредним ситуацијама 

или у време ванредног стања могу се формирати посебне јединице састављене од 

припадника службе за обезбеђење и запослених у другим службама. Ова служба 

може да користи службене псе за проналажење опојних дрога или психоактивних 

супстанци, као и експлозивних средстава или направа. Током извршења казне 

затвора осуђени је дужан да се понаша у складу са законом и прописима донетим 

на основу закона, као и по налозима службених лица, осим ако би извршење налога 

 
167https://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Neoficijalen_precisten_tekst_ZIS_reduced.pdf 
168 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216681 
169 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216681 
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било противправно. У циљу одржавања реда и безбедности у заводу, према 

осуђеном се могу применити само оне мере за одржавање реда и безбедности које 

су утврђене законом о извршењу кривичних санкција и прописима донетим на 

основу овог закона и само у мери у којој је то неопходно.  

Служба за обезбеђење у Србији или затворска/заводска полиција у Румунији 

и Северној Македонији организује се на начин којим се обезбеђује ефикасно 

обављање њених послова и задатака. Зависно од величине и типа завода у државама 

окружења, углавном је организвона кроз: дежурну службу, спољашње обезбеђење, 

унутрашње обезбеђење, спроводну службу и посебну јединицу.170 Службом у 

Србији руководи начелник службе за обезбеђење,171 у складу са Законом о 

извршењу кривичних санкција, , у Румунији главни инспектор, а у Северној 

Македонији заповедник. Припадник службе за обезбеђење обавља послове у 

служби за обезбеђење на основу Закона и других прописа, као и на основу писаних 

наредби директора Управе за извршење кривичних санкција, наређења управника 

завода, начелника службе за обезбеђење и других припадника службе за 

обезбеђење који су му претпостављени у обављању послова у служби за 

обезбеђење.172 

Наоружање и опрема Службе за обезбеђење173 или затворске полиције 

формацијски је сродно полицијском систему јавне безбедности, док је поједино 

наоружање и опрема прилагођено систему извршења кривичних санкција. 

Наоружање припадника Службе састоји се од ватреног оружја са одговарајућом 

муницијом и хемијских средстава. 

 

 

 

 
170Члан 2. Правилника о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. марта 2016, 104 од 23. децембра 2016. 
171Члан 3. Правилника о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. марта 2016, 104 од 23. децембра 2016. 
172Члан 4. Правилника о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. марта 2016, 104 од 23. децембра 2016. 
173 Члан 29. Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми 

у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 29 

од 18. марта 2016, 74 од 2. септембра 2016, 3 од 18. јануара 2017, 89 од 4. октобра 2017. 
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2.3. Проактиван приступ у решавању проблема дискриминације 

 

Основни циљеви кажњавања преступника су спречавање друштвено 

опасних делатности, спречавање починиоца да чини кривично дело и његово 

поправљање. Тиме би се као циљ казне одбацила освета друштва према 

починиоцу кривичног дела. Такође, третирање осуђених лица одређено 

циљевима кажњавања заснива се на схватању да се хуманим поступањем са 

осуђеницима одржава ред и мир у затворима и постижу бољи резултати на 

постзатворском третману. Циљ кажњавања преступника је њихова 

ресоцијализација која ће се постићи преваспитавањем као најадекватнијим 

начином поступања. Преваспитавање је дакле процес мењања и формирања 

ставова и понашања осуђених преступника чији је циљ њихово ресоцијализовање 

и поновно укључивање у друштвену заједницу. Циљ преваспитања је 

ресоцијализација преступника.174 

Период од доласка осуђеног на издржавање казне до његовог активног 

укључивања у различите облике преваспитног рада испуњен је одређеним етапама 

и активностима. Требало би само информативно напоменути да се спроводи 

специфична активност пријема осуђеног, његов боравак у одељењу за испитивање 

личности све до класификације лица у васпитне групе, распоред на радно место и 

класификације у одређену статусну групу. Тек након ваљано обављених процедура 

управник установе ће донети одлуку о даљем кретању лица на издржавању казне.175 

Лицима лишеним слободе обезбеђује се сигурност, здравствена заштита, 

хигијенске, смештајне (светлост, вентилација) и одговарајуће услове за одмор и 

исхрану, сходно условима утврђеним за  ова лица. У складу са законом лицима 

лишеним слободе се обезбеђује да о њиховом лишавању слободе буду обавештена 

трећа лица по њиховом избору, да имају приступ правној помоћи и да их прегледа 

лекар, када је то могуће, по њиховом избору. Лица лишена слободе одвајају се од 

других лица, а међусобно се одвајају жене и мушкарци лишени слободе, као и 

малолетна и пунолетна лица лишена слободе.176 

У свом раду службеници се руководе начелом непристрасности у извршавању 

закона без обзира на национално или етничко порекло, расу, језик и друштвени 

положај онога на кога закон треба применити, на његова политичка, верска и 
 

174 http://penoloska.ac.gov.rs/literatura.html#psihologija 
175 http://penoloska.ac.gov.rs/literatura.html#psihologija 
176 Ibid., Члан 43.  
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филозофска уверења, или на његове године, брачно стање, пол, или какву физичку 

или психичку ману. У обављању послова службеници обезбеђења опходе се 

пристојно и одговорно према лицима лишеним слободе. У комуникацији са њима 

поштују људску личност и достојанство и чувају углед Министарства и Управе. 

Оспособљавање за поступање саставни је део обуке службеника обезбеђења.  

Службеници обезбеђења своје дужности испуњавају придржавајући се 

принципа законитости, пружајући подршку владавини права, штитећи правни 

поредак и његове институције и обезбеђујући остваривање људских права и 

слобода у складу са одредбама Устава и закона, са Универзалном декларацијом о 

људским правима и са другим међународним актима у области права лица лишених 

слободе које се Република Србија обавезала да примењује.177 У оквиру послова 

свог радног места, кад год је то могуће, службеник обезбеђења предузима све 

неопходне мере и активности које ће омогућити лицима лишеним слободе 

несметано и ефикасно остваривање њихових права, обавеза и интереса, каои у 

сарадњи са службеницима третмана. Послове за које је задужен треба да обавља 

професионално по правилима струке, савесно, непристрасно и дисциплиновано.178  

У смислу етике у свим својим интервенцијама (акцијама, операцијама) 

Служба за обезбеђење поштује свачије право на живот.179 Никоме није дозвољено 

да нареди, изврши, изазива или толерише мучење или какво друго сурово и 

нехумано поступање којим се понижава личност човека, као ни другу радњу којом 

се угрожава право на живот, слободу, личну безбедност, поштовање приватности 

или које друго право или слобода зајемчени одредбама Европске конвенције.180  

Према осуђеном за кога постоји опасност од бекства, насилничког 

понашања, самоповређивања или угрожавања реда и безбедности друге врсте, који 

се на други начин не могу отклонити, изузетно се могу наредити посебне мере. 

Посебне мере су: појачан надзор, одузимање и привремено задржавање ствари чије 

је држање иначе дозвољено, смештај у посебно осигурану просторију без опасних 

ствари, смештај под појачан надзор, усамљење, тестирање на заразне болести или 

психоактивна средства. Примену посебне мере одређује управник завода или лице 

које он овласти. Према осуђеном могуће је применити и више посебних мера 

истовремено.  

 
177 Ibid., Члан 38.  
178 Ibid., Члан 39.  
179 Члан 33. Кодекса полицијске етике (Службени гласник РС. Бр. 92/2006). 
180 Ibid., Члан 34.  
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У примени мера за одржавање реда и безбедности не сме се применити 

строжа мера од неопходно потребне с обзиром на околности њене примене и 

садржину мере. Припадник службе за обезбеђење без одлагања предузима радње 

да осуђеног онемогући у бекству. О сваком покушају бекства и бекству осуђеног, 

припадник службе за обезбеђење одмах обавештава управника завода, који је 

дужан да о томе обавести директора Управе. У случају бекства осуђеног, управник 

завода обавештава полицију и суд који га је упутио на извршење казне затвора, 

наређује издавање потернице и предузима друге радње које су неопходне да се 

осуђени у бекству лиши слободе.  

Физичка сила која се употребљава приликом лишења слободе, уколико није 

апсолутно неопходна због понашања лица, вређа људско достојанство и као таква 

представља кршење права дефинисаног чланом 3. Европске конвенције. Суд 

полази од става да је нпр. у случају пружања отпора приликом хапшења, покушаја 

бекства, односно напада на службено лице или другог затвореника, употреба силе 

од стане припадника полиције, или затворског особља неизбежна, али да њена 

форма и интензитет морају бити сразмерни природи и озбиљности отпора или 

претње. Дакле, може се употребити само сила која је нужна. У случају Ribitsch v. 

Austria , суд је изнео став да се мора недвосмислено утврдити да су повреде нанете 

на начин како то тврди подносилац представке, тј. да су последица физичке силе, 

примењене током хапшења или боравка у затвору, при чему су медицински докази 

од превалентног значаја. У наведеном случају, суд је физичко насиље којим је 

подносилац представке био изложен подвео под нечовечно и понижавајуће 

поступање.181 

Употреби средстава принуде, а нарочито употреби оружја, службеници 

обезбеђења прибегавају само у случајевима и под условима предвиђеним законом 

и другим прописима, не примењујући већу принуду од неопходне, и то само када 

је апсолутно нужно и у мери коју диктира реализација легитимно постављеног 

циља. Службеник који би био присутан некој забрањеној радњи, дужан је на такав 

случај да укаже свом претпостављеном.182  

Приликом претреса осуђених лица, службеници обезбеђења дужни су да 

информишу лице о разлозима претреса, као и да сваку своју радњу вербално 

објашњавају (нпр. сада отворите уста, подигните руке и сл.), обавезно радњу 

претреса врше два припадника службе обезбеђења, а саму радњу претреса морају 

 
181 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр 20 
182 Ibid., Члан 35.  
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вршити лица истог пола, као и лице које се претреса, током претреса у просторији 

не смеју присуствовати лица различитог пола, просторија мора обезбеђивати 

приватност и не може бити покривена видео надзором, о сваком сачињеном 

претресу сачињава се записник, чију копију добија осуђено лице, а код претреса 

просторија смештаја и других просторија, обезбеђује се и пристуство најмање два 

сведока, код претреса просторија смештаја осуђених пожељно је радњу вршити уз 

коришћење видео камере, која бележи ток претреса и прегледа предмета који се 

налазе у просторији, чиме се гарантује правна сигурност осуђених лица, али и 

сигурност спровођења радње и поузданост прикупљених доказних материјала. 

Проактивни приступ код употребе средстава принуде: 183 

- Без изузетака водити све евиденцији о употреби средстава принуде према лицима 

лишеним слободе, као и извештавање надлежног министарства и тужилаштва. 

- Обавезно лице лишено слободе према коме је примењена мера принуде одвести 

код заводског лекара или у зависности од врсте повреда најближу медицинску 

установу. Није прихватљиво да ту радњу врше исти службеници обезбеђења који 

су употребили мере принуде, већ обезбедити друге припаднике службе обезбеђења 

уз медицинску пратњу. 

- Обезбедити лицу лишеном слободе над којим су примењене мере принуде да се 

писмено изјасни, омогућити му копију изјаве и копију медицинске документације. 

- Спречити да припадници службе обезбеђења користе импровизована средства за 

употребу средстава принуде, да физичку силу примењују на неприхватљив начин 

(ударцима затвореном и отвореном шаком, шутирањима, скакањем чизмама на 

лице лишено слободе). 

- Обезбедити да се видео запис у установама за извршење кривичних санкција чува 

дуже од 30 дана. 

- Пожељно је код ванредних догађаја (забаркидирања, талачких ситуација, 

самоповређивања) снимати сваку службену радњу-интервенцију припадника 

службе обезбеђења у делу који није покривен системом видео надзора. 

 
183 Данило Ајковић, Велибор Бошковић, Наташа Гардашевић, Јована Хајдуковић, Далиборка 

Кнежевић, Маја Раичевић, Николета Стругар , Оливера Вулић, Пoштовање људских права 

притворених лица и лица на издржавању казне затвора у Заводу за извршење кривичних санкција, 

Извештај мониторинг тима невладиних организација, Акција за људска права, Центар за 

недискриминацију Еквиста, Центар за грађанско образовање, Сигурна женска кућа, Подгорица, 

2012. 
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- Према препорукама CPT гумене палице не могу бити видно истакнуте код 

припадника службе обезбеђења, посебно њихово држање у рукама током 

патролирања у зонама смештаја лица лишених слободе. 

- Пожељно је формирати високо-обучене и специјализоване мобилне тимове за 

реаговање у условима ванредних догађаја, обучене за сензибилно поступање и 

адекватну употребу средстава принуде. 

-Свака злоупотреба или прекорачење овлашћења од стране службених лица мора 

бити евидентирана и процесуирана у дисциплинском или кривичном поступку. 

- У собама са лицима лишеним слободе инсталирати систем алармирања. 

- Сваку ситауцију пре интервенције покушати спречити медијацијом, 

преговарањем, обезбедити обуку из преговарања за припаднике службе 

обезбеђења. 

- После сваке интервенције фотографисати лице места, обезбедити видео 

материјал, службене белешке, изјаве очевидаца, односно других лица лишених 

слободе, изјаву лица према коме је примењена мера принуде. 

Проактивне мере у случају дисциплинских мера и поступака:184 

- Обезбедити да лица која издржавају казну упућивања у самицу, имају право на 

посету чланова породице и других блиских лица. 

- Обезбедити да сва лица која се упуте у самицу имају боравак на свежем ваздуху. 

- Обезбедити да сва лица правовремено и у континуитету буду упозната са својим 

правима и обавезама, кроз увођење института правног саветовања. 

- Сва осуђена лица морају бити упозната са Правилником о кућном реду, који мора 

бити вишејезичан и доступан, како приликом пријема у виду брошуре, тако и у 

библиотеци установе. 

 
184

Данило Ајковић, Велибор Бошковић, Наташа Гардашевић, Јована Хајдуковић, Далиборка 

Кнежевић, Маја Раичевић, Николета Стругар , Оливера Вулић, Пoштовање људских права 

притворених лица и лица на издржавању казне затвора у Заводу за извршење кривичних санкција, 

Извештај мониторинг тима невладиних организација, Акција за људска права, Центар за 

недискриминацију Еквиста, Центар за грађанско образовање, Сигурна женска кућа, Подгорица, 2012.  
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- Сва документација о дисциплинским поступцима мора бити уредна, доступна, са 

поуком о правном леку и доказима о уручењу лицима лишеним слободе. 

- Сва писмена поводом конкретног догађаја или поступка (изјаве осумњиченог, 

службене и друге изјаве омогућити на увид лицу лишеном слободе) пре самог 

поступка. Могу се дати на увид: прикупљени докази.185 

Аутори збирке предлога практичне политике наводе да је појам рањивих 

група у контексту људских права такав да се под њим подразумевају групе које 

често наилазе на  дискриминаторни третман или им је потребна посебна пажња да 

би се спречило потенцијално кршење њихових људских права, посебне и другачије 

околности у којима се ове особе, налазе воде ка томе да једнако поступање према 

њима у суштини доприноси њиховом  лошем положају и неправдено је. Појам 

рањивих група дат је у збирци предлога практичне политике за реформу полиције 

и сам је по себи доста широк, условљен од простора и времена у ком се дефинише. 

Наводе да се код нас под рањивим групама могу подразумевати Роми, жене, 

малолетна лица и ЛГБТ особе.186 Оперативне процедуре за поступање са рањивим 

категоријама затвореника: 187 

У случају страних држављана, приликом сваког пријема у притвор или 

затвор, управа затвора би требала информисати амбасаду или конзулат да су 

примиле особу у затвор и осигурати да им се одредбе правилника о кућном реду 

објасне на језику који могу разумети. 

Смештај рањивих категорија затвореника врши се у посебним просторијама 

намењеним за те потребе, водећи при том рачуна да такве просторије немају 

физичких баријера, да су лако приступачне (нпр. да се налазе у приземљу за 

затворенике са физичким сметњама или да су физички одвојене уколико се ради о 

малолетницима или женама). 

Приликом процене ризика и потреба за такву категорију рањивих 

затвореника, микротим сачињен од преваспитне и службе безбедности утврђује 

 
185 М. Жарковић, И. Бјеловук, Т. Кесић, Криминалистичко поступање на месту догађаја и 

кредибилитет научних доказа, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2012, стр. 17. 
186 Збирка предлога практичне политике за реформу полиције у заједници, број. 8, јул 2013, 

Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права, Београд, стр. 33. 
187 Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 97-98 
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потребу за додатним надзором и праћењем. Затворског службеника о томе 

обавештава његов надређени (помоћник директора за безбедност или надзорник). 

По пријему таквог обавештења, затворски службеник је обавезан вршити појачану 

бригу и надзор над тим рањивим затвореником. 

Индивидуални програм поступања доноси мултидисциплинарни тим 

сачињен од психолога, социјалног радника, педагога, лекара, васпитача, кримино- 

лога и овлаштене особе из сектора безбједности. У процесу сачињавања програма 

третмана консултује се осуђено лице и оно треба дати сагласност на тај програм, 

чиме он постаје коначан. 

Програм третмана обухвата образовне активности, културно-просветне 

активности, спортске активности прилагођене њиховом рањивом статусу, радно-

окупациону терапију и секције. Затворски службеник спроводи све активности 

предвиђене програмом, према терминима назначеним у програму. 

Затворски службеник обавезно евидентира боравак на таквим активностима 

предвиђеним програмом, као и евентуалне изостанке. Васпитач има обавезу 

праћења те евиденције кроз планиране и непланиране разговоре са рањивим 

осуђеним лицем. Приликом сваког разговора надлежни васпитач сачињава 

забиљешку о разговору коју улаже у Лични лист, односно досије. 

Мултидисциплинарни тим се састаје сваких шест месеци како би се 

анализирао раније донесени програм третмана. У случајевима да се третман не 

одвија према донесеном програму, надлежни васпитач обавља интервју са рањивим 

осуђеником и предлаже корекције програма које усваја мултидисциплинарни тим. 

Припрема за отпуст треба бити посебно интензивирана у случају рањивих 

категорија затвореника. Пре самог истека затворске казне (неколико месеци раније) 

рањива осуђена особа се враћа у пријемно-отпусно одељење (ПОО) у којем влада 

блажи режим. При томе се посебно обраћа пажња на потребу за осигурањем 

контаката са социјалним радником, омогућава се више телефонских контаката са 

породицом или више посета, остварује се по потреби контакт са психологом. 

Изузетно, ако услови боравка не одговарају физичком здрављу затвореника 

из рањиве категорије или ако затворска установа не располаже посебним ПОО, 

особа може остати у матичном колективу, уз услов да му се осигурају услови. 

Васпитач обавештава почетком месеца помоћника директора за безбедност 

или особу коју он овласти о именима осуђених особа које се отпуштају тог месеца. 

Директор затвора има обавезу да дописом обавести Центар за социјални рад 
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надлежан по месту становања о скором изласку осуђеног рањивог лица, с циљем 

организовања постпеналне помоћи. 

По отпусту страног држављанина са издржавања казне, управа затвора је 

дужна у писаној форми контактирати теренску Управу за послове са странцима 

ради његовог преузимања и спровођења или у азилантски центар или ради 

спровођења до границе и предавања надлежним властима. 

Процедура поступања са мањинском затворском популацијом, 

припадницима културолошких мањина: Уколико се припадник мањинске 

затворске популације обрати затворском службенику са захтјевом који се односи 

на специфичност и културолошку или другу мањинску припадност, као што су: 

посебна исхрана, литература, штампа, електронски медији на матерњем језику, 

обављање религијских обреда под посебним условима, набавка књига, набавка 

посебне исхране о свом трошку, здравствени третман који уважава културолошку 

припадност и сл., затворски службеник ће поступити на следећи начин: 

-Прима усмени захтев затвореника или притвореника. Уколико га сам не може 

решити, захтев преноси надређеном надзорнику. 

-Уколико затворски службеник и надзорник не могу решити предметни захтев, 

затворски службеник упућује затвореника да свој захтев достави управи затвора у 

писаном облику према предвиђеној процедури. 

-У случају захтјева који се могу решити усменим путем и одмах, надзорник 

затвореника усмено обавештава о предузетим радњама и могућностима поступања 

по његовој молби. 

-На писани захтев управа затвора затворенику доставља писани одговор о 

резултату поступања по његовом захтеву. 

-У случају немогућности решавања захтева затвореника, потребно га је обавестити 

у писаној форми о предузимању додатних радњи које се могу предузети с циљем 

решавања његовог захтева. 

-Када затворски службеник уочи постојање конфликта и тензија који су последица 

културолошких или религијских разлика унутар затворске популације, реагује 

одмах тако да спречи даљи конфликт и тензије: Тренутно раздваја међусобно 

сукобљене затворенике. Путем доступних средстава везе одмах обавештава 

надзорника о уоченом конфликту и предузетим радњама. Затворски службеник 

сачињава извештај о уоченим тензијама, конфликтима или добијеним сазнањима о 
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њиховом могућем постојању, а који су резултат културолошких различитости међу 

припадницима затворске популације.188 

Смернице за спровод лица лишених слободе у правосудне и друге установе: 

У погледу услова спровода возила за транспорт лица лишених слободе 

имају одвојен, осигуран простор за смештај лица са уређајима за вентилацију и 

осветљење.У возилу може постојати систем за видео надзор ради контроле лица 

током транспорта и систем за даљинско праћење возила. Изузетно, кад природа 

задатка то захтева, могу се користити и возила без обележја и посебних уређаја, 

возила посебне конструкције са заштитом од лаког ватреног оружја, као и 

амбулантна возила.189  

Спровођење болесних и изнемоглих лица лишених слободе или бремените 

жене, врши се на основу прибављеног мишљења лекара, по потреби у пратњи 

медицинског радника. Ако завод располаже амбулантним возилом спровођење ће 

се извршити њиме. Спровођење лица лишених слободе може се вршити и без 

претходно прибављеног мишљења лекара, ако је неопходно да се хитно упуте у 

здравствену установу ради лекарске интервенције.190 

За време спровођења лица лишених слободе, у случајевима потребе за 

коришћење тоалета, лице лишено слободе које се спроводи може се везати ради 

контроле његовог присуства у тој просторији, или на други погодан начин 

обезбедити да не побегне, уз уважавање достојанства његове личности.191 Везивање 

се не може вршити на начин да се лице лишено слободе веже за делове намештаја 

у судницама и другим просторијама, у тоалету за радијаторе или слићнп. CPT у 

својим извештајима каже: Везивање, чак насилних и непослушних затвореника за 

делове намештаја „док се не смире“ неприхватљиво је, а примена везивања као 

казне не сме се применити никада и ни под којим условима.192 

 
188 Приручник за обуку о основним способностима затворских службеника са оперативним 

процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини са европским 

стандардима,  стр. стр. 52 
189 Правилник о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби 

за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 29 од 18. марта 

2016, 74 од 2. септембра 2016, 3 од 18. јануара 2017, 89 од 4. октобра 2017. 
190 Правилник о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. марта 2016, 104 од 23. децембра 2016. 
191 Правилник о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење 

кривичних санкција"Службени гласник РС", бр. 21 од 4. марта 2016, 104 од 23. децембра 2016. 
192 CPT, Izveštaj o poseti Ujedinjenom Kraljevstvu, 1997, 107; Izveštaj o poseti Hrvatskoj, 2003, 74.   



 
 
 
 

81 
 

Смернице за спровод: 
Спровод реализовати по стандардној динамици: 1. упознавање са налогом за 

спровод и карактеристикама ллс, 2. провера опреме припадника Службе за 

обезбеђење (наоружања, средстава за везивање, система везе), 3. преглед и 

претрес возила и провера система забрављивања, 4. одлазак по ллс, детаљан 

претрес и утврђивање идентитета, 5. контрола упућивања спроводника на 

излазној тачки. 

У возилу обезбедити флаширану воду за лице лишено слободе које се 

спроводи,а у зависности од дужине трасе и суви оброк.  

Спровод вршити по унапред дефинисаној траси, за сваку промену трасе 

обавестити дежурну службу и унети у извештај. 

Код доласка на лице места извршити осматрање околине, пролазника, предње 

и задње стране објекта, паркираних возила. 

За паркирање користити објекте који су покривени видео надзором и 

службене паркинге. Не паркирати на зеленим површинама или паркинг 

местима за особе са инвалидитетом. 

ЛЛС изводити из возила и кретати се са њим уз стални непосредни физички 

контакт држањем лица. 

За улазак у објекат користити улаз са задње стране – изузетно бочни улаз, не 

изводити лица на главни улаз. 

ЛЛС увести у објекат правосудног органа проласком кроз КД врата и уз 

јављање припадницима правосудне страже. 

У објекту ллс водити степеницама на више спратове десном страном (до зида), 

никако до прозора или симсова. 

Посебно обратити пажњу на отвореност прозора. 

Користити тоалете без прозора и других физичких отвора. 

Доласком испред суднице и током кретања до суднице избегавати било какав 

физички или вербални контакт ллс са другим странкама, посетиоцима, 

браниоцем, породицама жртве и сл. 

У зависности од ситуације (да ли је слободна судница) практиковати уз 

јављање и присуство судског особља увођење ллс у судницу и склањање са 

ходника и из видног подручја других странака и посетилаца, породица жртава, 

као и извршити преглед простора у судници. 

Током суђења непосредан и сталан физички и визуелни контакт са лицем које 

се спроводи. Обавезно узимање потврде о довођењу ллс. 

По завршетку суђења лице извести тако што ће се прво осмотрити простор 

испред суднице и околина, а затим ллс извести најкраћом трасом без икаквог 

задржавања. 

У случају било каквог задржавања у просторијама суда, ллс држати код 

канцеларија правосудне страже. 

У случају напада на спроводну службу током превоза ллс, спец. возило 

одвести у најближу полицијску станицу и обавестити дежурну службу. 
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Један од неопходних услова препознавања и реаговања на дискриминацију 

у затворима је адекватна обука службеника и службеница, како се не би од онога 

ко треба да препозна и реагује на дискриминацију у затвору претворили у 

дискриминатора. Посебно битна ставка у обуци треба бити посвећена елиминацији 

предрасуда према било којој етничкој или другој групи. Предрасуде су погрешна 

мишљења или уверења, позитивног или негативног усмерења, која су противна 

логичном расуђивању и заснована на произвољном генерализовању, али која 

појединац преузима од окружења као обрасце сопственог размишљања.193 Посебно 

треба радити на спречавњу стварања предрасуда према рањивим групама у 

затворима.  

У оквиру статуса и заштите права лица лишених слободе, проверавају се 

примена закона и прописа који се односе на: уређење завода; услове смештаја и 

слободно време; услове за одржавање личне и опште хигијене и снабдевеност 

одећом, обућом и рубљем; пријем осуђеног у завод; права осуђеног на 

телефонирање, посете, дописивање, пријем новчаних пошиљки, пријем пакета, 

правну помоћ, притужбе и обавештавање; исхрану, кухињу и кантину; 

организацију здравствене заштите; законитост у спровођењу здравствене заштите; 

дисциплински поступак против осуђених. 

Уређење завода проверава се увидом у: 1) тип завода, одељења и службе у 

заводу; 2) капацитет завода и број лица лишених слободе (притворених, осуђених, 

прекршајно кажњених, новопримљених, усклађеност капацитета завода и броја 

лица лишених слободе); 3) издвајање по полу и узрасту или другим 

карактеристикама (жене, малолетници и др.); 4) број страних држављана. 

Услови смештаја и слободно време проверавају се увидом у: 1) спаваонице 

(величина, број смештених лица лишених слободе, опремљеност, осветљење, 

проветреност, грејање, санитарије); 2) дневни боравак (величина, број лица, 

опремљеност, осветљење, проветреност, грејање, санитарије); 3) хигијенске услове 

у просторијама у којима бораве лица; 4) доступност и техничку исправност воде за 

 
193 C. Флере, Предрасуде, Енциклопедија политичке културе, Београд 1993, стр. 927-931. 

У случају присуства новинара и покушаја фотографисања ллс, припадници 

службе за обезбеђење треба да буду распоређени у формацији прстен, са што 

мањом изложеношћу ллс. 

Сву документацију, која садржи личне податке или медицинску 

документацију, омогућити да је са собом носи ллс. 
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пиће; 5) слободно време које осуђени проводи на свежем ваздуху и организовање 

физичке активности. 

Услови за одржавање личне и опште хигијене и снабдевеност одећом, 

обућом и рубљем проверавају се увидом у: 1) средства за личну хигијену и хигијену 

просторија, могућност прања и сушења веша; 2) санитарне уређаје (стање и 

исправност санитарија, топла вода, број тоалета, доступност, уредност); 3) 

купатила (загрејаност просторије за купање, број тушева, учесталост купања, 

приватност); 4) одећу, рубље и обућу (количина, адекватност, изглед и услови 

одржавања); 5) опремљеност постељином и ћебадима у складу са годишњим добом 

(количина, квалитет, чистоћа, учесталост мењања). 

Пријем осуђеног у завод проверава се увидом у: 1) примену закона и других 

прописа у области вођења матичне евиденције лица лишених слободе (основне и 

помоћне евиденције, обавештавање и преписка са надлежним органима); 2) 

упознавање осуђених са правима и обавезама по пријему у завод; 3) упознавање 

осуђених странаца и особа са посебним потребама, са правима и обавезама по 

пријему у завод; 4) доступност Закона и акта о кућном реду (довољан број 

примерака на језику који је у употреби у заводу и на језицима мањина). 

Права осуђеног на телефонирање, посете, дописивање, пријем новчаних 

пошиљки, пријем пакета, правну помоћ, притужбе и обавештавање проверавају се 

увидом у: 1) телефонирање (учесталост, број говорница, дужина разговора, 

приватност, доступност телефонских картица, могућност јављања породици одмах 

након пријема у завод); 2) посете, посете у посебној просторији (учесталост, 

трајање и врсте посета, изглед просторија за посете); 3) дописивање и ограничење 

права на дописивање (надзирање); 4) пријем новчаних пошиљки; 5) пријем пакета, 

односно начин обављања прегледа садржаја; 6) пружање правне помоћи (број и 

врсту правне помоћи и ко је пружа); 7) поступање по притужбама осуђених (број и 

врсту притужби и коме су упућене, притужбе због мучења, злостављања, 

понижавања, број усвојених, одбијених и притужби у поступку, начин одлучивања 

по жалби или захтеву за судску заштиту); 8) обавештавање (штампа, праћење ТВ и 

радио програма, коришћење ДВД-а, читање књига из библиотеке или које сам 

набави). 

Исхрана, кухиња и кантина проверавају се увидом у: 1) јеловник 

(планирање, начин припреме, квалитет, количина, разноврсност, заступљеност 

воћа и свежег поврћа); 2) јеловник за посебан режим исхране из медицинских, 

културних или верских разлога; 3) чување узорка хране 24 часа; 4) бактериолошку 

исправност хране, воде, посуђа; 5) магацин, кухињу и трпезарију (хигијена, 
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опремљеност); 6) рад запослених у кухињи и ангажовање осуђених на помоћним 

пословима у кухињи (квалификованост, санитарни прегледи); 7) услове за 

самосталну припрему напитака (чајна кухиња и др.); 8) рад кантине – продавнице 

(снабдевеност, радно време, цене). 

Организација здравствене заштите проверава се увидом у: 1) број запослених 

лекара опште праксе, специјалиста и других здравствених радника; 2) ангажовање 

лекара по основу уговора; 3) могућност обављања специјалистичких прегледа у 

заводу и изван завода (стоматолошки, психијатријски и други специјалистички 

прегледи); 4) друге запослене оспособљене за пружање прве помоћи; 5) додатне 

едукације из области затворске патологије, превенције заразних болести и 

превенције самоубистава; 6) остваривање контаката са надлежним здравственим 

установама. 

Законитост у спровођењу здравствене заштите проверава се увидом у: 1) 

документацију о извршеном лекарском прегледу по пријему лица лишеног слободе 

у завод (у ком року је обављен), при повратку у завод са привременог одсуства, пре 

отпуштања из завода, након примена мера принуде и посебних мера, о прегледу 

осуђеног који је болестан или одбија храну и воду и др.); 2) евиденцију о 

обављеним лекарским прегледима и обиласцима осуђеног за време издржавања 

дисциплинске мере упућивања у самицу у току дана и ноћи; 3) процедуре 

пријављивања за лекарски преглед (чекање на преглед, број и врста прегледа, 

приватност за време вршења прегледа, поштовање личности и достојанства, 

поштовање тајности података без права на увид у личну медицинску 

документацију и др.); 4) процедуре поступања у хитним случајевима; 5) 

опремљеност амбуланте и стационара (број кревета, материјални и хигијенски 

услови); 6) процедуре здравственог збрињавања ван завода (број, установа, 

недостаци и проблеми); 7) опремљеност апотеке (снабдевеност лековима, чување, 

процедуре за ординирање терапије, евиденције); 8) здравствену документацију и 

евиденције (лекарски прегледи, повреде, смртни случајеви, контрола квалитета 

хране, евиденције о лицима која одбијају лечење, храну и воду и др.); 9) поступке 

у превенцији заразних болести, хепатитиса, туберколозе, полно преносивих 

болести и ХИВ/АИДС; 10) поступање лекара у обезбеђивању општих здравствених 

и хигијенских услова у заводу (лекарска контрола смештаја, исхране, хигијене, 

санитарних и других услова од којих зависи здравље осуђених). 

Дисциплински поступак против осуђених лица проверава се увидом у: 1) 

евиденције; 2) врсту дисциплинских преступа; 3) материјалну одговорност; 4) 
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дисциплинске мере; 5) пружање стручне правне помоћи; 6) одлуке по жалби; 7) 

застарелост.194 

 

2.4. Комуникација и заштита од дискриминације 

  

  Научна област која је од посебног значаја за превенцију дискриминације у 

затворима је пенлошка андрагогија. Пенолошка андрагогија или преваспитање 

одраслих лица заснована је на одређеним принципима или начелима помоћу којих 

остварује своје постављене циљеве. Принципи сами по себи нису довољни за 

реализацију постављеног  уколико уз њих нису постављени начини или методе рада 

на неком циљу. Методе су с тога смишљено и планско поступање при раду и све оне 

имају стрктна правила по којима се примењују. Методе пак захтевају примену 

одређених средстава која омогућавају да се принципи или методе успешно примене. 

Принципи рада са лицима лишеним слободе од значаја за заштиту од 

дискриминације су: принцип поверења и поштовања личности осуђеног, принцип 

познавања личности осуђеног, принцип свестраности преваспитног рада, принцип 

јединства васпитних утицаја, принцип свесног и активног учешћа осуђеног у свом 

преваспитању.195  

  Типови прилагођавања на боравак у затворским установам су различити 

и са индивидуалним особеностима и према њима треба изабрати стратегију 

комуникације. Најчешће се наводе следећи облици прилагођавања: 

Конформизам - један број осуђених лица пред појавом осећања кривице због 

почињеног кривичног дела почиње да прихвата сва правила затворског особља. 

Ово не значи и нужну, обавезну идентификацију са формалним системом.  

Критизерство - осуђено лице стално подсећа затворско особље на кршење 

правила и Закона што додатно отежава издржавање казне. Тиме се потенцира 

став да је особље стварни девијант. 

Иновација - oвај начин прилагођавања се манифестује покушајем осуђеног да 

промени режим издржавања казне мирним путем и у том циљу користи 

различите начине убеђивања (пише жалбе, молбе и представке). 

Манипулација - је покушај осуђеног да у прилагођавању затворским тегобама 

надмудри затворску управу, а да не дође у конфликт са нормама понашања. То 

 
194 Правилник о надзору над радом завода за извршење кривичних санкција"Службени гласник РС", 

број 85 од 9. октобра 2015. 
195 http://penoloska.ac.gov.rs/literatura.html#psihologija 
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су обично осуђени који стекну неке позиције у затвору и који одлично познају 

његов режим. 

  Ови типови прилагођавања су директно повезани са бројним 

депривацијама са којима се лица лишена слободе сусрећу у затвору. У затвору 

је лишавање слободе подразумевајућа врста лишавања, али то не значи да 

затворска средина не узрокује и читав низ других лишавања посматрано са 

аспекта људских потреба. Навешћемо врсте лишавања или депривација у 

затворским условима: депривација слободе, материјалних добара, сигурности, 

аутономије и сексуалних односа. Опште је потребно познавати утицај 

депривација на личност осуђеног да би се из тога извели закључци о 

могућностима прилагођавања на затворску средину и само лишавање.  196 

а) Депривација слободе - одвајање од породице, изолованост од друштвених 

токова, усамљеност. 

б) Депривација материјалних добара и услуга - у затворском систему неко други 

је одредио шта може да се поседује, када ће се узимати храна или одлазити на 

рад. Ово је разуме се у директној супротности са потребом да све те ствари 

преступник има потребу да остварује сам. 

в) Депривација сигурности - боравак у установи представља прилику да се неко 

време у истој средини борави и са другим лицима о којима се ништа не зна што 

само по себи повећава осећање угрожености.  

г) Депривација аутономије - у затвору постоји велики број правила понашања 

што код осуђеног елиминише могућност да на све то он сам било како утиче.  

e) Депривација сексуалних односа.197 

  Од посебног значаја за превенцију појава дискриминације је квалитетна и 

садржајна комуникација између лица лишених слободе и запослених у затворима. 

Генерално гледано, комуникацијски процес се састоји од 4 основна елемента: 

пошиљаоца, поруке, примаоца поруке и контекста. Свака комуникација има своју 

изражајну компоненту  (саопштавање онога што већ постоји) и утицајну 

компонетну (остваривање још непостојећег). Ако разговор нема обе компоненте, он 

не служи сврси.  Комуникација може бити веорбална и невербана, садржајна и 

односна, конгруентна и инконгруентна. То значи да не постоји директни 

однос/сусрет без комуникације, што представља први комуникацијски аксиом. 

Комуникација је успешна ако намера, мисао и изговорена порука пошиљаоца 

одговара примљеној поруци примаоца поруке. Тек кад је примаоц поруке 

интерпретира и схвати на управо одређени начин, она делује на њега и његово 

 
196 http://penoloska.ac.gov.rs/literatura.html#psihologija 
197 http://penoloska.ac.gov.rs/literatura.html#psihologija 
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понашање. Метакомуникацијом, тј. комуникацијом о нашој комуникацији и 

комуникацијском повратном информацијом тј. међусобном разменом повратних 

информација, добијамо поуздано сазнање шта се заправо догађа у тренутној 

комуникацији. У току комуницирања много тога се претпоставља, па и искривљује. 

Да би се свакодневна комуникација учинила разумљивом и успешном, морамо 

конкретизовати, изостављено допунити, а субјективне предрасуде проверавати.  

Невербалну комуникацију чине: 

-Понашање тела (држање, усмереност, покрети тела при седењу, ходању и лежању), 

-Очни контакт (поглед, зенице, очни мишићи), 

-Говорно понашање (брзина, ритам, боја и јачина гласа, артикулација, мелодија, 

јасноћа), 

-Додиривање, одевање, просторно и временско понашање (интимно, лично и јавно 

за време контакта), 

-Спољни контекст (спољашње околности за време комуницирања). 

Невербална комуникација потврђује, негира, мења и вреднује значење 

изговореног, открива особеност онога с ким разговарамо, дефинише односе и 

ставове у току разговора, одређује степен утицаја и делотворност изговорене поруке. 

Тајна успешности интерперсоналног комуницирања састоји се у међусобној 

усклађености вербалних и невербалних порука. Тај процес усклађивања наше 

комуникације се састоји од 3 корака: уочавање и препознавање невербалних порука, 

метакомуникација о невербалној комуникацији и обострано усклађивање 

неусклађености. 

Да би се избегле потенцијалне препреке у комуникацији, увек настојте да на 

почетку разговора: Разумете и будете свесни да ли особа познаје материју о којој се 

разговара и настојте да: порука и реченице буду кратке, једноставне, разумљиве и 

конкретне; речник буде прилагођен саговорнику - у комуникацији са затвореником 

треба избегавати употребу двосмислених, нејасних, апстрактних, неразу-мљивих, 

страних и сложених речи, жаргона и кодова; избегавате поштапалице (овај, нека 

врста, као); говорите на смирен начин; изоставите непотребне и сувишне детаље.198 

Активно слушате – активно слушање значи способност да чујемо и разумемо 

што друга особа говори. Због тога када активно слушате водите рачуна да: слушате 

са интересовањем и пажњом, не показујте знаке досаде или одбојности; допустите 

затворенику да изрази емоције; дате затворенику времена за разговор и не прекидате 

саговорника; у току разговора не реагујте емотивно и задржите професионално 

 
198Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 12 
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понашање; увек имате у виду да је ваша улога да саслушате и да решите проблем 

или да га проследите онима који га могу решити; гледате саговорника у очи да бисте 

показали да слушате и обраћате пажњу на речено; повременим климањем главе, 

мимиком или једноставним речима „разумем”, „да” потврдите да слушате; ако је 

потребно, сумирајте шта је затвореник рекао; саветујте затвореника да дубоко 

удахне или броји до 10 и назад да би се смирио ако не може да прича; понудити 

саговорника да седне често може бити учинковито.199 

Одбаците предрасуде: Активно слушање значи привремено суспендовати 

могуће предрасуде да бисте могли чути оно што је заиста речено. Затворски 

службеници морају знати да суде особу по њеном понашању у затвору. Немати 

предрасуда значи не судити о људима по њиховом досадашњем понашању, односно 

посматрати особу без размишљања о њеним претходним (не)делима. Такође, 

понекад је тешко приступити без предрасуде у рутинским, дневним ситуацијама у 

којима је уобичајено да се у већини случајева затвореници жале на друге 

затворенике, на затвор или на вас. Упркос овоме, уколико се не одбаци унапред 

формирано мишљење и предрасуде, никада нећете бити у стању „чути” стварне, 

вербалне сигнале које морате чути да бисте спријечили опасност или помогли 

некоме.200 

Увек избегавајте неопрезан говор! У затворском окружењу особље мора увек 

пазити шта, коме и о чему говори. У свакодневном раду са затвореницима, често се 

користи тзв. „неопрезан говор” где особље разговара о својим личним проблемима, 

проблемима колега или других затвореника, које чују и затвореници, а није 

необично да особље о овоме разговара директно и са самим затвореницима: (НЕ 

РАЗГОВАРАЈТЕ са новим затвореницима, без пажљивог проми-шљања о томе шта 

и колико желите рећи; НЕ РАЗГОВАРАЈТЕ са затвореницима о вашем или 

приватном животу ваших колега, нити се жалите на услове рада, проблеме унутар 

службе и сл.; НИКАДА НЕ РАДИТЕ услуге затвореницима, ма како се оне чиниле 

безначајним јер постоји опасност од каснијег условљавања и касније ће бити тешко 

рећи НЕ! ПОНАШАЈТЕ СЕ према свим затвореницима једнако, без 

дискриминације; НЕ ДИСКУТУЈТЕ о питањима сигурности у присуству других; 

 
199 Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 12 
200 Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 13 
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ОПРЕЗНО поступајте са информацијама, строго поверљивим документима и делите 

их само са онима који су овлашћени да их знају).201  

Избегавајте лошу комуникацију са затвореником! Немојте затварати очи 

пред проблемом, разговарајте (увек се запитајте који су то мотиви затвореника, шта 

стоји у позадини самог разговора); Ако у нешто нисте сигурни или ако не знате – 

потражите савет; Будите одани својим колегама и својим послодавцима; Признајте 

себи своје предрасуде и оставите их по страни; Будите пријатељски расположени, 

али избегавајте склапање пријатељства; Држите своје осећаје под контролом, јер они 

могу открити ваше слабости; Будите доследни у комуникацији, немојте радити по 

принципу „топло-хладно”; Не прихватајте услуге, можда ће бити понуђене уз неки 

услов; Не дозволите да подршка затвореника и његова наклоност ка вама, утиче на 

вашу процену; Промените своје навике – немојте увек бити предвидљиви, некада се 

понашајте неочекивано; Будите искрени, отворени и посвећени свом послу; Не 

уносите властите емоције; Активно слушајте чак и када вам ствари звуче познато, 

већ виђено, превише једноставне, неважне или досадне или ако вам звуче превише 

компликоване да бисте их разумели; Одржите професионалан приступ у раду са 

затвореницима и према својим дужностима.202 

 

2.5. Антидискриминациони прописи и оперативни рад 

 

Свако од људских права може бити ограничено неким од видова 

дискриминације, због тога је од кључне важности указати на појам 

дискриминације. Дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или 

неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или 

давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, 

или њима блиска лица, на отворен или прикривен  начин, а који се заснива на 

стварном или претпостављеном личном својству.203 

 
201 Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 14-15 
202 Фаик Фејзић, Реџо Кахрић, Ратко Кешељ, Божана Милаковић, Миро Продановић, Амер Софтић, 

Род Мeк Кован, Приручник за обуку о додатним способностима затворских службеника са 

оперативним процедурама, пројекат: Усклађивање казнене политике и праксе у Босни и Херцеговини 

са европским стандардима,  стр. 14-15 
203  Члан 2. став 1 Закона о забрани дискриминације (Сл. гласник РС, бр. 22/2009). 
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Дискриминацију у затвору може извршити свако, радник на кантини, 

осуђеници између себе, стража. Она се мoжe дeсити билo гдe – на радном 

ангажовању, у заводској школи или у болници, у дисциплинском пoступку, 

приликом спровода лица лишених слободе, приликом посета.   

 Осим непосредне и посредне дискриминације постоје и други облици 

дефинисани Законом о забрани дискриминације. Повреда начела једнаких права и 

обавеза, предвиђена је чланом 8. и она постоји ако се лицу или групи лица, због 

његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе 

или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не 

намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера 

неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се 

овим мерама остварује.204 Пример: Уколико службеник обезбеђења не пусти 

припаднике/це ромске националности у затвору на спортске активности под 

изговором да су спортске просторије попуњене, а истовремено пропушта 

припаднике/це друге националности. Ово је уједно и дискриминација у пружању 

јавних услуга и коришћењу објеката површина.  

Забрана позивања на одговорност постоји ако се према лицу или групи лица 

неоправдано поступа лошије него што се поступа или би се поступало према 

другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, односно намеравају 

да траже заштиту од дискриминације или због тога што су понудили или 

намеравају да понуде доказе о дискриминаторском поступању.205 Пример: 

Службеница затворског обезбеђења А.М. хоће да пријави надређеног С.Ц. који јој 

је рекао да је неспособно женско и да јој је место на кувању кафа и уместо ње 

послао колеге на интервенцију. По сазнању надређеног С.Ц. да А.М. планира да га 

пријави начелнику, чека је и насамо јој саопштава да ће до даљњег радити на 

пријавници, да је чека пакао на послу, ако га пријави. Веома је друштвено опасно 

удруживање ради вршења дискриминације,206 односно деловање организација или 

група у затвору (навијачка супкултура у затвору, десничарске организације и сл.) 

које је усмерено на кршење Уставом, правилима међународног права и законом 

зајамчених слобода и права или на изазивање националне, расне, верске и друге 

мржње, раздора или нетрпељивости.  

 
204 Члан 8. Закона о забрани дискриминације,“( „Сл. глaсник РС", бр. 22/2009). 
205 Ibid., Члан 9.  
206 Ibid., Члан 10.  
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Постоје и тешки облици дискриминације и предвиђени су чланом 13. Закона 

о забрани дискриминације, а то су:207 

1.изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу 

националне, расне или верске припадности, језика, политичког опредељења, пола, 

родног идентитета, сексуалног опредељења и инвалидитета; 

2.пропагирање или вршење дискриминације од стране органа јавне власти и у 

поступцима пред органима јавне власти; 

3.пропагирање дискриминације путем јавних гласила;  

4. ропство, трговина људима, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и њихово 

пропагирање;  

5.дискриминација лица по основу два или више личних својстава (вишеструка или 

укрштена дискриминација);  

6.дискриминација која је извршена више пута (поновљена дискриминација) или 

која се чини у дужем временском периоду (продужена дискриминација) према 

истом лицу или групи лица; 

7.дискриминација која доводи до тешких последица по дискриминисаног, друга 

лица или имовину, а нарочито ако се ради о кажњивом делу код кога је претежна 

или искључива побуда за извршење била мржња, односно нетрпељивост према 

оштећеном која је заснована на његовом личном својству.  

 Приказаћемо и примере других често присутних видова дискриминације.208 

Дискриминација на основу пола. Илустративни пример: Надзорник затворске 

страже не шаље службеницу страже у патроле, јер сматра да жене нису способне 

да то обаве и да то морају радити мушке колеге. Дискриминација на основу 

сексуалне оријентације, пример: Колеге у затвору избегавају да комуницирају са 

колегом који се јавно декларисао као ЛГБТ особа и у просторијама где се пресвлаче 

остављају му погрдне поруке на његовом ормарићу. У пракси Повереника за 

заштиту равноправности било је примера када је полицијски службеник тврдио да 

 
207 Члан 13. Закона о забрани дискриминације,“( „Сл. глaсник РС", бр. 22/2009). 
208 Напомена: Неки од приказаних видова дискриминације преузети су из праксе Повереника за 

заштиру равноправности, док су неки резултат имагинације и представљени су искључиво са циљем 

приказа и илустрације примера дискриминације. 
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је морао да се изјашњава о сексуалној оријентацији због подршке коју пружа ЛГБТ 

популацији.209 

 Дискриминација националних мањина. Илустративни пример: Затворски 

стражар тенденциозно шаље на редарство осуђенике који нису његове 

националности.  Дискриминација због политичке или синдикалне припадности. 

Илустративни пример: Када би начелник затворске страже смењивао командире на 

радним местима, јер припадају синдикату који није у добрим односима са 

полицијским синдикатом коме припада начелник страже, док би дискриминација 

особа са инвалидитетом подразумевала пример када затвори немају омогућен 

приступ особама са инвалидитетом. Дискриминација с обзиром на здравствено 

стање. Илустративни пример: Затворски стражар А.Ц. је услед поремећаја рада 

хормона знатно повећао телесну тежину, надзорник спроводне службе избегава да 

га шаље на спроводе, иако је до тада А.Ц. увек радио на спроводу лица лишених 

слободе, уз образложење: „Ко ће тебе таквог дебелог да гледа да спроводиш 

набилдоване осуђенике“. Дискриминација на основу осуђиваности. У сленгу 

затворских чувара за лица лишена слободе се често употребљава термин „лопови“, 

који је неприхватљив.   

У глави двадесет осмој кривична дела против уставног уређења и 

безбедности Републике Србије у члану 317. предвиђено је кривично дело 

изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости 

(1) Ко изазива или распирује националну, расну или верску мржњу, или 

нетрпељивост међу народима или етничким заједницама које живе у Србији, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено принудом, злостављањем, 

угрожавањем сигурности, излагањем порузи националних, етничких или верских 

симбола, оштећењем туђих ствари, скрнављењем споменика, спомен-обележја или 

гробова, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана врши злоупотребом положаја или овлашћења 

или ако је услед тих дела дошло до нереда, насиља или других тешких последица 

за заједнички живот народа, националних мањина или етничких група које живе у 

Србији, казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за дело 

из става 2. затвором од две до десет година.210 

 
209 Из праксе Повереника за заштиру равноправности, преузето са: http://ravnopravnost.gov.rs/. 
210Ibid., Члан 317.  
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Закон о безбедности и здрављу на раду  у члану 42. Предвиђа заштиту 

запослених на основу личног својства, здравственог статуса: 

(1) Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог 

поверљиве су природе и под надзором су службе медицине рада, која врши те 

прегледе. 

(2) Подаци о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези 

са радом достављају се организацијама здравственог и пензијског и инвалидског 

осигурања у складу са законом. 

(3) Подаци из става 2. овог члана могу се достављати другим лицима, само уз 

писмену сагласност запосленог. 

(4) Извештај о лекарском прегледу запосленог доставља се послодавцу на начин 

којим се не нарушава принцип поверљивости личних података. 

(5) Није дозвољено коришћење података прикупљених по основу лекарских 

прегледа запослених у сврху дискриминације запослених.211 

Из праксе Европског суда за људска права карактеристични су примери: 

У случају Keenan v. United Kingdom, суд је установио принцип 

пропорционалности према коме мере које интерферирају са правом на поштовање 

приватног живота, личну аутономију и физички интегритет, морају бити нужне 

ради постизања легитимног циља заштите живота лица лишеног слободе и морају 

бити прилагођене конкретним околностима случаја. Бланкетне мере које 

подразумевају нпр. уклањање одевних предмета за велике групе затвореника могу 

допринети несразмерној повреди права на поштовање приватности из члана 8. 

Европске конвенције, а које се не могу оправдати као нужне мере заштите 

појединачног затвореника од ризика самоубиства или самоповређивања.212 

У случају Edwards v. United Kingdom утврђен је пропуст државе да правилно 

процени опасност притвореника, оболелог због шизофреније, који је притом и 

раније нападао лице са којим је делио ћелију, са историјом насилничког понашања. 

Лице са којим је делио ћелију је претукао на смрт, при чему се пропуст у овом 

случају тицао и непоправљеног тастера за позив у помоћ, аико је раније било 

утврђено стање квара. Дакле, у овом случају се повреда права на живот преплиће 

 
211 Члан 42. Закона о безбедности и здрављу на раду 
212 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 17 
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се неадекватном проценом и неадекватном здравственом заштитом притвореника 

који самим тим представља непосредну опасност по остале притворенике, те 

пропустом државе да заштити лице лишено слободе од напада другог лица.213 

Везано за хигијенске услове боравка у затворима, суд је у својој пракси 

углавном установљавао повреду члана 3. уколико ћелије нису снабдевене дневном 

светлошћу, потом уколико су грејање и вентилација лоши, или уколико су лица 

лишена слободе повремено остајала без воде или струје као и уколико нису 

испуњени неопходни услови у вези са постељином и одећом затвореника или је 

исхрана била неадекватна. У погледу пренасељености у ћелијама где се смештају 

притвореници или затвореници суд се позива на ЦПТ стандард по којем би на свако 

лице лишено слободе у ћелији требало да дође приближно 7 м2 простора.214 

У случају Campbell v. United Kingdom, подносилац представке који се 

налазио у притвору се жалио на отварање писама упућених адвокату, чему је 

прибегавала затворска управа, на који начин се отворило питање о праву на 

поштовање преписке и комуникације затвореног лица са његовим правним 

заступником. Суд је у спорном случају нашао повреду члана 8. Конвенције. У 

читавом низу касније донешених пресуда, суд се држао овог основног става. Једна 

од ових је и пресуда донета у случају против Србије у случају Стојановић41, у којој 

се Суд у параграфу 72. уз остало позвао и на преседан из случаја Campbell.215 

Тако је суд у својој пракси установио повреду члана 9. уколико установа 

казнено-поправног завода није пружила могућност исхране у складу са верским 

схватањем подносиоца представке.216 

 

 

 

 

 
213 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр 17 
214 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр 22 
215 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, сстр. 28 
216 Милица Станојевић, Права лица лишених слободе-мастер рад, Правни факултет, Универзитет у 

Нишу, Ниш, 2016, стр. 30 
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2.6. Заштита родне равноправности у систему извршења кривичних санкција 

Аутор: Доц. др Дејан Новаковић, управник КПЗ Пожаревац-Забела, координатор 
пројекта

Родна равноправност изражава потребу друштва да у потпуности користи 

све своје људске ресурсе и капацитете у циљу развоја на економском, социјалном, 

културном, политичком плану. Родна равноправност подразумева једнаку 

заступљеност, моћ и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота 

и доприноси успостављању равнотеже међу половима и изградњи хармоничних 

односа на добробит свих.217 Са циљем разумевања родне равноправности, 

неопходно је указати на разлику између рода и пола: Термин  пол употребљава се 

да означи биолошки ниво разлика између мушкараца и жена. Ове биолошке 

разлике између жена и мушкараца постоје у свим временима и на свим 

просторима, без обзира на услове живота, социјални  статус, етничко или расно 

порекло и оне су углавном непроменљиве. Термин  род користи се да означи 

поделе и разлике између жена и мушкараца које су друштвеног карактера.218 

Род  се као друштвена категорија односи на разлике које постоје између 

мушкараца и жена, а које су друштвено  условљене. Он, у ствари, представља 

психолошки и социјални ниво тих разлика и подела. Овај термин показује на који 

начин једно друштво види улогу жене и мушкарца, тј. какво понашање очекује од 

жена, а какво од мушкараца.  Ова очекивања односе се најпре на то како жене и 

мушкарци треба да изгледају, како треба да се облаче, којим  играчкама да се 

играју, које школе да уписују, па потом на то којим пословима треба, а којим не 

треба да се баве. Разлике у схватању друштвених улога жена и мушкараца могу се 

уочити у различитим контекстима – друштвеном, политичком, образовном, 

економском.219 

Према томе род подразумева скуп улога, обавеза и очекивања које 

одређено друштво додељује и намеће особама с обзиром на њихов пол. Они се 

могу мењати кроз време и разликују се од друштва до друштва. Пол подразумева 

биолошке карактеристике жена и мушкараца, које су универзалне, видљиве и 

очигледне и, углавном, непроменљиве. Родна равноправност подразумева да жене 

и мушкарци 

217 Vodič kroz prava žena u Srbiji, извор: http://www.gendernet.rs. 10.05.2016. 
218 З. Брозовић, Родна анализа – могућности примене у сектору безбедности, Родно осетљиви језик у 

сектору безбедности, Београдски центар за безбедностну политику, 2012, стр. 3. 
219 Ibid. 

http://www.gendernet.rs/
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имају једнаке могућности, права и обавезе у свом друштвеном, професионалном и 

породичном окружењу.220 

Када говоримо о родној равноправности у систему извршења кривичних 

санкција, односно униформисаном делу службеника обезбеђења, већина светских 

система извршења кривичних санкција и данас представљају полувојне, строго 

хијерархијске организације, које поред многих спроведених реформи често имају 

у себи изражене проблеме у области људских ресурса и међуљудских односа. 

Специфична поткултура још увек се није у потпуности ослободила дубоко 

сексистичких ставова о женама. Ова поткултура формира и обликује различите 

ставове службеника и службеница и формира се практично од студентских дана, 

затим ступања у униформисани састав и након тога пензионисања, коренита је и 

дубоко отпорна на промене. 

Документовано је и општепознато да и даље постоје предрасуде о позиву 

затворског чувара као ексклузивно мушком. Односно, постоје стереотипи о 

традиционалној улози жена, који представљају препреку на коју жене често 

наилазе у свом радном (полицијском) и ширем окружењу.221 Најчешћи аргументи 

који се и данас могу чути од стране противника још веће интеграције жена у систем 

безбедности јесу ти да: Жене имају физичка ограничења, да их ниједан колега не 

би желео поред себе у интервенцији у кафанској тучи, да нису способне за рад са 

тешким преступницима, посматрају "жене као ризик" рада у полицији. Из верских 

и културних разлога неки људи неће дозволити женама да их заштите. Жене је 

тешко задржати, удају се, затрудне, добију децу и незаинтересоване су за рад у 

униформи.222 

Присутни су и родно засновани стереотипи о женама. У складу са родним 

стеротипима, мушкарци и жене се разликују по бројним  психолошким 

карактеристикама. За  мушкарце се тако сматра да много лакше доносе одлуке, да 

су самосталнији и сампоузданији, да имају развијенији такмичарски дух и лидерске 

способности од жена. За жене се, пак, сматра да су предусретљиве, љубазне и 

емоционално експресивније од мушкараца. Оваква схватања могу различито 
 

220 Žene i muškarci u Republici Srbiji, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014, str. 5. 
221 I. Zveržhanovski, B. Balon, Smernice za rodno osetljivu policijsku praksu : sa posebnim osvrtom na 

privlačenje, selekciju i profesionalni razvoj žena u policiji, Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope, 

UNDP Program Ujedinjenih nacija za razvoj, SEESAC - South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse 

for the Control of Small Arms and Light Weapons, Stojkov štamparija, Beograd  - Novi Sad 2012, str. 7. 
222 C. Niland The impact of police culture on women and their perfomance in policing, Paper presented at 

the Australian Institute of Criminology Conference First Australasian Women Police Conference Sydney, 

29, 30 & 31 July 1996, pg. 4. 
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утицати на искуства жена у униформи. Једна  од могућих последица јесте да 

надређени и колеге лошије оцењују учинак жена, него мушкараца.223 Питањима од 

значаја за родну равноправност бави се Закон о равноправности полова и Закон о 

забрани дискриминације. 

Закон о Забрани дискриминације у члану 20. став 2., експлицитно набраја 

забрањене радње које представљају дискриминацију по основу пола: Забрањено је 

ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу на 

пол или због промене пола. Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација, 

изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, 

као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, 

обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји 

подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.224  

Закон о равноправности полова у члану 14. истиче једнаку доступност 

послова и положаја.225  Када је реч о распоређивање и напредовање, у члан 16. 

Закона о равноправности полова каже се да: „припадност полу не може да буде 

сметња напредовању на послу“.226 Анализа присуства недовољно заступљених 

група, посебно жена, међу различитим чиновима у затворској стражи, показује 

показује да су жене и даље у већем броју заступљене на позицијама нижег ранга.  

У складу са тим неопходно је спровести мере за повећање напредовања у служби:  

• Објективни и недискриминирајући критеријуми унапређивања, који 

укључују награде за решавање проблема.  

• Свести на минимум критеријуме за вредновање који су пристрасни у корист 

одређене групе. 

• Јасни, транспарентни и објективни стандарди процене радног места и 

ревизије процене радног учинка као и именовања на основу ревидираних описа 

послова и потребних вештина уместо застарелих схватања.  

• Користити независне одборе за ревизију и испитиваче ван организације како 

би се на минимум свеле пристрасности унутар организације или унапређивање 

путем породичних/пријатељских веза.  

• Омогућити једнак приступ обуци на послу у циљу напредовања у каријери.  

 
223 Увек жена никад колегиница – квалитативна студија препрека са којима се суочавају жене 

запослене у полицији и Војсци Србије, Београдски центар за безбедностну политику, 2012, стр. 46 
224 Закон о Забрани дискриминације у члану 20. став 2, 
225 Закон о равноправности полова („Сл. глaсник РС", бр. 104/2009). 
226 Закон о равноправности полова („Сл. глaсник РС", бр. 104/2009). 
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• Обезбедити да појединци из недовољно заступљених група имају једнак 

приступ позицијама које се сматрају драгоценим за напредовање у каријери.  

• Обезбедити да одбори за унапређивање, када разматрају унапређења, не 

гледају на позиције на којима обично раде жене као мање значајне или кажњавају 

оне који раде пола радног времена, односно флескибилно радно време. 

• Пажљиво надгледати процену радног учинка службеница које су се 

претходно жалиле на сексуално узнемиравање.  

• Подстаћи високо позициониране службенице да разговарају са чланицама 

удружења службеница о важности пријављивања за унапређење.  

• Упоредити на који начин супервизори оцењују жене у односу на мушкарце 

службенике и спровести истрагу уколико жене константно добијају ниже оцене.  

• Спровести независну анкету међу женама које су квалификоване за 

унапређење како би се добио увид у то због чега се жене пријављују или не 

пријављују за унапређење.227  

Употреба родно осетљивог језика један је од првих корака у постизању родне 

равноправности. Родно осетљив језик заправо подразумева језичку видљивост жена, 

док, генеричка употреба мушког граматичког рода или претпоставка да је таква 

употреба аутоматски „родно неутрална“ нарушава родну равноправност уколико 

није пропраћена одговарајућим објашњењем.228 Један од важних корака је употреба 

родно осетљивог језика. Језик је „основно средство комуникације међу људима“, то 

је кључни елемент у „успостављању и одржавању међуљудских односа“ и 

преношењу „ставова, вредности, идеологија и културних модела једне говорне 

заједнице“.  

Неопходно је свуда и увек, како у унутрашњој, тако и у спољашњој 

комуникацији, употребљавати родно диференцирани језик, тј. користити доследно 

женски граматички род за жене. Неопходно је појам „госпођица“ потпуно 

елиминисати из усмене, писмене и телефонске комуникације, службених дописа, у 

свим јавним и нејавним ситуацијама професионалне комуникације. Појам 

„госпођица“ треба избегавати јер имплицира да је брачни статус жене неопходан 

податак и у службеној комуникацији, што је нетачно и потпуно је ирелевантно. 

Важно је знати и да жене не треба да се титулирају на начин идентификовања 

њиховог брачног статуса или односа са мушкарцима. Потребно је стандардизовати 

 
227 T. Denham. „Reforma policije i rodna pitanja”. Set prirucnika o rodnim pitanjima i reformi sektora 

bezbjednosti. Ur. M. Bastick i K. Valasek. Ženeva: DCAF, OEBS/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008. str. 14. 
228 С. Ћопић, Приручник о родној равноправности и родно заснованом  насиљу за државне 

службенике и службенице, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за 

родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2012, стр. 20. 
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сигнатуре запослених (уместо саветник, за запослену жену треба да пише саветница, 

итд.), визит карте, потписе на службеним дописима, натписе на канцеларијама, итд. 

Када се пишу службени дописи, ако је непознат пол особе којој се упућује допис, не 

треба користити генерички мушки род (нпр. поштовани) већ обавезно треба да 

наведемо ’поштована/поштовани’. Појмови који означавају називе положаја, 

професија, занимања, звања, титула, радних места жена, наводе се по правилу увек 

у женском граматичком роду.229 

Примери: председник-председница, премијер-премијерка, министар-

министарка, директор-директорка, чистач-чистачица, психолог–психолошкиња, 

адвокат–адвокаткиња, експерт– експерткиња и тако даље.230 

У случају да нам одређени новосковани термини женског рода титула, чинова 

и професија, за који српски језик доскора није имао посебне облике (пилоткиња, 

војникиња и слично), делују „рогобатно” или као да су у нескладу  са језичком 

нормом, треба имати на уму да је све у језику питање конвенције и навике, као и да 

је, на пример,  учитељица била „рогобатна“ и „ружна“ реч пре само нешто више од 

једног века.231 У члану 23-29. Уредбе о звањима у Управи за извршење 

кривичних санкција дефинисани су чинови и звања у служби за обезбеђење.232 За 

службенике нижег нивоа одређени су следећи чинови/звања: - командир, 

командирица, старији командир, старија командирица. За службенике средњег 

нивоа одређени су следећи чинови/звања: -  млађи надзорник, млађа надзорница, 

надзорник, надзорница. За службенике високог нивоа одређени су следећи 

чинови/звања: -  млађи заповедник, млађа заповедница, заповедник-заповедница, 

старији заповедник, старија заповедница.233 

Апсолутно је легитимно са аспекта употребе родно осетљивог језика 

користити термине и потписивати се у службеној коресподенцији равноправно у оба 

рода, сходно дефинисаном звању.  Иако смо сведоци да се годинама уназад спроводе 

напори у побољшању положаја жена,, оне се и даље налазе у подређеном положају 

у већини области живота и рада. Иако чине више од половине светске популације, 

запослено је само 40% жена.234 У радној средини јављају се различити 

 
229 Извор: www.ombudsman.rodnaravnopravnost.rs 
230 С. Ћопић, оp. cit., стр. 20. 
231 А. Кузмановић Јовановић, Родно осетљиви језик у сектору безбедности, Београдски центар за 

безбедностну политику, 2013, стр. 8. 
232 Уредба о звањима у Управи за извршење кривичних санкција"Службени гласник РС", број 119 од 

31. октобра 2014. 
233 Уредба о звањима у Управи за извршење кривичних санкција"Службени гласник РС", број 119 од 

31. октобра 2014. 
234 GenderEquality in the World of Work, ILOElectronicNewsletter, International LabourOrganisation, 

Geneva, No. 4. pg. 25. Jan. - March 2003, (www. ilo.org/public/ english/bureau/gender). 
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интерперсонални односи, а неретко је случај да су жене, као и мушкарци жртве 

сексуалног узнемиравања, али знатно чешће.235 Сексуално узнемиравање је проблем 

који преовладава у радним срединама, практично у целом свету. На жалост, ни 

затворске службе нису изузетак од ове појаве. Распрострањеност сексуалног 

узнемиравања за 30% је виша када су у питању жене које раде у традиционалним 

мушким занимањима.236  

Значајно је сагледати типове сексуалног узнемиравања жена у војсци, јер се 

они најчешће јављају и у полицији и затворској стражи по сличном или 

модификованом модусу:  Први тип сексуалног узнемиравања јесте „услуга за 

услугу“, код којег се одлуке о запошљавању, отпуштању, напредовању или висини 

плате заснивају на  реакцији запослених на сексуално наметање. 237  Други тип 

подразумева стварање непријатељске радне атмосфере, у којој су припаднице војске 

на мети  мушких колега, тако што их они непримерено додирују, вређају или врше 

притисак у погледу сексуалних активности. Сматра се да свака особа на командном 

положају која примењује или одобрава, експлицитно или имплицитно сексуално 

понашање, чији је циљ утицати на каријеру, плату или рад припадника војске, тиме 

учествује у сексуалном узнемиравању.238 

Према проценама Британске полиције 38% аустралијских и британских жена 

полицајаца и 57% жена полицајаца у Сједињеним Америчким Државама су понекад 

или често изложене различитим видовима сексуалнг узнемиравања.239 У смислу 

нашег Закона о раду, узнемиравање је свако нежељено понашање узроковано неким 

од основа за дискриминацију које има за циљ или представља повреду достојанства 

лица које тражи запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара 

непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.240 Док је сексуално 

узнемиравање свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ 

или представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог, 

 
235 Љ. Контић, С. Милашиновић, Ж. Лазић, Социоекономски контекст права на достојанствен рад у 

Републици Србији, Транзиција и економски криминал : тематски зборник радова. 2, Београд: 

Криминалистичко-полицијска академија, 2014. 
236 E. Lafontaine, L. TredeauThe frequency, sources, and correlates  of sexual harassment among women in 

traditional male occupations. Sex Roles, 1986, 15(7/8), pg. 433-442.  
237 Увек жена никад колегиница – квалитативна студија препрека са којима се суочавају жене 

запослене у полицији и Војсци Србије, Београдски центар за безбедностну политику, 2012, стр. 49. 
238 Увек жена никад колегиница, op. cit., стр. 49. 
239 M. Circelli, Sexual harassment in the Queensland Police Service - A report on the outcomes of the NPRU 

1998 'Experiences in the workplace' survey - Pilot study, National Police Research Unit, Adelaide 1998, 
240 Закон о раду, чл. 21. ст. 2. 
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у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће 

или увредљиво окружење.241 

Према Маретићу сексуално узнемиравање је свако непожељно, углавном телесно  

понашање сексуалних карактеристика које постиђује,  понижава и застрашује особу 

на основу сексуално- сти или пола. Оно може бити вербално, као што су простачке 

шале и добацивања, опсцени телефонски позиви,  лежерни коментари и/или 

сексуални предлози, сугестивни  и увредљиви знаци или понижење на наин полно 

специфичних ознака. Сексуално узнемиравање може бити  исказано и кроз телесни 

покрет и/или излагање жртве порнографском материјалу, и то је невербално 

сексуално  узнемиравање.242 

Препреке за пријаву сексуалног узнемиравања, посебно у полицији, не може 

се одвајати и мора се сагледати у контексту свих запослених жене које најчешће 

углавном покушавају игнорисати узнемиравање и/или насилника избегавају контакт 

са колегом који врши узнемиравање и ситуације у којима може доћи до 

узнемиравања.243 

Често је само сексуално узнемиравање веома прикривено и представљено 

кроз свакодневне и ситуације у којима нема сведока. У том смислу наводимо списак 

понашања која се сматрају сексуалним узнемиравањем:  силовање или покушај 

силовања, непожељни притисак да се пруже  сексуалне услуге, непожељно 

додиривање, наслањање, сатеривање у ћошак или штипање, непожељни сексуални 

погледи или гестови, непожељна писма, телефонски позиви или слање материјала 

сексуалне природе, непожељни притисак да се договори састанак, непожељно 

сексуално задиркивање, шале, примедбе или питања, тепање одраслој особи 

користећи ријечи девојка, комад, лутка, душа и сл., звиждање, мачији позиви, 

сексуални коментари, прелазак са пословних на сексуалне теме, сексуалне приче, 

испитивање о сексуалним фантазијама, преференцијама или сексуалној историји, 

лична питања о друштвеном или сексуалном животу, сексуални коментари на рачун 

облачења, грађе или изгледа, имитирање пољубца, лагање или ширење гласина о 

нечијем сексуалном животу, масажа врата, додиривање нечије одеће, косе или тела, 

давање личних поклона, чест боравак око неке особе, грљење, љубље-ње, тапшање 

или миловање, додиривање или трљање о другу особу у сексуалном смислу, стајање 

у нечијој непосредној близини, одмеравање особе од ногу до главе („лифт“ поглед), 

зурење у особу, сексуално сугестивни сигнали, изрази лица,  намигивање, слање 

 
241 Закон о раду чл. 21. цт. 3 
242 A. Maretic,  Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje – od vica do silovanja Centar za ženske studije, 

Zagreb 2001, str. 6. 
243 B.S. Dansky, D.G. Kilpatrick, (1997). Effects of sexual harassment. In W.  OÆDonohue (Ed.). Sexual 

harassment: Theory, research, and treatment. Boston:  Allyn and Bacon.  
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пољупца или облизивање усана, стајање на пут особи, праћење особе и показивање 

сексуално сугестивног материјала.244  

Појам мобинг (злостављање) потиче из енглеског језика и настао је од речи 

моb (руља, светина, олош) тј. моbbish (груб, простачки, вулгаран). Тако је настала 

реч мобинг, која значи застрашити на олошки начин, нарушити или уништити лично 

достојанство, психички угрозити или дотући или искључити из социјалне 

средине.245  

У чланку “Манипулацијама савременим комуникацијама у сврху мобинга,“ 

аутори мобинг дефинишу као насиље на радном месту, које почиње у домену 

комуникације, а последице које  оставља су психолошке природе. Због тога се често 

у  литератури објашњава  и као психолошко малтретирање,  психичко злостављање 

или терор. То је „специфичан облик понашања и патолошка (непријатељска и 

неетичка)  комуникација на радном месту“, насртај  на нечији углед и част; са  циљем 

понижавања,  елиминације или злостављања друге особе. То је данас „комплексна, 

широко распрострањена и нарастајућа  појава, која има погубне последице на радну 

снагу, психофизичко здравље појединца, социјално окружење појединца и 

комплетну заједницу“.246  

У односу на социјални аспект, карактеристичне жртве мобинга су млади, тек 

запослени и амбициозни радници, старији радници пред пензијом, телесни 

инвалиди, „поштењачине“ (они који указују на пропусте у раду), особе које траже 

више самосталности или повећање плате и ексцентрици.247 Мобер пројектује своју 

неадекватност на друге да би избегао суочавање са њом, да би редуковао страх од 

сазнања „ко сам ја“, да би скренуо пажњу од своје неадекватности, 

некомпетентности на, наводно, неодговорне, некомпетентне и агресивне запослене, 

а све у циљу задржавања своје позиције моћи.248  

Teшко је без познавања феноменологије схватити разлику између дискриминације и 

мобинга. Заправо, дискриминација представља разликовање и повреду права по 

основу пола, расне припадности, верске припадности и друго, док мобинг 

 
244 А.Дуловић, Сексуално узнемиравање на радном месту, извор: http://www.socioloskaluca.ac.me 

10.11.2015. 
245 Б. А. Лубарда, Мобинг/Булинг на раду. Билтен судске праксе Врховног суда Србије, 2/2008. 

Београд, 2008. стр. 1. 
246 Р. Ћурчић, В. Пребирачевић, Н. Васић, Манипулацијама савременим комуникацијама у сврху 

мобинга,  FBIM Transactions Vol.1 No.1 pp. 74 –84. 
247 M.K. trandmark, L.R. Hallberg, The  origin of workplace bullying: experiences from  the perspective of 

bully victims in the public service sector.  Journal of Nursing Management, 2007, 15, 332–341. 
248 Извор: http://www.dps.org.rs/pocetna/448-mobing-i-liderstvo 04.05.2016. 

http://www.socioloskaluca.ac.me/
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представља психичко злостављање и застрашивање у радној средини, а узрок због 

кога вас неко злоставља не мора у себи садржати неко лично својство. 

Александра Петровић наводи да је општеприхваћено да је мотивисаност 

извршиоца основни критеријум разликовања дискриминације на раду и 

злостављања на раду, и да за повлачење линије разграничења, од суштинске је 

важности што јасније и прецизније дефинисати и одвојити мотиве који граде појам 

дискриминације на раду од мотива који се налазе у основи злостављања на раду.249 

Па се о дискриминацији на раду може говорити у смислу Закона о забрани 

дискриминације, када се према запосленом прави неоправдана разлика или 

неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или 

давање првенства) у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица , 

или њима блиских лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, 

боји коже, прецима, држављанству, националном припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, 

сексуалној оријентацији, имовинском стању, рођењу, генетским особеностима, 

здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, 

старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.“ 

Злостављање, са друге стране јесте свако активно или пасивно понашање 

према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за 

циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног 

интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара 

непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или 

доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу 

раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор. Злостављање, у 

смислу овог закона, јесте и подстицање или навођење других на злостављачко 

понашање. Извршиоцем злостављања сматра се послодавац са својством физичког 

лица или одговорно лице код послодавца са својством правног лица, запослени или 

група запослених код послодавца, који врши злостављање.250 У суштини ради се о 

иживљавању мобера због личних  проблема, комплекса и сопствене несигурности.  

Због тога жртва мобинга заиста може бити било ко, без обзира на пол, године, веру, 

образовање, изглед или  материјално стање.251 Али код злостављања на раду, је 

кључно да се основ злостављања запосленог не заснива на раси, боји коже, прецима, 

 
249 A. K. Petrović, Problem razlikovanja diskriminacije i zlostavljanja na radu u pravnoj teoriji i praksi 

Republike Srbije, Pravni vjesnik, god. 30, br. 2, 2014, str. 76-88. 
250 Član 6. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) 
251 Р. Ћурчић, В. Пребирачевић, Н. Васић, op. cit., стр. 74 –84. 
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држављанству, националном припадности или етничком пореклу, језику, полу итд., 

већ просто на психолошкој потреби да се неко малтретира и злоставља. 

Радњу злостављања на раду чини велики број различитих (активних и 

пасивних) недозвољених понашања, која се у зависности од тога какав ефекат имају 

на адресата злостављања, могу поделити на следећих 5 категорија : 1) напади на 

могућност комуникације, 2) напади на социјалне контакте, 3) напади на репутацију 

жртве, 4) напади на професионални рад и 5) напади на физичко здравље.252  

Са друге стране, и радњу дискриминације на раду чини велики број 

најразличитијих облика вербалног, невербалног или физичког понашања, које је 

праћено ускраћивањем неког права и стављањем у лошији положај адресата 

дискриминације на раду. Већ је речено да радња, сама по себи, не може бити поуздан 

критеријум за разликовање дискриминације на раду и злостављања на раду.253 Да би 

било речи о дискриминацији на раду, између недозвољеног понашања и повреде 

права запосленог мора постојати узрочна-последична веза и мотив за малтретирање 

заснован на личним својствима. 

Карактеристични случајеви у Извештају Заштитника грађана из 2015. године: 
Грађанин у затвору на основу одлуке суда којом му је изречена условна осуда: У поступку контроле 

законитости и правилности рада Окружног затвора у Прокупљу, Заштитник грађана је утврдио 

да је тај затвор на извршење казне затвора примио грађанина коме одлуком суда није била изречена 

казна затвора, већ условна осуда, и да је на основу такве судске одлуке грађанин био лишен слободе 

21 дан. Заштитник грађана је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да предузме 

све мере из своје надлежности у циљу утврђивања одговорности службених лица Окружног затвора 

у Прокупљу за пропусте у раду који су за последицу имали неосновано лишење слободе подносиоца 

притужбе. Такође су Министарству правде упућене препоруке да подносилац притужбе буде 

обавештен о начину остваривања права на накнаду штете због неоснованог лишења слободе, као и 

да се након исплате накнаде штете о томе обавестити Државно правобранилаштво ради 

предузимања потребних радњи да се од државног службеника који је штету проузроковао намерно 

или крајњом непажњом наплати плаћени износ накнаде штете. Иако је Заштитник грађана 

подсетио директора Управе да дисциплинску одговорност, поред државног службеника које је 

непосредно предузео радњу или пропуштање које представља незаконит или неправилан рад у 

Управи, може сносити и онај државни службеник који је био дужан да врши надзор над радом 

завода и служби у његовом саставу, у дисциплинском поступку утврђена је једино одговорност 

државне службенице са средњом стручном спремом Службе за опште послове Окружног затвора 

у Прокупљу.254 
Осуђеном повређено право на приватност и онемогућена делотворна заштита од злостављања: 

Поступајући по притужби осуђеног лица да му је припадник Службе за обезбеђење Казнено-

поправног завода у Сремској Митровици нанео телесну повреду ударивши га песницом у нос, 

Заштитник грађана је у поступку контроле утврдио да су у раду тог завода постојали недостаци у 

 
252 A. K. Petrović, оp. cit., str, 76-88. 
253 Ibid. 
254 Ibid., стр. 133. 



 
 
 
 

105 
 

поступању према осуђеном. Недостаци се огледају у томе што је лекарском прегледу присуствовао 

припадник Службе за обезбеђење, иако то није тражио лекар који је прегледао осуђеног, као и што 

лекар управнику Завода није поднео извештај о томе да постоје знаци, односно индикације да се са 

осуђеним поступало насилно. Утврђени пропусти у раду Завода довели су до тога да није утврђено 

порекло повреде осуђеног нити идентификовано лице које му је повреду нанело. Управа за извршење 

кривичних санкција и Казнено-поправни завод у Сремској Митровици прихватили су препоруке за 

отклањање недостатака у будућем раду лекара у заводу и припадника службе за обезбеђење. 

Заштитник грађана је указао да је обављање лекарског прегледа у складу са правилима струке и 

одредбама позитивних прописа битан предуслов за ефикасну борбу против некажњивости за било 

који облик злостављања, али и значајан сегмент у превенцији и спречавању насиља над лицима 

лишеним слободе, било да је реч о међуосуђеничком насиљу или о недозвољеном поступању 

службених лица.255 

 Карактеристични случајеви у Извештају Заштитника грађана из 2014. године: 

Осуђеном лицу нису обезбеђена ортопедска помагала: Заштитник грађана примио је притужбу 

осуђеног којом указује да му нису благовремено обезбеђене потколене протезе за обе ноге. 

Притужилац се, пре подношења притужбе Заштитнику грађана, обратио Казнено-поправном заводу 

у Сремској Митровици у којем је издржавао казну, са захтевом да му се обезбеде протезе које, сходно 

извештају лекара из децембра 2012. године, треба заменити. Завод наведено није омогућио уз 

образложење да не располаже потребним средствима. Заштитник грађана је децембра 2014. године 

Заводу упутио препоруку да се притужиоцу без даљих одлагања обезбеде неопходне протезе, имајући 

у виду да је претходно Завод обавестио Заштитника грађана да ће набавка ортопедских помагала 

притужиоцу бити предвиђена финансијским планом за 2015. годину.256 

Карактеристични случајеви у Извештају Заштитника грађана из 2013. године: 

Пример: Дете у затвору са мајком: Заштитнику грађана се обратила притужиља која је за време 

издржавању казне затвора постала мајка. Притужиља наводи да јепрограмом поступања према њој 

као осуђеници, ограничено право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са 

оцем и блиским сродницима, јер је одлуком начелнице за третман оцу детета дозвољена посета само 

једном месечно.  Заштитник грађана је заводу за извршење кривичних санкција упутио препоруку да 

у сарадњи са органом старатељства, предузме одговарајуће мере како би детету обезбедио услове за 

несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и сродницима, у складу са његовим 

најбољим интересима, а не у складу са програмом поступања према осуђеној, мајци детета. Завод за 

извршење кривичних санкција је поступио по препоруци.257 

Притворенику је омогућено да са брачним другом борави у посебној просторији завода, без присуства 

особља или других осуђених:258 Заштитнику грађана притужбе је упутило више притвореника 

указујући да су им због дужине трајања судског поступка и вишегодишњег трајања мере притвора 

угрожени право на брак и породицу. Заштитник грађана је, у границама својих надлежности, 

 
255 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину, Београд, 15. март 2016., стр. 134 
256Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину, Београд, 15. март 2015., стр. 100. 
257 Ibid., стр. 39. 
258 Предмет бр. 12-1847/13. 
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користећи овлашћење да пружањем добрих услуга и посредовањем делује превентивно, у циљу 

унапређења рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода, кроз кооперативни 

дијалог са представницима Окружног затвора у Београду и Управе за извршење кривичних санкција, 

допринео да се у Окружном затвору у Београду формирају посебне просторије за посету брачног 

друга, деце и других блиских лица.  По стварању услова за посету у посебној просторији завода, 

надлежни суд је средином 2013. године, први пут једном притворенику одобрио брачну посету у 

посебној просторији завода, без присуства особља или других осуђених. Тај грађанин се под мером 

притвора налази више од пет година!259 

Карактеристични случајеви у Извештају Заштитника грађана из 2012. године: 

Распоређивање притвореника: Заштитник грађана је током 2012. године упутио препоруку да се 

притвореници који нису раније осуђивани не смештају у исту спаваоницу са притвореницима који су 

раније осуђивани, као и да се поклони пажња њиховом распоређивању у зависности од врсте 

кривичног дела које им се ставља на терет. 260 Пример: Злостављање осуђеног: Утврђене телесне 

повреде осуђеног нанете од стране припадника службе за обезбеђење, које нису евидентиране у 

службеним евиденцијама, нити је о њима обавештен управник завода, представљају незаконито и 

неправилно поступање, односно  акт тортуре. Заштитник грађана је Заводу за извршење кривичних 

санкција препоручио да утврди одговорност службених лица завода за насиље према притужиоцу, за 

пропуштање евидентирања нанетих телесних повреда и пропуштање обавештавања управника 

завода, као и за то што притужилац није одведен на преглед код лекара.261 

Везивање узнемирених / насилних пацијената: Заштитник грађана је упутио препоруке да се везивање 

врши само ако контрола агресије није могла бити успостављена на ниједан други медицински 

оправдан начин, да мора да представља крајњу меру, након што се показало да су мање рестриктивне 

мере неуспешне, да је одређује искључиво лекар, да се врши на прописан начин одговарајућим 

средствима везивања које онемогућује повређивање, да траје што краће и да се прекине чим 

применом других средстава и метода престане узнемиреност пацијента, да је здравствени радник све 

време у непосредном контакту са везаним пацијентом, те да везани пацијент није доступан осталим 

пацијентима. Осим тога потребно је да се о свим активностима током везивања и разлозима за њихово 

предузимање води уредна евиденција.262 

 

Карактеристични случајеви у Извештају Заштитника грађана из 2011. године: 

Физичко и психичко злостављање притвореника: Пример: Након напред описане посете Заштитнику 

грађана се притужбом обратио осуђеник који је навео да је у VII павиљону Казнено – поправног 

завода Пожаревац – Забела изложен противправним радњама од стране службених лица. Заштитник 

грађана је 27. децембра 2011. године посетио притужиоца, којом приликом је утврдио да је 24. 

децембра 2011. године задобио већи број телесних повреда, а да врста и начин повређивања 

несумњиво упућују на закључак да је приликом наношења телесних повреда коришћена гумена 

 
259 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину, Београд, март 2014., стр. 79 
260 Ibid., стр. 38. 
261 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину, Београд, март 2013., стр. 38 
262 Ibid., стр. 40. 



 
 
 
 

107 
 

палица, те да су телесне повреде нанете од стране припадника службе за обезбеђење. По мишљењу 

Заштитника грађана наведено представља акт тортуре, који је довео  до повреде психичког и 

физичког интегритета притужиоца, а околност да телесне повреде нанете нису евидентиране у 

службеним евиденцијама, нити да је о њима обавештен управник завода, представља незаконито и 

неправилно поступање. Осим тога, тиме што након повређивања притужилац није одведен на преглед 

код лекара, поверђено је његово право на здравствену заштиту. Заштитник грађана је упутио 

препоруку Казнено – поправном заводу Пожаревац - Забела, да предузме све расположиве мере у 

циљу утврђења одговорности службених лица завода за насиље примењено према притужиоцу, за 

пропуштање евидентирања нанетих телесних повреда и пропуштање обавештавања управника 

завода, као и за пропуштање што притужилац није одведен на преглед код лекара.263264 

Примери из праксе Повереника за заштиту равноправности: 

 Случај 1. Притужба M. M. из Б. против Окружног затвора у Београду, због дискриминације на 

основу статуса притвореног лица. Мишљење265 је донето у поступку поводом притужбе M. M. из 

Б. против Окружног затвора у Београду, због дискриминације на основу статуса притвореног лица. 

Подносилац притужбе, који се налази у посебној притворској јединици Окружног затвора у Београду, 

сматра да је дискриминисан као притвореник, јер се већа права пружају осуђеницима, иако законом 

није прописано неједнако поступање. У притужби је навео низ права која су му као притвореном лицу 

ускраћена, док се осуђеним лицима ова права омогућавају. З. Г, управник Окружног затвора у 

Београду навео је у изјашњењу на притужбу да осим законом прописаних ограничења, не постоји 

неједнак третман притворених у односу на осуђена лица, као и да су притужбе о дискриминацији 

неутемељене. Током поступка је утврђено да Окружни затвор у Београду нема надлежност да 

одлучује о остваривању права на рад, права притвореника да једном у три месеца борави с партнером, 

децом или другим блиским лицем у посебним просторијама, контакт са особама ван завода, на 

здравствену заштиту, на школовање и на верски обред, јер одлуку о остваривању ових права, на 

захтев притвореника, доноси орган који води поступак. Такође, поводом притужби на квалитет 

исхране у заводу, здравствену заштиту, хигијену у просторијама у којима бораве притвореници и 

опремљеност затворске библиотеке, током поступка није достављен нити један доказ који би указао 

на постојање неједнаког третмана притворених у односу на осуђена лица. На основу утврђених 

чињеница и околности, Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да није утврђено 

да је Окружни затвор у Београду дискриминаторно поступао према М. M. у на основу његовог личног 

својства – статуса притвореника.266 

Обрада података у установама за извршење кривичних санкција – саопштење 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: 

 
263 Препорука Заштитника грађана 12-3630/11 
264 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину, Београд, март 2012., стр. 34-35. 
265 бр. 07-00-420/2013-02   датум: 20. 11. 2013.  
266 Повереник за заштиту равноправности, мишљења и препоруке: 

http://ravnopravnost.gov.rs/misljenja-i-preporuke/misljenja-i-preporuke-u-postupku-po-

prituzbama/, приступљено: 23.06.2016. 

http://ravnopravnost.gov.rs/misljenja-i-preporuke/misljenja-i-preporuke-u-postupku-po-prituzbama/
http://ravnopravnost.gov.rs/misljenja-i-preporuke/misljenja-i-preporuke-u-postupku-po-prituzbama/
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Повереник267 за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у саопштењу од 15. 

априла 2015. године позитивно оцењује то што је Управа за извршење кривичних санкција наложила 

свим установама за извршење кривичних санкција да хитно поступе по препорукама и примедбама 

Повереника које се односе на недопуштену обраду података о личности. Повереник, међутим, 

истовремено подсећа на ограничен домет одређених мера будући да су неки проблеми системски и 

не могу се отклонити појединачним активностима, већ се морају решавати на глобалном, државном 

плану. Повереник је препоруке и примедбе Управи за извршење кривичних санкција упутио након 

што је, још у другој половини 2014, извршио надзор над применом Закона о заштити података о 

личности у Управи и установама за извршење кривичних санкција. Надзор је показао бројне 

недостатке и пропусте у вези са обрадом података о личности лица лишеним слободе, али и 

посетилаца и запослених. Уз недостатке у вези са недопуштеном и прекомерном обрадом личних 

података посетилаца или претерано "транспарентном" обрадом личних података запослених, 

неконтролисаним видео-надзором, посебну пажњу заслуживао је однос према подацима о 

здравственом и психичком стању лица лишених слободе. Иако је потребно, нужно и оправдано да се 

обрадом тих података баве искључиво здравствене службе завода, то су интензивно радиле и службе 

обезбеђења. Кумулативни досијеи осуђених лица чувају се неадекватно обезбеђени и доступни 

неовлашћеним лицима, у одређеним случајевима, чак и лицима лишеним слободе. Неопходно је 

обезбедити да се деликатни подаци, подложни могућим злоупотребама чувају на адекватан начин и 

буду доступни искуључиво надлежним службама. Будући да и здравствени подаци и подаци о 

осуђиваности за кривична дела по закону спадају у категорију тзв. нарочито осетљивих података. 

 

2.7. Истраживање о ставовима затворских службеника Србије, Румуније и Северне 

Македоније према дискриминацији 

 

Аутори: Пројектни тим CPIP – Juridica Prima – Казнено-поправног завода у 

Пожаревцу-Забели 

 

Oпште информације o упитнику:268 Узорак је обухватало 90 службеника/ца 

(припадника и припадница) Управе за извршење кривичних санкција Републике 

Србије, Казнено-поправног завода Пожаревац-Забела, Националне управе за затворе 

Републике Румуније, Затвора у Темишвару и Управе за извршење санкција 

Републике Северне Македоније, Казнено-поправног дома Идризово, Скопље,  из 

 
267 Саопштење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 

преузето са: http://www.poverenik.rs/yu/saopstenja-i-aktuelnosti.html. 10.04.2016. 
268 Упитник је резултат пројекта „Буди без предрасуда - препознавање и реаговање на 

дискриминацију у затворима“ спроведене у организацији Казнено-поправног завода Пожаревац-

Забела, Затвора у Темишвару, CPIP из Темишвара и Juridica Prima из Скопља, финансиран и подржан 

од стране Ерасмус +, Темпус фондације у Републици Србији за период 2019-2022- године. 

http://www.poverenik.rs/yu/saopstenja-i-aktuelnosti.html
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служби за обезбеђење, третман, обуку и упошљавање, опште и здравствене службе. 

Овај упитник дат је циљем идентификовања постојећих знања припадника/ца 

затворских установа када је у питању познавање свих аспеката који се односе на 

појавне облике дискриминације у затворима. Упитник је попуњаван од 11.12.2020. 

године до 29.01.2021. године. Резултати су приказани у табелама и  графиконима. 

Опште информације о упитнику: 

Табела бр. 1. Број учесника анкете по службама: 

Назив службе Број запослених 

Служба за обезбеђење 45 

Служба за третман 22 

Служба за обуку и упошљавање 9 

Служба за опште послове 7 

Служба за здравствену заштиту 7 

 

 

 

Табела бр. 2. Учесници анкете према позицијама: 

Позиција Број запослених 

45

22

9

7
7 Служба за 

обезбеђење

Служба за третман

Служба за обуку и 
упошљавање

Служба за опште 
послове
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Припадник службе обезбеђења 45 

Остали државни службеници  45 

 

 

Табела бр. 3. Структура анкетираних по полу. 

Пол Број запослених 

Мушки 55 

Женски 35 

 

 

4545
Служба обезбеђења

Остали

55

35
Мушки

Женски
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Табела бр. 4. Структура анкетираних по степену образовања: 

Степен образовања Број запослених 

Средњи 26 

Висок 64 

 

Табела бр. 5. Старосна структура анкетираних. 

Године Број запослених 

До 25 5 

26-30 7 

31-35 12 

36-40 18 

41-45 27 

46-50 10 

51-55 9 

56 и више 2 

 

26

64

Степен образовања

Средња

Висока
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Од значаја за конципирање тренинга неопходно је анализирати однос према 

проактивном приступу и доброј сарадњи са колегама у спречавању појава 

дискриминације према лицима лишеним слободе. У корпусу од 10 питања добијени 

су следећи резултати: 1. Да ли, по Вашем мишљењу и Вашем досадашњем 

искуству, пракси, концепт садашњег рада има добар и ефикасан приступ у односу 

са лицима лишеним слободе и разумевању њихове различитости и проблема?  

Одговор Број 

ДА 68 

НЕ 9 

НЕ ЗНАМ 13 
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2. Да ли мислите да се разумевањем проблема лица лишених слободе 

изграђује веће поверење и спречавају различити конфликти који се могу јавити?  

 

Одговор Број 

ДА 82 

НЕ ЗНАМ 8 

 

 
 

3. Да ли сте Ви спремни да прихватите све промене у свом оперативном раду 

које подразумевају мере којима би се превентивно утицало на спречавање 

дискриминације?  

 

Одговор Број 

ДА 76 

НЕ ЗНАМ 14 
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4. Да ли сматрате да у Вашим организационим јединицама колеге/нице 

поседују неопходан ниво опште и безбедносне културе у раду са рањивим и 

маргинализованим групама лица лишених слободе?  

 

Одговор Број 

ДА 54 

НЕ 23 

НЕ ЗНАМ 13 

 

 
 

5. Да ли сте задовољни бројем и квалитетом едукација које сте завршили у 

вези са спречавањем дискриминације или их нисте никада похађали? 
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Одговор Број 

ДА 28 

НЕ 18 

Нисам похађао 44 

 

 
 

 

6. Да ли сте се у свом раду сусретали са тим да је неко дискриминисан од 

стране Ваших колега/ница?  

 

Одговор Број 

ДА 35 

НЕ 46 

НЕ ЗНАМ 9 
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7. Да ли би сте приликом обављања послова радије били у смени, 

патроли/изласку на терен/спроводу са колегом или колегиницом?  

 

Одговор Број 

Са колегом 30 

Са колегиницом 24 

Свеједно 36 
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8. Да ли сматрате да колегинице (службенице обезбеђења) могу равноправно 

одговорити свим безбедносним изазовима у раду?  

 

Одговор Број 

ДА 42 

НЕ 17 

НЕ ВЕРУЈЕМ 31 

 

 
 

9. Да ли сте Ви некада били дискриминисани као колега/ница, и по ком 

основу?  

 

Одговор Број 

ДА 10 

НЕ 80 
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Наведено: По основу физичког изгледа, тетоваже, по радном статусу и 

обављању послова. 

 

10. Постоји ли у Управи за извршење кривичних санкција неки акти којим се 

регулише поступање, понашање и имиџ припадника/ница Службе за обезбеђење и 

других запослених: 

 

Одговор Број 

Постоји 63 

Не постоји 22 

Не знам 1 

Без одговора 4 
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Циљ упитника био је идентификовање постојећег знања службеника и 

службеница у затворима о дискриминацији, квалитативном анализом садржаја на 

дефинисана и постављења питања и одговоре, уочено је следеће. На питање, шта је 

дискриминација и захтев да се опишите својим речима или кроз пример који је 

полазницима/цама познат из праксе, уочено је следеће:269 

Једна група испитаника/ца очекује од публикације и будућег тренинга за 

препознавање и реаговање на дискриминацију у затворима: 1) Боље препознавање 

дискриминације и адекватно реаговање; 2) Стицање нових знања и размена 

искустава; 3) Подизање општег нивоа свести и прихватање различитости; 4) 

Напредак у међуљудским односима; 5) Усавршавање и унапређење послова; 6) 

Лакше препознавање дискриминације. 7) Боље поступање према запосленима и 

осуђенима; 8) Прецизније дефинисање дискриминације у затворским условима; 9) 

Упознавање са методама препознавања и спречавања дискриминације; 10) 

Сагледавање нових аспеката препознавања и реаговања на дискриминацију. 

Испитаници препознају да се лица лишена слободе дискриминишу на основу 

следећих својстава: Инвалидитет, вера, нација, пол, боја коже, сексуална 

орјентација, раса, старосно доба, политичко опредељење, брачни и породични 

статус, ниво образовања, социјални статус, здравствено стање, физички недостаци, 

материјално стање, физички изглед. 

 

 
269 Ibid. 
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На питање у којим затворским ситуацијама или срединама 

постоји повећан ризик од дискриминације, дати су следећи 

генерички одговори? 

У свакодневним активностима. 

На основу припадности неформалним групама (навијачи), сексуална 

орјентација, раса и националност. 

Груписање унутар неформалног система. 

У срединама где се групно издржава казна, лица различитог 

материјалног стања и верских схватања. 

На основу извршеног кривичног дела. 

У срединама са већим бројем припадника истих или сличних социо-

демографских карактеристика,менталитетом, културом. 

У вези са претходном осуђиваношћу. 

Затвори затвореног типа. 

Према положају у обављању послова, плати. 

Колективно издржавање казне. 

 

Најзначајнији налази упитника. Упитник је тако конципиран да га 

доминантно попуњавају припадници службе за обезбеђење у затворима, јер су они 

у најдиректнијем контакту са свим категоријама лица лишених слободе и практично 

су у прилици да први препознају и реагују на дискриминацију. Већина анкетираних 

препознаје садашње методе рада као добар и ефикасан приступ у односу са лицима 

лишеним слободе и разумевању њихове различитости и проблема. Оно што је 

позитивно је да велика већина анкетираних препознаје да се разумевањем проблема 

лица лишених слободе изграђује веће поверење и спречавају различити конфликти 

који се могу јавити у свакодневном раду са њима. Позитивно је што је већина 

анкетираних спремна на промене у свом раду које би превентивно утицале на 

спречавање дискриминације. 

Уочена је одређена родна дистанца према службеницама у затворима где 23 

испитаника сматра да колегинице не поседују неопходан ниво опште и безбедносне 
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културе у раду са рањивим и маргинализованим групама лица лишених слободе. 

Забрињавајуће је што више од 50% анкетираних није похађало никакве обуке из 

области људских права и реаговања на дискриминацију. Пажњу буди чињеница да 

трећина испитаника истиче да се у свом раду сусретала са неким ко је био 

дискриминисан од стране њених колега/ница. У погледу одабрира рада са колегом 

или колегиницом у оперативном поступању, постоји известан паритет, са друге 

стране преко 50% испитаника наводи да сматрају да колегинице (службенице 

обезбеђења) не могу равноправно одговорити свим безбедносним изазовима у раду. 

Позитивно је што 90% испитаника наводи да нису лично били дискриминисани, али 

забрињава чињеница да трећина испитаника наводи да у систему извршења 

кривичних санкција не постоји акти којим се регулише поступање, понашање и имиџ 

припадника/ница службе за обезбеђење и других запослених, они који препознају да 

постоји правна регулатива наводе: ЗИКС, Кодекс понашања државних службеника, 

Правилник о кућном реду у КПЗ и ОЗ Правилник о начину обављања послова у 

служби за обезбеђење у заводима, Процедуре рада у службама, Директива директора 

Управе, Правилник о вршењу службе, Правилник о ношењу униформе, Правилник 

о раду припадника службе за обезбеђење, Међународна законска регулатива, 

Деонтолошки код, Закон 145/2019, Полицијски затворски статут, Етички код, 

Правилник о понашању службеника обезбеђења и другог затворског особља. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА III 

3. ОБЛАСТИ РАДА У ЗАТВОРИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ОД 

ПОЈАВА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Аутор: Зоран Јовановски 

 

Уставне, правне и демократске државе гарантују основна људска права и 

слободе, па је тако и код нас у Републици Северној Македонији. Према нашем 
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Уставу, загарантована су људска права и забрањена је дискриминација, тј. „свака 

директна или индиректна дискриминација или подстицање на дискриминацију и 

помагање и подржавање дискриминације на основу пола, расе, боје коже, 

припадности маргинализованој групи, етничке припадности, језика, држављанства, 

социјалног порекла, религије или друге врсте уверења, по образовању, политичкој 

припадности, личном или социјалном статусу, менталном и физичком 

инвалидитету, староси, брачном статусу, имовинском стању, здравственом стању 

или било којој другој основи предвиђеној законом или ратификованим 

међународним споразумом.“ Поред овог члана, поменућу још неколико који 

гарантују људска права и слободе. Члан 3. Европске конвенције за заштиту људских 

права и слобода од мучења - „Нико не сме бити подвргнут мучењу или окрутном, 

нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању.“ Након тога, члан 5. 

Право на слободу и сигурност - „1. Свако има право на слободу и личну сигурност. 

Нико не може бити лишен слободе осим на основу закона у следећим случајевима: 

а. ако издржава затворску казну на основу пресуде надлежног суда; б. ако је ухапшен 

или притворен због супротстављања правном поретку суда или ради обезбеђења 

извршења обавезе прописане законом; ц. ако је ухапшен или притворен због 

привођења пред надлежним правосудним органом, када постоји основана сумња да 

је то лице починило кривично дело или када постоје оправдани разлози да то лице 

буде спречено да почини кривично дело или када побегне након извршење 

кривичног дела, у случају задржавања малолетника на основу законског поступка, 

ради васпитања под надзором или ради извођења пред надлежни судски орган; е. у 

случају задржавања особе ради спречавања ширења заразне болести, код мере 

обавезног лечења у здравственој установи алкохоличара, зависника од дроге; ф. ако 

је неко лице ухапшено или задржано у складу са законом, како би му се спречило да 

илегално уђе у земљу или лице против кога је у току поступак протеривања или 

изручења. 2. Свако ухапшено лице биће одмах обавештено на језику који разуме о 

разлозима хапшења и оптужбама против њега. 3. Свако лице ухапшено или 

притворено у складу са одредбама става 1ц овог члана мора бити изведено 

непосредно пред судију или друго правосудно лице овлашћено законом да врши 

судску власт и има право на суђење у разумном року или да буде у притвору у току 

судског поступка. Ослобађање може бити условљено гаранцијом да ће се особа 

појавити на суђењу. 4. Свако лице лишено слободе хапшењем или притвором имаће 

право да уложи жалбу суду и у кратком року размотриће се законитост тог лишења 

слободе и, ако то није било законито, наредити његово ослобађање. 5. Свако лице 

које је било жртва хапшења или притвора супротно одредбама овог члана имаће 

право на накнаду штете. " Право на правично суђење" 1. Свако има право на 

правично и јавно саслушање пред независним и непристрасним судом, у утврђивању 
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његових права и обавеза и било које кривичне оптужбе против њега. Пресуда се 

изриче јавно, а новинари и јавност могу бити искључени током целог поступка или 

дела поступка у интересу морала, јавног поретка или националне безбедности у 

демократском друштву, када су у питању интереси малолетника или заштита 

приватности малолетника и тако захтевају странке у спору или када суд то сматра 

потребним јер би у посебним околностима јавност могла наштетити интересима 

правде. 2. Свако ко је оптужен за кривично дело сматраће се невиним док му се не 

докаже кривица у складу са законом. 3. Сваки окривљени има следећа минимална 

права: а. да одмах, на језику који разуме, буде детаљно обавештен о природи и 

разлозима оптужбе која му се ставља на терет; б. да му се обезбеди време и услови 

потребни за припрему одбране; ц. да се брани уз помоћ адвоката по свом избору, а 

ако нема средстава да плати адвоката, да добије бесплатног службеног адвоката када 

то захтевају интереси правде; да сам саслуша или затражи испитивање сведока 

оптужбе и да захтева да позивање и саслушање сведока одбране буде под условима 

који се такође односе на сведоке оптужбе; е. да користи бесплатну помоћ тумача ако 

не разуме или не говори језик суђења. "као и члан 7. Без законске одредбе о 

кажњивости неког дела нема казне -" 1. Нико се неће сматрати кривим за било које 

кривично дело због било ког дела или пропуста који нису представљали кривично 

дело, према националном или међународном праву, у време када је почињено.270 Као 

што видимо, заправо су људска права и слободе на парчету папира довољно 

загарантоване Конвенцијом о људским правима и слободама и њеном 

ратификацијом од стране држава потписница, али да ли је то тако у пракси? Да ли 

се та права и слободе поштују, загарантована ратификованим документима у многим 

држава света, па и код нас? Да ли се забрана дискриминације поштује у свим 

местима, па чак и у затворима? 

3.1. Социјетална безбедност Рома и ризик од дискриминације у затворима 

 

             Република Северна Македонија, као правна и демократска држава, гарантује 

једнак третман за Роме, као и за све своје грађане. Непрестано радимо на интеграцији 

Рома у наше друштво и њиховом укључивању у сваку сферу. Дакле, „Стратегија за 

Роме у Републици Македонији за период 2014-2020. године“ један је од докумената 

који има за циљ изједначавање Рома са осталим етничким заједницама у нашој 

земљи и добијање једнаког третмана на сваком пољу као и сваки други грађанин 

наше земље. Поред ове стратегије, у нашој земљи постоји неколико удружења 

 
270https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
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основаних за заштиту и интеграцију Рома. Као значајне међународне документе и 

норме, прво ћемо поменути „Конвенцију о људским правима и слободама“, која 

гарантује права и слободе свих, укључујући Роме, без дискриминације по било којој 

основи. Затим, Европски центар за права Рома, међународна организација коју 

предводе Роми, укључена је у низ активности за борбу против ромофобије и кршења 

људских права Рома. Укључује стратешку експертизу, међународно заговарање, 

истраживање и развој политика, извештавање о правима Рома и обуку ромских 

активиста. Европски центар за права Ром,а члан је Хелсиншког одбора за људска 

права и има саветодавни статус у Савету Европе, као и у Економском и социјалном 

савету Уједињених нација. Организација је основана 1996. године у Будимпешти, а 

седиште јој је у Бриселу. 271 

Ова организација основана је средином деведесетих година прошлог века од 

активиста инспирисаних легитимним победама покрета за грађанска права у 

Сједињеним Државама, они су прешли дуг пут у борби за једнака права за Роме. 

Иако је мењала неколико пута назив, посвећеност Европског центра за права Рома и 

борби против дискриминације и даље је константна. Након значајне победе ромских 

активиста током поступка у случају полицијске бруталности у Бугарској, активисти 

и адвокати за људска права из фондација Отворено друштво покренули су Европски 

центар за права Рома. Центар за права Рома је прва стратешка правна организација 

која ради на ромским правима у Европи и делимично је инспирисана успехом 

Националног удружења за права обојених људи у покрету за грађанска права у 

Сједињеним Државама. Овај покрет покренуо је 25. септембра 1996. године случај 

Букли против Уједињеног Краљевства. То је био први случај, а овај покрет је био 

подносилац захтева за британске Роме, где је тврђено да су британске власти 

прекршиле право госпође Букли на поштовање дома и породичног живота 

одбијањем да јој одобре дозволу за боравиште за приколицу у којој је живела њена 

породица. Коначно, њихова прва победа била је када је чешки Уставни суд пресудио 

да Грађански суд није пружио правду Ромима који су тражили да их саслушају пред 

судијом у њиховом случају присилног исељења и депортације. Следећи је био - први 

случај права на становање на европском нивоу, годину дана након што је случај 

упућен Европском комитету за социјална права, Комитет је утврдио да Италија крши 

своје обавезе у погледу људских права, присилним исељавањем Рома. Од тада се 

битка за права становања Рома појачала. 

Посебно су значајни стратешки поступци Европског центра за ромска права 

у којима изводе расисте на суд. Случајеви којима су се бавили широм Европе 

 
271https://en.wikipedia.org/wiki/European_Roma_Rights_Centre 
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осмишљени су тако да разоткрију и елиминишу дискриминаторне структуре које 

крше права Рома. Они заступају жртве пред домаћим и међународним судовима, као 

и пред међународним телима, комитетима и другим судовима. 272 

Иако су права Рома загарантована, дискриминација се и даље практикује у 

неким областима, укључујући и затворе. Стога је забрињавајуће да је било примера 

да кршење њихових права започиње покретањем кривичног поступка и траје до 

краја поступка, а затим се наставља у институцији у којој су смештени на 

издржавању казне. Постоје извештаји о случајевима када су их, чак и током хапшења 

и испитивања Рома, полицајци навели да признају злочине, а као што знамо, сви су 

невини док се не докаже супротно и нико не сме бити вођен или мучен, присиљен 

да призна злочин који није починио. Поред кршења права на забрану 

дискриминације, Роми се суочавају са нехуманим и бруталним поступањем, као и 

непружањем одговарајуће здравствене заштите, што могу потврдити следеће 

чињенице, према подацима Завода за извршење санкција, Роми представљају 16% 

затворске популације у Републици Северној Македонији. Истовремено, њихов удео 

у смртности је 50% смртних случајева у затворима у 2017. години (четири од осам). 

Озбиљни примери дискриминације се дешавају у много развијеним земљама са 

далеко бољим условима, него у нашој, што закључује да тежина дискриминаторних 

поступака нема апсолутно никакве везе са испуњавањем утврђених стандарда за 

издржавање казне. Сједињене Државе, Канада, Аустрија, Норвешка, Шведска, 

Шпанија, Шкотска и Немачка имају најхуманије и најпристојније затворске услове. 

С друге стране Русија, Индија, Кина, Тајланд, Нигерија и Сингапур су земље са 

строжијим условима, а опет дискриминација је свуда присутна. Имајући у виду све 

међународне конвенције које је наша држава ратификовала, а које се тачно односе 

на потребу хуманог односа према сваком појединцу (уз наметање одређених 

стандарда), одговорност надлежних институција је сасвим очигледна. Ако 

осуђеници казну издржавају у хуманим условима са одговарајућим смештајем, 

храном и водом, приступом светлости, свежем ваздуху, здравственој заштити, као и 

организовањем одређених физичких активности или радионица, односно 

испуњавањем свакодневних људских потреба на најдостојнији начин, тада су шансе 

код ових особа да изразе емпатију, жељу и спремност за сарадњу много веће. Такви 

услови би даље допринели значајном смањењу насиља и сукоба између затвореника. 

С друге стране, све што је потпуно супротно од хуманих услова резултираће 

аномијом у систему и повећаним ризиком од побуне, насиља и агресије, уз једну 
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закључну констатацију да би такви услови били „плодно тло“ за даље ширење 

криминалне заразе.  

 Право на здравље као основно људско право првенствено је признато и 

загарантовано међународним правом, односно бројним конвенцијама и 

декларацијама, а даље и уставима и законима националних држава. Здравствена 

статистика у нашој земљи није рашчлањена по националној припадности, а 

надлежне здравствене установе немају одговарајуће податке о здравственом стању 

Рома. Истраживања, као и рад организација цивилног друштва једини су извор 

података о тренутној ситуацији у ромским заједницама у погледу њиховог 

здравственог стања. Генерално, већина Рома није у могућности да сама изабере 

породичног лекара, а велики проценат је оних који пате од хроничних болести и 

нису у могућности да обезбеде потребне лекове. Такође се суочавају са недовољним 

и нејасним објашњењима свог здравственог стања, нису у могућности да покрију 

партиципацију за здравствене услуге, а у неким случајевима нису задовољни 

односом здравственог особља према њима, пре свега због предрасуда и стереотипа 

који постоје у друштву. Што се тиче здравствене ситуације у самим затворима, 

нисмо могли да видимо дискриминацију или неједнако поступање у односу на 

затворенике других националности, али случајеви тровања и смрти ових људи не 

смеју се занемарити. Први такав случај код нас датира из 2010. године, а коначно је 

решен након седам година. Андриас Реџепов (21), Јусинов Ердал (25), Суткие 

Мустафова (46) и Беким Демир (39), четворо су људи који су умрли у нашим 

затворима 2017. године, због недостатка одговарајуће здравствене заштите и неге. 

Два од ових случајева су се предозирала комбинацијом метадона и бензодиазепама 

(синергијски ефекат). Тровање метадоном је наведено као узрок Андријасове смрти. 

Међутим, Реџепова мајка тврдила је да су њеног сина претукли затворски чувари 

пре него што је умро, а то је потврдио и представник ромске заједнице у Шуто 

Оризарију Геге Демировски, рекавши да постоје докази да су затворски чувари 

зверски тукли Реџепова на степеницама у затвору, пре него што су га одвели у собу 

где су наставили да га злостављају. Родитељи преминулог кривили су и затворске 

власти за непружање благовремене медицинске помоћи, али и за то што их затворска 

служба није обавестила о стању и смрти свог сина, с обзиром на чињеницу да су за 

смрт сазнали телефонским позивом од  другог затвореника. Даље, извори Европског 

центра за права Рома тврде да је у случају Јусеинова, лекар у затвору давао 

непознату дозу необележених таблета, које је примао до дана смрти. Према 

сведочењима, Јусинов је четири сата пре смрти тражио прву помоћ, али је није 

добио. Током 2017. године Беким Демир и Суткие Мустафова, такође су умрли у 

затвору Идризово. Беким Демир је званично умро од предозирања. Његову смрт 

изазвало је тровање таблетама „Празин“ након што му је медицинско особље дало 
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неодговарајућу дозу. Поново је овај случај мистериозан, јер је контактирао породицу 

неколико сати пре смрти, жалећи се на отежано дисање након што му је затворски 

лекар дао две инекције због којих је касније био парализован. Замолио је породицу 

да дође у затвор и помогне му. Беким је служио трогодишњу затворску казну због 

крађе и није имао озбиљних здравствених проблема, пре него што је примљен у КПЗ 

Идризово. Суткие Мустафова је, пак, умрла због очигледног медицинског немара, 

према информацијама да су њене претходне здравствене компликације игнорисане. 

Оптужујући је за фингирање болести, особље није спровело благовремену 

медицинску помоћ. Њено психолошко стање наведено је као изговор, што је опет 

апсурдно, с обзиром на то да ако није урачунљива не би требала бити смештена у 

такву установу. Резултати обдукције показују да је у телу имала високу дозу 

бензодиазепама. Отуда, Европски центар за права Рома верује да затворске власти 

нису благовремено испитале могући немар у примени метадона и благовременост 

хитне медицинске помоћи. Суочени са поражавајућом стварношћу и примерима 

дискриминације ромских затвореника, верујемо да су пооштравање затворских 

прописа, доношење закона у области заштите од дискриминације, остваривање свих 

процесних права у кривичном поступку, као и побољшани услови за издржавање 

казне пресудни за смањење појава дискриминације.273 

Од једнаког значаја, поред поштовања основних људских права, јесте и 

ресоцијализација Рома у затворима. То је основна одредница извршења санкција, 

укључујући и кратке казне затвора и захтева рехабилитацију осуђеног која је у 

потпуности према потребама његове корекције и преваспитавања, али и појединац 

мора сам радити на уклањању негативних, асоцијалних тенденција, које ће му 

олакшати сопствену друштвену реинтеграцију у друштво. 

 

 

3.2. Поступање затворског особља према Ромима 

 

Лица лишена слободе лишена су одређених права и слобода загарантованих 

Уставом и међународним нормама, али и даље морају да добију поштено и правично 

суђење, без принуде да признају кривично дело које им се ставља на терет, и морају 

се сачувати њихово достојанство и интегритет, од самог почетка покретања 

поступка, па све до његовог окончања, као и током издржавања затворске казне ако 

се докаже да су криви. Стога ћемо у овом делу размотрити стандардна минимална 

правила за поступање са затвореницима, усвојена на Првом конгресу Уједињених 

 
273https://msp.mk/wp-content/uploads/2020/01/brosura_so_cip.pdf 
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нација о спречавању криминала и поступању са преступницима, одржаном у Женеви 

1955. године и одобреном од стране Економског и социјалног савета резолуцијом 

663 Ц од 31. јула 1957. и 2076 од 13. маја 1977. додине. 

Основни принцип 1-10: (1) Следећа правила примењиваће се на објективној основи. 

Неће бити дискриминације на основу расе, боје коже, пола, језика, религије, 

политичког или другог мишљења, националног или социјалног порекла, имовине, 

рођења или другог статуса. (2) С друге стране, неопходно је поштовати верска 

уверења и моралне ставове групе којој затвореник припада. Подаци: (1) На сваком 

месту где се налазе особе у затвору, налази се евиденција са нумерисаним 

страницама у коју се за сваког затвореника уносе: (а) подаци о његовом идентитету; 

(б) разлози за затварање и орган који је издао налог; (ц) дан и сат његовог пријема и 

отпуста. (2) Нико не може бити примљен у институцију без важећег налога за 

упућивање претходно уношењем његових података у књигу евиденције. Подела по 

категоријама: Различите категорије затвореника чуваће се у одвојеним установама 

или деловима установа на основу пола, старости, кривичне евиденције, правног 

разлога за притвор и потребе да се са њима поступа. На основу тога, (а) мушкарци и 

жене ће се, колико је то могуће, држати у одвојеним институцијама; у установама у 

којима постоје и мушкарци и жене, просторије додељене женама биће потпуно 

одвојене; (б) Неосуђени затвореници морају бити одвојени од осуђених затвореника; 

(ц) Прекршајци и други цивилни затвореници држат ће се одвојено од особа 

затворених због тешких кривичних дела; (д) Малолетни затвореници ће бити 

одвојени од одраслих затвореника. 

Смештај: (1) Када је смештај у одвојеним ћелијама или собама, сваки затвореник ће 

преко ноћи имати своју ћелију или спаваћу собу. Ако из посебних разлога, попут 

привремене пренатрпаности, управа централног затвора мора направити изузетак од 

овог правила, још увек није пожељно да два затвореника буду у истој ћелији или 

соби. (2) Када се користе веће спаваонице, они ће сместити пажљиво одабране 

затворенике који се у таквим условима могу међусобно дружити. Биће редован 

надзор преко ноћи, у складу са природом установе. 10. Сав смештај предвиђен за 

затворенике, а посебно смештај за спавање, мора да испуњава све здравствене 

захтеве, узимајући у обзир климатске услове, а посебно кубни садржај ваздуха, 

минималну површину пода, осветљење, грејање и вентилацију. 11. На свим местима 

где затвореници треба да живе или раде, (а) прозори морају бити довољно велики да 

затвореницима омогућују читање или рад на природном светлу и морају бити 

пројектовани тако да омогућавају улазак свежег ваздуха, без обзира на вештачку 

вентилацију или не; (б) Биће обезбеђено довољно вештачке светлости тако да 

затвореници могу читати или радити без ометања вида. 12. Тоалети морају бити 

довољни да сваком затворенику омогуће да задовољи своје природне потребе када 
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је то потребно и на чист и пристојан начин. 13. Биће обезбеђене одговарајуће купке 

и тушеви како би се омогућило и захтевало од сваког затвореника да се купа или 

тушира на температури која одговара поднебљу, онолико често колико је потребно 

за одржавање опште хигијене у зависности од доба године и географског региона, 

али најмање једном у недељу дана у умереној клими. 14. Сви делови објекта које 

затвореници редовно користе биће одржавани на одговарајући начин и одржавани у 

сваком тренутку. Лична хигијена 15. Затвореници ће бити дужни да одржавају 

хигијену и у ту сврху биће им обезбеђени вода и хигијенски предмети неопходни за 

њихово здравље и чистоћу. 16. Да би затвореници одржавали добар изглед у складу 

са својим самопоштовањем, биће обезбеђене могућности за адекватну негу косе и 

браде, а мушкарцима ће бити дозвољено да се редовно брију. Одећа и постељина 17. 

(1) Сваки затвореник коме није дозвољено да носи своју одећу, мора бити опремљен 

одећом која одговара поднебљу и која одговара здравственој заштити. Одећа ни на 

који начин неће бити понижавајућа. (2) Сва одећа мора бити чиста и одржавана у 

добром стању. Доње рубље ће се мењати и прати по потреби ради одржавања 

хигијене. (3) У изузетним околностима, када затвореник буде удаљен из установе на 

овлашћен начин, биће му дозвољено да носи своју одећу или другу неупадљиву 

одећу. 18. Ако се затвореницима дозволи да носе властиту одећу, организоваће се 

њен улазак у објекат тако да буде чиста и погодна за употребу. 19. Сваки затвореник, 

у складу са локалним или националним стандардима, мора имати засебан кревет и 

одвојено и довољно постељине која се издаје чиста, одржава се у добром стању и 

мења довољно често да буде чиста. 

Исхрана 20. (1) Управа ће обезбедити сваком затворенику храну у уобичајено време 

са хранљивом вредношћу адекватном здрављу и снази, доброг квалитета и добро 

припремљену и послужену. (2) Питка вода мора бити осигурана за сваког 

затвореника кад год постоји потреба. Вежбе и спорт 21. (1) Сваки затвореник који 

није ангажован на раду у отвореним условима мора имати најмање један сат дневно 

за вежбе напољу ако временски услови то дозвољавају. (2) Млади затвореници и 

остали затвореници одговарајуће старости и физичке кондиције, током вежби ће 

добити физичку и рекреативну обуку. У ту сврху биће обезбеђен простор, 

инсталације и опрема. Медицинске услуге 22. (1) У свакој установи постојаће услуге 

најмање једног квалификованог лекара који би требало да има одређено знање из 

психијатрије. Медицинске услуге биће организоване у уској вези са општом 

здравственом управом заједнице или државе. Она ће укључивати психијатријску 

службу за дијагнозу и, тамо где је то прикладно, лечење менталних абнормалности. 

(2) Болесни затвореници којима је потребно специјалистичко лечење пребацују се у 

специјализоване установе или јавне болнице. Када се у установи обезбеде болничке 

услови, њихова опрема, средства и фармацеутске резерве, биће погодне за 
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медицинско лечење и лечење болесних затвореника, а постојаће и особље 

састављено од одговарајуће обучених особа. (3) Сваки затвореник мора имати на 

располагању квалификованог стоматолога. 23. (1) У женским институцијама биће 

обезбеђен посебан смештај за целокупну неопходну пренаталну и постнаталну негу 

и лечење. Кад год је то могуће, треба предузети мере за рођење деце у болници изван 

установе. Ако је дете рођено у затвору, та чињеница неће бити наведена у изводу из 

матичне књиге рођених. (2) Ако је новорођенчадима дозвољено да остану у установи 

са мајкама, обезбедиће се одељење за негу детета са квалификованим особљем, где 

ће бебе бити смештене када нису са мајкама. 24. Лекар ће видети и прегледати сваког 

затвореника одмах по пријему и по потреби, посебно у циљу откривања физичке или 

менталне болести и предузимања свих потребних мера; раздвајање затвореника за 

које постоји сумња да имају заразне болести; препознавање физичких или 

менталних сметњи које могу ометати рехабилитацију и утврђивање физичке 

способности сваког затвореника за рад. 25. (1) Лекар ће се побринути за физичко и 

ментално здравље свих затвореника и свакодневно ће прегледати болесне 

затворенике, све оне који се жале на болест и сваког затвореника уопште. (2) Лекар 

ће директору пријавити сваки случај када сматра да је физичко или ментално 

здравље затвореника нарушено или може бити оштећено због наставка издржавања 

казне затвора или због било ког стања у затвору. 26. (1) Лекар ће вршити редовне 

инспекције и саветовати директора о: (а) количини, квалитету, припреми и 

послуживању хране; (б) хигијени и чистоћи објекта и затвореника; (ц) канализацији, 

грејању, осветљењу и вентилацији објекта; (д) прикладности и чистоћи одеће и 

постељине затвореника; (е) усклађености са правилима физичког васпитања и 

спорта, у случајевима када не постоји техничко особље одговорно за ове активности. 

 (2) Директор ће узети у обзир извештаје и савете које је пружио лекар у складу са 

правилима 25 (2) и 26 и, у случају да се слаже са датим препорукама, предузеће хитне 

кораке за њихово спровођење; ако нису у његовој надлежности или ако се са њима 

не слаже, одмах ће поднети властити извештај заједно са подацима лекара вишем 

органу. Дисциплина и казна 27. Дисциплина и ред одржаваће се ригидно, али без 

ограничења преко неопходних за сигурно одржавање реда и мира у заједници. 28. 

(1) Ниједан затвореник не сме бити ангажован у служби установе у било ком 

дисциплинском својству. (2) Међутим, ово правило неће ометати правилно 

функционисање система заснованих на самоуправи, према којима се затвореницима 

организованим у групе додељују, под надзором, одређене социјалне, образовне или 

спортске активности или одговорности у сврху њиховог лечења. 29. Надлежни 

управни орган законом или прописом увек утврђује следеће: (а) понашање које 

представља дисциплински прекршај; (б) врсте и трајање казне која се може изрећи; 

(ц) Надлежни орган за изрицање такве казне. 30. (1) Ниједан затвореник неће бити 
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кажњен на било који други начин, осим у складу са условима тог закона или прописа, 

и никада два пута за исти прекршај. (2) Ниједан затвореник неће бити кажњен ако 

не буде обавештен о прекршају који се против њега пријави и ако му се не пружи 

одговарајућа прилика да изнесе своју одбрану. Надлежни орган ће спровести 

темељну истрагу случаја. (3) Кад је то неопходно и изводљиво, затворенику ће бити 

дозвољено да своју одбрану изнесе путем тумача. 31. Телесно кажњавање, 

кажњавање смештањем у ћелију без светлости и било какво окрутно, нечовечно или 

понижавајуће поступање или кажњавање потпуно су забрањени као казне за 

дисциплинске преступе. 32. (1) Казна са озбиљним ограничењем или смањењем 

хране никада се неће применити без лекара који затвореника прегледа и писмено 

потврди да је у стању да је поднесе. (2) Исто се односи и на другу казну која може 

утицати на физичко или ментално здравље затвореника. Таква казна ни у ком случају 

неће бити у супротности са принципом утврђеним у правилу 31. или се разликовати 

од њега. (3) Лекар ће свакодневно обилазити затворенике који издржавају такве 

казне и саветовати директора ако сматра да је потребно да казну укине или промени. 

Везивање 33. Везивање попут лисица, окова, ланаца и кошуља никада се неће 

користити као казна. Поред тога, окови или ланци неће се користити за везивање. 

Остала средства за везивање неће се користити осим у следећим околностима: (а) 

као мера предострожности против ризика од бекства током премештања, под 

условом да се уклоне са затвореника пре него што се он или она појаве пред судским 

или управним органом; (б) из медицинских разлога по упутству лекара; (ц) по налогу 

директора, ако су друге методе контроле неуспешне, у циљу заштите затвореника од 

самоповређивања, повреда других или спречавања оштећења имовине; у таквим 

случајевима директор ће се одмах обратити лекару и обавестити виши орган. 34. 

Шеме и начин примене средстава за задржавање утврдиће Централна затворска 

управа. Ова средства се не смеју користити дуже него што је неопходно. 

Обавештавање затвореника и жалбе затвореника 35. (1) Приликом пријема, сваки 

затвореник ће добити писане информације о правилима која регулишу поступање са 

затвореницима у својој категорији, дисциплинским условима установе, одобреним 

начинима тражења информација и подношења жалби и свим осталим питањима која 

треба решити. Треба му се обратити и оспособити затвореника да разуме своја права 

и дужности и да се прилагоди животу у установи. (2) Ако затвореник није писмен, 

наведени подаци ће се пренети усмено. 36. (1) Сваки затвореник ће имати могућност 

да сваког радног дана поднесе захтев или жалбу директору установе или службеном 

лицу које га заступа. (2) Захтеви и жалбе могу се поднети и затворском инспектору 

када врши инспекцију. Осуђени ће имати прилику да разговара са инспектором или 

другим представником инспекције без присуства директора затвора или других лица 

запослених у затвору. (3) Сваком затворенику је дозвољено да поднесе захтев или 
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жалбу без цензуре у садржају, али у одговарајућем облику, централној управи 

затвора, правосудним телима или другим релевантним телима одобреним каналима. 

(4) Ако очигледно није бесмислен или неоснован, сваки захтев или жалба ће се одмах 

размотрити и на њега ће се одговорити без непотребног одлагања. Контакти са 

спољним светом 37. Затвореницима ће бити дозвољено да, под неопходним 

надзором, комуницирају са породицом и пријатељима у редовним интервалима, 

дописом и пријемом. 38. (1) Затвореницима страним држављанима биће омогућена 

разумна средства за комуникацију са дипломатским и конзуларним представницима 

државе којој припадају. (2) Затвореници који су држављани држава које немају 

дипломатске или конзуларне представнике у земљи и избеглице и лица без 

држављанства имаће сличне могућности да комуницирају са дипломатским 

представником државе који је одговоран за њихове интересе или са националним 

или међународним телом чији задатак је заштита таквих особа. 39. Затвореници ће 

се редовно обавештавати о главним вестима читајући новине, периодична издања 

или посебна издања установе, слушајући радио, предавања или друга слична 

средства која одобрава или контролише администрација. Књиге 40. Свака установа 

ће имати библиотеку коју ће користити све категорије затвореника, правилно 

опремљену рекреативним и едукативним књигама, а затвореници ће бити 

подстицани да је максимално користе. Религија 41. (1) Ако установа има довољан 

број затвореника исте религије, обезбедиће се свештено лице. Ако број затвореника 

то оправдава и услови то дозволе, аранжман ће бити трајан. (2) Квалификованом 

представнику именованом или распоређеном у смислу става (1) биће дозвољено да 

редовно обавља службе и приватно посећује затворенике његове религије у 

одговарајућим деловима дана. (3) Ниједном затворенику неће бити ускраћен 

приступ квалификованом представнику било које религије. С друге стране, ако се 

било који затвореник успротиви посети било ког верског представника, његов став 

ће се у потпуности поштовати. 

42. Колико је год могуће, сваки затвореник ће моћи да задовољи своје потребе за 

верским животом похађањем служби у установи и поседовањем верских књига и 

образовне литературе о својој религији. Задржавање предмета у власништву 

затвореника 43. (1) Сав новац, драгоцености, одећа и други предмети који припадају 

затворенику, а које не сме да држи у складу са прописима установе, чува се на 

сигурном месту. Затвореник ће потписати попис свих предмета. Предузеће се мере 

за њихово одржавање. (2) По ослобађању затвореника, враћају му се сви предмети и 

новац, осим ако му је било дозвољено да троши новац или своје предмете пошаље 

ван установе или ако се утврди да је из хигијенских разлога одређени део одеће мора 

бити уништен. Затвореник ће потписати признаницу за ствари и новац који ће му 

бити враћени. (3) Новац и предмети које ће затвореник добити споља биће третирани 
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на исти начин. Обавештење о смрти, болести, премештају итд. 44. (1) У случају 

смрти или тешке болести или озбиљне повреде затвореника, или његовог 

премештаја у установу за лечење менталних болести, директор ће одмах обавестити 

супружника, ако је затвореник у браку, или најближег сродника или контакт особу 

коју ће затвореник унапред одредити. (2) Затвореник се одмах обавештава о смрти 

или озбиљној болести блиског рођака. У случају критичне болести блиског рођака, 

затвореник ће бити овлашћен, ако околности то дозвољавају, да га посети у пратњи 

или самог. (3) Сваки затвореник има право да одмах обавести породицу о свом 

задржавању или премештању у другу установу. Пресељење затвореника 45. (1) Када 

се затвореници премештају из или у одређену установу, они ће бити изложени 

јавности што је мање могуће и предузимаће се одговарајуће превентивне мере како 

би се заштитили од увреда, радозналости и јавности у било ком облику. (2) Забрањен 

је превоз затвореника у возилима са неадекватном вентилацијом или осветљењем 

или која их на било који други начин излажу непотребном физичком мучењу. (3) 

Превоз затвореника врши се о трошку државних органа и за све ће бити обезбеђени 

једнаки услови. Особље у установи 46. (1) Затворска управа ће осигурати пажљив 

одабир свих категорија особља, с обзиром на чињеницу да правилно управљање 

заводом зависи управо од њиховог интегритета, хуманости, професионалне 

способности и подобне особе.  

47. (1) Особље ће имати одговарајући стандард образовања. (2) Пре ступања у 

службу, особље ће проћи обуку за своје опште и посебне дужности и мораће да 

полаже теоријске и практичне тестове. (3) Након ступања на дужност и током 

каријере, особље ће одржавати и побољшавати своје знање и професионалне 

капацитете учествујући у обукама на радном месту које ће се организовати у 

одређеним интервалима. 48. Сво особље ће се у свако доба понашати и обављати 

своје дужности на начин који утиче на затворенике да следе њихов добар пример и 

стекну њихово поштовање. 49. (1) Колико је то могуће, особље ће укључивати 

довољан број специјалиста као што су психијатри, психолози, социјални радници, 

наставници и инструктори обуке. (2) Услуге социјалних радника, наставника и 

инструктора обуке пружаће се стално, не искључујући хонорарни рад волонтерских 

радника. 50. (1) Директор установе треба да буде одговарајуће квалификован за своју 

дужност са карактером, способношћу управљања, одговарајућом обуком и 

искуством. (2) Све своје време посветиће службеним дужностима и неће бити 

именован хонорарно. (3) Боравиће у просторијама установе или у њеној непосредној 

близини. (4) Када су две или више институција у надлежности једног директора, он 

ће их често обилазити. За сваку од ових институција постојаће одговорно лице из 

саме институције. 51. (1) Директор, његов заменик и већина особља треба да говоре 

језиком већине затвореника или језиком који већина њих разуме. (2) Услуге тумача 
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користиће се кад год је то потребно. 52. (1) У установама чија величина захтева 

услуге једног или више сталних лекара, најмање један од њих ће боравити у 

просторијама установе или у њеној непосредној близини. (2) Што се тиче осталих 

установа, лекар ће их посећивати свакодневно и живеће довољно близу да без 

одлагања може доћи у хитним случајевима. 

53. (1) У установама у којима бораве и мушкарци и жене, део установе намењен 

женама биће у надлежности одговорног женског овлашћеног лица које ће чувати 

кључеве целог тог дела установе. (2) Ниједан мушки службеник не сме ући у део 

установе намењен женама, осим у пратњи женског службеника. (3) Затворенице ће 

чувати и надгледати само жене официри. Међутим, ово неће спречити мушко 

особље, посебно лекаре и наставнике, да обављају своје професионалне дужности у 

институцијама или деловима установа намењених женама. 54. (1) Службеници 

институција не смеју користити силу у односима са затвореницима, осим у 

самоодбрани или у покушајима бекства или у случајевима активног или пасивног 

отпора наредби заснованој на законима и прописима. Службеници који морају да 

прибегну употреби силе не смеју да примењују више силе него што је строго 

неопходно и морају одмах да пријаве инцидент директору установе. (2) Затворски 

службеници ће добити посебну физичку обуку која ће им омогућити да савладају 

агресивне затворенике. (3) Особље које долази у непосредан контакт са 

затвореницима, осим у посебним околностима, неће бити наоружано. Поред тога, 

особље ни под којим условима неће добити оружје уколико није обучено за 

употребу. Инспекција 55. Квалификовани и искусни инспектори које именују 

надлежни органи вршиће редовне инспекције казнено-поправних установа и 

служби. Њихов задатак ће ставити посебан нагласак на омогућавање управљања 

овим институцијама у складу са постојећим законима и прописима и ради постизања 

циљева казнено-поправних завода. 274 

 

Затворско особље се мора придржавати наведених правила, тј. полицијски 

службеници који су најодговорнији и чија је примарна дужност заштита права и 

слобода грађана. Међутим, у Републици Северној Македонији чињенице указују да 

ситуација није тако добра као на папиру и да у нашој земљи постоје недостаци у 

примени ових правила у затворима. Најпознатији случајеви полицијске бруталности 

су Сулејманов против Републике Северне Македоније, Јасхар против Републике 

Северне Македоније, Ксхеладинов против Републике Северне Македоније. У 

 
274https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Pris

oners.pdf 
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предметима Сулејманов против Бивше Југословенске Републике Македоније и 

Јасхар против Бивше Југословенске Републике Македоније, подносиоце представки 

је заступао Европски центар за права Рома. Они су тврдили да их је полиција 

малтретирала, што им је наносило душевне патње због мучења, нехуманог и 

понижавајућег поступања, те да јавни тужилац није спроводио истрагу. Нажалост, 

статистика се односи и на друге случајеве у којима је утврђена полицијска 

бруталност, који се односе на материјални део (утврђивање да је подносилац 

представке био мучен или злостављан на други начин) и на процесни део (не 

спровођење истраге и не предузимање других мере и активности у вези са 

подвргавањем подносиоца захтева мучењу или злостављању). Подносилац 

представке (Сулејманов против Бивше Југословенске Републике Македоније) 

потражио је 20.000 ЕУР на име нематеријалне штете због болова, телесних повреда, 

фрустрација, патњи и беспомоћности које је претрпео као резултат полицијског 

узнемиравања док је био у веома осетљивом положају препуштен на милост и 

немилост полиције. Такође је тврдио да је било накнадних пропуста у истрази коју 

су спровеле домаће власти. Даље се осврнуо на своје порекло Рома, истичући да 

његов случај није јединствен у Бившој Југословенској Републици Македонији. На 

крају, од суда је затражено да узме у обзир наводну системску природу кршења 

приликом процене нематеријалне штете и да би додела већег износа утицала на 

тужену Владу да заузме снажнији став против полицијског мучења ромске заједнице 

у будућности. С обзиром да надлежни органи не предузимају никакве истражне 

мере, а јавно тужилаштво не поступа по кривичним пријавама против полицајаца 

(као у случајевима Јасхар против Републике Северне Македоније, Сулејманов 

против Републике Северне Македоније, Ксхеладинов и други против Републике 

Северне Македоније, Трајкоски против Републике Северне Македоније, Ел Масри 

против Републике Северне Македоније), Европски суд за људска права у овим 

случајевима закључио је да није било истраге о наводима подносиоца представке да 

је био малтретиран од стране полиције, у процесном делу Европски суд за људска 

права даље је закључио да је насилно поступање које је проузроковало значајан 

физички бол, страх, агонију и менталну патњу кршење члана 3. Европске конвенције 

о људским правима. Међународно право је оно што је највише допринело да се 

мучење или злостављање сматра изузетно озбиљним обликом кршења људских 

права и слобода, што захтева одговарајућу истрагу и оштру осуду починилаца.  

Говорећи о међународно-правној забране дела мучења и других облика 

суровог, нељудског и понижавајућег поступања или кажњавања, наравно да је 

Универзална декларација о људским правима усвојена 1948. године најосновнији 

документ који предвиђа да „Нико не сме бити самовољно лишен живота. подвргнут 

мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању 
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“(члан 5. УДЉП). На европском нивоу, забрана мучења садржана је у Европској 

конвенцији за заштиту људских права коју је 1950. године усвојио Савет Европе. 

Поједине одредбе о забрани мучења и другог окрутног, нехуманог или 

понижавајућег поступања или кажњавања садржани су у Минималним стандардима 

Уједињених нација за поступање са затвореницима из 1957. године и у 

Међународном пакту о грађанским и политичким правима. Такође је у ову групу 

докумената укључен Кодекс понашања службеника за спровођење закона 

Уједињених нација из 1979. године и Принципи медицинске етике који се односе на 

улогу медицинског особља, посебно лекара, у заштити затвореника и притвореника 

од мучења и нечовечног или понижавајућег поступање или кажњавања  из 1982. 

године. Све ово указује на сурову реалност да наша држава не поштује такве 

одредбе, а сами полицајци прибегавају физичком узнемиравању употребом силе, 

пребијања, уз разне претње, увреде и понижавајућа дела. Мучење може имати више 

дефиниција, а једна од њих која се заправо сматра најприхваћенијом је следећа: Чин 

који намерно наноси озбиљан бол или патњу, било физичку или менталну, човеку 

како би од њега или особе добио информације или признање. Сходно томе, мучење 

представља озбиљно кршење основних људских права, посебно када таква дела чине 

особе од којих треба добити потребну заштиту и сигурност. Притвореници и 

осуђеници су често најосетљивија група на ова дела, пре свега зато што су лишени 

слободе и осећају се потчињеним. Затвореници су ван вида остатка друштва, па су 

група за коју шира јавност има врло мало разумевања и саосећања. Генерално, у 

Републици Северној Македонији полицијска бруталност и мучење су реална слика 

и пракса не само у односу на Роме, већ и у односу на све затворенике, без обзира на 

њихову етничку припадност.275 На крају, у овом поглављу предложићемо да брже 

делујемо како би Роми били укључени у сваку сферу, а посебно у образовање, с 

обзиром на то да многи од њих немају ни основно образовање, јер ће тиме моћи да 

препознају дискриминацију и да то пријаве надлежним органима и да се заштите, 

али и да држава у складу са тим одговори на такве извештаје. 
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3.3. ЛГБТ и трансродне особе у затворима 

 

ЛГБТ заједница и трансродни људи и даље су дискриминисани у друштву у 

Републици Северној Македонији и нажалост још увек нису прихваћени као 

нормални појединци. ЛГБТ заједница у Републици Северној Македонији делује као 

друштвено неприхватљив феномен и људи који су део ЛГБТ заједнице одбачени су 

у многим сферама живота и дискриминисани, чак и од стране њихових породица. 

Ова чињеница одмах указује на то да ће се према њима поступати још горе у 

затворима у којима не постоји начин да се заштите од полицајаца и других 

затвореника. Када смо у тачки 3.2. Навели минималне стандарде у затворима, 

поменуто је и одељење по категоријама које обавезује на раздвајање мушкараца од 

жена и малолетника, али не спомиње ЛГБТ особе, а осим полицајаца, они такође 

пате од других затвореника који су према њима физички, ментално и сексуално 

насилни. Овде желим да дам позитиван пример затвора који су поделили мушки део, 

женски део затвора, али и посебан део за људе који су део ЛГБТ заједнице. Мислим 

да то позитивно утиче на то да су бар мало заштићени од осталих затвореника. Како 

се основна људска права и слободе односе на сваког човека, она би требало да се 

односе и на њих и буду максимално заштићена, јер су они најчешћа мета и њима су 

често су повређене основне слободе и права чак и када нису лишени слободе. У 

нашој земљи имамо удружење ЛГБТ заједнице, као и сигурне куће, које се залажу 

за једнак третман и нуде смештај, али у затвору не могу пружити одговарајућу 

заштиту. Иако то није довољно регулисано писаним законима и нормама, на 

међународном нивоу и даље имамо неколико норми и принципа који штите људе из 

ЛГБТ заједнице, попут „принципа Џакарте“, који гарантују права ЛГБТ заједнице и 

дају препоруке које државе треба да предузму. Током 2006. године, истакнута група 

међународних стручњака за људска права састала се у Џакарти, Индонезија, како би 

изложила низ међународних принципа повезаних са сексуалном оријентацијом и 

идентитетом. Названи су принципима Џакарте и често се називају ауторитативном 

изјавом међународних принципа људских права у овим областима. У новембру 2017. 

године, принципи су ажурирани усвајањем додатних принципа и државних обавеза 

за примену међународног закона о људским правима у погледу сексуалне 

оријентације, родног идентитета, родног изражавања и родних карактеристика као 

допуна џакарта принципима. Џакарта принципи позивају се на националне и 

међународне судове као смернице о томе како применити међународне стандарде 

људских права на ЛГБТ особе.  

Неки од њихових принципа су: Нико не може бити подвргнут самовољном 

хапшењу или притвору. Хапшење или притварање на основу сексуалне оријентације 



 
 
 
 

138 
 

или родног идентитета, било у складу са судским налогом или на неки други начин, 

произвољно је. Сви притвореници, без обзира на њихову сексуалну оријентацију или 

полни идентитет, имају право, на једнакој основи, да буду обавештени о разлозима 

свог притвора и о природи било каквих оптужби против њих, да буду одмах 

изведени пред судског службеника; и да се покрене судски поступак ради 

утврђивања законитости притвора, без обзира на дело за које се терете. Државе треба 

да:Предузму све неопходне законодавне, административне и друге мере како би се 

осигурало да сексуална оријентација или родни идентитет ни на који начин не могу 

бити основ за хапшење или притвор, укључујући уклањање нејасно формулисаних 

одредби кривичног закона које захтевају дискриминаторна хапшења на основу 

предрасуда; Предузму све неопходне законодавне, административне и друге мере 

како би осигурали да сви затвореници, без обзира на сексуалну оријентацију или 

полни идентитет, имају право, на једнакој основи, да буду обавештени о разлозима 

хапшења и природи било које оптужбе против њих; Увести програме обуке и 

подизања свести у едукацији полиције и других службеника за спровођење закона о 

самовољном хапшењу и притварању на основу сексуалне оријентације или полног 

идентитета особе; Водити тачне и ажурне евиденције свих хапшења и лишења 

слободе, наводећи датум, место и разлог лишења слободе и осигурати независан 

надзор свих места лишења слободе од стране тела која су надлежна и испособљена 

да идентификују хапшења и притварања која могу бити мотивисана сексуалном 

оријентацијом или полним идентитетом особе.  

 

Свако има право на правично и јавно саслушање пред надлежним, независним и 

непристрасним судом успостављеним на основу закона. Државе треба да: Предузму 

све неопходне законодавне, административне и друге мере за забрану и уклањање 

предрасуда према сексуалној оријентацији или родном идентитету у било којој фази 

судског поступка, у грађанским и кривичним поступцима и свим осталим судским и 

управним поступцима којима се утврђују права и обавезе и да се осигура да никоме 

не буде оспораван кредибилитет или карактер као странке, сведока, адвоката или 

доносиоца одлуке због његове сексуалне оријентације или родног идентитета; 

Предузму све неопходне и разумне кораке да заштитите особе од кривичног гоњења 

или грађанског поступка који су у потпуности или делимично мотивисани 

предрасудама у вези са сексуалном оријентацијом или родним идентитетом; Уведу 

програме обуке и подизања свести за судије, правосудно особље, тужиоце, адвокате 

и друго правосудно особље о међународним стандардима људских права и 

принципима једнакости и недискриминације, укључујући сексуалну оријентацију и 

родни идентитет. Право на хумани третман током притвора. Са сваким ко је лишен 
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слободе поступаће се хумано и са поштовањем достојанства људске личности. 

Сексуална оријентација и родни идентитет саставни су део достојанства сваке особе. 

Државе треба да изјаве да притвор не дозвољава даљу маргинализацију особа 

на основу сексуалне оријентације или родног идентитета или излагање ризику од 

насиља, узнемиравања или физичког, менталног или сексуалног злостављања; 

Обезбеди адекватан приступ медицинској нези и саветовању који одговарају 

потребама притвореника, препознајући све посебне потребе особа на основу њихове 

сексуалне оријентације или родног идентитета, укључујући и репродуктивно 

здравље, приступ информацијама о ХИВ/АИДС-у и терапији и приступ 

хормоналним или другим терапијама, као и третмани за промену пола по израженој 

жељи; Осигура, колико је то могуће, да сви затвореници учествују у одлукама о 

месту притвора које одговарају њиховој сексуалној оријентацији и родном 

идентитету; Успоставе заштитне мере за све затворенике који су изложени насиљу 

или злостављању на основу њихове сексуалне оријентације, родног идентитета или 

родног изражавања и обезбеде, колико је то изводљиво, да такве мере заштите не 

укључују веће ограничење њихових права него што је то случај са општом 

затворском популацијом; Осигурати да се брачне посете, тамо где су дозвољене, 

додељују на једнакој основи свим затвореницима и притвореницима, без обзира на 

пол њиховог партнера; Обезбедити независно надгледање притворских објеката од 

стране државе, као и невладиних организација, укључујући организације које раде у 

областима сексуалне оријентације и родног идентитета; Увести програме обуке и 

подизања свести за затворско особље и све остале званичнике јавног и приватног 

сектора који се баве притворским објектима, у складу са међународним стандардима 

људских права и принципима једнакости и недискриминације, укључујући 

сексуалну оријентацију и родни идентитет. Право на слободу од мучења и од 

окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања Свако има право 

да буде ослобођен мучења и окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања или 

кажњавања, посебно ако је на основу сексуалне оријентације или родног идентитета. 

Државе треба да: Предузму све неопходне законодавне, административне и друге 

мере за спречавање и осигурање заштите од мучења и окрутног, нехуманог или 

понижавајућег поступања или кажњавања, почињених из разлога који се односе на 

сексуалну оријентацију или родни идентитет жртве; Предузму све разумне кораке 

за идентификовање жртава мучења и окрутног, нечовечног или понижавајућег 

поступања или кажњавања почињених из разлога сексуалне оријентације или родног 

идентитета и понудити одговарајуће терапије и заштиту, укључујући надокнаду и 

обештећење, и тамо где је то потребно, медицинску и психолошку подршку; Увести 

програме обуке и подизања свести за полицију, затворско особље и све друге 
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званичнике јавног и приватног сектора који могу извршити или спречити таква дела. 
276 

 

3.4. Поступање са малолетницима 

 

Људска права не могу се посматрати одвојено од права детета. Друштво које 

поштује људска права деце постаће друштво које генерацијама поштује људска 

права. Ово је заједнички став Европске мреже омбудсмана за децу. Период 

одрастања је најважнији период у човековом животу, јер се у том периоду стичу све 

ствари које касније карактеришу човека, а с друге стране, све трауме које деца трпе 

у том периоду утичу у огромној мери на њихов будући развој. Рана младост је 

период у којем је особа дете и период у којем се иста особа припрема за самосталност 

и за наставак живота као одрасла и зрела особа, па све што се детету дешава у том 

периоду игра огромну улогу.у даљем развоју његове личности. С једне стране, 

безбрижно детињство даље резултира здравим људима који су позитивни за 

друштво, с друге стране, поремећено детињство може у великој мери значити 

погрешан развој особе што у будућности може бити штетно за друштво. Децу као 

најрањивију категорију у друштву, прво треба да заштитимо и учинимо све што је у 

нашој моћи да спречимо да уопште дођу у сукоб са законом, али када се то већ 

догодило, побринимо се за успешну рехабилитацију. Закон о правима детета у РСМ 

уређује поступање са децом извршиоцима дела која су законом предвиђена као 

кривична дела или прекршаји, утврђује услове за примену мера помоћи, неге и 

заштите, васпитне и алтернативне мере и кажњавање деце и младих, положај, улогу 

и надлежност органа који учествују у лечењу деце и извршавању васпитних и 

алтернативних мера и казни. Овим законом уређују се мере заштите деце жртава 

радњи које су законом предвиђене као кривична дела, детета као сведока и уопште 

мере за спречавање малолетничке делинквенције. 

Закон о правима детета такође предвиђа неколико врста санкција, и то, детету 

од 14 до 16 година за радњу која је законом предвиђена као кривично дело могу се 

изрећи само васпитне мере. Дете од 16 до 18 година може бити осуђено на васпитне 

мере за радњу која је законом предвиђена као кривично дело, а изузетно се може 

изрећи казна или алтернативна мера. Дете од 16 до 18 година може се ослободити 

казне под општим условима утврђеним Кривичним закоником. Детету за радњу која 

је законом прописана као прекршај могу се изрећи прекршајне санкције утврђене 

овим законом. Детету се изричу мере безбедности под условима утврђеним 
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Кривичним закоником и овим законом. Одузимање имовине и имовинске користи и 

предмета стечених радњама предвиђеним законом као кривична дела и прекршаји 

врши се у складу са општим условима утврђеним у Кривичном законику. Сврха 

васпитних мера, казни, алтернативних мера и прекршајних санкција је да се деци 

обезбеди њихово образовање, преваспитавање и правилан развој пружањем заштите 

и помоћи њиховим надзором, њиховим професионалним усавршавањем и развојем 

њихове личне одговорности. Санкција која се изриче детету треба да одговарају 

његовој личности, тежини законом предвиђене радње као кривичног дела или 

прекршаја и њеним последицама, потреби за његовим васпитањем, 

преваспитавањем, образовањем и развојем. Када су испуњени законски услови, 

надлежни суд изриче казну само ако изрицање васпитне или алтернативне мере није 

оправдано. Казну која се састоји од лишења слободе може изрећи надлежни суд само 

када се сврха васпитних мера, казне или алтернативних мера не може постићи 

другим мерама помоћи и заштите. Ако је изречена строжа санкција или санкција која 

се састоји у лишавању слободе, надлежни суд ће посебно образложити разлоге за 

њено изрицање. Овим законом су такође предвиђене васпитне мере, наиме, детету 

старијем од 14 година за радњу која је законом предвиђена као кривично дело могу 

се изрећи следеће васпитне мере:  укор или упућивање у центар за децу, појачан 

надзоро родитеља или старатеља, у хранитељским породицама или од стране центра 

и упућивање у образовну установу или поправни дом. 

Мера укора или упућивања у дечји центар изриче се детету када нема потребе 

за трајнијим мерама васпитања, а посебно ако је извршило дело које је законом 

предвиђено као кривично дело из непромишљености или нехата. Појачане мере 

надзора изричу се детету када постоје потребе за трајнијим мерама васпитања, 

преваспитавања или лечења уз одговарајући надзор и није потребно потпуно дете 

одвајати од претходног окружења. Институционалне мере се намећу детету када 

постоје потребе за трајнијим мерама васпитања, преваспитавања или лечења и 

његовог потпуног одвајања од претходног окружења. Трајање ових мера не може 

бити дуже од пет година, већ највише до његове 23 године. При избору васпитне 

мере, суд ће узети у обзир старост детета, ниво његовог менталног развоја, његове 

менталне квалитете, склоности, мотиве из којих је извршило радњу, васпитање, 

средину и околности у којима је живело, тежину радње, да ли је претходно 

осуђивано на васпитну меру или затвор за децу и све друге околности које утичу на 

одређивање врсте мере за постизање њеног законом утврђеног циља. Укор се изриче 

ако је довољан и детету се само замера за почињено дело. Приликом укора детету 

указаће се на штетност његовог поступка и упозориће се да му се у случају његовог 

понављања може изрећи друга санкција. Суд ће изрећи меру упућивања у дечји 

центар када је потребно предузети одговарајуће краткорочне мере да би се утицало 
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на личност и понашање детета. Закон о правима детета такође предвиђа казне за децу 

која су починила кривична дела. Дете кривично одговорно преко 16 година може се 

казнити само ако због тешких последица почињеног дела и високог степена 

кривичне одговорности не би било оправдано изрицање васпитне мере. Под 

условима утврђеним овим законом, дете старије од 16 година може бити осуђено на 

следеће казне: затвор за децу, новчаном казном, забраном управљања моторним 

возилом одређене врсте или категорије, протеривањем странца из држава. Дечји 

затвор може се изрећи само као главна казна. Дечји затвор може се изрећи детету 

кривично одговорном, старијем од 16 година које је учинило дело предвиђено 

законом као кривично дело за које је предвиђена казна затвора од пет година или 

тежа, ако је дело учињено под посебно отежавајућим околностима и под високим 

степеном кривичне одговорности учиниоца и не би било оправдано изрицање 

васпитне мере. Затвор за децу не може бити краћи од једне или дужи од десет година. 

При изрицању казне суд не може деци изрећи казну затвора дужу од казне прописане 

за то дело. Приликом осуђивања детета на затвор, суд ће узети у обзир све околности 

које утичу на то да казна буде виша или нижа, прописане Кривичним закоником, 

обраћајући посебну пажњу на ниво менталног развоја детета и време потребно за 

његово васпитање, преваспитавање и стручно усавршавање. Дете може бити 

пуштено на условно ако је одслужило најмање једну трећину, али не пре него што 

одслужи годину дана казне ако је преваспитавање успешно. Ако је дете осуђено на 

казну затвора за децу до две године и шест месеци, може бити условно пуштено на 

слободу за трећину казне. Током условног отпуста, суд одређује меру појачаног 

надзора од стране Центра за социјални рад на одређено време. Суд може продужити 

трајање појачаног надзора на годину дана након трајања казне, али највише до када 

дете напуни 21 годину. Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђено дете не 

испуњава обавезе предвиђене појачаним надзором или ако је док је на условном 

отпусту почини неко кривично дело. 277 

Коначно, посветићемо посебну пажњу секундарној превенцији деце у ризику 

према Националној стратегији за малолетничку делинквенцију у Републици 

Северној Македонији, која има за циљ да заштити децу и малолетнике којима прети 

ризик да изврше кривично дело или децу која су починила кривично дело, али нису 

кривично одговорна. Наиме, ради се о раној идентификацији ризичне деце или 

предвиђању ризика код потенцијалне деце у породицама које су дисфункционалне. 

Секундарна превенција настоји да дијагностификује „неприхватљиво понашање“ 

 
277https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/10/Zakon-za-pravda-za-detsata-29-10-2013.pdf 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf 

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicidetska/2020/29.6-%D0%94%D0%97.pdf 

https://www.mtsp.gov.mk/wbstorage/files/zakon_semejstvo_osnoven.pdf 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/10/Zakon-za-pravda-za-detsata-29-10-2013.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicidetska/2020/29.6-%D0%94%D0%97.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/wbstorage/files/zakon_semejstvo_osnoven.pdf
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пре него што оно ескалира или се развије у теже или озбиљније облике 

делинквенције. Циљ је спречити ову децу да наставе тим путем. Ова деца су врло 

често позната полицији и центрима за социјални рад, а често долазе из 

маргинализованих заједница или других социјално искључених група или чланова 

мањинских етничких заједница. На нивоу секундарне превенције идентификовани 

су следећи изазови: Потреба за развојем програма и политика за превенцију 

криминала који ће бити прилагођени потребама деце и малолетника из различитих 

група, посебно ромске заједнице и родно осетљивих програма који би нагласили 

потребе девојчица; потреба за развојем програма у школама, праћених 

одговарајућим политикама за утврђивање потреба деце у ризику и њихову 

идентификацију; идентификација породица и деце у ризику; развој метода за 

теренску идентификацију маргинализоване и посебно ризичне деце и малолетника 

који нису укључени у систем социјалне заштите; потреба за продубљивањем знања 

и вештина професионалаца у свим институцијама који су у контакту са децом, који 

би требало да играју водећу улогу у идентификовању деце у ризику и одговарајућем 

лечењу или упућивању у одговарајуће институције; недовољан број запослених у 

центрима за социјални рад и установама за социјалну заштиту, који због таквог 

недостатка не врше благовремену и ефикасну превентивну функцију; недостатак 

ресурса за активан рад на терену, кућне посете, одговарајуће и правовремено 

саветовање, породичну подршку итд.;  развити оквир за евалуацију постојећих 

програма превенције, као што су радионице са родитељима које спроводи Центар за 

социјални рад и институције социјалне заштите, како би се проценила њихова 

ефикасност; потреба за јачањем обуке особља, нових запослених и постојећег 

особља у институцијама; непостојање детаљног стратешког плана и програма за 

спречавање малолетничке делинквенције у оквиру полицијског система; одсуство 

специјализованих услуга и програма за децу у ризику, развој института 

хранитељских породица (специјализованих за децу у контакту или сукобу са 

законом), као и одсуство здравствених програма и програма за лечење малолетника 

који се дрогирају и користе друге психоактивне супстанце. Стратегија даје правце 

за: област образовања; здравства, социјалног рада; полицијских послова и локалних 

заједница. 278 

Такође, поменућемо Конвенцију о правима детета, која се сматра Уставом за 

права детета, јер покрива све могуће ситуације у којима се дете може наћи, и 

цитирамо члан 37. (а) Ниједно дете не сме бити изложено мучењу или окрутном, 

 
278https://drive.google.com/file/d/1eBlqp1VVm3OVjK_7fSC3man9BLMH38X9/view 

http://dspdp.com.mk/dokumenti/operativen-plan-za-sproveduvanje-na-nacionalnata-strategija-za-pdp-

2015-2017g/ 

https://rm.coe.int/16806ee54e 

https://drive.google.com/file/d/1eBlqp1VVm3OVjK_7fSC3man9BLMH38X9/view
http://dspdp.com.mk/dokumenti/operativen-plan-za-sproveduvanje-na-nacionalnata-strategija-za-pdp-2015-2017g/
http://dspdp.com.mk/dokumenti/operativen-plan-za-sproveduvanje-na-nacionalnata-strategija-za-pdp-2015-2017g/
https://rm.coe.int/16806ee54e
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нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. Смртна казна и 

доживотни затвор без могућности пуштања на слободу не могу се изрећи за 

кривична дела која су починила лица млађа од осамнаест година. (б) Ниједно дете 

не може бити лишено слободе незаконито или самовољно. Хапшење, притварање 

или затварање детета мора бити у складу са законом и користити се само у крајњем 

случају и за најкраће могуће време. (ц) поступати са дететом лишеним слободе 

поштујући достојанство људске личности, као и с обзиром на потребе особе његовог 

доба. Свако дете лишено слободе биће одвојено од одраслих уколико се не сматра 

да је то у најбољем интересу детета и имаће право да одржава контакт са својом 

породицом путем писама и посета, осим у изузетним случајевима. (д) Свако дете 

лишено слободе имаће право на хитну правну и другу одговарајућу помоћ, право на 

суд или друго надлежно независно и непристрасно тело које ће покренути питање 

законитости његовог лишавања слободе и право на хитну одлуку. 279 

 

 

3.5. Рад са особама са инвалидитетом у затворима 

 

Појам особе са инвалидитетом различити аутори тумаче различито, у 

зависности од тога да ли је медицински, педагошко-психолошки или социјално 

дефинисан. Овај појам подразумева такву инвалидност у физичком или 

психолошком смислу, која спречава нормалан психофизички развој особа 

остављајући социјалне, психолошке, педагошке и друге последице. Инвалидност се 

у основи разликује од болести. Док је код болести стање организма динамично (има 

развојни ток), код инвалидности је стање статично. Стога последице болести,  

повреде или урођене мане остају трајне. Израз посебне потребе може значити много: 

од мањих потешкоћа у учењу, озбиљних интелектуалних потешкоћа, 

психијатријских поремећаја, хроничних болести итд.280 У том смислу пожељније је 

користити израз „особе са сметњама у развоју“. 

Као и сви други, и особе са инвалидитетом заслужују праведан и једнак 

третман приликом покретања поступка и издржавања затворске казне. Ова лица су 

додатно заштићена као посебна категорија, које је такође усвојила Конвенцију о 

правима особа са инвалидитетом, која им гарантује њихова права и слободе у свакој 

сфери и ситуацији у којој се могу наћи. А неке од њих ћемо приказати у наставку, 

 
279https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
280http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/Upatstvo-B5.pdf 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/Upatstvo-B5.pdf
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тј. оне најважније на ову тему. Члан 12. Једнако признање пред законом. Земље 

учеснице потврђују да особе са инвалидитетом имају право на признање свуда пред 

законом. Државе потписнице признају да особе са инвалидитетом уживају законска 

права равноправно са другима у свим аспектима живота. Земље учеснице ће 

предузети одговарајуће мере како би осигурале да особе са инвалидитетом имају 

приступ помоћи која ће им бити потребна у остваривању њихових законских права. 

Државе потписнице ће осигурати спречавање злоупотребе у складу са 

међународним хуманитарним правом, уз све мере које се односе на вршење 

законских права, пружајући одговарајућу и ефикасну заштиту. Ове заштитне мере 

осигуравају да мере које се односе на вршење законитог поштовања права, воље и 

привилегија особе не садрже сукоб интереса и утицаја и пропорционалне су и 

прилагођене ситуацији особе, и подложне су редовном надзору од стране надлежног, 

независног и непристрасног тела или суда. Заштитне мере су пропорционалне у мери 

у којој ове мере утичу на права и интересе особе. Државе потписнице ће предузети 

све одговарајуће и ефикасне мере како би се осигурало једнако право особа са 

инвалидитетом да поседују или наслеђују имовину, да контролишу своје 

финансијске послове и да имају једнак приступ банкарским зајмовима и другим 

облици финансијског кредитирања и осигуравају да особе са инвалидитетом не буду 

субјективно лишене имовине.  

Члан 13. Приступ правди. Државе потписнице ће осигурати ефикасан 

приступ правди за особе са инвалидитетом на једнаким основама са другима. Да би 

помогле осигуравању ефикасног приступа правди за особе са инвалидитетом, 

државе потписнице ће промовисати одговарајућу обуку за особље у области 

правосуђа, укључујући полицијско и затворско особље. Члан 14. Слобода и 

сигурност личности. Државе потписнице ће осигурати да особе са инвалидитетом, 

равноправно са другима: а. уживају право на слободу и личну сигурност; б. и да нису 

незаконито и субјективно лишени слободе и да је свако лишавање слободе у складу 

са законом и да постојање инвалидности ни у ком случају не оправдава лишавање 

слободе. 2. Државе потписнице ће осигурати да, уколико су особе са инвалидитетом 

лишене слободе, имају право, на једнакој основи са другима, на гаранције 

међународних људских права и на обезбеђивање разумног смештаја. Члан 15 

Изузеће од мучења или окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања или 

кажњавања. Нико не сме бити подвргнут мучењу или окрутном, нечовечном или 

понижавајућем поступању или кажњавању. Конкретно, нико не сме бити подвргнут 

медицинском или научном прегледу без његовог или њеног слободног пристанка. 

Државе потписнице ће предузети ефикасне правне, судске или друге мере како би 

спречиле да особе са инвалидитетом, буду подвргнуте мучењу или окрутном, 

нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању. 
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Члан 16. Слобода од експлоатације, насиља и злостављања. Државе 

потписнице ће предузети одговарајуће правне, административне, социјалне и друге 

мере како би заштитиле особе са инвалидитетом, унутар и изван куће, од свих 

облика експлоатације, насиља и злостављања. Државе потписнице ће такође 

предузети све одговарајуће мере за спречавање свих облика експлоатације, насиља 

и злостављања, укључујући, између осталог, пружање одговарајућих облика помоћи 

и подршке, полној и старосној осетљивости особа са инвалидитетом, њихових 

породица и старатеља, пружање информација и едукација о томе како избећи, 

препознати и пријавити случајеве експлоатације, насиља и злостављања. Државе 

потписнице ће осигурати да службе за заштиту буду осетљиве на старост, пол и 

инвалидитет. Да би спречиле појаву свих облика експлоатације, насиља и 

злостављања, државе потписнице ће осигурати да независне власти ефикасно 

надгледају све објекте и програме и потребе особа са инвалидитетом. Државе 

потписнице ће предузети одговарајуће мере за промоцију физичке, когнитивне и 

психолошке рехабилитације и социјалне реинтеграције особа са инвалидитетом које 

су биле жртве свих облика експлоатације, насиља и злостављања, укључујући 

пружање заштитних услуга. Ова реинтеграција одвија се у позитивном окружењу у 

циљу побољшања здравља, благостања, самопоштовања, достојанства и 

независности особе, узимајући у обзир специфичне полне и старосне потребе. 

Државе потписнице ће применити ефикасно законодавство и политике, укључујући 

законе и политике намењене женама и деци, како би се осигурало да се случајеви 

експлоатације, насиља и злостављања особа са инвалидитетом идентификују, 

истраже и, ако је потребно, покрену поступци. Члан 17. Заштита интегритета особе. 

Свако са инвалидитетом има право да се поштује његов физички и ментални 

интегритет на равноправној основи са другима. 281 

Поред законски написаних норми, конвенција и препорука, развијен је и 

Приручник за комуникацију са особама са инвалидитетом. Неколико општих савета: 

• Приликом сусрета са особом са инвалидитетом, прикладно је руковати се. 

Руковање левицом такође је прихватљив поздрав; • Ако нудите помоћ, сачекајте док 

се понуда не прихвати. Затим слушајте или тражите упутства од особе са 

инвалидитетом; • Не плашите се постављања питања када нисте сигурни шта да 

радите; • Говорите разумљиво, нормалним темпом и брзином, користите јасан и 

сажет говор; • Третирајте одрасле особе са инвалидитетом као одрасле особе. 

Увредљиво је ако им се обратите тоном гласа или језичким стилом који је прикладан 

за малу децу; • Опустите се. Не срамите се да користите уобичајене изразе, попут 

„Видимо се касније“ (ако разговарате са особом оштећеног вида) или „Јесте ли чули 

 
281https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#12 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#12
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за то?“ (ако комуницирате са особом оштећеног слуха);282 разговарајте директно са 

особом са инвалидитетом, а не са њеним сапутником. 

 

3.6. Жене лишене слободе 

 

У прошлости су жене биле дискриминисане на основу тога што су жене, што 

значи дискриминацију на основу пола. Биле су лишени свега што су мушкарци 

радили, као што су бирачко право, право на слободно изражавање итд... Али сама 

чињеница да су биле угњетаване и сматране мање важним од мушкараца, довело је 

до борбе за њихова права, па је 1910. године у Копенхагену одржана Прва 

међународна конференција жена и одлучено је да се прослави Међународни дан 

жена. Борба за женско право гласа, борба против ратне претње, борба за мајке и децу 

и борба против пораста цена били су неки од захтева истакнутих на овој 

конференцији. Идеја о прослави посебног дана посвећеног женама, према 

Хелсиншком одбору за људска права, појавила се почетком двадесетог века, а на њој 

је посебно инсистирао социјалистички покрет. Али од свих њих, највеће заслуге 

припадају Рози Луксембург и Клари Зеткин. Први Дан жена прослављен је 28. 

фебруара 1909. године у Сједињеним Државама, на иницијативу Социјалистичке 

партије Америке. Раније, 1908. године, 15.000 жена марширало је улицама Њујорка 

под мотом „Хлеб и руже“ захтевајући право гласа, хонорарни рад и бољу плату. 

Хлеб је био симбол економске сигурности, а руже симбол бољег живота. Следеће 

године, 19. марта 1911, празник је први пут прославило више од милион људи у 

Аустрији, Данској, Немачкој и Швајцарској. Дана 8. марта 1913. године жене широм 

Европе одржавале су мировне скупове. У Русији је на иницијативу Александре 

Колонтај 8. март овај дан први пут проглашен националним празником. Генерална 

скупштина Уједињених нација је 1977. године усвојила предлог којим се 8. март 

проглашава Међународним даном женских права и међународног мира. Један од 

најважнијих докумената који се тичу женских права је Конвенција о уклањању свих 

 
282https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6951/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%

B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D

0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0

%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf 

https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6951/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6951/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6951/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf
https://www.unicef.org/northmacedonia/media/6951/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf
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облика дискриминације жена, коју је усвојила Генерална скупштина Уједињених 

нација 1979. године. Ова конвенција је такође позната и као „женски закон“. 283 

У складу са чланом 1. Конвенције Уједињених нација о уклањању свих 

облика дискриминације жена, истиче да дискриминација жена значи било какво, 

искључење или ограничење на основу пола, која има за последицу или сврху 

угрожавање или спречавање деловања жена у политичкој, економској, социјалној, 

културној, грађанској или другој сфери. У складу са чланом 2. Конвенције, државе 

потписнице осуђују дискриминацију жена свих врста, слажу се да се са свим 

одговарајућим средствима на располагању и без одлагања спроводе политике 

уклањања дискриминације над женама, да се уграде принципи једнакости 

мушкараца и жена у све националне уставе или у релевантне законе, ако већ нису, и 

да осигура практична примена овог принципа законским или другим одговарајућим 

мерама; усвајају одговарајуће правне и друге мере, укључујући санкције и забране 

свих облика дискриминације жена; да се уведе правна заштита женских права 

равноправно са мушкарцима и путем надлежних националних судова и других 

јавних институција, како би се осигурала ефикасна заштита жена од било ког 

дискриминаторног поступка. 284 

Што се тиче жена лишених слободе, најзначајнији је Европски комитет за 

спречавање мучења и нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања. 

Комитет за спречавање мучења успоставио је критеријуме који регулишу његово 

деловање у разним притворским местима, укључујући полицијске станице, затворе, 

места у којима су имигранти затворени, психијатријске установе и поправне 

установе за малолетнике. Комитет наравно примењује горе наведене критеријуме на 

жене и мушкарце лишене слободе. Међутим, у свим државама чланицама Савета 

Европе, затворенице представљају релативно мали број особа лишених слободе. 

Државама може бити прескупо да обезбеде одвојено место за жене затворенице, па 

их често држе на разним местима (понекад далеко од својих домова и деце која од 

њих зависе), у собама које су првенствено намењене затвореницима мушког пола. У 

 
283https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_

Women#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,been%20ratified%20by%20189%20st

ates 

https://www.globalfundforwomen.org/womens-human-

rights/#:~:text=Women's%20rights%20are%20the%20fundamental,a%20fair%20and%20equal%20wage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Day 
284https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,been%20ratified%20by%20189%20states
https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,been%20ratified%20by%20189%20states
https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discrimination_Against_Women#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,been%20ratified%20by%20189%20states
https://www.globalfundforwomen.org/womens-human-rights/#:~:text=Women's%20rights%20are%20the%20fundamental,a%20fair%20and%20equal%20wage
https://www.globalfundforwomen.org/womens-human-rights/#:~:text=Women's%20rights%20are%20the%20fundamental,a%20fair%20and%20equal%20wage
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Day
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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тим околностима потребна је посебна брига како би се осигурало да се жене лишене 

слободе држе у сигурном и пристојном окружењу у затвору. Дакле, препоруке су 

следеће: Мешовити састав особља. Као што је Одбор за спречавање мучења нагласио 

у свом 9. општем извештају, мешовити састав особља важна је заштита од 

узнемиравања у заводима. Присуство мушког и женског особља може имати 

благотворног дејства како на затворски дух, тако и на унапређење степена 

нормалног затворског живота. Мешовити састав особља, такође омогућава правилно 

распоређивање особља за обављање родно осетљивих задатака, попут претреса. С 

тим у вези, Комитет за спречавање мучења поново жели да нагласи да особе лишене 

слободе треба да претресају само припадници истог пола и да свако претресање које 

захтева да се затвореник свлачи треба да се врши без присуства стражара супротног 

пола.  

Дужност државе да брине о лицима лишеним слободе укључује дужност да 

их заштити од других који им могу наштетити. Комитет за спречавање мучења 

повремено се сусреће са наводима о злостављању жена. Међутим, наводи о 

малтретирању жена у затвору од стране мушкараца (нарочито сексуално 

узнемиравање, укључујући вербалне нападе са сексуалном конотацијом) су чешћи, 

посебно када држава не пружа одвојени смештај за затворенице у којима доминира 

мушко особље. У принципу, жене лишене слободе требало би да буду смештене у 

просторије које су физички одвојене од соба где су смештени мушкарци који се 

налазе у истој установи. С тим у вези, неке земље су почеле да примењују аранжмане 

за парове (када су оба партнера лишена слободе), односно да буду смештени заједно. 

Једнакост приступа активностима. Жене лишене слободе треба да имају приступ 

конструктивним активностима (рад, обука, образовање, спорт, итд.) На исти начин 

као и мушкарци. Као што је Комитет поменуо у свом последњем „Општем 

извештају“, делегације Комитета за спречавање мучења пречесто се сусрећу са 

затвореницама којима се нуде активности које се за њих сматрају „одговарајућим“ 

(попут шивења или рукотворина) и мушкарцима затвореницима којима се нуди 

професионално обука. Према Комитету за спречавање мучења, такав 

дискриминаторски приступ може само да ојача застареле стереотипе о друштвеној 

улози жена. Пренатална и постнатална нега. Треба уложити све напоре да се 

удовоље посебним прехрамбеним потребама трудница у притвору, којима треба 

понудити високопротеинску исхрану богату свежим воћем и поврћем. Јасно је да се 

бебе не би смеле рађати у затвору и уобичајена је пракса у државама чланицама 

Савета Европе да се труднице у одређеном тренутку пребаце из затвора у 

амбулантне болнице. Међутим, Комитет за спречавање мучења повремено се 

сусреће са примерима везивања трудница или везивања за кревет или друге 



 
 
 
 

150 
 

предмете намештаја током гинеколошких прегледа и/или порођаја. Такав приступ је 

потпуно неприхватљив и у сваком случају се може оквалификовати као нехуман и 

понижавајући поступак. Могу се и морају наћи друга средства за задовољавање 

безбедносних потреба. Многе жене у затвору одговорне су за старатељство над 

децом или другима и њихово задржавање може негативно утицати на њихову 

добробит. Посебно проблематично питање у овом контексту је да ли и ако да, колико 

дуго, треба да буде могуће да новорођенчад и мала деца остану у затвору са својим 

мајкама. На ово питање је тешко одговорити с обзиром на то да, с једне стране, 

затвори нису погодно окружење за бебе и малу децу, а са друге стране, присилно 

одвајање мајки од деце веома је непожељно. Према Комитету за спречавање мучења, 

добробит детета мора бити водећи принцип у свим случајевима. То посебно значи 

да би свака пренатална и постнатална нега која се пружа у затвору требала бити 

еквивалентна оној која је доступна у спољној заједници. Када се бебе и мала деца 

држе у затворском окружењу, њихов третман треба да надгледају стручњаци за 

социјални рад и развој детета. Циљ би требало да буде стварање окружења 

заснованог на потребама детета, без видљивих знакова затварања, као што су 

униформе особља, пожељно је да такво особље ради у цивилу. Такође треба 

предузети аранжмане да се обезбеди да се вештине кретања и сазнања 

новорођенчади која се држе у затворима нормално развијају. Нарочито би требало 

да имају одговарајућа места за играње и вежбање у затвору, и тамо где је то могуће 

да што чешће напуштају установу и доживе нормалан живот изван зидова установе. 

Омогућавање бриге о детету и члановима породице ван установе, такође може 

помоћи у обезбеђивању дељења терета подизања детета (на пример, тамо где је 

могуће укључивање дететовог оца или других чланова породице).  

Хигијенска и здравствена питања. Комитет би такође желео да скрене пажњу 

на низ хигијенских и здравствених питања у којима се потребе жена лишених 

слободе значајно разликују од потреба мушкараца. Специфичне хигијенске потребе 

жена треба адресирати на адекватан начин. Од посебног су значаја непосредни 

приступ санитарним чворовима, аранжмани за сигурно одлагање отпада који садржи 

остатке крви, као и обезбеђивање хигијенских потрепштина, као што су улошци и 

тампони. Ако се не обезбеде ти предмети за задовољење основних потреба, то само 

по себи може бити понижавајући чин. Такође је од суштинске важности да 

здравствена заштита која се пружа особама лишеним слободе по стандардима буде 

једнака оној коју уживају пацијенти у спољној заједници. За жене лишене слободе, 

осигуравање поштовања овог принципа еквивалентности бриге захтеваће да 

здравствену заштиту пружају лекари и медицинске сестре који имају посебну обуку 

из здравствених питања жена, укључујући гинекологију. Поред тога, у мери у којој 
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су доступне мере превентивне здравствене заштите од посебног значаја за жене, 

попут скрининга рака дојке и материце у спољној заједници, оне би требало да се 

нуде и женама лишеним слободе. Једнакост бриге, такође захтева да се женска права 

на физички интегритет поштују у затворима, као и у спољној заједници. Дакле, када 

су за жене које су слободне доступне тзв. таблете за „дан после“ и/или други облици 

гинеколошких услуга треба да буду доступни под истим условима и за жене лишене 

слободе. У принципу, затвореницима који су започели лечење пре него што су 

лишени слободе требало би омогућити да га наставе и након лишења слободе. У том 

контексту, треба уложити напоре да се осигура да одговарајуће залихе специјалних 

лекова потребних женама буду доступне у затворима. Нарочито у вези са 

контрацепцијским пилулама, треба имати на уму да се овај лек може прописати из 

здравствених разлога, а не само ради спречавања зачећа (нпр. за ублажавање болних 

менструација). Чињеница да лишавање слободе за саме жене смањује вероватноћу 

затрудњења то није довољан разлог за искучењем таквих врста здравствених 

услуга.285 
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ГЛАВА IV 

4. РАД СА ДРУГИМ РАЊИВИМ И МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА У 

ЗАТВОРИМА 

Аутор: Ангел Ристов 

 

4.1. Корисници опојних дрога 

 

Илегална трговина дрогом и зависност је глобално зло у свим модерним 

друштвима. Стога употребу дрога и илегалне активности треба анализирати, не само 

у националном већ и у глобалном контексту. Процењује се да ће организовани нарко 

криминал и трговина дрогом грађане Европске уније коштати више од 24 милијарде 

евра годишње. Најчешћа дрога која се употребљава у Европи је канабис. Процењује 

се да на њега отпада 38% продаје на уличном тржишту, доносећи више од 9,3 

милијарде евра годишње. Према извештају Еуропола, око 22 милиона Европљана 

користи канабис.286 

На другом месту је хероин који годишње доноси 6,8 милијарди евра. Хероин 

је узрок смрти многих корисника. Опијум се углавном производи у Авганистану, а 

балканска рута и даље остаје главни коридор за улазак хероина у ЕУ, иако се нове 

руте појављују из Африке, Јужног Кавказа, Сирије и Ирака. Кокаин је на трећем 

месту, а малопродајно тржиште доноси око 5,7 милијарди евра. Колумбијске и 

италијанске криминалне групе главни су дистрибутери у Европи. Дроге 

представљају озбиљну претњу по здравље, безбедност и сигурност људи, посебно 

младе популације, али то је такође озбиљна претња будућности, благостању и 

просперитету становништва и друштва. Одговор на ову озбиљну претњу у свим 

модерним друштвима изражен је кроз мере превенције, лечења, смањења штете, 

социјалне реинтеграције, контроле и спровођења закона.287 Упркос свим напорима 

да се спречи ово зло човечанства, дрога и даље проналази пут до корисника са 

тенденцијом повећања њиховог броја. Употреба дрога и зависност уско су повезани 

са глобалним социјалним проблемима као што су сиромаштво, неплодност, 

делинквенција, криминал, бескућништво и други. Утиче на све друштвене сегменте 

живота, па је главни циљ Уједињених нација и Европске уније смањење понуде и 

 
286Заеднички извештај од Europol, европската полициска агенција и Европскиот центар за надзор на 

дрога и зависности (EMCDDA).    
287М. Каневчев, Посебниот дел на Казненото право, стр.264   
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потражње лекова, а самим тим и очување основних вредности друштва, породице, 

појединца. То су циљеви Стратегије за борбу против дрога Републике С. Македоније 

у циљу смањења понуде и потражње и укључује мере за спречавање зависности, 

сузбијање криминала повезаног са злоупотребом дрога,288 мере предузете за лечење, 

рехабилитацију и ресоцијализацију зависника. 289290 

Због свог географског положаја Р.С. Македонија је транзитна земља кроз коју 

пролазе главни правци за илегалну трговину дрогом. Неке од ових количина заврше 

у Македонији, док већина заврши у европским земљама. Марихуана и синтетичке 

дроге се нелегално производе за потребе локалног тржишта у Македонији. 

Утврђивање тренутног стање са злоупотребом дрога у Републици С. Македонији 

ограничено је недостатком новијих истраживања, да би се утврдило да ли постоје 

значајне промене пре и после усвајања Националне стратегије за борбу против 

дрога. Значајно истраживање спроведено је у периоду мај - новембар 2012. године, 

у сарадњи са Министарством здравља и Министарством унутрашњих послова. 

Резултати истраживања показују да је старосна група (20-34) године 

најзаступљенија у погледу употребе дрога, односно у тој старосној категорији она 

се највише злоупотребљава.  

Предрасуде и стереотипи дубоко су укорењени у свакодневном животу.291 

Већина људи који се дрогирају (90%) мисли да не ужива једнак третман, док само 

двоје људи сматра да делимично уживају једнак третман са осталим грађанима. 

Само једна особа која користи дрогу мисли да се према њему једнако поступа. Ови 

 
288Види повеќе кај Т. Витларов, Казнено право, Посебен дел со практични примери, авторизирани 

предавања, 2013, стр.56.  
289Види повеќе Национална стратегија за дроги за 2016-2020 година. 
290Со Стратегијата за дроги на Република Македонија 2014-2020, ќе се направат и корелации со 

политиките на дрога усвоен од страна на ЕУ и земјите членки. Имено, заложбите на Стратегијата за 

дроги на Република Македонија 2014-2020, се темелат на основните принципи: балансиран пристап 

помеѓу намалување на побарувачката и намалување на снабдувањето со дрога, со зајакнување на 

основните вредности на Европската Унија: почитување на човековото достоинство, слобода, 

демократија, еднаквост, солидарност, владеењето на правото и човековите права. Целите на 

стратегиите на секоја земја-членка на ЕУ и акциони планови се да се обезбеди и да се зајакне 

благосостојбата на општеството и поединецот, заштита на јавното здравје и да се обезбеди висок 

степен на безбедност. Република Македонија ги инкорпорира овие пристапи, принципи и цели во 

својата политика за дрога и пред пристапувањето кон ЕУ и работи на нивниот понатамошен развој и 

подобрување. Во таа насока, Стратегијата за дрога на Република Македонија ги разработува двата 

централни концепти, кои се комплементарни меѓу себе.  
291Дискриминацијата претставува нееднакво постапување спрема луѓето засновано врз определени 

лични особини или карактеристики, односно дискриминациски основи, што вклучува неосновани 

класификации и диференцијации во даден правен контекст. Дискриминацијата има повеќе појавни 

облици и таа се појавува како директна и индиректна дискриминација. 
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подаци одговарају високом проценту искуства корисниа дроге са дискриминацијом, 

за шта је 93,3% испитаника одговорило да је дискриминисано. 292 

Анализа је показала да постоји много већи број мушкараца који 

злоупотребљавају дроге од жена, 84% мушкараца, у поређењу са 16% жена, свих 

испитаника укључених у студију. Подаци из дискусија у фокус групама указали су 

да су паркови најчешће место окупљања корисника дрога. Најчешћи облици 

употребе дрога су инектирање и пушење хероина „на фолији“. Током техно забава 

врло често се користе синтетички лекови и таблете (законом дозвољени лекови) 

који садрже контролисане супстанце, обично трамадол и диазепам, у комбинацији 

са алкохолом. Лекови се набављају код дилера. Током викенда долази до значајног 

нарушавања јавног реда и мира под дејством дроге. Марихуана је најчешће 

коришћена, а следе хероин и синтетичке дроге. Чест је случај злоупотребе метадона 

који се набавља из апотека, али и од центара за лечење зависности (продаја 

примљене недељне терапије метадоном на „црном тржишту“). Три фокусне групе 

истакле су потребу за обуком полицајаца, посебно за ново-дизајниране дроге. До 

сада у затворима није спроведено ниједно истраживање злоупотребе дрога. Једине 

информације о употреби дрога у затворима су одређене медијске приче, као и 

годишњи извештаји омбудсмана РСМ. Изменама и допунама Закона о контроли 

опојних дрога и психотропних супстанци 2016. године, услове за узгајање канабиса 

у медицинске сврхе регулисала су правна лица која су након испуњавања услова у 

погледу простора, опреме и особља, оцењена од стране Комисије Министарства 

здравља, уз одобрење за узгајање канабиса у медицинске сврхе и претходну 

сагласност Владе Републике Северне Македоније. Правно лице, узгајивач канабиса 

у медицинске сврхе, суву масу биљке обрађује искључиво у Републици Северној 

Македонији од правног лица које има лиценцу за производњу екстраката канабиса. 

Канабис узгајан у медицинске сврхе у Републици Северној Македонији могу 

користити правна лица која имају дозволу за производњу екстраката канабиса и 

прерађивати искључиво у Републици Северној Македонији. Усвајањем овог закона 

омогућен је извоз сувог цвећа добијеног узгајањем канабиса у медицинске сврхе, 

тако да је правним лицима која се баве узгојем канабиса омогућено пласирање већ 

произведених количина сувог биљног производа као опојних дрога на тржишта 

Европе и шире, поштујући међународне конвенције. и европско законодавство које 

уређује ову материју. До сада је у Републици Северној Македонији одобрење за 

узгајање канабиса у медицинске сврхе, након претходно прибављене сагласности 

 
292

Истражување на искуствата и знаењеата за спречување и заштита од дискриминација на 

ранливите групи на граѓани, ЕСЕ, Скопје, 2019.  
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Владе Републике Северне Македоније, добило двадесет девет компанија, са 

тенденцијом повећања тог броја. 

Интерес за улагање у Републику Северну Македонију за узгајање канабиса 

у медицинске сврхе резултат је повољне пословне климе, као и јефтине радне снаге 

на тржишту рада. Интересовање се повећало и због брзог пораста цена уља 

канабиса и сувог цвета биљке канабиса на светском тржишту акција. Надзор над 

спровођењем овог закона и прописа заснованих на овом закону врше 

Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Министарство унутрашњих послова, Агенција за лекове и медицинска средства, 

Министарство финансија - Царинска управа РСМ, Агенција за контролу узгајања 

и вађења канабиса и производње канабиса и производа од канабиса у медицинске 

и научне сврхе и друге државне институције. Последњих година проблем илегалне 

трговине дрогом постао је посебно акутан изменама Закона о опојним дрогама, 

којима је дозвољена производња канабиса у медицинске сврхе. Веома често овај 

канабис, услед бројних злоупотреба у надзору и контроли процеса узгајања 

канабиса у медицинске сврхе, завршава на домаћем тржишту. Бројне полицијске 

акције за заплену великих количина марихуане учестале су у сарадњи са 

регионалном полицијом и ДЕА. Проблем постаје нарочито актуелан и озбиљан са 

најавама о потреби легализације употребе марихуане за личну употребу. 

Запањујућа је чињеница велике подршке појединих невладиних организација, као 

и став Владе РС Македоније који се најављује по овом питању. Да ли ће употреба 

марихуане за личну употребу у малим количинама бити дозвољена и законски 

регулисана, показаће будућност. Међутим, овом питању треба приступити врло 

пажљиво и опрезно, јер је будућност младих генерација можда доведена у питање. 

Све већа могућност доступности опојних дрога, посебно марихуане у нашем 

друштву преноси се и у затворско окружење. Постоји неколико узрока све веће 

злоупотребе психотропних супстанци и опојних дрога данас. Један од 

најизраженијих узрока су сиромаштво, финансијски и економски проблеми, 

нефункционалне породице, неплодност, опадајуће породичне и социјалне 

вредности. 293 

Употреба психотропних супстанци и опојних дрога често је повезана са 

кривичним делима и извршењем кривичних дела која су директно или индиректно 

повезана са употребом опојних дрога. Према студији, стереотип о просечном 

кориснику дроге је да је то особа која ни на који начин не доприноси друштву, особа 

која је незапослена или неспособна за рад и која не плаћа порез; особа коју носи 

држава на грбачи, јер је неопходно платити трошкове рехабилитације, програме 

 
293Ј. Букелић, Дрога мит или болест, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1998, стр. 43. 
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набавке игала итд...; особа која наноси штету предозирањем, физичким повредама и 

болестима, шири заразне болести и инфекције итд. 294 

 Трговина наркотицима и њена употреба, такође су забележени у затворским 

условима, према Извештају омбудсмана РСМ за 2017. годину. Дрога је била лако 

доступна у затворима упркос јакој контроли и надзору. Велики број затвореника 

зависника такође служи казну у затворима, што захтева лечење. Пример када се 

зависност од дроге стиче у затвору није редак случај. Из ових разлога, затворске 

службенике треба адекватно обучити, јер је изузетно важно да знају препознати и 

реаговати на симптоме и индикаторе зависности код затвореника у циљу пружања 

адекватне здравствене и психолошке помоћи тим људима. Показатељи који се могу 

користити за идентификовање злоупотребе дрога у затворима могу се поделити на 

физичке, емоционалне, личне, радне, социјалне и друге. Физички знаци злоупотребе 

дрога су најчешће: 1) Лош физички (аскетски) изглед, бледило, отечено (надуто) 

лице; 2) нагли губитак тежине или повећање телесне тежине, смањен апетит; 3) 

Повећана потреба за шећером и слаткишима; 4) чести здравствени поремећаји, 

мучнина, повраћање, знојење; 5) продужени кашаљ и респираторне инфекције; 6) 

хладни и знојни дланови код руковања; 7) Умор и брзи замор и 8) Тешко и споро 

ходање; 9) Црвенило у очима, осетљивост на светлост и празне очи; 9) Осип и 

опекотине на телу, убод игле, нехигијенски и лош лични изглед. 

Емоционални знаци злоупотребе дрога су: 1) честе промене расположења, 

халуцинације и кризе; 2) Радикалне промене расположења 3) Агресивно понашање, 

нестрпљење и нервоза; 4) Заборав, недостатак концентрације и тешко одржавање 

пажње; 5) демотивација и губитак интереса за било какве активности; 6) 

Психолошке промене у личности, смањење самопоуздања, депресија и повлачење 

у себе; 7) Смањена способност расуђивања и понашање без преговора. 

 Лични знаци злоупотребе дрога су: 1) поремећени односи са члановима 

породице и другим осуђеницима; 2) несарадња и непријатељство према породици, 

осуђеницима, адвокатима и запосленима; 3) Незаинтересованост за бесплатне 

активности у затвору; 4) агресиван третман према затворском особљу и осталим 

осуђеницима; и 5) Кршење правила понашања. Знаци за злоупотребу дроге су: 1) 

Губитак интереса за рад и друге активности; 2) Недостатак концентрације на послу; 

3) Неповерење, негативан однос према затворском особљу и 4) Проблеми са 

дисциплином и непридржавање радних обавеза. Друштвени знаци употребе дроге 

су: 1) Свађе са другим осуђеницима, туче, крађе; 2) Сумњиво понашање; 3) 

 
294Why wouldn’t I discriminate against all of them? –A report on Stigma and Discrimination towards the 

Injecting Drug User Community, Australian Injecting and Illicit Drug Users League (AIVL), Canberra, 

Australija, 2011, стр. 48 
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Увредљив говор и употреба мржње непознатих речи (сленг); лажљиво и непоштено 

понашање итд. Остали разлози: 1) Пушење без престанка; 2) Честа употреба капи 

за очи; 3) Поседовање посуђа потребног за употребу дроге (кашика, таблете итд.). 
295 

Зависност од дроге је тешко излечива болест. Још је теже лечити је у 

затворским условима због бројних специфичности затворског окружења. Стога се 

с правом истиче да је лечење зависности праћено великом неизвесношћу у 

медицинској пракси. 296 

Овиснике о опојним дрогама у затворима често дискриминишу други 

затвореници, а понекад и затворско особље. То се посебно односи на тренутке када 

су зависници од дроге у кризи. Стога, када имају посла са таквим особама, 

службеници треба да обрате посебну пажњу на случајеве када се суоче са 

апстиненцијском кризом и затраже одговарајућу медицинску и здравствену 

заштиту за њих. У супротном, то може бити кобно за здравље таквих осуђеника. 

Синдром апстиненцијске кризе настаје када се употреба опојне супстанце заустави 

или поново употреби након одређеног временског периода. То је несумњиви 

показатељ, знак да је особа зависна од наркотика.297 Обично апстиненцијска криза 

траје од пет до десет дана. Изражава се снажним променама у метаболизму и 

сомато-вегетативним појавама. Постоје различити начини за превазилажење ове 

кризе.298 У таквим ситуацијама је неопходна медицинска помоћ и одвајање 

зависника од околине у којој борави, како би се избегли могући други проблеми 

као резултат кризе. 299 

Затворима недостаје детаљно истраживање дискриминације по овој основи. 

Према истраживању које је спровела невладина организација ЕСЕ 2019. године, 

 
295 Б. Илић, Дрога међу вашом децом, (приручник за родитеље), Друштво за борбу против 

наркоманије, (Свилајнац : ГЕА), Београд 2002.  
296С. П. Петровић, Дрога и људско понашање, Бигз, Београд, 1983. године, стр. 247-249. 
297Ibidem. 
298Ibidem. 
299 Апсиненцијалната криза (синдром) се манифестира на четири фази. Првата фаза се 

карактеризира со желба и барање за дрога, нерасположение, психичка напнатост, несоница и губење 

на апетитот. Оваа фаза вообичаено трае од 8 до 12 часа од последното земање на дрогата и трање 

12 часа. Во втората фаза наведените синдроми прогресираат и траат од 24 до 40 часа од последното 

земање на дрогата. Најчесто зависниот во оваа фаза има треска, напади со потење и напнатост. 

Третата фаза започнува по 40 часа кога на овие симптоми е надоврзува и болка во мускулите, 

вознемиреност и психомоторна агитација. Четвртата фаза се појавува околу 72 часа од последното 

земање на дрогата. Таа се карактеризира со максимален инстензитет на сите наведени симптоми 

пропратени со стомачни болки, проливи и повраќања. Како резултат на тоа зависникот делува 

изнемоштено и уплашено со треска во телото.    
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93,3% испитаника зависних од дрога рекло је да се суочава са дискриминацијом по 

овом основу, што указује да разлог дискриминације није увек здравље људи, већ 

њихов положај у друштву, прихватање од стране друштва, поступање полиције као 

да су најгори криминалци, перцепција да је употреба дрога злочин и тако даље. 300 

Само су две особе одговориле да су доживеле дискриминацију на основу пола. Из 

података није јасно да ли је у овим случајевима дискриминације дошло до 

укрштања по неколико основа (на пример, припадност маргинализованој групи, 

здравствени статус итд.), С обзиром на то да је било дозвољено више одговора на 

ово питање. Социјална и здравствена заштита су подручја у којима се људи који се 

дрогирају најчешће суочавају са дискриминацијом (70%) њих, 20% испитаника 

одговорило је да се суочило са дискриминацијом у области радних односа и 

правосуђа и управних органа. Остали испитаници који су се дрогирали изјавили су 

да су се суочили са дискриминацијом у приступу робама и услугама образовања, 

науке и спорта, а један испитаник је дискриминисан у погледу права на чланство у 

политичкој странци. Неколико извора потврђује да су људи који се дрогирају жртве 

системске дискриминације, што потврђују и подаци из ове анализе, која је заправо 

највећа препрека пријављивању случајева дискриминације, због страха од 

виктимизације и лошијег поступања након пријаве. Наиме, 83,3% испитаника 

имало је искуство дискриминације од стране државног органа, једно лице са 

дискриминацијом од стране јединице локалне самоуправе, док су две особе 

изјавиле да су имале искуство дискриминације коју је починило физичко лице. 

Упркос великом проценту искустава дискриминације људи који се дрогирају, они 

немају довољно знања о расположивим механизмима заштите од дискриминације. 

Готово сви испитаници у интервјуима (93,3%) одговорили су да у случају 

дискриминације грађани могу тражити заштиту од организација цивилног 

друштва, а неки од њих су додатно одговорили да се заштита може тражити од 

омбудсмана (40%), 13,3% у ЦПД-у и 6,6% на суду. 

 

 

 

 

  

 
300Истражување на заштита од  дискриминација.., стр. 58. 
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4.2. Особе које живе са ХИВ-ом у затворима 

 

Република С. Македонија је једна од земаља на свету301 која је успела да 

обезбеди мултисекторски приступ одговору на ХИВ/АИДС. 302 Управо је овај 

приступ обезбедио одржавање ниске преваленције инфекције која је локализована 

унутар група са највећим ризиком. Међутим, то не значи да је борба против 

ХИВ/АИДС-а у потпуности добијена.303 Континуирани напори у овој области, 

интегрисани и усклађени приступ доприносе бољем суочавању с њом, не 

дозвољавајући промену епидемиолошке слике у земљи. 304 

Према биолошким студијама и студијама понашања из 2010. године, и даље 

постоји значајан ниво ризичног понашања међу корисницима дрога који 

инектирају дрогу, сексуалним радницима и осуђеницима који служе затворске 

казне. Тренутни тренд нових инфекција ХИВ-ом и високих стопа заразе 

хепатитисом Ц код корисника дрога то потврђује. 305 Преваленца ХИВ-а је ниска, 

укључујући ризичне популације. 306 Република Северна Македонија има најнижи 

ниво ХИВ-а оболелих у поређењу са свим осталим земљама у региону. 307 

Први ХИВ позитиван случај у Републици Сев. Македонији регистрован је 

1987. године. Први случај оболеле од АИДС-а регистрован је 1989. године, а прва 
 

301 Во 2010 година, од ХИВ/СИДА во светски рамки починале 1,8 милиони лица, од кои 1,3 милиони 

живееле во суб Сахарска Африка. Во периодот од 1997 до 2010 стапката на нови инфекции со ХИВ 

опадна за 21%. Во моментот, 15 милиони луѓе во светски рамки имаат потреба од третман со АРВТ. 

Од нив 10,6 милиони лица живеат во Африка. Просечно околу 3.200 новоинфицирани луѓе со ХИВ, 

секој ден се ставаат на третман со АРВТ во светот (или вкупно на годишно ниво 6,6 милиони лица се 

на АРВТ), но повеќе од 7.100 дневно или (2,6 милиони на годишно ниво) и остануваат инфицирани 

со вирусот без примена терапија. Лицата кои живеат со ХИВ/СИДА се во најпродуктивните години 

од својот живот (од 15-49 години). Во Источна Европа и Централна Азија бројот на лица кој живеат 

со ХИВ се зголеми за 250% 
302Види Национална стратегија за ХИВ 2012-2016, стр. 2. 
303Ibidem. 
304Ж.Караџовски, Епидемиолошки извештај 1987-2010,Институт за јавно здравје Скопје, 2010. 
305 Во Источна Европа хетеросексуалниот контакт останува доминантен начин на трансмисија на 

ХИВ (48%). Лицата кои интравенозно инјектираат дрога, а кое е многу присутно во Русија, 

учествуваат со дури 43% во регионот на источна Европа. Во Централна Европа и Балкан во 

последните неколку години предоминантен начин на трансмисија на ХИВ останува сексуалниот 

контакт помеѓу мажи (МСМ) – 29%, по што следи начинот на ширење на ХИВ преку хетеросексуален 

контакт – 24%. 
306Национална стратегија за ХИВ..,стр.10. 
307Ibidem. 
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смрт од АИДС-а у Републици Сев. Македонији регистрована је 1990. године. У 

периоду 1987-2011. године, укупно 146 особа било је регистровано са ХИВ/АИДС-

ом. У периоду 2005-2011. године када је у Реп. Сев. Македонија спровела активности 

Глобалног фонда при Министарству здравља, укупно је регистровано 76 особа које 

живе са ХИВ/АИДС-ом, односно више од половине од укупног броја регистрованих 

случајева у земљи. Ово је првенствено због повећане активности свих 

заинтересованих страна укључених у спровођење ВЦТ за ХИВ на свим нивоима, као 

и промоције и доступности услуга и институција за тестирање на ХИВ за општу 

популацију, посебно осетљиве групе и младе људе, са циљем да се добије реалнија 

цифра броја људи који живе са ХИВ/АИДС-ом у Реп. Сев. Македонији. Пракса 

Европског суда за људска права који се односи на здравље људи и заразу ХИВ-ом је 

различита. Тако је у случају Китин в. Русија закључује да „незнање о ширењу АИДС-

а ствара предрасуде које стигматизују и маргинализују особе заражене ХИВ-ом ... 

као резултат тога, ХИВ-позитивни људи су рањива група са историјом предрасуда и 

стигме“. Грчка Суд утврдио је да су се ХИВ позитивне особе суочавале са низом 

проблема, не само медицинских, већ и професионалних, социјалних, личних и 

психолошких .... дубоко укорењених предрасуда, чак и међу најобразованијим 

људима.308 

У Републици Сев. Македонији још увек постоје погрешна схватања о начину 

преношења ХИВ инфекције и она су важан фактор који доприноси продуженом 

ризичном понашању и стигматизацији људи који живе са ХИВ/АИДС-ом. 309 

У популацијама сексуалних радника и особа које убризгавају дрогу, постоји 

позитиван тренд у погледу употребе кондома током последњег полног односа, док 

је у осталим групама негативан тренд употребе кондома у односу на 2007. годину. 

Подаци о употреби кондома током аналног односа нису задовољавајући, проценат 

употребе се креће од 30-50% у различитим групама становништва. Употреба 

кондома код људи који имају сексуалне односе под дејством алкохола/дрога креће 

се у распону од 10-18%, што је врло низак проценат и потенцијални ризик од ХИВ-

а и других полно преносивих инфекција (СПИ). Из налаза биолошких и 

бихејвиоралних студија из 2010. године може се закључити да и даље постоји 

значајан ниво ризичног понашања међу инектирајућим корисницима дрога, 

сексуалним радницима и осуђеницима на издржавању затворске казне. Тренутни 

тренд нових инфекција ХИВ-ом и високих стопа заразе хепатитисом Ц код 

корисника дрога то потврђује. Повезани ниво стигме и дискриминације међу 

 
308Ж. Попоска, Л. Јовевски, op. cit., стр. 21. 
309Националана стратегија..,, стр. 11. 
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ризичним групама и људима који живе са ХИВ/АИДС-ом и даље је висок. 310 Подаци 

из неколико студија спроведених у овим групама потврђују и даље висок ниво 

стигме и дискриминације корисника инекцијских дрога, сексуалних радника, 

осуђеника и особа које живе са ХИВ-ом. 311 

Затвори се сматрају окружењем високог ризика за пренос ХИВ-а. Бројни 

фактори доприносе овом стању: убризгавање дрога, тетовирање нестерилном 

опремом, незаштићени секс, високе стопе силовања, као и подстандардни услови и 

пренатрпаност. Побољшањем животних услова у затворима, посебно у новом делу 

Затвора у Идризову, који покрива чак 3/5 укупног броја осуђених, очекује се 

значајно смањење ризика и спречавање појава  инфицираних осуђеника ХИВ-ом. 

Тренутно у Македонији има преко 210 регистрованих ХИВ пацијената, од којих је 

20 откривено у 2012. години, а 24 у 2013. години, само 11 у 2014. години. Према 

Институту за јавно здравље, најчешћи фактор ширења заразе је пракса незаштићеног 

секса. У затворским условима, према изјавама осуђених, ово је табу тема, иако су 

сви који су дуго провели у затвору видели или чули за хомосексуалне везе и 

сексуално насиље. Упркос томе, случајеви пријављивања затворским властима су 

врло ретки. У досадашњој судској пракси нису забележени извештаји о 

затвореницима, нити је спроведен поступак, упркос сумњама и гласинама о таквим 

догађајима у затворима. 312 

Према истраживању које су спровеле невладине организације, најчешћи 

разлог ширења ХИВ-а у затворима је сексуално насиље између затвореника, као и 

незаштићени секс.313 Побољшање животних услова у затворима и смањење броја 

осуђених у ћелијама значајно ће допринети спречавању ширења ХИВ-а међу 

затвореницима. Да би повећали заштиту од ХИВ/АИДС-а у затворским условима, 

 
310Според Светската здравствена организација, здравјето претставува состојба на целосна физичка, 

психичка и социјална благосостојба, а не само на отсуство на болест или на телесни недостатоци. 

Оваа основа ги штити лицата од нееднаков третман врз основа на сегашната, но и поранешната 

здравствеа состојба. Врз основа на тоа дискриминацијата по основ на здравствената состојба се 

однесува и на психичкото и менаталното здравство. 
311За судската пракса на Европскиот суд за човекови права поврзани со дискриминација по основ на 

ХИВ да се види повеќе случајот Kiytin v. Russia и GN v. Italy. 
312Освен дискриминацијата по основ на здравствената состојба многу често во практиката оваа основа 

е тесно поврзана со дискриминацијата по основ на припадност на маргинализирана група и сексуална 

ориентација. За дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација види повеќе во случајот на 

Европскиот суд за човекови права Vallianatos and others v. Greece, X and others v. Austria и Smith and 

Grady v. UK. 
313 Свидетелство: ХИВ превенција меѓу мажи кои имаат секс со мажи, Македонија, 2011, МФПР, 

Глобален форум за МСМ и ХИВ, УНФПА, ХЕРА и ЕГАЛ 
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епидемиолози дају опште препоруке о заштити које би затворске власти требало да 

спроводе. С тим у вези, препоручује се: 

- побољшање опште хигијене и побољшање квалитета здравствене заштите и 

неге затвореника;  развој и примена програма за континуирано информисање свих 

затвореника о начину заштите од ХИВ инфекције, као и опасности од других 

инфекција пренетих крвљу и сексом, са посебним освртом на безбедно понашање;  

континуирана едукација за цело затворско особље, о начинима заштите током 

професионалне изложености крви и крвним дериватима за које се сумња да су ХИВ 

или друге инфекције преносиве крвљу и о превазилажењу стигме и дискриминације; 

спровођење одрживог програма континуиране дистрибуције кондома међу особама 

на издржавању затворске казне; поштовање права затвореника на добровољно 

саветовање и тестирање на ХИВ; поштовање права затвореника у случају потребе да 

им се дозволи да примају антиретровирусну терапију, у складу са важећим 

протоколом за бесплатно за те особе; програм за лечење корисника дрога који 

издржавају затворске казне, са посебним освртом на интравенске кориснике дрога 

Према истраживању невладине организације Хера, проблем насиља је стварност у 

затворима у земљама у транзицији, где се интерна затворска хијерархија заснива на 

кастинском систему, који подржавају и чак прихватају неке затворске власти. 

Постојање таквог система неизбежно штетно делује на затворенике нижег слоја, у 

екстремним случајевима приморавајући неке од њих да прихвате сексуалне нападе 

и буду жртве насиља. То укључује незаштићени секс који може довести до 

преношења ХИВ-а. Према тренутној ситуацији у македонским затворима, није 

регистрован ниједан случај сиде. Хера је спровела добровољно тестирање на ХИВ и 

саветовање затвореника. У Македонији се повећао број оболелих од АИДС-а у 

поређењу са претходним годинама. 

У циљу повећања заштите од ХИВ-а у затворима, Стратегија предвиђа 

посебан одељак о превенцији међу осуђеницима који издржавају затворске казне и 

притвореницима. Главни стратешки циљ је одржавање ниске преваленције 

ХИВ/АИДС-а/СПИ међу осуђеницима који издржавају затворске казне. У том 

правцу предвиђене су следеће стратешке интервенције: 1. Одржавање и проширење 

Служби за смањење штете од интравенске употребе дрога кроз супституциону 

превенцију и лечење злоупотребе дрога у КПЗ Идризово и КПЗ Скопље за 

осуђенике. 2. Оснивање служби за превенцију и лечење злоупотребе дрога за 

осуђена лица која издржавају затворске казне у другим казнено-поправним заводима 

у Републици Сев.  Македонији; 3. Одржавање информативних и едукативних сесија 

о превенцији ХИВ/АИДС-а/СПИ/ употребе дрога за осуђена лица на издржавању 

затворске казне; 4. Одржавање информативних и едукативних сесија за превенцију 

ХИВ/АИДС-а/СПИ / употребе дрога за службенике у казнено-поправним заводима; 
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5. Припрема информативно-едукативних материјала у циљу информисања, 

образовања и спречавања ризичних ситуација у затворима за осуђена лица на 

издржавању затворских казни и службенике из казнено-поправних завода; 6. 

Расподела бесплатних кондома међу осуђеним особама на издржавању затворске 

казне; 7. Сарадња са организацијама цивилног друштва у превенцији, подршци и 

лечењу ХИВ/АИДС-а /СПИ/ употребе дрога осуђених лица која издржавају 

затворску казну; 8. Развој процеса и протокола за поступање са осуђеним лицима на 

издржавању затворске казне у сарадњи са Министарством здравља и невладиним 

организацијама у дистрибуцији супституционе терапије, здравствену заштиту особа 

које живе са ХИВ/АИДС-ом. 

 

 

4.3. Особе са психичким сметњама и интелектуалним инвалидитетом у затворима 

 

 Људи са инвалидитетом су често дискриминисани због менталних и 

физичких сметњи. Дискриминација по овом основу је прављење било какве 

разлике, искључења или ограничења на основу инвалидности. Овај облик укључује 

све облике дискриминације.314 Ова врста дискриминације присутна је у 

свакодневном животу, као и у затворима, јавља се у облику недостатка адекватног 

смештаја, као што је недостатак одговарајућег приступа објектима, лифтовима, 

средствима и помагалима за сигурно кретање и помоћ итд. 315 

 Према судској пракси Европског суда за људска права у случају Алајос Кисс 

в. Мађарска наводи се да су особе са инвалидитетом изложене историјским 

предрасудама са трајним последицама које су резултирале њиховом социјалном 

искљученошћу.316 

Такве предрасуде садржане су у законским стереотипима који забрањују 

индивидуалну процену капацитета и потреба особа са менталним инвалидитетом. 

Усвајањем Закона о спречавању и заштити од дискриминације 2019. године317 

створени су нормативни предуслови за значајно побољшање система и 

 
314Судот на правдата на Европската унија цо случајот Sonia Chacon Navas v. Eurest Colectividades 

Saпопреченоста ја дефинирал како „ограничување кое е резултат на физичка, ментална или 

психолошка препрека која го псречува учеството на засегнатото лице во професионалниот живот.“ 
315Повеќе види Водич за основи за дискриминација,OSCE, 2013, стр. 39-41. 
316Види  Ж.Попоска, Л. Јовевски, Антидискриминационо право,OSCE, Скопј,е 2017, стр. 21. 
317 Службен весник на РСМ“ бр. 08-2888/1 од 16 мај 2019 година 
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институционалних механизама који гарантују једнакост и осигуравају превенцију 

и заштиту од дискриминације. Примена закона у великој мери је условљена 

оснивањем и функционисањем Комисије за превенцију и заштиту од 

дискриминације (у даљем тексту Комисија), као посебног тела за промоцију 

једнакости и недискриминације у друштву и пружање заштите лицима која су 

претрпела дискриминацију. Најчешћи основи дискриминације у овој заједници су 

инвалидност, здравствени статус и национална или етничка припадност, а подручја 

дискриминације су социјална и здравствена заштита, радни односи, приступ 

робама и услугама, као и образовање, наука и спорт. Већина особа са 

инвалидитетом (70%) дискриминацију препознаје као неједнак третман, док их 

33% дефинише као ограничавање права и спречавање приступа роби и услугама 

(30%). У погледу уживања једнаког третмана у друштву, само 17% особа са 

инвалидитетом сматра да ужива једнак третман у друштву; 30% мисли да нема 

једнак третман, а 53% сматра да делимично има једнак третман у друштву. 

Сходно томе, чак 73% особа са инвалидитетом сматра се дискриминисаним 

у нашем друштву, за разлику од 27% који верују да нису дискриминисани. 

Најчешћи основ за дискриминацију била је инвалидност, са којом се суочило 57% 

особа са инвалидитетом, затим здравствени статус (30%) и националност (20%). 

Свака трећа особа са инвалидитетом (33%) суочила се са дискриминацијом у 

области радних односа и социјалне и здравствене заштите, док се 20% њих суочило 

са дискриминацијом у приступу робама и услугама. Дискриминацију су најчешће 

чинили државни органи (47% или 14 испитаника), ЈЛС (27% или 8 испитаника) и 

појединци (27% или 8 испитаника). Особе са инвалидитетом су нагласиле потребу 

за више информација и већим присуством у медијима, дневним вестима и 

штампаним медијима, јер немају све особе са инвалидитетом приступ Интернету и 

не знају како да користе овај алат. Неопходно је ојачати капацитете особа са 

инвалидитетом и њихових репрезентативних организација за заговарање и 

укључивање у усвајање политика које утичу на особе са инвалидитетом, посебно 

за борбу против дискриминације на основу инвалидности. Неопходно је ускладити 

законодавство, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом, коју је 

наша држава ратификовала и према којој је концепт инклузивне једнакости и 

недискриминације постављен као принцип и као право. Особе са инвалидитетом 

свакодневно се суочавају са неприступачном инфраструктуром и објектима, али и 

са препрекама у остваривању својих права и пружању одређених услуга од стране 

институција. Јавне установе и просторије су углавном неприступачне за особе са 

инвалидитетом. Такође, информације често нису дате у формату који је доступан 

људима са инвалидитетом. Веб локације институција, медија, често нису доступне 

особама са сензорним и интелектуалним инвалидитетом. Наша држава је дужна да 



 
 
 
 

165 
 

обезбеди приступачност - како физичку, тако и приступ информацијама за особе са 

инвалидитетом (према члану 9. ЗЗЗП). Језик знакова, Брајева азбука и лако 

разумљиви формати су ограничени и недовољно промовисани и морају бити 

доступни особама са инвалидитетом. 

Особе са инвалидитетом, могу се појавити и као лица осуђена на издржавање 

затворске казне. Њихове потребе често се јављају као основа за дискриминацију. У 

том смислу, како би се спречила дискриминација по овом основу, веома је важно 

да надлежне особе идентификују особе са таквим потребама, препознају проблем 

и на њега одговарајуће одговоре. У ту сврху нема сумње у потребу образовања за 

превенцију и спречавање дискриминације и одговарајућег одговора на њу од 

стране запослених у затворским институцијама. Такође је неопходно уклонити све 

могуће предрасуде у вези са комуникацијом са тим људима, како би ти људи били 

мање узнемирени или одвојени од групе. 

 

 

4.4. Старије особе у затворима 

 

Старост је такође основа за дискриминацију и односи се на старост особе 

која је потенцијална жртва дискриминације.318 Дискриминација на овој основи 

дубоко је укорењена у предрасудама и стереотипима у друштву да особине човека 

потичу из његовог доба. Понекад се у законодавству предвиђа другачији третман. 

Као резултат овог основа за дискриминацију, појам ејџизам се појавио као дубоко 

непријатан феномен који осећају млади или средовечни људи.319 Сходно томе, 

старосна заштита не односи се само на особе које се сматрају старијима или 

млађима, већ и на било коју особу која је потенцијално била подвргнута 

недозвољеном и неједнаком третману због својих година. Специфична за ову врсту 

основа за дискриминацију је чињеница да људи током читавог живота услед 

природног процеса раста и старења могу бити део обе заштитне групе. У судској 

пракси Европског суда за људска права, која се односи на затворску средину, 

преовлађују случајеви дискриминације особа на основу малолетништва.320 

Међутим, нема случајева у којима су се подносиоци представке жалили на старосну 

 
318Повеќе види кај Б. Кадриу, Старосната дискриминација во меѓународното право за правата на 

човекот, Правен факултет Јустинијан Први Скопје, 2010. 
319 R. Butler, Age-ism, Another form of Bigotry, The Gerontolist, 1969.  
320За ова повеќе да се види во случаите D.G. v. Ireland, Boumar v. Belgium и T. v. Great Briatain. 
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дискриминацију. У пракси су већина осуђених млади. Случајеви појаве 

починилаца кривичних дела, ређи су у старости. Међутим, постоје случајеви када 

се старији осуђеници или старији осуђеници са инвалидитетом могу појавити као 

жртве дискриминације и неједнаког поступања између самих затвореника. 

Међутим, могућност неједнаког третмана или немогућност остваривања одређених 

права због физичких или других препрека може произаћи и од надлежних 

затворских власти. Стога је веома важно поштовати законодавство, као и спречити 

дискриминацију у пракси у таквим случајевима. Разлози дискриминације за старије 

затворенике су у већини случајева резултат издржавања дуготрајних казни затвора 

или доживотног затвора. Потребе млађих и старијих осуђеника су различите. Стога 

затворске службе треба да буду опрезне у поступању са особама у зависности од 

њихове старости и потреба, како би се избегла дискриминација. 

 

 

4.5. Превенција радикализације у затворима 

 

Као резултат ширења радикализма у свету, овај феномен добија замах на 

територији Републике Сев. Македоније. Присуство десничарских група и 

екстремистичких верских група доводи до појаве насилног екстремизма и других 

злочина против територијалног интегритета и безбедности државе. По својој 

природи, насилни екстремизам значи порицање демократских процеса, демократије 

и људских права и слобода. Радикализам је употреба насиља, тероризма и ширење 

страха незаконитим и забрањеним радњама, што представља озбиљну претњу 

човечанству на глобалном нивоу. У затворима издржавају затворске казне и особе 

које су учествовале у сукобима на Блиском Истоку или су се припремале за 

терористичке акте у земљи или иностранству. Због таквих случајева у друштву, али 

и у затворском окружењу, могу се десити случајеви дискриминације на основу 

верских уверења осуђених са муслиманском конфесијом. У том смислу, 

дискриминација се може манифестовати као презир од стране других осуђеника и 

затворског особља, стварајући негативне стереотипе, подстичући дискриминацију, 

подстичући физичко и психолошко насиље, претње и још много тога. Република 

Сев. Македонија има стратешки важан геополитички положај са сложеном 

социјалном и мултиетничком структуром. Стога, грађани морају показати јединство 

у суочавању са организованим криминалом и радикалним идеологијама.321 

 
321Види Ѓ. Марјановиќ, Кривично право Општ дел, Студентски збор, Скопје, 1988. 
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Ово се посебно односи на оне који позивају на насиље и угрожавање 

друштвених и уставних вредности државе. Насилни екстремизам и тероризам 

представљају растућу међународну претњу, па постоји потреба за побољшаном и 

појачаном колективном безбедношћу и међу-институционалном сарадњом. Због 

тога је неопходно да надлежни органи правовремено спрече ове изазове у 

савременом друштву. Насилни екстремизам и тероризам су два одвојена и посебна 

проблема која прете Републици Сев. Македонији, балканским земаљама и широј 

међународној заједници. 322 Ове претње се погоршавају ако се не третирају 

благовремено, континуирано и на одговарајући начин. Пријетње насилним 

екстремизмом и тероризмом комбинују се и испреплећу и налазе се на одређеним 

геополитичким локацијама унутар и изван граница националних држава. Притом се 

морају узети у обзир добре праксе да што се више развијају, унапређују и одржавају 

способности и капацитети за спречавање насилног екстремизма, то ће мање 

капацитета и способности бити потребно користити у борби против тероризма. 

Превентивни приступ радикализацији и насилном екстремизму најекономичнији је 

начин за решавање овог проблема. Не сме се премало третирати или потпуно 

занемарити, с обзиром на то да је употреба силе увек последња, а не прва и једина 

опција одговора. Радикализација сама по себи не представља претњу друштву 

уколико није повезана са насиљем или другим незаконитим радњама, попут 

подстицања на мржњу, што је законски дефинисано у складу са међународним 

правом о људским правима. Терористичка радикализација је, међутим, динамичан 

процес кроз који је појединац у стању да прихвати терористичко насиље као могући, 

чак и легитимни ток акције. Не постоји јединствени профил који обухвата све 

терористе, нити постоји јасно дефинисан пут који појединца води до тероризма. 

Профили изграђени на стереотипним претпоставкама заснованим на религији, раси, 

етничкој припадности, полу, социо-економском статусу итд. они нису само 

дискриминаторни, већ и неефикасни, ризикујући да погоршају и подстакну ширење 

оба феномена. Из ових основних разлога, идентификација тероризма било које 

националности, религије или етничке припадности мора бити одбачена. Затвор није 

намењен само кажњавању починиоца кривичног дела. Такође има функцију 

ресоцијализације, да исправи починиоца и да не понови нови злочин. Због тога је у 

таквим случајевима неопходно континуирано побољшавати услове у затворима, 

едуковати починиоце, пружати психосоцијалну подршку итд..., како би увидели 

грешке које су направили и променили животне перцепције. 

 

 
322 В. Камбовски, Казнено право, Општ дел, Култура, Скопје, 2004. 
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4.6. Ванредне ситуације и рањивост лица лишених слободе 

 

 Ванредне ситуације и околности такође утичу на функционисање затвора. 

Стога је неопходно правилно планирање за спречавање и управљање у ванредним 

ситуацијама. Потребан је добар систем који ће функционисати у пракси, припрема 

и информисање свих заинтересованих страна о ванредном стању (природна 

катастрофа, ванредна ситуација, криза). Један од тих примера је пандемија вируса 

Covid 19, која у свом ширењу није изостављала ни затворску средину. Да би се 

спречило неконтролисано ширење смртоносног вируса у затворима, такође је 

потребно поштовати здравствене мере ради заштите од вируса Covid 19. У том 

смислу, у македонским затворима осуђеници који су напустили затвор на основу 

суђења, викенда или других радних обавеза и здравствених потреба, након повратка, 

подлежу се низу контрола. Температура се мери одмах на вратима, а за три највећа 

затвора у земљи обезбеђена су брза испитивања на Covid 19. Такве провере се врше 

у КПЗ Идризову, у Затвору  Скопље и у Затвору Штип. 

Упркос пандемији, затвореницима није ускраћено право на одмор и викенд. 

У неколико наврата је Управа за извршење санкција забрањивала коришћење таквих 

погодности због опасности од Covid 19, у зависности од препорука Комисије за 

заштиту од заразних болести. Упркос поштовању мера заштите, међутим, искуство 

показује да је највећи пренос болести заправо преко запослених. Затворске службе 

имају строга правила како би спречиле ширење заразе. Дозери за дезинфекцију 

постављени су на многим местима, обавезно је носити маске, а ако се појаве 

симптоми вируса, ако је потребно, цело одељење се ставља у изолацију, како 

евентуално болесни не долазе у контакт са здравим осуђеницима. Према доступним 

информацијама, Covid 19 је произвео највише заражених у затворима у периоду од 

новембра до децембра 2020. године, од чега је укупно 31 затвореник умро. Да би се 

избегла нежељена смрт осуђених, неопходно је да надлежне институције предузму 

благовремене и координисане акције за потпуну примену препорука СЗО, УН и 

Савета Европе. То је неопходно како би се избегле нежељене ситуације и омогућило 

пуно поштовање права на здравствену заштиту и заштиту људског достојанства лица 

лишених слободе, запослених у затворским установама и породица ове две 

категорије лица. 

Да би се испоштовале мере заштите и избегле озбиљне последице, затворске 

власти су предвиделе оштрије мере у складу са епидемиолошким препорукама. У 

том смислу, предвиђене су новчане казне за запослене који их не поштују и буду 

примећени без маски, 5% плате за ове дисциплинске прекршаје. Потпуна, темељна 

и брза примена препорука надлежних органа, као и међународних организација, 
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императив је за спречавање и сузбијање појаве и ширења Covid -19 међу 

затворском и притворском популацијом.  

Као резултат Covid -19, порастао је број бекстава из затвора, и нереда готово 

у целом свету. На пример, у Италији је било неколико нереда и више бекстава 

откако је влада најавила мере за спречавање Covid -19 у затворима, јер ове мере 

нису биле у контексту препорука СЗО, УН и Савета Европе и сувише су биле 

рестриктивне. Шест затвореника је умрло, а 20 је побегло. У Француској, десет 

дана након смрти 74-годишњег притвореника који је био позитиван на Covid -19, 

пријављено је да је десет затвореника већ било позитивно на Covid -19, док је 450 

других показало различите симптоме и тестирано је. Међутим као резултат првог 

случаја Covid -19 у затворским установама у Француској, између 5.000 и 6.000 

затвореника чека предност превременог пуштања са издржавања казне затвора. 

Посебни проблеми настају у земљама које немају одговарајуће услове, нпр. у 

Колумбији, као резултат затворских нереда изазваних страховима од ширења 

вируса, 23 затвореника су умрла, а 83 рањена, што је навело Колумбију да изврши 

законску амнестију за око 10.000 затвореника. 

Према Европској затворској опсерваторији, у публикацији која анализира 

утицај Covid-19 на затворске установе наводи се мере предузете ради заштите од 

вируса у многим европским земљама. У том смислу, као превентивне мере заштите 

лица лишених слободе и затворског особља наведене су: 1) Ограничење трајања 

посета; 2) Потпуна забрана посета викендом; 3) Честа дезинфекција просторија у 

којима живе осуђеници и раде запослени; 4) Повећање времена проведеног на 

свежем ваздуху; 5) Проветравање просторија; 6) Обавезно ношење заштитних 

маски и рукавица; 7) Обавезно мерење температуре на улазу у затворске 

просторије; 8) Повећана витаминска исхрана; 9) Изолација новопридошлих 

осуђеника; 10) Појачани здравствени надзор; 11) Дозвољена телефонска 

комуникација у циљу смањења депресије и увођење система видео позива и 11) 

Постављање знакова за поштовање мера заштите против Covid-19 и других. 
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4.7. Мигранти као рањива група 

 

 

Последњих година анализа стања и трендова у балканским и европским 

земљама показује повећане миграције и миграциона кретања миграната и избеглица, 

од којих многи припадају осетљивим категоријама особа, као што су: деца без 

пратње, потенцијалне жртве трговине људима, самохрани родитељи са децом, стари 

и особе са инвалидитетом. Такође је дошло до значајног повећања броја илегалних 

миграната и очекује се да ће се овај тренд наставити и у наредних неколико година. 

Мигранти најчешће пролазе кроз Републику Сев. Македонију, јер је та земља 

раскрсница међународних коридора. Постоји и тзв. пут „западног Балкана“ којим је 

само у последње две године прошло преко милион миграната и велики број 

илегалних миграната. Земље порекла илегалних миграната су Сирија, Авганистан, 

Пакистан, земље Блиског Истока и Африка. Илегални мигранти обично улазе са 

јужне границе Републике С. Македоније са Републиком Грчком, на територији 

општине Ђевђелија и околине. Земљу напуштају углавном на северној граници са 

Републиком Србијом, илегалним прелазима у општинама Куманово и Липково. 

Поред тога, у неколико наврата су откривени илегални центри уласка и изласка из 

земље. Постоји и крак кроз АП Косово и Метохију, који се користи као алтернатива 

постојећем коридору кроз Републику Србију. Транзит кроз Републику Сев. 

Македонију врше и организоване криминалне групе. Превоз се обично обавља 

путничким моторним возилима или аутобусима, односно возовима. Изузетно је 

велики и број деце без пратње. Све већи број легалних миграната изазвао је 

инциденте и тензије на граници, што је захтевало укључивање све већег броја снага 

безбедности како би се спречило улазак илегалних или нерегистрованих миграната. 

Да би се обесхрабрио илегални улазак, контролисао и усмерио ток миграната на 

легални улазак и прелазе за миграције, постављена је сигурносна ограда, ојачана на 

деловима границе за које се сумња да се користе за илегални прелазак. Македонске 

снаге безбедности успеле су да спрече улазак преко седам хиљада илегалних 

миграната само током 2016. године. Македонске власти затражиле су билатералну 

помоћ држава чланица ЕУ у погледу надзора и опреме на границама, као и 

пресељења европске граничне полиције, како би помогле македонској граничној 

полицији у патролирању, регистрацији и идентификацији и безбедносним 

проверама. До сада је неколико земаља одлучило да пошаље представнике свохе 

полиције: Хрватска, Мађарска, Србија, Словенија, Чешка, Словачка и Аустрија. 

Такође, борба против трговине људима и даље представља изазов за државу. 

Република С. Македонија је и даље земља порекла, транзита и одредишта, 

као и постојања интерне трговине људима у сврху рада и сексуалне експлоатације. 
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Најчешће говоримо о људима из осетљивих категорија, мотивисаних различитим 

социјалним, економским и социјалним факторима, као што су: сиромаштво, родна 

дискриминација, породично насиље и други лични услови жртве, као што су 

старост, здравствени статус, посебне потребе итд. Ти људи су често мета напада 

одређених криминалаца који их пљачкају. У периоду 2013-2015. године 

идентификовано је 27 жртава трговине људима које су биле мета експлоатације, и 

то: радна снага - 3 особе, полна - 9 особа, радна и сексуална - 9 особа и присилни 

брак - 6 особа. Најчешће је реч о женама. Сходно томе, надлежне институције су 

документовале 244 случаја у вези са трговином људима и илегалном миграцијом. 

У периоду 2013-2015. године трговина људима и илегална миграција пријављена 

је против 338 особа, а 186 особа је осуђено. Од тога је 11 добило условне, а 175 

затворске казне. Притворени мигранти имају право да се према њима поступа као 

према било којој другој особи лишеној слободе. Стога они од самог почетка имају 

право да буду обавештени о ситуацији у којој се налазе и о својим правима која им 

припадају у складу са законским прописима. Све особе су једнаке пред законом, 

без обзира на пол, расу, веру, националност и имају право на заштиту у складу са 

Уставом и позитивним законским прописима. Имају право на преводиоца и 

комуникацију са релевантним дипломатским и конзуларним представницима. У 

том смислу, мигранти уживају сва права и слободе загарантоване међународним 

инструментима, Уставом и законским прописима, укључујући право на азил. 323 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
323Б.Кадриу, Начелото на недискриминацијаво меѓународното право, Тетово, 2013. 
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ГЛАВА V 

5. КРИВИЧНА ДЕЛА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

Aутори: Diana Elena Conac и Cristina Busuioc 

 

5.1. Насиље и породици  

 

Када говоримо о насиљу у породици, било би неопходно дати дефиницију 

појма насиља. „Појам насиља дефинисан је актима који се односе на позив на силу, 

примену силе, принуду или кршење правила и права другог људског бића. Дакле, 

насиље се састоји од низа агресивних понашања којима физички или морално јачи 

подређује слабије: „вршњачко насиље (злостављана деца), насиље од стране 

партнера (претучене жене) или чак различите криминалне радње.“324  

Одељење за правосуђе из Канаде породично насиље дефинише као „сваки 

облик злостављања или занемаривања који дете или одрасла особа доживљавају од 

члана породице или од некога са ким су у породичној заједници и односу.“325  

У Републици Румунији постоји Закон за спречавање и борбу против насиља 

у породици - закон бр. 217/2003. Према Закону бр. 217/2003 за спречавање и борбу 

против насиља у породици оно представља „било коју физичку или вербалну радњу 

почињену са намером и од стране члана породице против другог члана исте 

породице која узрокује физичку, сексуалну или материјалну штету“. Члан 2. истиче 

да је насиље у породици и „спречавање жене у вршењу својих основних права и 

слобода“ насиља.326 Допуњени кривични закон Румуније, у поглављу III, предвиђа 

 
324 Turliuc M.N., Huțuleac K. A., Dănilă O. (2009) - Violențaînfamilie. Teorii, particularitățișiintervenții 

specific, EdituraUniversitățiiAlexandruIoanCuza, Iași, 2009,pg. 

10,https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_inte

rventii_specifice, available on 1.03.2021. 
325 https://www.justice.gc.ca 
326 Monitorul Oficialpartea I nr. 367/29 mai 2003, cap.I, art. 2-1, (2003).-Legeanr.. 217/2003 pentru 

prevenire aşicom baterea violenţei în familie 

 

https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interventii_specifice
https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interventii_specifice
https://www.justice.gc.ca/
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санкције у случају породичног насиља. Такође, новим Законом бр. 233/2020 

отклоњена је могућност помирења страна и избегавања кривичне одговорности у 

случају породичног насиља. 

 

5.1.1. Друштвени контекст породичног насиља у вези са насиљем над женама 

 

Насиље у породици не зависи од старости, пола, нивоа образовања или 

социјалне класе. Оно постоји и код већинског становништва и код етничких или 

сексуалних мањина. Без обзира на то ко је агресор, а ко жртва (жена, мушкарац, дете, 

старија особа), последице насиља у породици су озбиљне. 

Насиље у породици може бити физичко, сексуално, психолошко, ментално, 

вербално и економско. Физичко насиље се односи на физичку агресију која има 

улогу да повреди и нанесе штету човеку или га чак убије. Сексуално насиље се 

односи на сексуални однос или сексуално искоришћавање без пристанка особе. То 

укључује силовање у браку или вези, сексуално узнемиравање или излагање особе 

порнографском материјалу. Психолошко насиље односи се на изазивање 

емоционалне патње. „Ако је доказивање физичког насиља у неким случајевима 

тешко, доказивање психолошког насиља је много теже. То се манифестује ставовима 

попут понижавања у јавности, забране напуштања куће, закључавања жене у кући, 

плашења или застрашивања и претњи... Дакле, у случају психолошког насиља, на 

пример, тешко је доказати чин насиља ако нема претњи. Због тога у правосудној 

пракси нема много примера таквог насиља, иако жртве представљају стања 

узнемирености, страха, опасности, мора се доказати стање напетости и менталне 

патње проузроковане чином насиља“.327  

Ментално насиље се односи на злоупотребу моћи и контроле. Оно генерише 

стања страха, понижења, увреде, терора и претњи. Ментално насиље доводи до 

изолације особе од чланова породице или пријатеља. Вербално насиље се 

манифестује викањем, вређањем, псовкама и оцрњивањем. Говоримо и о 

економском насиљу када је жртва лишена средстава за живот. Када говоримо о 

насиљу у породици, морамо напоменути да се оно обично односи на жене, децу или 

старије особе. Насиље у породици има различите манифестације од физичког 

 
327 Popescu S., Martimof L., (2020). Protecțiarelațiilor de familieîndreptul penal român, 

https://www.juridice.ro/680697/protectia-relatiilor-de-familie-in-dreptul-penal-roman.html, article 

available on 1.03.2021 
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насиља до става пасивности и равнодушности, одбијања помоћи, ироније, 

задиркивања или трајних претњи. Насиље је уско повезано са појмом агресије. 

Студије спроведене у области психологије и социологије откривају да се 

испољавање агресивног понашања учи. Животна средина је важан фактор у овом 

процесу учења. У социјалном окружењу у којем се жене сматрају инфериорним, 

насиље над њима је често. У друштву у којем се дискриминација жена прихвата и 

толерише, насиље над женама се једнако прихвата и толерише. 

У вези са врстама насиља у породици, у чланку објављеном на интернету 

представљена су запажања Центра за породичну правду (САД). Према Центру за 

породичну правду (САД), породично насиље се може дефинисати као „насиље у 

породици је образац присиле, који контролише понашање које је свеприсутан 

злочин опасан по живот који погађа људе“ у различитим друштвеним групама. Ова 

непрофитна организација посвећена је помоћи преживелима и жртвама породичног 

насиља, идентификовала је пет облика насиља у породици: физичко насиље, 

емоционално насиље, финансијско злостављање, праћење и сексуално злостављање. 

Даље, представљамо главне облике насиља у породици приказане од стране 

Универзитета Кинг, на основу облика породичног насиља које помиње Центар за 

породичну правду:328 

Физичко злостављање: Ова врста насиља се дешава када члан породице 

нападне другог члана породице. Организација је напоменула да овај облик 

злостављања не оставља увек физичке трагове. 

Емоционално злостављање: Када неко у домаћинству активно покушава да 

понизи, застраши и / или манипулише децом или својим партнером, чини 

емоционално злостављање. Занемаривање такође може потпасти под овај кровни 

појам. Центар за породичну правду појаснио је да може имати„вербални или 

невербални“ облик. 

Финансијско злостављање: Овај облик породичног насиља јавља се када 

један члан домаћинства жртву или жртве доведе у положај у којем се осећају у 

потпуности финансијски зависним од насилника. Насилник манипулише жртвом 

мислећи да је беспомоћна због своје финансијске зависности. 

 
328 https://online.king.edu/news/social-work-family-violence/ 

https://online.king.edu/news/social-work-family-violence/
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Праћење: је врста породичног насиља када чланови домаћинства (који још 

увек живе у породичној заједници или су удаљени од стране суда) опсесивно прате 

жртве. 

Сексуално злостављање: сексуално насиље које се дешава „у везаним везама 

и браковима“.  

Насиље у породици може проузроковати озбиљне последице за жене жртве 

као што су: појава акутних или хроничних болести, инвалидитет, зависност од 

алкохола или дрога, анксиозност, ниско самопоштовање,професионалне последице 

због лоших професионалних перформанси, низак економски статус, изолација од 

породице и пријатеља и немогућност да располажу својим финансијама, појачани 

чињеницом да насилник често има сав економски и социјални положај и потпуну 

контролу над породичним финансијама. Још једна важна последица насиља у 

породици се односи на децу, које  као сведок или жртва насиља, може искусити 

насилне реакције, добити ниско самопоштовање, анксиозност, недостатак 

самопоуздања, потешкоће у социјалном прилагођавању, тикове, несаницу и 

депресију. 

„Национална служба за кривично правосуђе рекла је да породично насиље: 

„покрива широк спектар радњи које могу укључивати емоционално, финансијско, 

физичко и сексуално злостављање“ и да ће деца која постану жртве породичног 

насиља „вероватније имати потешкоћа у школи, злоупотребљавати дрогу или 

алкохол, понашати се агресивно, патити од депресије и бавити се криминалним 

радњама када одрасту.“ Иако ова објашњења помажу у осветљавању проблема, 

потребно је сагледати шити контекст да би се у потпуности разумеле нијансе и 

распрострањеност насиља у породици. Штавише, Канцеларија за здравље жена и 

америчко Министарство здравља и социјалних услуга (HHC) је ближе и јасније 

објаснила на који начин насиље у породици утиче на децу. Изјавили су да деца која 

доживљавају породично злостављање показују симптоме попут тешке анксиозности 

и депресије. Ови проблеми са менталним здрављем већина ове деце добија у 

одраслој доби.“329 Према интернер страници румунске полиције, главни уобичајени 

узроци насиља у породици су: 

- Социјални узроци: културни менталитет који дискриминише жене и децу, с 

обзиром на то да је мушкарац особа која доноси све одлуке у породици, повољан је 

за насиље у породици. Овде такође можемо укључити постојање насилних 

 
329 King University Online-article (2020)-”How Social Workers are Impacting Victims of Family Violence ?”,  

https://online.king.edu/news/social-work-family-violence/ available on 1.03.2021 

https://online.king.edu/news/social-work-family-violence/
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окружења, субкултуре. Такође, присуство насиља у друштву, решавање сукоба 

силом и културне норме које дозвољавају насиље у породици, повољни су фактори 

растућег насиља у породици. У румунској култури је изрека која описује употребу 

физичког злостављања у родитељству, која каже да је: „Батина из раја изашла“. 

- Економски узроци: ниски породични приходи могу да генеришу тензије и 

насиље у породици, али овај феномен породичног насиља присутан је и у 

породицама са добром финансијском ситуацијом. Други аспект, који се не сме 

занемарити је дискриминација жена на тржишту рада која често генерише њихову 

финансијску зависност од стране супруга и имплицитно жене постају лакше жртве 

насиља у породици. 

- Узроци настали политичком и законодавном ситуацијом: сматрање 

породице затвореним окружењем, недодирљивим простором чак и за полицију, 

повољно је за насиље у породици. У многим државама до недавно законодавство 

није имало одредбе које су строго повезане са насиљем у породици. Многе 

несавршености постојећег законодавства могу бити штетне за жртве. Тренутно је у 

Румунији насиље у породици кривично дело, које као такво предвиђа и санкционише 

румунски Кривични законик од 2000. године (Закон 197/2000). „Породично насиље 

се разликује од осталих врста насиља, јер се дешава иза затворених врата, са 

прећутним пристанком свих актера, неинтервенцијом или неефикасном 

интервенцијом државе и друштва“.330 

Што се тиче социо-културног контекста насиља у породици, морамо 

напоменути да је насиље над женама или децом дуго прихваћено, толерисано или 

игнорисано. Полазна тачка овог проблема је дискриминација жена и деце од стране 

друштва. Закони о браку некада су мужу давали пуну власт над женом и децом. На 

пример, закони Римског царства заснивали су се на овој дискриминаторној идеји. 

Чак и у Сједињеним Државама, до 1870. године, физичка агресија на супругу била 

је правно могућа. У Румунији је Грађанским закоником из 1865. године предвиђена 

доминација мужа, жена је лишена својих права. Тек је румунски устав из 1948. 

године увео једнакост свих грађана без обзира на пол. Иако је са правног становишта 

равноправност била прописана Уставом, у ствари је у румунском друштву 

прихватање насиља над женама или децом било настављено у многим заједницама 

и породицама. 

 
330 https://if.politiaromana.ro/ro/prevenirea-criminalitatii/violenta-in-familie 
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- Образовни узроци: недостатак образовања о спречавању и борби против 

насиља у породици кроз школе и масовне медије генерише став прихватања. У 

савременом друштву такође, постоји криза ауторитета у породици и школи која има 

последице на образовање младих. 

- Психолошки узроци: ови узроци су индивидуални и односе се на структуру 

личности, темперамент и карактер чланова породице. Овде убрајамо појединце који 

своју агресију ослобађају на штету слабих чланова породице, родитеља деце и 

младих људи, као и старијих особа. Такође овде убрајамо проблеме са менталним 

здрављем и љубомору. 

Постоји пуно митова о насиљу у породици. Стога се сматра да насиље у 

породици није нешто озбиљно и чак је "нормалан" аспект у неким породицама. 

Многи сматрају да породично насиље није честа појава и јавља се у врло 

сиромашном окружењу и код људи са ниским нивоом образовања. Међутим, 

показало се да је насиље у породици присутно и у богатим породицама, као и у 

онима са вишим нивоом образовања. Поред тога, још једна заблуда је да су насилни 

мушкарци ментално болесни, али нека истраживања показују да само 10% мушких 

агресора пати од менталних поремећаја. Друга заблуда је да је премлаћивање добар 

алат за образовање деце. Савремена психологија је показала да, напротив, агресија 

на дете генерише страх, изолацију, учење агресивног понашања и самим тим није 

фактор за подстицање образовања. „Насиље у породици је стварност са којом се 

суочавају све државе света. У случају насиља у породици и над женама, на пример, 

студија спроведена у Немачкој331 указује да је једна од четири жене доживела 

физичко или сексуално насиље од стране свог партнера. Према Британском 

истраживању криминала (Walby и Allen, 2004), у Великој Британији 21% жена је 

било жртва физичког или психолошког насиља од стране партнера барем једном у 

животу. Студија спроведена у Финској (Heiskanen and Piispa, 1998) указује на то да 

је 20% жена које имају везу одговорило да су трпеле партнерско насиље. Међутим, 

постоје истраживања и студије које показују да између 30% и 70% жена трпи 

физичко и психичко насиље од свог партнера, а подаци из Румуније су врло 

слични.“332 

 
331 Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth BMFSF, 2004 
332 Turliuc M.N., Huțuleac K. A., Dănilă O. (2009) -Violențaînfamilie. Teorii, particularitățișiintervenții 

specific, EdituraUniversitățiiAlexandruIoanCuza, Iași, 2009, pg. 19, 

https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interve

ntii_specifice, available on 1.03.2021  

https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interventii_specifice
https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interventii_specifice
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Истраживање о насиљу у породици над женама и малолетницима, које је 

спровела Агенција за основна права на нивоу Европске уније, показује нам 

забрињавајућа стања. „Процењује се да је 13 милиона жена у државама ЕУ било 

изложено физичком насиљу у протеклих 12 месеци пре интервјуа“, „само 14% жена 

пријавило је полицији инциденте и насиље у породици, а само 13% пријавило је 

насиље које је изазвао неко други, а не директно њихов животни партнер.“333 

Насиље у породици је такође уско повезано са другим злочинима попут 

убистава, силовања, сексуалног односа са малолетником, сексуалне агресије, 

напуштања породице или лошег поступања са малолетником, ударања или другог 

насиља,самоубистава и самоповређивања. Поглед на ове чињенице разликује се у 

многим европским земљама, обично се сматра питањима која се односе на 

приватност, а о којима се не разговара са другим људима и морају се решити у 

породици. У вези са насиљем у породици, ако га упоредимо са међународним 

прописима, примећујемо да је румунски Кривични закон у поглављу III - чл.199 - 

насиље у породици и помиње као отежавајућа околност када је жртва члан породице 

. Ово је можда због општег погледа на породично насиље на националном нивоу, јер 

се у породицама и даље насиље сматра нормалним понашањем, које се јавља у било 

којој породици, па је законодавац сматрао да би инкриминишући у посебном члану 

породично насиље, био постигнут већи утицај, као и одговарајућом санкцијом, 

узимајући у обзир „тежину“ породичних односа из перспективе румунског друштва, 

које у одређеним сегментима негује конзервативне вредности.“334  

Као што смо раније представили, насиље у породици за агресоре предвиђа и 

казну затвора. Њихов статус у затвору је другачији. Они који су осуђени као 

силоватељи, у многим ситуацијама постају жртве дискриминације или агресије од 

стране других осуђеника. „Сви осуђеници могу бити део рањиве категорије чланова 

друштва (на пример, због пренасељености затвора, лошег физичког стања затвора, 

изолације или неадекватних поступања од стране особља у затворима). Међутим, 

неке групе осуђеника имају већи ризик од злостављања у затворима за разлику од 

других категорија осуђеника... У кривичноправном систему, једнакост и правичност 

се преплићу. Важно је да се политике за спречавање дискриминаторне праксе 

спроводе у затворима. Дискриминација по критеријумима као што су националност, 

раса, порекло, пол, сексуална оријентација, идентитет, старост, инвалидност, 

 
333

 Violențaîmpotrivafemeilor: o anchetă la nivelul UE, 2014:17, 24) 
334 Popescu S., Martimof L., (2020). Protecțiarelațiilor de familieîndreptul penal român, 

https://www.juridice.ro/680697/protectia-relatiilor-de-familie-in-dreptul-penal-roman.html, article 

available on 1.03.2021 
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здравствени статус, казна или неки други статус мора бити заустављена, али то не 

спречава даље препознавање посебних потреба одређених група осуђеника.“335  

Овај проблем дискриминације осуђеника према различитим критеријумима 

присутан је и у румунским казнено-поправним заводима. „У казнено-поправном 

окружењу присутан је феномен изражавања и тенденције доминације одређених 

осуђеника над другим осуђеницима, како би се стекле неке привилегије или 

материјалне користи, које често имају облик систематизованих дела узнемиравања, 

значајно нарушавајући ред и контролу у овим установама. Категорије осуђеника 

који се често тероришу су млади слабије физичке снаге, они који су први пут у 

затвору, мање интелигентни и „сексуални преступници“, корисници дрога и оболели 

од заразних болести. Терорисање над овим категоријама осуђеника обухвата 

одузимање личних ствари, приморавање на пружање одређених услуга ради наплате 

дугова (цигарете, храна, новац, одећа, кафа и дрога) или присила у правцу вршења 

насиља или понижавања других осуђеника. О категорији ових дела међу 

осуђеницима најчешће је одузимање имовине, застрашивање, гласине о цинкарењу, 

ударање, псовање и забрана одласка у шетњу или гледања телевизије, вређање 

породице, приморавања да нешто учине или да бораве на одређеном месту.336  

Студија коју је у Републици Молдавији sпровео Институт за кривичне 

реформе у оквиру пројекта „Јачање реформе кривично-правног система Републике 

Молдавије“, чији је циљ анализа личне безбедности у затвору из перспективе односа 

међу oсуђеницима, одражава да они који су затворени за одређена кривична дела 

попут силовања постају жртве агресије и дискриминације у затвору. Ситуација је 

још гора ако је кривично дело почињено према својој породици. „Према мишљењу 

осуђеника, најчешће се појављују као жртве сукоба и злостављања, људи који не 

знају да разговарају и понашају се са другим људима (22% испитаника), људи са 

нижим социјалним положајем међу  осуђеницима (18 % испитаних притвореника), 

лица која раније нису била лишена слободе (15% осуђених лица) или оних који су 

осуђивани за одређене категорије кривичних дела (12% испитаних осуђеника)... По 

мишљењу представника управе завода, најчешће као жртве насиља међу 

осуђеницима су особе нижег статуса у криминалној хијерархији (20%); људи из 

 
335 Murdoch J., Jiricka V.(2016).  Combaterearelelortratamenteînpenitenciare /– Chișinău 2016 (F.E.-P. 

„TipografiaCentrală”), https://rm.coe.int/2-combaterea-relelor-tratamente-in-penitenciare-final/1680722471, available 

on 1.03.2021 pg. 57 
336 Ardelean C.,(2010), COORDONATE PSIHOLOGICE ALE PERICULOZITĂŢII ÎN MEDIUL PENITENCIAR 

(teză de doctorat), UniversitateaBabeș-Bolyai, Cluj 

Napoca,https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/psihologie/ardelean_calin_petrica_ro.pdf, 

available on 1.03.2021 pg. 13 
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сиромашних породица (13%); лица осуђена због одређених категорија кривичних 

дела, на пример силовање (11%); сексуалне мањине (9%); људи са недостацима у 

комуникацији (8%); људи који немају затворско искуство (7%).“337  

Социолошка анализа затворског живота у румунским казнионицама показује 

да ће злочин за који је неко осуђен утицати на његов статус у затвору. „Фактори су 

социјална хијерархија oсуђеника која се делимично преклапа са законским 

дефиницијама, затворским искуством, врстом кривичног дела, које структурирају 

свет осуђеника... Најнижи положај у свету осуђеника заузима посебна категорија 

лица лишених слободе, осуђени због сексуалних деликата и они који, да би 

преживели у затвору, пружају сексуалне услуге другим притвореницима... 

Осуђеници за сексуалне преступе, посебно над децом, трајни су предмет исмевања 

и насиља од уласка у казнено-поправну установу до изласка из ње“.338   

Студија о теми табуа и ритуала у затвору, из Републике Молдавије, 

спроведена у Казнено-поправном заводу у Гојану, показује да је ситуација 

идентична у случају затвора за младе и малолетнике. Мишљења запослених у вези 

са прихватањем новог затвореника од стране младих/малолетних лица одражавају 

везу између почињеног кривичног дела и статуса који ће придошлица имати у групи 

младих у затвору. „Зависи од почињеног злочина и од тога како се особа намеће. 

Они осуђени за силовањем се гледају с висине, изолују се, једу за другим столом и 

имају другачији статус.”339  

У закључним разматрањима, у вези са затвореницима осуђеним за злочине 

повезане са насиљем у породици, можемо рећи да они такође могу постати жртве 

насиља у затвору. Затворско особље мора узети у обзир ове ризике да овакав 

затвореник буде дискриминисан или нападан. Важно је одржавати добру 

комуникацију између запослених и затвореника, а особље мора заузети 

недискриминаторан став. Други важан аспект је хитна интервенција у случају 

насиља и злостављања и примена неопходних законских мера. Ако је потребно, могу 

се преместити у заштитне просторије. Други важан аспект интервенције у вези са 
 

337 Igor D., Zaharia V., (2014) -SecuritateaPersonalăîn mediul penitenciar, Institutul de  ReformePenale-

edituraCarteaJuridică, Chișinău, Republica Moldova http://irp.md/uploads/files/2014-03/1394397645_studiu-

securitatea-personala-in-mediul-penitenciar.pdf, available on 1.03.2021, pg. 22 
338 Dobrică, P. (2010). ViaţacotidianăînînchisoarePutere, ierarhiisociale, sexualitate: Daily life in prison. Power, social 

hierarchy, sexuality. SociologieRomânească, 8(3), 24-38. Retrieved from 

https://revistasociologieromaneasca.ro/sr/article/view/323, available on 1.03.2021, pg. 28-33 
339 Saharneanu E.,Mărgărint T, (2017). Tabuurișirituri de trece reprezente în penitenciarul pentrum in ori 

Goian, Centrul de Cercetări Calitative în Antropolgie Chișinău, Republica Moldova, 

https://nettsteder.regjeringen.no/norlam/files/2017/08/Rapoarte_06.pdf, available on 1.03.2021, pg. 13 

http://irp.md/uploads/files/2014-03/1394397645_studiu-securitatea-personala-in-mediul-penitenciar.pdf
http://irp.md/uploads/files/2014-03/1394397645_studiu-securitatea-personala-in-mediul-penitenciar.pdf
https://nettsteder.regjeringen.no/norlam/files/2017/08/Rapoarte_06.pdf
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затвореницима који су имали насилничко понашање у породици је њихово 

укључивање у специјализоване програме за спречавање насиља у породици или у 

посебне програме, попут смањења агресије или превенције сексуалних преступа. 

Психолошко саветовање о насиљу у породици може имати благотворне последице 

по њихову социјалну реинтеграцију. 

 

5.1.2. Институционални и међународни оквири релевантни за насиље у породици и 

насиље над женама 

 

Питање насиља у породици забрињавало је међународну заједницу од 

прошлог века, усвајајући разне декларације и конвенције на нивоу Уједињених 

нација и у Европи, посебно на нивоу Европске уније. Главне међународне одредбе 

којима су државе приступиле у вези са насиљем у породици, а посебно у вези са 

насиљем над женама су:340 

- 10. децембра 1948. - Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 

Универзалну декларацију о људским правима у Паризу. Члан 7. гласи: „Сви су 

једнаки пред законом и без дискриминације имају право на једнаку заштиту. Сви 

имају право на једнаку заштиту од сваке дискриминације која крши ову Декларацију 

и од било каквог подстицања на такву дискриминацију.” 

- 18. децембра 1979. - Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је 

Конвенцију о уклањању свих облика дискриминације жена (CEDAV) у Њујорку. 

Конвенцију је ратификовала Румунија 1981. године. Имплементацију конвенције 

надгледа комитет који припрема извештаје о земљама и даје препоруке. 

 -20. новембра 1989. - Генерална скупштина Уједињених нација усваја Конвенцију о 

правима детета. 

- 20. децембра 1993. - Декларација о уклањању насиља над женама коју је прогласила 

Генерална скупштина Уједињених нација (резолуција 48/104). 

Декларација о уклањању насиља над женама (члан 2) описује насиље у 

породици: „Под насиљем над женама подразумева се следеће: (а) Физичко, 

сексуално и психолошко насиље које се дешава у породици, укључујући пребијање, 

сексуално злостављање женске деце у домаћинству, насиље везано за мираз, 

 
340 https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb 

https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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силовање у браку, сакаћење женских гениталних органа и друге традиционалне 

праксе штетне за жене, насиље ванбрачног партнера и насиље у вези са 

експлоатацијом; (б) Физичко, сексуално и психолошко насиље које се дешава у 

општој заједници, укључујући силовање, сексуално злостављање, сексуално 

узнемиравање и застрашивање на послу, у образовним институцијама и другим 

местима, трговину женама и присилну проституцију; (ц) Физичко, сексуално и 

психолошко насиље које је починила или одобрила држава, ма где се десило.“ 

- 4-15. септембра 1995. - Четврта светска конференција жена усваја Пекиншку 

декларацију и усвојена је Платформа за акцију којом се потврђује да је 

равноправност жена и мушкараца услов за пуно поштовање људских права. 

Европска унија је изразила своју политичку подршку спровођењу ових циљева и 

наставља да надгледа државе чланице у спровођењу на нивоу европских влада. 

 - 11. маја 2011. године - Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиља у породици отворена за потпис државама чланицама, 

државама нечланицама које су учествовале у њеној изради, као и за приступање 

других државе које нису чланице Истанбулске конвенција о спречавању и борби 

против насиља над женама и насиља у породици. Конвенција такође успоставља 

посебан механизам праћења (“GREVIO”) како би осигурале ефикасно спровођење 

његових одредби од стране уговорница. 

-25. септембра 2015. године - Уједињене нације усвојиле су Агенду (2030) за 

одрживи развој која утврђује 17 циљева одрживог развоја и 169 циљева које треба 

постићи до 2030. године. У документу се наводи да се у циљу смањења глобалне 

неједнакости између жена и мушкараца мора елиминисати било који облик насиља 

и дискриминације над женама. 

- 1. јула 1999 - Европска социјална повеља (ревидирана) је ратификована. Европска 

социјална повеља (ревидирана) гарантовала је основна социјална и економска права 

свих појединаца у њиховом свакодневном животу. 

- Април 2018. године - Савет Европе усвојио је важан документ Стратегија родне 

равноправности (2018-2023.) који у стратешком циљу 2. обезбеђује превенцију и 

борбу против насиља над женама и насиља у породици. 

Током 2018. и 2019. године ЕУ је доделила више од 62 милиона евра 

хуманитарне помоћи за превенцију и одговор на сексуално и родно засновано 

насиље широм света. Европска комисија је такође активни члан глобалне 

иницијативе Позив на акцију за заштиту родно заснованог насиља у ванредним 
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ситуацијама. Европска комисија ће представити нову законодавну иницијативу о 

родно заснованом насиљу над женама и насиљу у породици. 

Такође, можемо поменути неке препоруке Комитета министара упућене 

државама чланицама Савета Европе: Препорука Rec (2002) 5. о заштити жена од 

насиља, Препорука CM/Rec (2007) 17. о стандардима и механизмима за 

обезбеђивање роднe равноправности. 

Поред тога, како би се надгледао феномен породичног насиља и 

верификовали начини на које се поштују међународне конвенције које су 

ратификовале разне државе, успостављена су међународна тела специјализована за 

ову област. “Оснивање специјалног известиоца за насиље против жена (SRVAW) 

мандат и именовање вршиоца дужности 1994. године био је део низа догађаја који 

су коначно дали експлицитно признање насиљу над женама.341 

Еуростат развија анкету широм ЕУ како би добио ажуриране податке о 

насиљу над женама у ЕУ. Истраживање ће се спроводити у државама чланицама од 

2020. године, па надаље, а резултати се очекују до 2023. године. Платформа 

независних експертских механизама за дискриминацију и насиље над женама 

(ЕДВАВ платформа) окупља државе чланице Уједињених нација и регионалне 

независне експертске механизме о насиљу над женама и женским правима који 

делују на међународном и регионалном нивоу, укључујући ГРЕВИО - Групу 

стручњака за акцију против насиља над женама и насиља у породици. 

У оквиру Програма за права, једнакост и грађанство. Комисија финансира 

пројекте за спречавање и борбу против родно заснованог насиља и насиља над 

децом. Током програмског периода 2014-2020, буџет ових пројеката је приближно 

105 милиона евра. 

Иако су међународне конвенције против насиља у породици написане и 

потписане, а већина земаља света је напредовала, на овом пољу и даље постоје 

проблеми и напори држава морају се наставити. Дана 25. новембра 2019. године, 

када је прослављен Међународни дан борбе против насиља над женама, 

представница Европске комисије Федерика Могерини дала је следећу изјаву: 

„Насиље над женама и девојкама је насиље над читавим човечанством и не 

бисмо га смели толерисати у Европи или било где другде у свету. Али сви знамо да 

смо, упркос нашим најбољим напорима, још увек далеко од победе у овој бици. 

Насиље над женама догађа се свуда, нема сигурног уточишта, чак ни у сопственој 

 
341 https://eige.europa.eu/news/risk-assessment-protecting-women-lethal-violence 
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породици, напротив. Жене су жртве насиља у сопственим породицама, као и жртве 

насиља на радном месту, у школама и на универзитетима, на улицама, као расељене 

особе и као мигранти, а све више и у интернет окружењу путем сајбер насиља и 

говора. Проблем је постао толико алармантан да је у Европи једна од три жене била 

жртва физичког и/или сексуалног насиља. У ЕУ су готово све жртве трговине 

људима у сврху сексуалног искоришћавања жене и девојке. У земљама у развоју 

свака трећа девојка уда се пре навршене 18. године живота. Широм света, број жена 

и девојчица које су претрпеле сакаћење гениталија, што је пракса која постоји у око 

30 земаља, износи најмање 200 милиона. Наша је одговорност, унутар ЕУ и 

међународне заједнице, да одржимо нашу посвећеност спречавању, 

недвосмисленом одбацивању и осуди свих облика насиља над женама и девојкама. 

“342  

 

5.1.3. Законски и институционални оквири у Румунији 

 

У Румунији можемо разговарати о важном напретку у последњој деценији у 

погледу развоја националног законодавства за ефикасну борбу против насиља у 

породици. Главне законске одредбе су: 

-Закон бр. 217/2003 од 22. маја 2003. године за спречавање и борбу против 

насиља у породици; 

Према одредбама закона бр. 217/2003 за превенцију и борбу против насиља у 

породици, заштиту и подршку породице, развој и консолидацију породичне 

солидарности, национални је интересни циљ. Превенција и борба против насиља у 

породици део је интегрисане политике заштите и подршке породици и политике 

јавног здравља. Овај први закон је унапређен појавом следећих закона: Закон бр. 25. 

из 2012. године и Закона бр. 174/2018 од 13. јула 2018. Побољшања су била 

усредсређена на заштиту жртава и ефикасну и брзу интервенцију полиције у таквим 

ситуацијама. Такође је за добру интервенцију разрађена и одобрена Наредба 

министра рада и социјалне правде бр. 2525/2018 у вези са одобравањем Процедура 

за интервенцију у случајевима породичног насиља.  

 
342 https://ec.europa.eu/romania/news/20191125_stop_violentei_impotriva_femeilor_ro  
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Одлука румунске владе бр. 49/2011 била је веома важна јер су овим одобрене 

две методологије: Методологија о превенцији и интервенцијама и 

мултидисциплинарним и умреженим тимовима у ситуацијама насиља над децом и 

насиљем у породици и Методологија мултидисциплинарне и међуинституционалне 

интервенције у заштити деце која су експлоатисана и која су у опасности од радне 

експлоатације, деце жртава трговине људима, као и деце миграната који су жртве 

других облика насиља на територијама других држава; 

- Наредба министра рада, породице и социјалне заштите 383/2004 о 

одобравању стандарда квалитета за социјалне услуге у области заштите жртава 

породичног насиља 

- Наредба 384/12. јул 2004. за одобравање поступка сарадње у спречавању и 

праћењу случајева насиља у породици 

- Наредба 385/21.07.2004. о одобравању упутстава за организацију и рад 

јединица за спречавање и борбу против насиља у породици 

- Румунски кривични законик - у поглављу III предвиђа пооштравање 

санкција у случају насиља у породици. За кривична дела попут ударања или другог 

насиља, тешке телесне повреде (кривични законик чл. 193 и чл. 196) почињене над 

чланом породице, кривична реакција може се покренути по службеној дужности. 

- Закон бр. 30/2016 од 17. марта 2016. године за ратификацију Конвенције 

Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у 

породици, усвојене у Истанбулу 11. маја 2011. године 

- Закон бр. 233/2020 којим је отклоњена могућност помирења страна да би се 

избегла кривична одговорност у случају породичног насиља. Све ове законске 

одредбе подржавају спречавање и борбу против насиља у породици и створиле су 

неопходне поступке за интервенцију, као и за подршку жртвама породичног насиља. 

Такође у ту сврху, постоји неколико јавних институција у Румунији које 

имају надлежности у овој области. Главне институције су: 

-Национална агенција за једнаке могућности жена и мушкараца; 

-Национални орган за заштиту права особа са инвалидитетом, деце и 

усвојења; 
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-Опште дирекције за социјалну помоћ и дечју заштиту, које постоје на нивоу 

сваке жупаније; неке од ових институција развиле су социјалне услуге за жртве 

породичног насиља. 

Поред ових јавних институција, постоје и румунске невладине организације 

које су развиле специјализоване социјалне услуге. У тим социјалним службама 

жртве су, у зависности од њихових потреба, имале користи од смештаја, хране, 

медицинске заштите, психолошког и правног саветовања. Након мапирања 

постојећих социјалних служби за спречавање и борбу против насиља у породици, 

лако је уочити да су недовољне и да нису развијене у географској дистрибуцији, не 

могу пружити лак приступ и помоћ свим жртвама. Тако на националном нивоу 

постоји укупно 105 социјалних услуга.343  

Питање спречавања и борбе против насиља у породици и даље се тиче 

румунске владе. Израђена је „Национална стратегија за промоцију једнаких 

могућности жена и мушкараца и спречавање и борба против насиља у породици за 

период 2018-2021.“ и „Оперативни план за спровођење националне стратегије за 

промоцију једнаких могућности за жене и мушкарце и превенцију и борбу против 

насиља у породици 2018-2021“. 

 

5.1.4. Узроци пораста насиља у породици и насиља над женама и статистика 

насиља над женама у Румунији 

 

Према Пекиншкој платформи за акцију усвојеној на Четвртој светској 

конференцији о женским питањима 1995. године, израз „насиље над женама“ 

означава сваки чин насиља заснован на родним разликама који резултира или може 

резултирати штетом или патњом, физичком, сексуалном или психолошком, 

узнемиравањем жена, укључујући претње таквим делима, принуду или самовољно 

лишавање слободе, било у јавном или приватном животу.344 

Насиље у породици има различите карактеристике ако га упоредимо са 

другим облицима насиља у другим контекстима. Јавља се у приватном окружењу, у 

породици, а жртва и агресор су рођаци. Озбиљност овог социјалног, друштвеног и 

 
343 https://anes.gov.ro 
344 Одељење за јавне информације Уједињених нација, Четврта светска конференција о женским 

питањима, Пекинг, Кина, 4. и 15. септембра 1995. 
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јавног здравственог феномена углавном погађа жене, „95% свих жртава насиља у 

породици су жене“.345  

Као што показује Извештај Уједињених нација из 2006. године, породично 

насиље је универзални феномен на који није имуна ниједна земља. Феномен 

породичног насиља главни је социјални проблем који има утицаја на све старосне 

групе, без обзира на социјални статус странака. На друштвеном нивоу је 

идентификовано неколико фактора који генеришу развој овог дискриминаторног 

асоцијалног феномена и утичу на пуни развој друштва, угрожавајући социјалну 

сигурност, директно или индиректно, на трауматичан начин. 

Међу узроцима пораста насиља у породици и над женама, можемо прво 

говорити о социјалном учењу. Особа која је одрасла у неповољном окружењу, у 

породици у којој је насиље било често, где је понекад била жртва или гледалац сцена 

насиља, много брже ће усвојити агресивно понашање. Те породице постају легло за 

производњу и ширење насиља и агресије у друштву. Такође, чињеница да је насиље 

над женама и децом прихваћено у неким заједницама постаје фактор који може 

проузроковати све веће насиље у породици. Појави, ширењу и одржавању 

породичног и социјалног насиља фаворизују и образовни недостаци у породици 

окружења и недостатака јавног образовног система. У нашем друштву не можемо 

занемарити улогу медија као фактора утицаја. Исто тако, приступ виртуелном 

окружењу од детињства, насиље на интернет мрежи, узрокује понашање које је лако 

копирати. Наравно, социјално-економски контекст, финансијска ускраћеност или 

стопа учесталости психолошких и социјалних поремећаја могу повећати насиље у 

породици и стога могу имати озбиљне проблеме друштвено-људске последице. 

Остали узроци пораста насиља у породици које треба поменути били би 

недостатак закона који би идентификовали, спречили и борили се против насиља у 

било ком облику. Висок ниво породичног насиља као националног и међународног 

феномена поткрепљен је небројеним студијама, анкетама и статистикама које 

представљају различите бројке и резултате, пружајући прецизан оквир о овом 

социјалном питању. Даље ћемо се осврнути на неке статистике о насиљу над женама 

у Европи и Румунији. Национални центар за процену и промоцију здравља у 

Румунији у истраживању - Анализа ситуације 2015. централно је представио следеће 

статистичке податке. Светски статистички подаци: 
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- најмање, једна од три жене је претучена, присиљена на секс или злостављана у свом 

животу, према истраживању заснованом на 50 истраживања широм света; 

- једна од петине жена изјављује да је сексуално злостављана пре 15. године; 

- насиље над женама убија више жена него саобраћајне несреће и болести заједно, 

према проценама Светске банке; 

- скоро 70% жртава убили су њихови животни партнери, према Светској 

здравственој организацији; 

- проценат жена у земљама у развоју које су жртве насиља током времена трудноће 

варира између 4% и 20%, према Европском часопису за јавно здравље; 

- према 48 анкета које је спровела Светска здравствена организација широм света, 

између 10% и 69% жена пријавило је да их партнер физички злоставља; 

- систематско силовање, које се користи као ратно оружје, утицало је на милионе 

жена и адолесцената и заразило их ХИВ / АИДС-ом; 

- најмање 60 милиона девојчица је „нестало“ међу становништвом неколико земаља 

као резултат побачаја или занемаривања; 

- најмање 130 милиона жена је претрпело сакаћење гениталија; сваке године још 3 

милиона су изложени ризику да постану жртве ове понижавајуће и опасне праксе; 

- „убиства из части“ убијају хиљаде жена сваке године, посебно у западној Азији, 

северној Африци и деловима јужне Азије. 

Статистички подаци из Републике Румуније:346 

- једна од три жене изјавила је да ју је животни партнер физички или вербално 

злостављао, према Студији о репродуктивном здрављу (2004); 

- у првих пет месеци 2008. године било је 21,3% више силовања праћених смрћу 

жртве у поређењу са сличним периодом 2007. године, преко 50% њих у руралним 

областима, према румунској полицији; 

- насиље у породици је углавном усмерено против жена: у 2006. години од укупно 

9372 жртве 5160 су биле жене, а у 2007. години од укупно 8787 жртава, 5794 жене и 

69 жена умрло је од насиља у породици само у 2006. и 69 у 2007. години , тренд се 
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повећава према подацима румунског националног органа за заштиту породице и 

права детета; 

- национално истраживање покренуто 2003. године од стране Партнерског центра за 

равноправност показало је да је: 827.000 жена често доживљавало насиље у 

породици у разним облицима, 739.000 жена је вређано, прећено или понижавано, 

више од 320 жена је физички злостављано и сличан број претрпео злостављања која 

су проузроковала ограничења социјалних односа, преко 70.000 жена је злостављано 

у више облика, укључујући сексуално злостављање. 

Према статистичким подацима Генералног инспектората румунске полиције 

у 2019. години, пријављено је више од 44.094 кривична дела за кривична дела 

насиља у породици, од којих су полицијски службеници разрадили 7986 налога за 

заштиту.347  

Релевантан показатељ за ситуацију насиља у породици у Румунији је број 

оптужених који су процесуирани у случајевима који се тичу чињеница повезаних са 

насиљем у породици. Према Извештају о активностима Министарства за јавно 

здравље из 2016. године, ситуација са насиљем у породици је следећа: „У 2016. 

години суду је упућено више од 1467 оптужених, од укупног броја: 191 за убиство, 

487 за ударање или друго насиље, 33 за телесне повреде, 13 за смртне ударце, 20 за 

злостављање малолетнице, 1 за повреду фетуса, 13 за противправно лишавање 

слободе, 80 за силовање, 8 за сексуални напад, 47 за сексуална дела са 

малолетницом, 3 за сексуалну корупцију малолетника, 566 због напуштања 

породице и 5 због непоштовања мера старатељства над малолетником, више од 1822 

жртве породичног насиља, од којих су 932 малолетна лица.“348 

Агенција Европске уније за основна права (FRA) објавила је у марту 2014. 

године резултате највеће студије на свету о насиљу над женама, која сигнализира 

обим злостављања које трпе жене код куће, на послу, у јавности, али и на мрежи. 

Студија је заснована на интервјуима са 42.000 жена у 28 држава чланица ЕУ. У 

анкети су жене питане о искуствима физичког, сексуалног и психолошког насиља у 

породици које су доживљавале као деца и као пар, указујући на облик широко 

распрострањеног злостављања који погађа животе многих жена. Према студији, 

већина жена који признају да су погођени физичким и сексуалним насиљем у 

земљама као што су Финска, Данска и Летонија. У Румунији, према овој студији, 

30% интервјуисаних жена каже да су у неком тренутку свог живота погођене 

 
347
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физичким или сексуалним насиљем након 15. године, у оквиру европског просека. 

У просеку је у Европи 55% жена доживело неки облик сексуалног узнемиравања, у 

Румунији је само 11% испитаника признало да су претрпеле сексуално 

узнемиравање. Што се тиче искуства насиља у детињству, проценат од 24% жена у 

Румунији каже да је одрасла особа била изложена физичком или сексуалном насиљу 

пре 15. године. Што се тиче праћења, често повезаног са раздвајањем партнера, 

европски просек је 18%, док је у Румунији 8% испитаника рекло да је прошло овај 

третман. Психолошко насиље погађа између 30 и 39% жена. Просечно обраћање 

полиције и служби за подршку на европском нивоу у земљама ЕУ је 33%.349 

 

5.2. Трговина људима 

 

 

Аутор: Orest Dan Nicolau 

 

 

Главно питање које се намеће је шта је трговина људима? Одговор је 

вишеслојан и сложен. „Регрутовање, превоз, премештање, уточиште или прихват 

лица, укључујући размену или пренос контроле над тим лицима, претњом или 

употребом силе или другим облицима принуде, отмицом, преваром, обманом, 

злоупотребом моћи или положаја рањивог или давањем или примањем користи за 

постизање пристанка особе која има контролу над другом особом, у сврху 

експлоатације.“350 

 Трговина људима је озбиљно кривично дело које крши основна права и 

достојанство људи. Укључује криминално искоришћавање рањивих људи само у 

сврху остваривања економске користи. Трговина људима је савремени облик 

ропства. Често је транснационалног карактера и његове жртве су оба пола и свих 

старосних група.351 Кратки поглед у историју: 

Неки људи су се увек сматрали супериорнијима од других из различитих 

разлога као што су раса, пол, социјални статус, религија, крв итд. Ропство је цветало 

у прошлости око 1400-их година, када су Португалци започели трансатлантску 

 
349Додатне статистике можете прочитати тако што ћете приступити следећим 

везама:https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/Analiza-de-situatie-Violenta-2018.pdf, 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report 

350Article 2, Paragraph 1 - DIRECTIVE 2011/36/EU 
351https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings 
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трговину са робовима доведеним из Африке. Енглези су се такође придружили 

трговини робовима око 100 година након Португалаца. Нешто касније око 1600-их 

година следили су Американци, Холанђани, Французи, Швеђани и Данци.352 Посао 

је био врло профитабилан и стога су га владе земаља укључених толерисале. 1641. 

године британска колонија Масачусетс прва је легализовала ропство.353 

Отприлике 1700-их, прекоокеанска трговина робовима постала је легална. 

Такође у то време, трговина људима из сексуалних разлога била је препозната и 

названа „белим ропством“. Према Кристини Кангаспунта (Канцеларија Уједињених 

нација за дрогу и криминал), „бело ропство“ је добијање беле жене или девојке - 

употребом силе, дроге или неискреношћу - за секс који жена или девојка не желе.354 
Године 1793., парламент Горње Канаде у британској Северној Америци 

(данашња Канада) донео је „Закон против ропства“ којим је укинуто и ропство и 

трговина робовима. Током 1807. године, парламент Уједињеног Краљевства објавио 

је „Закон о трговини робовима“ којим се забрањује трговина робљем у Британском 

царству, 22. септембра 1862. године Линколн355 је издао прелиминарни проглас о 

еманципацији и 1. јануара 1863. године озваничио да ће „робови у било којој држави 

или одређеном делу државе бити, тада, и заувек слободни“.356 Прошле су још две 

године и са усвајањем „13. амандмана“357,  усвојен 18. децембра 1865. ропство је 

званично укинуто. 

Током 1921. године закључена је и усвојена Међународна конвенција о 

сузбијању трговине женама358 и децом под покровитељством новоосноване Лиге 

нација.359 Иако је ропство сада укинуто de jure у свим земљама, de facto сродне 

праксе настављају се данас на многим местима широм света.360 

Врсте трговине људима. Трговина људима може имати различите облике и 

може укључивати: сексуална експлоатација, укључујући проституцију; присилни 

рад или услуге; ропство, ропство и сродне праксе и уклањање виталних органа,361 

као и децу војнике (2000. године процењено је да је 13 милиона деце расељено због 

 
352https://prezi.com/vpro1wh2ftoz/timeline-of-human-trafficking/ 
353https://sites.google.com/site/humantraffickingandpreventions/tasks 
354https://sexualexploitatio.weebly.com/history-of-human-trafficking.html 
355https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln 
356https://www.history.com/topics/black-history/slavery#section_2 
357https://www.history.com/topics/black-history/thirteenth-amendment 
358 За више информација о укидању ропства постоји занимљив временски распоред: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_abolition_of_slavery_and_serfdom 
359https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-international-legislation-united-

nations/1921-international-convention_en 
360https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_abolition_of_slavery_and_serfdom 
361https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings 
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зараћених сукоба. Током грађанског рата у Сијера Леонеу, расељено је више од 

милион деце, а 25.000 деце (од којих су нека била стара и до осам година) отета и 

приморана да постану чланови оружаних група.362), Трговина људима такође може 

имати облик експлоатације у сврху принудног криминала, попут џепарства, крађе 

крађа и трговине дрогом.363 

Жртве су најчешће рањиве у друштву.364 Глобализација је повећала животни 

стандард у развијеним земљама, а ову ситуацију прати све већа неједнакост како на 

глобалном тако и на националном нивоу. То је довело до смањења баријера за 

кретање роба и капитала и људи широм света. Трговина људима се разликује у 

зависности од региона, жртве трговине људима, подручја порекла и одредишта. 

Свако може постати жртва трговине људима, без обзира на националност, 

етничку припадност, старост, пол или социјално-економски статус. Међутим, 

постоје неке популације које су рањивије на то да их трговци нађу на мети и буду 

ухваћени у експлоатацијским ситуацијама. Рањивост особе због трговине и 

експлоатације може се описати помоћу скупа повезаних термина познатих као 

фактори гурања и привлачења. Ови фактори су предвиђени на основу универзалне 

жеље да људи свуда имају бољи живот за себе и своје вољене.  

Трговина људима и затворски системи. Фактори гурања су силе које одводе 

људе од одређеног места или ситуације. Као такав: екстремно сиромаштво, 

незапосленост, недостатак образовања, неадекватни социјални програми, родно 

заснована неједнакост, ситуације рата и сукоба 

Фактори привлачења су силе које људе воде ка новом месту, у нади да ће 

пронаћи боље могућности и бољи живот. Као такав: глобализација, економија 

слободног тржишта, потражња за јефтином радном снагом, робом и услугама, 

комерцијализација и комодификација пола.365 

Трговци људима: Обраћајући се посебном комитету за криминал у 

Европском парламенту у уторак (19. фебруара), координаторка ЕУ за борбу против 

трговине људима Мириа Василиадоу рекла је европосланицима да "они који су 

способни да контролишу читав процес трговине људима, укључујући корупцију на 

високом нивоу и прање новца" стоје иза трговине људима.366 

 
362https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1020341 
363https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-

human-beings 
364https://euobserver.com/justice/119118 
365http://www.kristenfrenchcacn.org/human-trafficking/who-are-the-victims/ 
366https://euobserver.com/justice/119118 
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 Према пројекту ТРАЦЕ (Трговина људима као злочиначким подухватом),367 
трговци људима су углавном мушкарци у доби од малолетника до 70+. 

Националност и културно порекло разликују се у зависности од земље. На пример: 

у Румунији и Бугарској трговци људима су домаћи држављани. У Холандији је већа 

разноликост, како националности, тако и култура, па трговци људима овде долазе из 

Турске, Марока, Антила, Суринама, као и земаља Источне Европе. 
Трговци људима углавном имају низак ниво образовања, али иако немају 

образовање, паметни су на улици и свесни су различитих закона. Стопа 

незапослености прилично је висока међу трговцима људима, иако своје занимање 

сматрају правим послом. Скоро половина њих има кривичну евиденцију, а 

почињени злочини су насилне природе: пљачке, силовања, поседовање и употреба 

оружја итд. 

Начин васпитања деце утиче на њихов животни развој. Насиље у породици, 

недостатак образовања, нестабилна породична клима, недостатак родитељске 

наклоности, сиромаштво, присуство криминалних елемената у породици могу бити 

одлучујући фактори да особа пређе другу страну закона. Друштвене групе из којих 

потичу такође су уско повезане са криминалом. Трговина људима је злочин који се 

не може лако извршити сам. Пронађена је занимљива разлика у личности трговаца 

људима између начина на који се описују и начина на који су их жртве описале. 

Трговци људима према њиховим жртвама: нехумани, арогантни, паметни са 

улице, манипулативни, немилосрдни, себични, застрашујући, агресивни, снажни 

сексуални нагони, шармантни, друштвени, зависници од моћи итд. Трговци људима 

какви себе виде: поштени, комуникативни, позитивни, добар човек, услужан, пун 

поштовања, поуздан, интелигентан, са смислом за хумор, принципијелан човек, 

строг и уредан итд.368 

 Michel Foucault369рекао је да се људско понашање планира и програмира кроз 

рационалност, па чак и код најнасилнијих злочинаца постоји рационалност. Оно што 

је најопасније у насиљу је његова рационалност. Законом у Румунији је трговина 

људима криминализована у Новом кривичном законику370у поглављу VII, чланови 

209 - 217: Трговина и експлоатација рањивих особа: 

Члан 209. - Ропство, 

Члан 210 - Трговина људима, 

 
367https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects-and-funding/trafficking-criminal-enterprise-trace_en 
368Trafficking as A Criminal Enterprise, Grant Project nr: 607669, Reports on thefeaturesandincentives of 

traffickersand on social interractionsamongthem, pages 6 - 9 
369https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
370Law 187/2012 - for theimplementation of Law no. 286/2009 on the Criminal Code of October 24, 2012, 

OfficialGazette 757/2012; 
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Члан 211 - Трговина малолетницима, 

Члан 212 - Приврженост принудном или обавезном раду, 

Члан 213 – Макро, 

Члан 214 - Експлоатација просјачења, 

Члан 215 - Коришћење малолетника за просјачење, 

Члан 216 - Коришћење услуга експлоатисане особе. 

Примењене санкције су затворске казне као што су: ропство (3 - 10 година), 

трговина људима (3 - 12 година), трговина малолетницима (3 - 12 година), 

подвргавање принудном или обавезном раду (1 - 3 године) , Макро (2 - 10 година и 

ако су дела почињена према малолетнику, посебна ограничења казне ће се повећати 

за пола, итд.) 

У борби против трговине људима, Румунија је основала Националну агенцију 

за борбу против трговине људима (АНИТП)371. 

Извештај националне агенције у вези са трговином људима за прво 

полугодиште 2020. gодине:372 

-број женских жртава је већи од броја мушких жртава, за обе старосне 

категорије; 

-60,6% жртава има највише средњошколско образовање, 28,8% има 

средњошколско образовање, 6,6% је без образовања, 2,6% има стручно образовање 

и 1,3% више образовање; 

-182 жртве потичу из двородитељских породица, 66 потиче из 

једнородитељских породица, а 54 без породичне подршке, институционализоване, 

усвојене, напуштене; 

- сексуално искоришћавање је најчешће праћено радном експлоатацијом; 

Домаћи саобраћај остаје на првом месту као дестинација за експлоатацију, 

56% жртава се експлоатише у Румунији, док су Велика Британија и Немачка и даље 

главне дестинације за спољни саобраћај (25,2%). 

Да би била што ефикаснија, данас је потребна међународна сарадња. 

Национална агенција за борбу против трговине људима сарађује са низом 

међународних тела из званичне и приватне сфере: 

- Организација за европску безбедност и сарадњу - ОЕБС 

- ОЕБС-ова канцеларија за демократске институције и људска права - ОДИХР 

-Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал - УНОДЦ 

- Међународни центар за развој миграционе политике - ИЦМПД 

 
371https://anitp.mai.gov.ro/ 
372SHORT ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING IN THE FIRST SEMESTER 2020 Posted on 

October 13, 2020, Updated on October 13, 2020 by Daniel Chera - https://anitp.mai.gov.ro/ 

https://anitp.mai.gov.ro/
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- Савет Европе - СЕ 

- Југоисточноевропски центар за спровођење закона - СЕЛЕЦ 

- Европска полицијска канцеларија - ЕУРОПОЛ 

- Европска агенција за граничну полицију и обалску стражу - ФРОНТЕКС 

Агенци Европска агенција за обуку за спровођење закона - ЦЕПОЛ 

- Европска мрежа за спречавање криминала - ЕУЦПН 

- Међународна организација за миграције - ИОМ 

-Међународни институт за кривично правосуђе и људска права у Сиракузи 

- Међународна мисија за правду – ИЈМ.373 

У контексту затворских установа на начин на који друштво види затворе и 

притворенике утиче неколико фактора: медији, интернет, политика, познаници, 

пријатељи итд. Прва два имају највећи утицај и јавно мњење је врло лако 

обликовати. 

Казнено-поправни систем се много развио и у данашње време казна више 

није телесна, тренутно казна има следеће функције: функцију спречавања извршења 

других кривичних дела, функцију принуде и функцију преваспитавања кроз коју се 

формирање ставова према друштвеним вредностима. 

Процес рехабилитације притвореника није савршен и систем се бори између 

људских права и недовољног финансирања, посебно у мање развијеним земљама. 

Затворски рад није лак, а запослени се суочавају са свакодневним проблемима које 

стварају услови и притвореници, а свему овоме додају се и проблеми свакодневног 

живота. 

С друге стране, притвореници су лишени слободе, ограничена су им права, 

више не могу да помажу породицама и више немају потпуну контролу над својим 

животом. Они живе са другим криминалним елементима друштва и морају се 

придржавати дневног распореда. 

Дискриминација се стално дешава са намером и без намере како од стране 

запослених, тако и између притвореника. Природа кривичног дела такође може 

створити проблеме притвореном. На пример, педофила други затвореници не виде 

добро и могу му лако створити проблеме. Када се притворске просторије затворе, 

појављује се њихов закон, а према њиховом закону, они су међу најлошије виђеним.  

 
373 Видети опширније: https://www.terredeshommes.org/, https://horslarue.org/, https://www.ruhama.ie/, 

Konrad Adenauer Foundation - https://www.kas.de/en/english, La Strada International - 

http://lastradainternational.org/, Migrant Help - https://www.migranthelpuk.org/, World Vision - 

https://www.worldvision.org/ 
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Енглески бивши криминалац, Марк Лериго, провео је укупно 11 година у 

затвору: „… Као што у друштву постоји поредак у целини, постоји ред и у нашим 

затворима. На дну имате сексуалне преступнике.  

... Исто као и затворенике који туку своје жене или девојке, повређују децу, 

повређују старије особе, који повређују животиње. Поштовање других затвореника 

за њих је нула. “.374 

 

 

5.3. Злочини против сексуалних слобода и ризик од дискриминације 

 

Аутор: Despina Larisa Guleș 

 

Према Новом кривичном законику из 2009. године, поглавље VIII, под 

насловом Злочини против полне слободе и интегритета, у румунском законодавству 

постоји шест врста кривичних дела: чл. 218 Силовање, чл. 219 Сексуална агресија, 

чл. 220 Сексуални чин са малолетницом, чл. 221 Сексуална експлоатација 

малолетника, чл. 222 Регрутовање малолетника у сексуалне сврхе, чл. 223 Сексуално 

узнемиравање. 

Осуђеници који се по природи својих злочина уклапају у VIII поглавље 

представљају рањиву врсту осуђеника у казнионици. У зависности од нивоа 

когнитивног развоја, социјалне интелигенције и животног окружења, они могу да се 

сусретну са одређеним проблемима у процесу интегрисања у групну динамику 

затвора. Они могу представљати категорију рањивих осуђеника, са ризиком да их 

злостављају укућани, приморани да обављају кућне задатке само ради забаве других 

(нпр. прање доњег веша, тоалета). Ако не постоји ризик од злостављања због мера 

обезбеђења у затворима, постоји ризик од дискриминације и давања различитих 

погрдних имена од стране осталих затвореника. Међу осуђеницима се у великој 

мери вреднује природа кривичног дела за статус стечен у казнионици. Злочини који 

се уклапају у поглавље VIII, у већини случајева представљају најнижу категорију 

затвореника, која нема никакво поштовање осталих осуђених, категорију са 

највећим ризиком да буду дискриминисани. 

Да бисмо боље разумели динамику рестриктивне институције, попут 

казнионице, унапред ћемо представити најважније аспекте живота иза решетака. 

 
374https://www.quora.com/What-crimes-earn-you-the-most-respect-in-prison 
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Према Гофману, „рестриктивна институција може се дефинисати као место 

боравка и рада где велики број особа са сличним положајима, одсечених од ширег 

друштва на значајан период, заједно воде затворени, формално администриран круг 

живота“.375  

Јасан пример овакве институције је казнионица. За особу која извршава казну 

затвора, казнионица поставља два велика проблема: „прилагођавање нормама и 

вредносним специфичностима ових врста живота“ и „накнадни развој његове 

личности.“376 На особама које морају да извршавају велике казне, а такође и на 

рецидивистима, могу се уочити „негативне реорганизације личних вредности.“377  

Према Георгеу, лишавање слободе у затворском окружењу за сваког човека 

представља одређену ситуацију, са „опсежним одјеком у његовом животном 

окружењу, како током затвора, тако и након тога, у друштву“. Све док су особе у 

казнионици, између људи који су, попут њих, починили злочине, односи су ти који 

откривају главне потешкоће. У односу на остале осуђенике, „кајање, деклараторне 

оптужбе или чак искрене током кривичног поступка брзо се замењују изговорима за 

почињена дела,„ измишљена “у казнионици којој лице приступа јер даје 

ослобађајуће разлоге.“378  

Савест осуђеника растерећује се субјективним смањењем кривице, а често се 

појављује и промена погледа у односу на почињено кривично дело: ако у почетку 

цени да је казна легитимна у односу на злочин, за кратко време сматра да је казна 

престрога. Тиме осуђеник од покорног, пасивног понашања прелази на активно 

понашање, у коме су на првом месту лична корист, самоодржање и себичност. У 

плану понашања, од конформистичког морала, заснованог на кривици, иде на 

фрустрацијски морал, заснован на групним уверењима која се тичу узрока злочина, 

вере људи у свет, положаја према послу, породици, закону и будућности и 

подразумевају животни стил казнионица.“379 

Упркос томе, моралне вредности нису уништене у казнионици, али постоје и 

оне се конкретизују попут вредности у одређеном окружењу. У притвору, особа води 

„своје свакодневно постојање усред људске колективности коју карактеришу 

 
375 Goffman, E., (2003). Aziluri: eseuridespresituațiasocială a paciențilorpsihiatricișiaaltorcategorii de 

persoaneinstituționalizate, Iași: Polirom. 

376
 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 

377
 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 

378
 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 

379
 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 
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преусмеравања понашања, колективи који у многим случајевима кажњавају оне који 

усвоје морално понашање“.380 

Чак и у овој ситуацији, „не сме се прихватити идеја која кружи међу 

притвореницима, али и ван казнено-поправног завода, да се човек у ненормалној 

ситуацији понаша ненормално: човек мора максимално искористити све околности 

и имати шансу да се покаже моралним, дакле људским.”381 Кроз горе наведено, 

сугерише да постоје две интелектуалне хипотезе путем којих можемо приступити 

затворском окружењу: „прво, моралистичко, које медитира у људском стању, друго, 

маестрално, које жели да разуме и рангира“.382  

Најчешће је лакше судити него анализирати и размишљати о ситуацији, јер 

процес размишљања захтева одређену ширину, док се стереотипи и предрасуде 

знатно лакше формирају. Према Липману, стереотипи су „елементи друштвене 

спознаје, ментални конструкти који помажу у тумачењу друштвене стварности“. 

Они имају функционалну вредност као брзо средство за тумачење информација. 

Могли бисмо рећи да стереотипи представљају утиске и менталне шеме о одређеној 

групи особа, које особе формирају додељивањем дотичне групе одређеног скупа 

карактеристика. Према Фискеу,383 стереотип представља когнитивни елемент, 

предрасуде као афективни елемент и дискриминација као елемент понашања. Према 

томе, према Челзи, предрасуде представљају мишљења које особе априори 

формирају о одређеној друштвеној групи, без њене пажљиве анализе.384  

Наш мозак ће увек преферирати кратак пут. Због тога је неопходно да 

расположивост буде опрезна, да разуме како би се зауставиле и анализирале 

одређене ситуације и одређене врсте људи, пре него што наш ум крене пречицом. 

Према Георгеу, образовне могућности етичког приступа условљене су у 

казнионици факторима којима је се тешко супротставити. Пре свега, морал већине 

осуђених открива контрадикцију између њихове моралне савести и њихових 

моралних манифестација: они знају шта је „добро“ и критеријуми по којима се оно 

цени, али циљ коме се тежи, употребљена средства и дато време до реализације не 

уклапају се у границе које су друштвено прихваћене. Друго, заводско окружење не 

дозвољава увек аутентично моралну екстериоризацију осуђених. Међуљудски 
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односи који се успостављају између њих снажно су обележени лишавањем слободе, 

афективном и информативном фрустрацијом. То чини да се међуљудски односи 

међу њима одређују непосредним материјалним интересима, који мењају морални 

амбијент унутар групе осуђених. У овим условима тешко да се може радити о 

постојању или одржавању неких изузетних ставова осуђених за остале, о ставу без 

наговештаја дискриминације. Будући да се међуљудски односи смањују у величини 

и дубини, међуљудски односи се спуштају на ниже нивое, а комуникација између 

осуђеника за сада зависи од незадовољених потреба и расположења.385 

„Потреба за супериорношћу неких појединаца који се налазе у инфериорном 

социјалном положају или су социјално угрожени одржава се начином на који 

извештавају у групама које се сматрају рањивим, око којих су усредсређене 

негативне предрасуде.“386  

Стога се унутар заједнице иза зидова може уочити дискриминисано 

понашање због природе злочина; најугроженији су они са злочинима против полне 

слободе и интегритета. Чак и међу осуђеницима са кривичним делима који се 

уклапају у ову категорију, може се уочити дискриминисано понашање у поређењу 

са онима који су као жртву свог кривичног дела имали малолетницу. Стога воља за 

моралношћу добија подршку само из затворског особља, ретко од осталих 

осуђеника. Будући да су увек заинтересовани за личне и материјалне аспекте, то не 

оставља простор за морална решења свакодневних проблема. Воља за стицањем 

материјалне предности већа је од воље за моралношћу када сам чин није мотивисан 

постизањем повољне ситуације. 

У казнено-поправном окружењу ствар која доводи до трансформације 

менталитета осуђених је потреба за реконструкцијом функционалног система 

вредности, паралелно са активирањем самопоуздања и поверења у будућност, уз 

корекцију става ка раду, закону и казни. Што брже осуђеници схвате да им морална 

дела осигуравају прихватање од других, унутрашњи мир и осећај учешћа, 

отвореност за процес реконструкције става је шира и ефикаснија. Наравно, 

образовање и обука играју велику улогу у процесу моралне реконструкције, али све 

док осуђеници не криве сопствени живот и искрено не желе промене, напори који 

долазе споља неће имати резултата . 

Према Георгеу, „старатељ који ради у директном контакту са осуђеницима 

има потешкоћа у прилагођавању свог статуса, пажљиво детаљно описаном у 

званичним прописима, и улогама које морају играти у односима са осуђеницима. На 

позадини глобалног односа чувара и осуђеника, свакодневне активности довеле су 
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га трајно до јединствених ситуација, у којима мора да решава личне проблеме 

осуђених, за које не постоје званични прописи.“387 

У казнионици постоје различите привилегије од статуса до статуса, али 

обично се статуси изван затвора одржавају током извршења казне. С тим у вези, 

осуђеници са одређеном вредношћу, жељом за непретком, биће држани на дистанци 

или чак прогоњени.  

Закључујући, према Георгеу, постоји тенденција да се делинквентни феномен 

третира као проблем, као друштвена ствар, а појединци се углавном на крају 

третирају као неки случајеви. Те особе су међу нама, са нама и потребно је 

прихватити их као такве, чак и ако прођу кроз правосудни сектор и затвор. Ако се 

укорени феномен одбацивања из друштва, резултати успешне социјалне 

реинтеграције ће изостати, због тога је потребно прихватити различитости и свима 

дати другу шансу.388  

 

 

5.4. Рад са преступницима и жртвама сексуалног насиља 
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5.4.1. Општа разматрања - разумевање пристрасности и несвесних менталних 

пречица 

 

Предрасуде, и имплицитне и експлицитне, резултат су процеса аутоматизма 

који помаже у регулисању способности мозга да прима, анализира и реагује на 

спољне стимулусе. Ови несвесни путеви служе као „задата, позадинска регулаторна 

функција која ослобађа свесни ум од брига из непосредног окружења“.389 С обзиром 

на огромну количину унутрашњих и спољашњих стимулуса које људски мозак 

свакодневно мора да обрађује, природна тенденција је категоризовање и груписање 

информација, стварајући приступне пречице које могу смањити време потребно за 

 
387

 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 
388 Gheorghe, F., (2001). Psihologiepenitenciară: studiișicercetări, București: Oscar Print; 
389 Bargh, J., & Williams, E. (2006). The automaticity of social life. Current directions in psychological 

science, 1-4. 



 
 
 
 

201 
 

одговор на одређену акцију, контекст или појединца. Поред категоризације 

искустава, предмета и контекста, ова тенденција сортирања, такође је користан алат 

за обраду информација о људима, њиховим поступцима и понашању, омогућавајући 

нашем мозгу да схвати ред и предвидљивост, што води даљим социјалним 

интеракцијама. Да бисмо груписали појединце у одређену социјалну категорију, 

подсвесно идемо путем који се често заснива на видљивим карактеристикама које 

нуде најочигледније међугрупне диференцијације и минималне унутаргрупне 

варијације.390 

Стога се различити облици друштвених представа аутоматски активирају као 

резултат присуства одређених карактеристика које се сматрају одговарајућим за 

људе. На пример, особине повезане са узрастом, полом и расом аутоматски подстичу 

категоризацију група, а афективни одговори према другим људима могу постати 

инстинктивне реакције које покрећу особине те особе, активирајући менталне 

представе и индиректно утичући на наше реакције. Ове менталне пречице могу се 

конструисати или из директних личних искустава или посредним знањем 

формирајући стереотипне групе.391  

Иако су неке категоризације засноване на информацијама и корисне су за 

разумевање света око нас, већина стереотипа је заправо погрешно формирана слика 

- посебно када она потиче из карактеристика које се заснивају на разликама у 

погледу расе, религије, пола или других физичких особина. Истраживања у пољу 

социјалне психологије, посебно усредсређујући се на процесе несвесног 

аутоматизма, наглашавају да произвољна, пристрасна и често прејудицирајућа 

природа менталних пречица у облику стереотипа штети објективној слици у 

социјалним интеракцијама са људима.392 

Унапред обликоване идеје на које се позивамо приликом обраде друштвених 

знакова кроз стереотипе могу, директно или индиректно, да доведу до: а) 

претеривања у гледању и проналажењу сличности између група/разлика у групама 

(и негативних и позитивних), б) потцењивање појединачних атрибута и 

карактеристика одређене особе, и на крају: ц) диференцијални третман и 

бихевиорални одговор заснован на овим субјективним претпоставкама. 
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Једно од најважнијих разматрања које треба имати на уму приликом покушаја 

разумевања пристрасности и потенцијалног негативног утицаја који они могу имати 

на начин на који реагујемо на наше социјално окружење је рањивост. Да бисте били 

свесни индивидуалне рањивости, мора се одредити појам ризика. У сврху овог 

материјала за обуку, проценићемо ризик као познату или непознату вероватноћу 

настанка неког догађаја,393 који се може повећати или смањити, у зависности од тога 

шта се дешава око нас, како други на то реагују и шта можемо учинити да то 

контролишемо. Рањиве особе могу се разврстати у заједничку категорију, а 

заједничко им је да узрок рањивости произилази из особина које их карактеришу 

(етничка мањина, религија, пол, инвалидност, осуђиваност итд.), али као што смо 

већ истакли, механизми сортирања наметнути од стране друштва и менталне 

пречице које несвесно користимо могу дати неисправне погледе и подстицати 

рањивост ове категорије људи. 

Сви појединци који долазе у контакт са кривично-правним системом могу се 

сматрати рањивим, рањивост се може појачати њиховом директном интеракцијом и 

дуготрајним кривичним поступцима, временом проведеним у притвору и поновним 

уласком у друштво након одслужене казне затвора. Осуђена лица чине хомогену 

популацију и могу бити дискриминисани по више основа. Одређеним групама људи, 

посебно онима који су већ били стигматизирани и дискриминисани пре уласка у 

систем кривичног правосуђа, потребан је посебан приступ за заштиту њихових 

права, јер их појединачне околности и рањивости током кривичног поступка и 

извршења казне могу довести у већи ризик од насиља или занемаривања.394 

Даље, стигма повезана са маргинализованом групом (и, имплицитно, стигма 

појединца) повећава се након осуде, затим служења казне затвора и пуштања на 

слободу. Дубоко укорењени лични стереотипи које имамо према овим особама 

(рањиви/маргинализовани осуђени појединци и други преступници) могу утицати 

на кључне аспекте спровођења правде у затворима: на неутралност у поступању, на 

непоступање с поштовањем и достојанством, на поверење у затворски систем.395 

Динамика између стереотипа и манифестног понашања према појединцу посебно је 

снажна у расном профилисању према извршиоцима кривичних дела,396 али је такође 
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видљива у уопште на извршиоце кривичних дела, у зависности од старости, пола и 

врсте извршеног кривичног дела, као и другог контекста извршења дела. 

Извори и врсте предрасуда: Сада када имамо јаснију слику о томе како се 

стварају предрасуде и зашто их несвесно користимо, важно је препознати њихов 

извор. Динамика групе/ и изван групе коју смо горе поменули један је од 

најважнијих извора предрасуда на који се указује у постојећој литератури.397 

Предрасуде у овој динамици произлазе из урођене потребе да будемо део групе, 

повезујући наш идентитет са двосмисленим појмовима класе и расе. Главни извори 

предрасуда: наш лични контакт са другима (појединцем или групом); наше знање, 

мисли и формиране перцепције о групама којој припадају други људи. Најчешће 

врсте предрасуда у казнено-поправним установама:398  

а. Уверења да понашање једног појединца из одређене групе јесте резулт 

понашања свих појединаца који припадају овој групи. б. Приступи у комуникацији 

који нам омогућавају да обратимо пажњу само на информације које поткрепљују 

предрасуде коју смо већ формирали о појединцу или групи. ц. Доступност извора 

информација и прекомерно ослањање на површне информације. д. Свесна или 

несвесна дискриминација заснована првенствено на класи, полу, раси, сексуалности 

и религијским веровањима. е. Неважећи модели и прикази укорењени у 

субјективним медијским приказима. ф. Нестварни оптимизам представљен снажним 

уверењем да се напредује, упркос јасним знацима супротног. г. Страх према 

одређеном појединцу или групи. 

Идентификовање и смањење предрасуда: У сврху овог материјала, 

идентификовали смо неколико добрих полазишта за смањење Ваше пристрасности: 

а. Порадите на свесном препознавању и промени менталних пречица које 

предузимате - моћи ћете да прилагодите своје одговоре појединцу када свесно 

препознате да ли ваш одговор на ту особу може произаћи из стереотипа и 

пристрасности. 

б. Застаните и размислите - размислите одакле потичу ваше предрасуде и 

покушајте да их замените позитивним примерима за ту групу. 
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ц. Индивидуализујте, не генерализујте - избегавајте употребу стереотипа који 

дефинишу одређену групу. Уместо тога, проведите време гледајући сваку особу 

независно од карактеристика групе или друштва коме припада. 

д. Будите флексибилни у својој перспективи и приступу: препознајте факторе 

који доприносе томе како људи реагују на туђе поступке. Размислите како бисте се 

ви понашали да сте у истој позицији? 

е. Повећајте контакт и изложеност - повећаним контактом са појединцима 

који су категорисани или стигматизовани, повећава се фамилијарност, а менталне 

пречице које се користе за обраду спољних стимулуса полако ће бити замењене 

знаковима који нам омогућавају да у складу са тим ближе упознамо ове особе и 

разумемо њихове проблеме, потребе и различите животне околности.399 

 

5.4.2. Општа дефиниција и контекст – извршиоци сексуалног насиља 

 

Према Заводу за националну статистику, насилни злочини обухватају широк 

спектар кривичних дела, од „мањих сексуалних напада (попут гурања и хватања за 

интимне делове, нпр. у градском аутобусу, парку и слично) који не резултирају 

тежом физичком повредом, до озбиљних повреда и тешког сексуалног насиља, чак 

и убиства“.400 

У сврху овог поглавља, фокусираћемо се на сексуално насиље, силовање, 

сексуални напад и незаконите сексуалне активности над одраслима и децом. У 

специфичном контексту предрасуда и дискриминације, починиоци сексуалног 

насиља важна су тема расправе, јер стигма повезана с таквим делима може изазвати 

озбиљне предрасуде, дискриминацију и злостављање. Ако би се већа популација 

починилаца користила као референтна тачка, посебно су сексуални преступници 

они којима се поклања најнегативнија пажња (како од стране јавности, тако и у 

самим затворима) због „природе њихових злочина.”401 

 
399 Вежбе: Примери радних листова доступни су на крају овог текста (Додатак А). Могу се изменити 

и прилагодити вашим потребама.  
400 Office for National Statistics. (2016). Overview of violent crime and sexual offences. 
401 Grossi, L. (2017). Sexual offenders, violent offenders, and community reentry. Aggression and violent 

behaviour 
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Треба се позабавити перцепцијом коју имамо, пречицама које користимо за 

обраду информација и несвесним одговорима на сексуалне преступнике, посебно у 

пенолошом окружењу, јер нам омогућавају да разумемо које понашање наши 

одговори могу да изазову, како их разумеју сами преступници и утицај који имамо 

на рехабилитацију, интеграцију и повратак у друштво ове категорије преступника и 

смањење рецидива. 

Постојећа литература о ставовима према сексуалним преступницима 

наглашава да ће особе које показују „дехуманизујућу перцепцију према сексуалним 

преступницима“ вероватније изазвати њихову друштвену искљученост након 

пуштања на слободу и смањити њихову вољу у правцу рехабилитације.402  

Ознаке стигматизације повезане са сексуалним преступницима могу такође 

резултирати вишом стопом насилне виктимизације коју пријављују сексуални 

преступници у затворима, што је откриће за које је утврђено да доприноси ризику 

поновног почињења сексуалних преступа по изласку на слободу.403  

Поред негативне перцепције јавности, сексуални преступници морају да се 

суоче са последицама свог злочина и стигмом везаном за њега током правних 

поступака, суђења и дуготрајног затвора, изазивајући осећај антипатије код других 

особа које су у казнено-поправном систему, што их ставља у ризик од насиља, 

напада, дискриминације и малтретирања.404 

Њихове интеракције унутар казнено-поправне заједнице често су прави 

примери директне стигматизације и искустава узнемиравања. Ако осуђени за ова 

дела покрену питање њихове дискриминације од стране других осуђеника, то све 

може да резултира осећајем срама, смањеним самопоштовањем и забринутошћу у 

очекивању исхода таквог поступка, што све може имати штетне ефекте на њихову 

ресоцијализацију, рехабилитацију и сам процес изласка из затвора.405 

 
402 Viki, T., Fullerton, I., Raggett, H., Tait, F., & Wiltshire, S. (2012). The role of Dehumanization in 

Attitudes Toward the Social Exclusion and Rehabilitation of Sexual Offenders. Journal of Applied Social 

Psychology, 2349-2367. 
403 Abbiati, M., Mezzo, B., Waeny-Desponds, J., Minervini, J., Mormont, C., & Gravier, B. (2014). 

Victimisation in Childhood of Male Sex Offenders: Relationship between Violence Experienced and 

Subsequent Offenses through Discourse Analysis. Victims & Offenders, 234-254. 
404 Kimmett, E. (2005). Bullying, victimization and safer prisons. Probation Journal. 

405 Tewksbury, R. (2012). Stigmatization of Sex Offenders. Deviant Behaviour. 
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Истраживања на терену, такође су открила јављање негативних осећања код 

затворених сексуалних преступника, као директан резултат природе извршеног 

кривичног дела:406 

1. поред извршења формалних казнених санкција у друштвеном окружењу се 

спроводи (обавештавање заједнице, регистрација  сексуалних преступника итд.); 

2. другачији третман и етикетирање, како у поправном окружењу, тако и 

након одслужења казне затвора. 

Ова два главна осећања су важна јер се често испољавају кроз 

„незадовољство према онима који дају ове етикете и епитете.“407 

Међу најчешћим карактеристикама које се могу уочити код сексуалних 

преступника и њихове перцепције себе као резултат третмана који добијају и стигме 

која се јавља су: а. осећај да се према њима поступа неправедно, б. осећај неправедне 

санкције, ц. фрустрација, разочарање и осећај неправде, д. другачија перцепција 

друштва које примењује етикете „сексуалног преступника“ и под е. Они рефлектују 

негативна осећања ка спољном свету као механизма за суочавање са стигмом са 

којом се суочавају. 

Таква интернализована осећања, била она ваљана или не, могу утицати на 

самоидентификацију затвореника, смањујући њихову перцепцију вредности и 

ометају позитивне промене у понашању. Идентификовање ових карактеристика у 

процени сексуалних преступника може помоћи у смањењу несвесних предрасуда 

проценитеља и васпитача у затворима.408 Ако стрес, анксиозност и социјалну 

маргинализацију сматрамо кључним факторима у ризику од рецидива ове категорије 

преступника, постаје кључно разумети како се таква осећања, искуства и мисли могу 

ублажити у казнено-поправном окружењу. 

 

 

 

 

 
406 Tewksbury, R. (2012). Stigmatization of Sex Offenders. Deviant Behaviour. 
407 Tewksbury, R. (2012). Stigmatization of Sex Offenders. Deviant Behaviour. 
408 Tewksbury, R. (2012). Stigmatization of Sex Offenders. Deviant Behaviour. 
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5.4.3. Жртве сексуалног насиља - општа дефиниција и контекст  

 

Упркос томе што су сексуално насиље и напади дефинисани на 

међународном, европском и националном нивоу, а широк круг дела обухваћених 

силовањем разликује се међу државама чланицама, општа сагласност постоји око 

једне компоненте овог кривичног дела: непостојање „пристанка“. Истанбулска 

конвенција описује силовање под ширим спектром сексуалног насиља, обухватајући 

све сексуалне радње којима недостаје сагласност, укључујући „навођење друге 

особе на радње сексуалне природе са трећом особом“.409 

Смернице ОУН такође посматрају силовање у ширем контексту сексуалног 

насиља, следећи исте појмове као и Истанбулска конвенција. Даље, ОУН истичу да 

је насиље над женама (посебно силовање као кључна компонента овог насиља) 

„облик родне дискриминације и кршења људских права жена“.410   

Недостају поуздани подаци о сексуалном насиљу у затворским установама, 

како на међународном нивоу, тако и на нивоу држава чланица ЕУ, међутим, 

резултати најопсежнијег истраживања о сексуалном насиљу, узнемиравању и 

ухођењу које је 2014. године објавила Агенција ЕУ за основна права, пружају 

драматичан приказ обима и природе таквих злочина широм Европске уније и скрећу 

пажњу на постојећа уверења и ставове у вези са жртвама овог насиља.411  

У специфичном контексту дискриминације, жртве сексуалног насиља су 

суштинска тема расправе, јер стигма повезана с њима често произлази из 

пристрасности и митова, изазивајући предрасуде, дискриминацију, секундарне 

трауме и неадекватну подршку жртвама. Митови о силовању првобитно су 

дефинисани 80-их година, користећи комбинацију приступа социјалне психологије, 

уоквирујући овај концепт као скуп „ставова и уверења који су углавном нетачни, али 

широко заступљени и који се данас одржавају, (који) служе за оправдање агресије 

мушкараца на жене“.412 Ова гледишта су често „прејудицирана, стереотипна или 

 
409 Council of Europe. (2011). Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence. Istanbul: Council of Europe Treaty Series. 
410 European Institute for Gender Equality. (2017). Glossary of definitions of rape, femicide and intimate 

partner violence. Vilnius. 
411 European Parliament. (2019). Violence against women in the EU. 
412 Lonsway, K., & Fitzgerald, L. (1994). Rape Myths: In Review. Psychology of Women Quarterly. 
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лажна веровања о силовању, жртвама силовања и силоватељима“,413 

концептуализујући мушкарце као починиоце, а жене као жртве, имплицитно 

одбацујући могућност да и мушкарци буду мета сексуалног насиља.414  

Показало се да прихватање и несвесно ослањање на митове о силовању 

директно утиче на појединачна схватања сексуалног насиља и на последични 

третман његових жртава, како у широј заједници, тако и у оквиру система за 

спровођење закона и казнено-поправних система.415 За специфичне сврхе овог 

материјала позабавићемо се утицајем митова о силовању на службенике/запослене 

у казнено-поправном систему: а. како се доживљавају жртве силовања, б. како се 

реагује и како се поступа са жртвама силовања и под ц. како се силовање штетно 

може развити у културно подржани злочин. 

Специјална литература на овом пољу већ деценијама се бави силовањем и 

сексуалним злостављањем, истичући „истински помак у полицијској култури ка 

мањем окривљавању жртава,“416међутим, активно подржавање митова о силовању и 

предрасуде и даље се могу уочити у испитивањима искустава жртава силовање. 

Најважније је да и даље постоје високи нивои секундарне виктимизације који и даље 

преовладавају међу жртвама када пријављују сексуалне нападе полицијским 

органима.417 С обзиром на то да је силовање и даље углавном осетљива, често 

контроверзна тема, није изненађење да се приписивање одговорности жртве, изводи 

из имплицитних пристрасности и перцепција о узрочности, утичући на предрасуде 

о контроли коју је жртва имала над насталим догађајем, где се чак и жртви често 

приписује кривица.418   

Најчешћи фактори за које је утврђено да утичу на уверења и ставове 

испитаника према жртвама силовања су: веза жртва – починилац,419 одећа, опијеност 
 

413 Parratt, K., & Pina, A. (2017). From "real rape" to real justice: a systematic review of pilice officers' rape 

myth beliefs. Aggression and violent behaviour. 
414 Parratt, K., & Pina, A. (2017). From "real rape" to real justice: a systematic review of pilice officers' rape 

myth beliefs. Aggression and violent behaviour. 
415 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
416 Mennicke, A., Anderson, D., Oehme, K., & Kennedy, S. (2014). Law Enforcement Officers' Perception 

of Rape and Rape Victims. Violence and Victims. 
417 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
418 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
419 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
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и понашање које преузима ризик,420 пол жртве,421 род и идеологија,422 стереотипна 

типологија жртве.423  

Врсте митова и предрасуда око силовања и жртава силовања прилично су 

разноврсне и, с обзиром на лакоћу којом могу утицати на ставове према жртвама 

сексуалног насиља и интеракције васпитача у затворима са њима, превазилажење 

ових стереотипа захтева свестан напор. Први корак, како је претходно речено, 

укључује активну ретроспекцију и признавање основног узрока предрасуда, који 

може бити један или комбинација: несвесно прихватање мита о силовању, 

имплицитне атрибуције кривице, ванправне карактеристике кривичног дела и 

пракса полиције и кривичног правосуђа. 

Свесност сопствених стереотипа и предрасуда, као и оних које користе они 

око нас, могу помоћи развоју адекватне обуке и последичној промени погледа у вези 

са сексуалним злостављањем, дајући одговоре који се не ослањају на погрешне.424 

То заузврат може подржати жртве да пријављују ова дела, посебно у затворима, 

утицати на смањење тамне бројке криминалитета у случајевима силовања и смањити 

ризик од ПТСП-а, срама и самооптуживања који се јавља код жртве. Штавише, 

смањење предрасуда повезаних са силовањем и препознавање ризика са којим се 

жртве суочавају због њихове одлуке да пријаве оваква дела у затворима може 

створити окружење поверења и транспарентности, смањујући повлачење жртава, 

суицид, јер ће жртве које се осећају сигурно у раду са својим васпитачем, који 

адекватно реагује, вероватније открити осетљиве детаље и пријавиће ова кривична 

дела извршена над њима.425  

 

5.4.4. ЕУ/Међународни стандарди и пракса 

 
420 Sleath, E., & Bull, R. (2012). Comparing Rape Victim and Perpetrator Blaming in a Police Officer 

Sample. Criminal Justice and Behavior. 
421 Sleath, E., & Bull, R. (2012). Comparing Rape Victim and Perpetrator Blaming in a Police Officer 

Sample. Criminal Justice and Behavior. 
422 Parratt, K., & Pina, A. (2017). From "real rape" to real justice: a systematic review of pilice officers' rape 

myth beliefs. Aggression and violent behaviour. 
423 Parratt, K., & Pina, A. (2017). From "real rape" to real justice: a systematic review of pilice officers' rape 

myth beliefs. Aggression and violent behaviour. 
424 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
425 Turgoose, D., Glover, N., Barker, C., & Maddox, L. (2017). Empathy, compassion fatigue an burnout in 

police officers working with rape victims. Traumatology. 
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Протеклу деценију обележила су бројна важна побољшања у квалитету 

система кривичног правосуђа. У покушају да се повећа стопа осуђујућих пресуда и 

адекватно одговори на потребе жртве силовања, пружена је опсежна обука у свим 

институцијама ЕУ. Међутим, секундарна виктимизација и траума још увек су 

уочљиве код жртава које су изложене неинформисаним, неосетљивим и 

окривљујућим ситуацијама са којима се суочавају у кривичним поступцима.426  

Између осталих иницијатива развијених држава у борби против овог насиља, 

резултовала је УН резолуција у којима се дају смернице и практичне мере за 

смањење насиља над женама, као и смањење секундарне виктимизације у области 

кривичног правосуђа. Као што се може приметити у изјави Генералног 

директората,427 ове смернице истичу потребу да се одговори на специфичне потребе 

жртве, јер се показало да такве иницијативе имају великог утицаја на: учешће жртве 

у процесу и неповлачење кривичних пријава, омогућавају прикупљање снажнијих 

доказа, чинећи жртву веродостојнијим сведоком на суду. 428  

Даље, утврђено је да употреба специјализованих адвоката без предрасуда за 

подршку жртвама кроз системе кривичног правосуђа смањује секундарну 

виктимизацију. Рајт наглашава да је пружање независних правних заступника 

жртвама силовања „најефикаснији начин подршке жртвама силовања током 

суђења“, док Скинер и Тејлор напомињу да је ово широко распрострањена, али не и 

универзална пракса у Европској унији.429  

Мреже специјалних адвоката за подршку жртвама сексуалних напада 

основане су у најмање 14 земаља ЕУ, укључујући Аустрију, Белгију, Данску, 

 
426 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
427 Directorate General for Internal Policies. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape 

prevention and for assisting women victims of rape. Policy Department C: Citizens' rights and constitutional 

affairs. 
428 Brooks, O., & Burman, M. (2016). Reporting rape: victim perspectives on advocacy support in the 

criminal justice process. Criminology & Criminal Justice. 
429 Directorate General for Internal Policies. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape 

prevention and for assisting women victims of rape. Policy Department C: Citizens' rights and constitutional 

affairs. 
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Француску, Немачку, Ирску, са активностима које се крећу од законског заступања 

на суђењима до опште подршке у кривично-правосудном систему.430  

Зашто је ово релевантно? Као „рампа на путу правди“, на казнено-поправне 

службенике могу утицати ранија искуства и знања, индиректно утичући на одговор 

и поступање са жртвама сексуалног насиља и извршиоцима.431 Интеракције са 

преступницима и жртвама сексуалног насиља могу да утичу не само на појединце, 

већ и на ставове и понашање казнено-поправне заједнице. Прво и најважније, 

постоји инхерентна потреба да се призна да „дискриминација, стигма и искључење 

могу починиоца накнадно довести у повећани ризик од рецидива, а код жртве 

изазвати снажну секундарну виктимизацију.“432 

Из структурне перспективе, колективна подршка (или недостатак) казнено-

поправног особља може снажно да утиче на напредак, развој и потенцијалну 

рехабилитацију преступника. Разумевање уобичајене перцепције сексуалних 

преступника и прилагођавање понашања особља у складу с тим могу помоћи у 

лечењу насилних преступника и индиректно повећати поверење, ауторитет и 

легитимитет саме установе.433  

У специфичном контексту односа са жртвама сексуалног насиља, казнено 

особље је изложено озбиљно трауматичним информацијама, па је признавање, 

разумевање и превазилажење предрасуда пресудно за развој сигурног радног 

окружења.434  

С прагматичног становишта, дискриминаторна и непријатељска уверења, у 

комбинацији са директним или индиректним одбијањем активне подршке 

сексуалним преступницима да превазиђу стигму, раде на позитивним променама у 

 
430 Directorate General for Internal Policies. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape 

prevention and for assisting women victims of rape. Policy Department C: Citizens' rights and constitutional 

affairs. 
431 Venema, R. (2016). Making judgements: how blame mediates the influence of rape myth acceptance in 

police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence. 
432 Willis, G., Levenson, J., & Ward, T. (2010). Desistance and Attitudes Towards Sex Offenders: Facilitation 

or Hindrance. Journal of family violence. 
433 Grossi, L. (2017). Sexual offenders, violent offenders, and community reentry. Aggression and violent 

behaviour. 
434 Turgoose, D., Glover, N., Barker, C., & Maddox, L. (2017). Empathy, compassion fatigue an burnout in 

police officers working with rape victims. Traumatology. 
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понашању и на крају поново буду део заједнице могу довести до повећаног нивоа 

ризик од поновног извршења ове врсте насиља, како у затвору, тако и ван њега.435  

Друго важно разматрање је улога поправног особља као активног 

процењивача ризика. Процена ризика без предрасуда је пресудна јер може повећати 

усаглашеност и сарадњу кроз легитимитет, што је етички пожељније, исплативије и 

са дугорочним резултатима у поређењу са другим приступима у раду који се 

заснивају на предрасудама.436  

Треће, не смеју се занемарити разматрања о емоционалном утицају рада са 

жртвама сексуалног насиља. Недавна истраживања истичу да службеници ове 

специјалисти са дуготрајним стажом пате од синдрома професионалног сагоревања, 

губитка саосећања, секундарног трауматичног стреса, као резултат доследног 

бављења трауматичним информацијама.437 Ови емоционални фактори могу ометати 

способност поправног особља да осећа и показује емпатију, индиректно утичући на 

жртвина искуства у правосудном систему.438  

Перципиране неправедне или превише рестриктивне санкције могу нагнати 

затворенике да се држе нечега што могу да контролишу, чинећи позитивне промене 

у понашању тешким за постизање, на крају повећавајући потешкоће у радном 

окружењу поправног особља. 

Будући да поправно особље, такође има унапред замишљене идеје и ставове 

који могу утицати на њихова уверења, само образовање или искуство можда неће 

бити довољни да би се смањила пристрасност и предрасуде. Конкретно, тренинг се 

може бавити негативним уверењима о силовању и предложити добре стандарде и 

праксе код истраге силовања у затворима. Међутим, ако се други фактори који могу 

 
435 Willis, G., Levenson, J., & Ward, T. (2010). Desistance and Attitudes Towards Sex Offenders: Facilitation 

or Hindrance. Journal of family violence. 
436 Jackson, J., Tyler, T., Bradford, B., Taylor, D., & Shiner, M. (2010). Legitimacy and procedural justice in 

prisons. Prison service journal. 
437 Turgoose, D., Glover, N., Barker, C., & Maddox, L. (2017). Empathy, compassion fatigue an burnout in 

police officers working with rape victims. Traumatology. 
438 Turgoose, D., Glover, N., Barker, C., & Maddox, L. (2017). Empathy, compassion fatigue an burnout in 

police officers working with rape victims. Traumatology. 
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утицати на службенике, као што су пол, етничка припадност и старост, не узимају у 

обзир на обуци, неће се подстаћи промена става или понашања.439440  

 

5.5. Изазивање националне, расне и верске мржње 

 

Националне, расне и верске разлике су важна тема која се разматра у 

затворским системима широм света, посебно у контексту све већих трендова 

међународних миграција, глобализованог криминала и све веће 

мултикултуралности и мултиконфесионалности у затворима. Дискриминација која 

може произаћи из такве популационе разноликости у затворима опширно је 

документована и њене дефиниције су измењене и допуњене како би се прилагодиле 

потребама различитих држава, као и да би се решила питања различитог третмана и 

предрасуда. 

Дискриминација на основу националних, расних и верских разлика 

обухваћена је чланом 14. Европске конвенције о људским правима,441 истичући да 

ће права која се преносе према Конвенцији „бити осигурана без дискриминације по 

било ком основу као што су пол, раса, боја коже, језик, религија, политичко или 

друго мишљење, национално или социјално порекло, припадност националној 

мањини, имовно стање, место рођења или други статус“. Члан 14. Конвенције и члан 

1. Протокола бр. 12 „забрањују дискриминацију по великом броју основа [...], а 

неисцрпна листа основа дискриминације омогућава Суду да прошири и укључи 

 
439 Parratt, K., & Pina, A. (2017). From "real rape" to real justice: a systematic review of pilice officers' rape 

myth beliefs. Aggression and violent behaviour. 
440 Видети опширније следећу литературу и интернет странице: Handbook on gender-responsive police 

services for women and girls subject to violence | Digital library: Publications | UN Women – Headquarters; 

Working with sexual violence victims in prisons (pcar.org); Violence And Sexual Assault In Prison | Prisoner 

Resources; Prison Rape Elimination Act | PREA (prearesourcecenter.org); Overview of the worldwide best 

practices for rape prevention and for assisting women victims of rape (europa.eu); CETS 210 - Explanatory 

Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence (coe.int); Supporting women and girls (endviolenceagainstwomen.org.uk); General 

recommendations made by the Committee on the Elimination of  Discrimination against Women (un.org); 

Rape Culture, Victim Blaming, and the Role of Media in the Criminal Justice System (eku.edu); Violence 

against women in the EU (europa.eu);Legislative Approaches To Rape In The EU: Outlining Case Study 

Examples – GenPol (gen-pol.org); Understanding_rape_in_prison_low_res.pdf (pcar.org); Introduction | 

Notes for Trainers | ROH V4.36 (nomsintranet.org.uk). 
441 Council of Europe. (1950). Cоnvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

as amended by Protocols Nos. 11 and 14. Council of Europe. 
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http://www.nomsintranet.org.uk/roh/roh/notes-for-trainers/08_00.htm
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основе који у њој нису изричито наведени“. Да бисмо пружили јаснију слику 

контекста којим смо се бавили, а у сврху овог материјала за обуку, истичемо три 

главна облика дискриминације обухваћена општом забраном дискриминације 

општих протокола који могу произаћи из националних, расних или верских 

припадања то је:442 директна и индиректна дискриминација. 

Упркос јасној дефиницији онога што би представљало директну 

дискриминацију која није обухваћена чланом 14. или чланом 1., ова фраза је 

коришћена за решавање разлика у третману или понашању према особама у 

упоредивим или сличним околностима, на основу статуса или идентификованих 

карактеристика групе. Штавише, директна дискриминација, такође може обухватати 

дела узнемиравања и подстицања на дискриминацију и мржњу, а карактерише је пре 

свега изричита намера. 

Покривајући шири спектар понашања, индиректна дискриминација може 

имати бројне облике, укључујући, али не ограничавајући се на „несразмерно штетне 

ефекте опште политике или мера која, иако срочена у неутралним терминима, имају 

дискриминаторски ефекат на одређену групу“. С обзиром да не захтева увек намеру, 

овом облику дискриминације треба посветити већи фокус. 

Дискриминација удруживањем односи се на ситуације у којима се понашање 

према људима или поступање према њима разликује на основу претпостављене 

припадности другим друштвеним групама које „заправо или наизглед имају 

одређени статус или карактеристике“, што резултира неповољнијим третманом, 

дискриминацијом и виктимизацијом на основу самог претпостављеног чланства тој 

групи, без икаквог легитимног циља или разумног оправдања. 

И на крају, али не најмање важно, дискриминација се односи на неоправдано 

понашање према групи или појединцу, с једином сврхом кршења достојанства и 

права те особе, стварањем непријатељског, понижавајућег, увредљивог или 

застрашујућег окружења. Овај епитет додат је недавно законима ЕУ о 

недискриминацији како би се узеле у обзир штетне нијансе дискриминације. 

Што је најважније, међународно право о људским правима не бави се само 

директном/индиректном дискриминацијом и дискриминацијом удруживањем, већ 

такође изричито забрањује изазивање националне, расне или верске мржње и 

нетрпељивости. Најоштрија критика таквих дела може се наћи у члану 20. 

 
442 Council of Europe. (1950). Cоnvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

as amended by Protocols Nos. 11 and 14. Council of Europe. 
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OHCHR,443 који каже да ће „свако заговарање националне, расне или верске мржње 

и нетрпељивости која представљају подстицање на дискриминацију, 

непријатељство или насиље забранити законoм“. Даље, специјализована тела 

непрекидно позивају да се посвети већа пажња политикама у различитим областима, 

укључујући образовање, подизање свести и обуке, како би се омогућио развој 

свеобухватних и ефикасних структура дијалога између државних агенција и 

мањинских заједница, и обавезују се на „политике и праксе усмерене на подстицање 

и промоцију поштовања права и достојанства“ другог.444 

Већина директива о недискриминацији бави се нијансираним упутствима за 

дискриминацију под широким спектром појава  дискриминације, али ниједна не даје 

јасну дефиницију онога што се у основи подразумева под овим појмом, јер се не 

може ограничити на одређене упуте, већ треба да обухвати преференције и 

подстицај да се особе третирају мање повољно због њихове етничке, националне или 

верске припадности. 

У специфичном контексту имплицитних предрасуда, националне, верске и 

етничке припадности могу изазвати аутоматске предрасуде, често укорењене испод 

свесног нивоа људског ума, које проистичу из еволутивне склоности ка нерадости 

према другом, вођене превладавајућим стереотипима, обрађених у претходним 

поглављима. Из перспективе истраживања дискриминације унутар правосудног 

система, напори су се углавном усредсредили на социо-правне теорије које се баве 

дискриминацијом произашлом из предрасуда о националној, верској и расној 

припадности, са супротним ставовима које предлажу теоретичари сукоба и 

консензуса. 

Иако су аргументи хомогеног, уравнотеженог и кохезивног вредносно 

оријентисаног друштва као резултат адекватно примењених инструмената заштите 

заједнице, као што је кривично право, у основи теорија консензуса, прегледи о 

важности теорије сукоба истичу да „полиција и мањине треба да се посматрају као 

различите групе које се динамички и непремостиво супротстављају“,445 закључујући 

да је дискриминација симптом и исход антагонистичких односа који се ослањају на 

категоризацију и уопштавање. 

 
443 OHCHR. (2010). Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of 

incitement to hatred. OHCHR. 
444 ECRI, General Policy Recommendation 1. 
445 Devah, P., & Shepherd, H. (2008). The sociology of discrimination. Annual Review of Sociology, 181-

209. 
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Такве анализе осветљавају факторе који су значајни у међугрупној динамици, 

истичући емоционалне реакције које могу бити покренуте имплицитним 

пристрасностима и стереотипе које свака група примењује на другу - теорија сукоба 

подржава претпоставку да већина може на мањине гледати као на претње друштву 

док мањине већину доживљавају као расистичку, дискриминаторну и 

ауторитарну.446 Упркос таквим налазима, улога коју емоционални покретачи играју 

у полицији и како они утичу на легитимитет правосудног система питања су која тек 

треба свеобухватно размотрити. 

Посматрајући шири контекст: Питање националне, верске и расне мржње и 

нетрпељивости није ново. Постоји обиље литературе која приказује случајеве 

дискриминације по овим основама током историје, као и низ приступа које предлажу 

специјална тела, међународне власти и заговарачке групе које покушавају да је реше 

и превазиђу. У контексту све глобализованијег света, бављење разликама у 

популацији на етичан, недискриминаторан начин је кључни фокус, наглашен 

порастом пажње усмерене ка забрани говора мржње и подстицања на насиље. 

Глобализација не утиче само на мултикултуралност опште популације. 

Конкретно повезано са казнено-поправним институцијама, пораст глобализованог 

криминала и све већи број преступника из различитих етничких и верских заједница 

представљају низ изазова, како за саме починиоце кривичних дела, тако и за 

институције задужене за њихово задржавање: од језичких баријера и културних 

разлика, до случајева дискриминације и различитог поступања.447 Приступи овом 

порасту различитог поступања увелико се разликују међу земљама, с тим што неке 

државе усвајају егалитарне традиције и углавном избегавају да се баве разликама,448 

док други заузимају проактивнији приступ истицању одступања, разумевању истих, 

учењу из прошлих искустава и прилагођавању будућих политика и унутрашњих 

смерница.449   

Рањивост осталих, у овом случају припадника мањина, различитог 

националног, расног или верског порекла, повећана је у затворском контексту, као 

 
446 Devah, P., & Shepherd, H. (2008). The sociology of discrimination. Annual Review of Sociology, 181-

209. 
447 Bygnes, S. (2014). Ad hoc multiculturalism: prison staff approaches to cultural and religious diversity. In 

S. Aasen, S. Gloppen, A. Magnussen, & E. Nilssen, Juridification and Social Citizenship in the Welfare State 

(pp. Chapter 11, 203–220). Edward Elgar. 
448 Bygnes, S. (2014). Ad hoc multiculturalism: prison staff approaches to cultural and religious diversity. In 

S. Aasen, S. Gloppen, A. Magnussen, & E. Nilssen, Juridification and Social Citizenship in the Welfare State 

(pp. Chapter 11, 203–220). Edward Elgar. 
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што је речено у претходним поглављима. Међутим, непоузданост званичних 

статистика изведених из искривљених анализа нуди слабу основу за истраживање 

дискриминације у правосудном систему.450 У анализи приступа затворског особља 

у државама са културном и верском разноликошћу, у више земаља, Susanne Bygnes 

(2014) истиче да један од главних изазова представљају „дилеме повезане са правима 

појединачних затвореника насупрот бризи за јавну безбедност“, откривајући 

различите процесе укључивања и искључивања другог.451 

Bygnes (2014) тврди да је виктимизација на основу етничких, националних и 

верских разлика најочигледнија у процесима доношења одлука, јер се затвореници 

суочавају с потешкоћама у приступу верским службама, исповедању вере и 

ограничењима у погледу немогућности обедовања верске хране, она даље наглашава 

да је оклевање управа да се позабававе разликама у затворској популацији, 

истовремен са закашњењем да се обезбеде једнаке могућности и са слабом 

законском регулативом, која доводи до системских изазова у признавању и 

прилагођавању мањинских права у затвору, праћено аd-hoc приступима у решавању 

културне и верске разноликости затвореника.452  

Није изненађење да се сматра да затвореници мањинског порекла 

представљају изузетно рањиву групу, која је у већем неповољном положају због 

својих кривичних дела и кривичне евиденције, као и због бројних верских табуа, 

прекинутих социјалних веза, језичких баријера и ксенофобије.453 С обзиром на то да 

су истраживања пристрасности и дискриминације нагласила да предрасуде и 

несвесно повезани стереотипи могу произаћи из недостатка контакта са другима, 

такође су се појавили релевантни аргументи мултикултурног затворског окружења 

који изазивају емпатију и разумевање као резултат мултикултуралног контакта.454   

Ако се број затвореника из редова мањина у затворима широм света повећава, 

а њихова рањивост удвостручи као резултат казни затвора, пружање поштеног 
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452 Bygnes, S. (2014). Ad hoc multiculturalism: prison staff approaches to cultural and religious diversity. In 
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453 Bygnes, S. (2014). Ad hoc multiculturalism: prison staff approaches to cultural and religious diversity. In 
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третмана, разумевања и емпатије постаје важан фокус правосудних институција које 

управљају затворима. Упркос томе што затворско особље игра важну улогу у борби 

против дискриминаторне праксе у затворима, не би требало занемарити ни 

извештаје затвореника који се баве изазовним питањима расне, верске и етничке 

разноликости у затворској популацији.455  

Дискурс о културолошким разликама уочен код неких затвореника сугерише 

појмове толеранције и јединства, наговештавајући концепт заједничке 

солидарности, „прилагодљиви одговор на присилни и блиски међуљудски 

контакт“.456 Саставни део само-идентитета затвореника у контексту затворских 

колектива као резултат мултикултурне популације је језик, а непријатељски, 

дискриминаторни језик може се протумачити као одбијање пружања подршке 

појединцу док је у затвору, стварајући повећани нивои искључености и 

сегрегације.457  

Жеља за припадањем групи коју углавном карактеришу оно што сматрамо 

позитивним аспектима, омогућава субјективно дистанцирање од друге групе. Дајући 

свој идентитет групама и категоријама, несвесно допуштамо свом мозгу да чланове 

групе посматра као појединце, али и да чланове групе удружује, прибегавајући 

стереотипима и предрасудама према целој категорији, који тада постају видљиви у 

нашим реакцијама, утисцима, поступању. Међутим, упркос томе што је језик 

средство за ефикасну комуникацију и самоидентификацију мањинских затвореника, 

језичке баријере су такође један од најтежих изазова које доноси пораст глобалног 

криминала и разноликост затворске популације. 

ЕУ стандарди и пракса: Повећана усредсређеност на дискриминацију на 

националној, расној и верској основи коју постављају специјализована тела и 

институције које се финансирају из јавног буџета истакла је да би се ефекти 

глобализације требали огледати у верском и културном плурализму затвора. 

Укратко, од затвора треба очекивати да пружају једнаке могућности, третман и 

приступ услугама, као и разумевање специфичних манифестација културне и верске 

разноликости, укључујући прехрамбене потребе и ритуале, у складу са ЕУ 

 
455 Phillips, C. (2008). Negotiating identities: Ethnicity and social relations in a young offenders' institution. 

Theoretical Criminology. 
456 Phillips, C. (2008). Negotiating identities: Ethnicity and social relations in a young offenders' institution. 
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смерницама о слободи вероисповести или веровања и европских затворских 

правила.458 

Поред тога, треба успоставити заштитне мере како би се осигурало да 

затвореници могу поднети разумне захтеве и жалбе у сигурном и поверљивом 

окружењу. Ризик од одмазде, застрашивања или негативних последица на 

подношење захтева или пријављивање дискриминације треба да изостане.459 Међу 

бројним иницијативама развијеним у борби против дискриминације на националној, 

верској или етничкој припадности и као резултат активних позива на стварање 

јединственог приступа у свим државама чланицама, Комисија ЕУ усвојила је план 

за борбу против расизма 2020-2025., званично препознајући урођену потребу за 

решавањем структурног расизма и спречавањем дискриминације у системима за 

спровођење закона и кривичног правосуђа.460 Комплексност односа особља и 

затвореника види се кроз недавно истраживање дискриминаторних пракси које 

настају као резултат етничких, расних и верских разлика. Достојанство, поштовање 

и учтивост су карактеристике понашања које би требало ставити у први план таквих 

интеракција. Праведно поступање према мањинским заједницама требало би да буде 

очигледно у коришћењу ресурса специфичних за заједницу, како би се створила 

мрежа подршке и помогло осуђеницима у њиховим напорима да рехабилитују и 

реинтегришу.461  

Зашто је ово релевантно? Као што смо већ утврдили, појединци који се 

осећају омаловаженима или су изложени предрасудама и дискриминацији која 

произлази из негативних стереотипа повезаних са етничком или верском 

припадношћу којој припадају, могу интернализовати осећања непоштовања и 

умањења, што индиректно утиче на њихово поверење у ефикасност и легитимитет 

правосудног система.462  

Стога је пресудно за казнено-поправно особље да користи неутралну 

комуникацију, третман и понашање према затвореницима из редова мањина, 

истовремено имајући у виду расне и верске сукобе који могу настати у затворској 
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популацији, као резултат мултикултуралности и различитости. С обзиром на 

повећану рањивост мањинских затвореника, затворско особље може не само да 

утиче на саме појединце, већ може подстаћи свест о пристрасности и стереотипима 

међу васпитном заједницом у целини. 

Препознавање важности идентитета затвореника, њихове слободе да 

практикују своју веру и да се према њима поштено поступа без обзира на њихову 

етничку, верску и националну припадност важан је корак који затворско особље 

може предузети како би се осуђеницима дале могућности и вештине које су им 

потребне за пост-затворски свет „са одрживим могућностима за вођење 

некриминалног живота“.463 

Даље, праведан и једнак третман упоредо са структурисаним приступима 

комуникацији може створити ефикасније радно окружење, смањити тензије у 

односима између особља и затвореника и самог особља и повећати поверење 

затвореника у процесе ресоцијализације. 

Важно је разјаснити да имплицитне пристрасности и аутоматске предрасуде 

које настају испод свесног нивоа нашег ума нису нужно једнаке расизму, 

ксенофобији или мржњи. Међутим, могу изазвати неоправдану стигматизацију и 

субјективну категоризацију појединаца, не нудећи прилику за заједничку 

комуникацију. Упркос тенденцији коришћења когнитивних пречица, омогућавајући 

појединцима да се успешније усредсреде на друге важне аспекте који се односе на 

њихово окружење, снага имплицитне пристрасности може се смањити, јер су 

несвесне пристрасности прилично гипке. Праведан и јединствен третман у 

комбинацији са структурисаним приступима у комуникацији може створити добро 

окружење, смањити тензије у односима између особља и затвореника. 

Даље, морамо признати да „дискриминација, стигма и искључење могу 

починиоца накнадно изложити повећаном ризику од рецидива.“464 Из структурне 

перспективе, колективна подршка (или недостатак) затворског особља имају 

капацитет да снажно утичу на напредак, развој и потенцијалну рехабилитацију 

преступника. Разумевање уобичајене перцепције преступника и прилагођавање 

понашања особља у складу с тим, могу помоћи у рехабилитацији насилних 
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осуђеника и индиректно повећати поверење, ауторитет и легитимитет у казнено-

поправну установу.465  

У светлу недавних међународних догађаја који скрећу пажњу на расне 

разлике у системима кривичног правосуђа, и упркос општем консензусу о 

плуралитету глобалног становништва, повећање броја етнички и верски разноликих 

затвореника и активним позивима специјализованих тела да „снажно и јавно осуде 

несразмерну употреба силе и расистичке тенденције у спровођењу закона,“466 

недавни извештаји истичу да релевантне власти до сада нису на одговарајући начин 

решиле структурни расизам и дискриминацију на основу расе, етничке припадности 

и религије и промовисале јединствени приступ кривичног правосуђа без 

пристрасности у свим државама чланицама.467 Такви извештаји признају и истичу 

важност опсежне обуке, истичући да су земље које су усвојиле модуле обуке против 

дискриминаторне праксе у кратком року забележиле позитивне резултате.468 

 

5.6. Насиље и непримерено понашање у спорту 

 

Концепт спорта обухвата широк спектар физичких активности које, 

„лежерним и организованим учешћем имају за циљ изражавање или побољшање 

физичке спремности и менталног благостања, формирање социјалних односа или 

постизање резултата на такмичењима на свим нивоима“, истовремено узимајући у 

обзир и друге облике вежбања, укључујући рекреативне игре и аеробне и фитнес 

активности.469  Даље, Кодекс спортске етике додаје да спорт треба да буде „доступан 

свима, а посебно деци и младима, здрави и сигурни, поштени и толерантни, градећи 
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се на високим етичким вредностима; способни да подстичу лично самоиспуњење на 

свим нивоима, поштујући животну средину, са заштитом људског достојанства, (…) 

кодекс је и против било које врсте експлоатације оних који се баве спортом.“470  

У специфичном контексту казнено-поправних установа, физичке активности 

су често сврстане у различите надлежности, које се односе на образовне, 

рекреативне или здравствене потребе. Међутим, основни услови и потребна 

доступност спорта у затвору део су основних принципа казнено-поправних 

политика и закона који регулишу извршење кривичних санкција.471 У светлу таквих 

одредби, важно је позабавити се насиљем које и даље преовлађује у многим 

спортским активностима широм света. Упркос растућем броју добро 

документованих користи које физичке активности могу имати на затворенике, 

насилно спортско понашање може угрозити његову улогу као важног корективног 

инструмента за унапређење здравља, ширења позитивних вредности и рекреације. 

Европска комисија је препознала да насилничко понашање у физичким 

активностима, не брине само оне који учествују у великим спортским догађајима, 

већ може имати бројне облике нетрпељивости у различитим контекстима, како на 

теренима тако и ван њих, као и ван терена главних фудбалских клубова. Ова врста 

насиља и агресије често је највидљивија у физичким активностима за које су 

потребни тимови, али је такође распрострањена у изразима токсичне мушкости у 

затворским условима, где се показало да дизање тегова, бокс и борилачке вештине, 

повећавају тврдњу о доминацији и грађењу друштвене хијерархије међу 

затвореницима у њиховим неформалним односима.472 

Узимајући у обзир да физичке активности обухваћене широким спектром 

спортова могу подржати интеграцију рањивих особа у шире друштво и понудити 

одговарајућу платформу за неговање прихватања различитости, узајамног 

поштовања и укључивања, препозната су питања расизма и дискриминације у 

спорту као изузетно важна од стране специјалистичких тела, која указују на то да су 

таква дела све више распрострањена.473 У овом контексту и у сврху овог материјала 

за обуку, главни приоритети затворске спортске политике треба да се усредсреде на 
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неколико кључних циљева,474  укључујући: побољшање укупног благостања, 

подстицање менталне и физичке спремности, неговање осећаја укључености и 

интеграције, елиминисање дискриминације и промоције веће једнакости и 

омогућавање промене понашања и става кроз физичке ативности. 

Важно је одати све веће признање које је добио спорт у казнено-поправним 

установама последњих година, истичући вредности које може донети 

притвореницима и затворској заједници у целини. Међутим, спортови у затвору 

суочени су са разним изазовима и постоји инхерентна потреба да се схвати да је 

однос физичких активности и затвора сложен и захтева темељну процену.475 

Према Гофману (2009), казнено-поправни системи су савршен пример 

институција, у којима се налази јединствено социјално окружење кроз изолацију 

различитих група и контролу коју врше ригидни дисциплински режими. Оно што је 

најважније, таква окружења имају драстичне ефекте на губитак само-идентитета, 

самоизражавања и деловања. Упркос ограничењима која карактеришу затворе и 

управљају осећајем припадности и слободе затвореника, све већи број истраживања 

наглашава напредак спортских активности у разним затворима широм света, бавећи 

се питањима менталног благостања, физичког здравља и социјалног изражавања.476  

Иако се пружање могућности физичког вежбања и рекреације на отвореном 

могу разликовати у различитим затворским системима због различитих типова 

затвора и затворске популације, кључно је признати да физички активни 

затвореници имају побољшан свакодневни живот у затвору. Међутим, питање 

насиља као резултат таквих активности не може се предвидети, а ризици морају бити 

адекватно процењени како би се такви изазови превазишли. Проширени делимични 

споразум о спорту подстиче активно решавање таквих изазова и наглашава да се 

физичке активности и могућности рекреације могу користити као ефикасан 

инструмент за мотивисање и ангажовање популације затвореника, „посебно оних 

који боље реагују на рехабилитацију кроз активно учешће у спорту.“477  

У глобалном контексту, бављење родним варијацијама затворске популације 

важно је када се разговара о потенцијалном насиљу и дискриминацији у физичким 

активностима. Узимајући у обзир да мушкарци чине око 91% затворске популације 
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у 80% анализираних земаља, веза између спорта и мушкости је основана.478 

Посматрање затворске културе из перспективе „мушкости“ посебно истиче питања 

која затвореници придају свом идентитету, перцепцији затвореничког кодекса и 

хијерархији која индиректно обликују њихово понашање.479 Тврди се да се мушки 

идентитет регулисан затворским животом „зарађује“ вежбањем и усавршавањем, 

при чему физичка активност игра важну улогу у изражавању идентитета.480  

Стога не чуди што је утврђено да одређени затворски спортови, попут бокса, 

борилачких вештина или дизања тегова, имају кључни допринос стварању 

идентитета, кроз који затвореници могу да остварују доминацију и поштују и намећу 

одређена правила и придржавање јединственој хијерархији размећући се 

мишићавим телима и физичком „тврдоћом“.481 Овај сложени однос између изградње 

затворског идентитета, спорта и културе насиља, карактеристичан је за многе мушке 

затворе широм света, а физичко вежбање препознато је као важно средство за 

повећање нечије снаге, што имплицитно омогућава затвореницима да ублаже 

потенцијалне претње насилних напада или чак сексуалних напада у затвору.482  

У специфичном контексту постојања личних предрасуда и дискриминације 

које могу настати као резултат бављења спортом у затвору, различити изрази насиља 

морају се разумети како би се на њих адекватно одговорило. Приликом уласка у 

затворски систем, и стварањем нових идентитета као алфа мушкараца која им 

омогућава заштиту од напада других затвореника, изражавање кроз спорт некада 

може бити и насилно:483 

- Инструментално - тактичко и намерно, које се карактерише предумишљајем 

и насилним нападима користећи спортску опрему као средство за утврђивање 

доминације, наметање хијерархијских затворских правила или ради освете. 

- Изражајно - често непланирано, изражајно спортско насиље резултат је 

загрејане атмосфере на утакмицама и такмичењима организованим у затворима и 
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може се приметити првенствено у спортовима који захтевају тимску игру или у 

контактним спортовима попут бокса или рвања. 

Ако узмемо у обзир сву сложеност насиља кроз физичку активност у спорту, 

чему додајемо ограничења личне природе и огољавање само-идентитета што може 

довести до унутрашњих борби,484 нереално је претпоставити да се спорт може 

користити као једина метода за превазилажење изазова рехабилитације затвореника. 

Међутим, физичке активности могу да помогну у спровођењу психолошких, 

социјалних и физичких промена, нудећи платформу за промоцију здравља, 

трансформацију идентитета и развој вештина и подстичући активно учешће и 

сарадњу, индиректно ублажавајући ригидност односа између особља-затвореника, 

затвореника и других затвореника, или односи између самог особља.485  

Упркос превеликој заступљености мушкараца у казнено-поправним 

установама широм света, пажња специјалних тела се преусмерила да обухвати и 

потребе жена и девојака у затвору, у контексту физичке активности и рекреативне 

праксе. Ангажовање затвореница у спортским активностима занемаривано је дуги 

низ година због нетачне претпоставке да су жене мање заинтересоване за учешће у 

таквим активностима, занемарујући јединствене потребе жена у затвору, као и родне 

баријере и норме које су присутне у широј заједници.486 Одраз ширег друштвеног 

става према женама и њиховом ангажовању у физичким активностима истакнут је у 

анализи шпанских затвора, на пример, која наглашавају стереотипне ставове према 

разумевању женствености и идентитета, због тога је ниска стопа учешћа жена у 

спортским активностима, за разлику од мушкараца.487  

Ниво рањивости затвореника, посебно женских преступника, изазов је за 

развој политика широм света, посебно у контексту у којем затворске системе 

углавном дизајнирају „мушкарци“.488 Дискриминаторне баријере које настају као 

резултат институционалних изазова могу се користити као средство за промишљање 

о ширим структурама неједнакости и маргинализације, питањима која су истакнута 

порастом мањина у затворској популацији. 
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ЕУ/Међународни стандарди и пракса: На нивоу ЕУ спорт у затвору 

обихваћен је политикама које се односе на приступ физичкој активности и 

рекреацији утврђеним у европским затворским правилима.489 Слично захтевима које 

су предложиле Уједињене нације, европска затворска правила упућују на захтев 

минималног приступа активностима на отвореном, наглашавајући потребу да „сваки 

затвореник (треба) имати могућност најмање једног сата физичког вежбања сваког 

дан на отвореном, ако време дозвољава “(члан 27.1). 

Даље, европска затворска правила препознају обавезу пружања таквих 

могућности затвореницима као кључни аспект поправних структура, приморавајући 

управе да нуде потребну опрему и инфраструктуру како би се такве могућности 

затвореницима могле адекватно понудити (члан 27.4). Одредбе ових правила такође 

истичу пресудну друштвену важност физичке активности, истичући предности 

омогућавања међусобног дружења затвореника током рекреативне праксе и 

промоције про-социјалних мрежа и активности (члан 27.7). Усвајање ових правила 

разликује се у зависности од земље, а Европска опсерваторија за затворе препознаје 

неке као примере најбоље праксе у односу на бројне државе чланице, попут Италије, 

Норвешке, Шпаније и Грчке, које нуде могућности за рекреацију на отвореном и 

физичке активности у више спортских области.490 

У специфичном контексту борбе против дискриминације, насиља и 

нетолеранције, проширени делимични споразум о спорту (ЕПАС) позива на активне 

напоре на промовисању различитости кроз физичке активности у затвору и потребу 

да се признају различите перспективе у вези са спортом у затвору, напори који су се 

материјализовали кроз истицање свеевропских најбољих пракси и идентификовање 

специфичних изазова који се могу јавити током примене програма повезаних са 

спортом.491 

Поред тога, Европска комисија изузетно подстиче сталну употребу 

Приручника за полицијску сарадњу и важност ефикасне обуке за особље за 

спровођење закона у бављењу спортским насиљем. Различите праксе у промоцији 

спорта у затвору могу се наћи широм света. На пример, у САД је забележено да 

затвори или пружају минимално потребне могућности за физичку активност, често 

ограничене на „мале спортске терене, ограђене са свих страна и са мањком спортске 
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опреме, али и затворе са широком праксом бројних спортских активности и 

садржаја.“492 

Норвешке казнено-поправне установе, као што је Норвешко затворско 

острво, нуде „релативно слободно кретање преко острва“, охрабрујући затворенике 

да учествују у разним физичким активностима и рекреацији, како у индивидуалним 

спортовима, тако и у тимским.493 У Великој Британији, програм „Зеленије изван 

затвора“ забележио је значајна побољшања у областима социјалних вештина и 

менталног здравља затвореника који у њему учествују, као и повећано знање о 

исхрани и здравим прехрамбеним навикама кроз прилагођени приступ „зеленог 

здравља“.494  

Остали запажени програми које је Европска комисија препознала су пројекти 

који промовишу безбедност особља и учесника у спортским догађајима (ПроС4, 

ПроС4 +), приступи који се баве прекограничним ризицима по интегритет физичке 

активности (Спортска акција) и Инклузивна спортска активност, који препознају 

ефекте које организоване физичке активности могу имати на укључивање рањиве 

популације у неповољном положају. 

Зашто је ово релевантно? Као што смо видели у претходним одељцима, 

затвори и казнено-поправне установе посматрају се као тоталне институције које 

индиректно стварају јединствени и сложени друштвени контекст у којем се 

затвореницима одузима индивидуалност, постоји повећани ризик од губитка 

сопственог идентитета и могу постати изузетно рањиви. Ова крута хијерархија може 

појачати тензије између особља и затвореника, јер затвореницима ствара стигму и 

свест о ниском статусу, под контролом затворског особља.495 Реконструкција 

осећања затвореника о себи је ограничена. Предмети који се могу користити за 

стварање основа новог идентитета, укључујући спортске садржаје и активности које 

могу промовисати равнотежу у самопоимању затвореника, постају стога све 

атрактивнији и кориснији, омогућавајући им прилику да симболично приступе 

 
492 Norman, M. (2017). Physical activity in prisons. In Routledge Handbook of Physical Activity Policy and 

Practcie. Routledge. 
493 Norman, M. (2017). Physical activity in prisons. In Routledge Handbook of Physical Activity Policy and 

Practcie. Routledge. 
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друштвеним ресурсима путем физичких активности, социјализације, тимског рада и 

менталне и физичке спремности.496  

Институције, такође могу да обезбеде физичку активност у затворима као 

начин вршења контроле над понашањем и ставовима затвореника. Као што 

наглашава све већи број студија и литературе, учешће затвореника у физичким 

активностима може бити корисно у сагоревању вишка енергије, која би се иначе 

могла изразити насиљем, и може смањити ниво неактивности и досаде. То заузврат 

може смањити тензије у односима између особља и затвореника, смањити ниво 

стреса у ионако тешком радном окружењу и повећати легитимитет институције, о 

чему смо говорили у претходним одељцима и важан је аспект разматрања.497  

Спорт у затворском окружењу може побољшати и ментално и физичко 

здравље затвореника, потенцијално смањујући трошкове повезане са здравственом 

заштитом. Делујући као платформа на којој затвореници могу ослободити своју 

енергију и узбуђење, физичка активност на затворском просору (спортским салама), 

такође може смањити ризична понашања и позитивно утицати на рехабилитацију 

преступника нудећи средства кроз која се могу осећати социјално укљученима, 

учећи да раде као тим и придржавајући се правила и одредби, индиректно дајући 

про-социјалну мрежу и позитивне узоре.498  

Затворско особље игра активну улогу у развоју понашања затвореника, оно 

може заузети проактиван приступ у ангажовању затвореника и разговорима са њима, 

путем којих се могу применити бројне иницијативе затвореника. Такве консултације 

и свест о групама које би имале највише користи од физичке активности могу 

помоћи особљу у ефикасном циљању рањивих група, истовремено пружајући 

руководиоцима прилику да процене који скуп активности би подстакао највиши 

ниво мотивације и учешћа међу затвореницима, што може позитивно утицати на 

циљеве затворске политике.499  

И на крају, али не најмање важно, упркос томе што физичке активности не 

привлаче баш сваког затвореника у одређеном казнено-поправном окружењу, ипак 

 
496 Norman, M. (2017). Physical activity in prisons. In Routledge Handbook of Physical Activity Policy and 

Practcie. Routledge. 
497 Piggin, J., Mansfield, L., & Weed, M. (2018). Routledge Handbook of Physical Activity Policy and 

Practice. Routledge. 
498 Meek, R. (2014). Sport in Prison: Exploring the ROle of Physical Activity in Correctional 

Settings. Routledge. 

499 EPAS. (2014). Pan-European Conference "Sport and Prison". EPAS. EPAS. 



 
 
 
 

229 
 

њихова корисна улога препозната је у све већем броју недавних истраживања. Даље, 

физичке активности могу се користити као основно полазиште за олакшавање 

осталих пракси усмерених на затворенике, приступа ресторативне правде и 

повећаног ангажовања грађанског духа кроз просоцијалне ставове. Пружајући 

средства за мотивисање, надахнуће и активно ангажовање затвореника, спорт се 

може користити као значајно средство за подстицање терапијских могућности и 

подршку, у чему би затворско особље играло кључну улогу.500 У наставку је дато 

неколико примера пристрасности. Испуните празну табелу властитим примерима. 

Извор пристрасности Примери 

Њихове основне вредности. Верујући да неки преступници немају право 

да им се помогне због онога што су учинили. 

Свесна или несвесна дискриминација (било 

класа, пола, раса, по сексуалности, 

веровању у исправно понашање 

испитаника и тако даље). 

Кроз веровање да су црнци природно чешће 

агресивни. 

Употреба неисправних модела, на пример 

разумевање понашања извучено из медија, 

а не из правилно истраженог предмета. 

Верујући да су већини сексуалних 

преступника мете непозната деца, у пракси се 

показује да су жртве често деца из њиховог 

најближег породичног окружења.   

Уверења проценитеља у њихову 

способност да ефикасно сарађују са 

одређеним преступником или групом 

преступника. 

Мислећи да немате вештине да радите са 

таквим преступницима, па оставите тај посао 

незавршеним. 

Нестварни оптимизам који жели да верује 

да сте ефикасни и да појединац напредује 

или нестваран песимизам одбијајући да 

види знаке напретка. 

Преступник је редовно похађао групу и у 

потпуности сарађивао. Не желите да чујете 

информације које сугеришу да је доживео 

напредак. 

Бојећи се појединачног преступника. Преступник је средња класа и разговетан и 

чини да се осећате глупо. 
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Представник - под претпоставком да знате 

једног преступника одређене групе, значи 

да знате све преступнике у тој групи. 

Радите са сексуалним преступником који вас 

више пута лаже и изневерава. Претпостављате 

да ће сви сексуални преступници бити исти. 

Потврда - обраћате пажњу само на податке 

који подржавају пресуду коју сте већ 

донели. 

Одлучили сте да је жена преступница склона 

претеривању. Када до вас дође информација 

да је она злостављана, умањите њен значај. 

Доступност - прекомерно ослањање на 

лако доступне информације. 

Не тражите информације од других 

ослањајући се на старе извештаје и свој 

интервју. 

 

 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

 

Публикација „Сензибилно оријентисани рад у затворима“ бави се 

сагледавањем и анализом појава и процеса у вези са дискриминацијом у затворима, 

почев од комплексне анализе система извршења кривичних санкција Србије, 

Румуније и Северне Македоније и службених овлашћења у решавању проблема 

дискриминације. Имајући у виду изложену материју, као и циљ публикације 

можемо истаћи да је за свако људско бивствовање и деловање неопходно да 

почнемо од себе самих. На индивидуалном плану морамо константно радити на 

себи, на свом индивидуму, усавршавати се, тежити да помогнемо себи и другим, 

да разумемо туђе проблеме, потребе, различитости, да будемо објективни, јер сви 

смо ми само један сегмент, део система. На вишем организационом и 

хијерархијском нивоу основ поступања и заштите људских права је етичност и 

законитост у поступању. Након тога долазе они субјекти унутар система који 

евалуирају и контролишу наш рад. Најзад, када се исцрпе механизми надзора 

унутар система, долази спољна контрола, која мора бити мултисекторска и 

независна, контрола која тежи контроли ради унапређења рада и функционисања 

система, а не контроли ради саме контроле. Рецепт је у партнерском односу са 

друштвом и осуђеничком заједницом, јер нам је свима заједнички циљ, боље и 

безбедније друштво кроз успешну ресоцијализацију у рехабилитацију осуђених 

лица, коначно ту су и они који ће оценити рад и деловање система, контролисати 

га и усмеравати.  
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Треба истаћи да је управо кључ успешне контроле утврђивање система 

одговорности свих актера у систему извршења кривичних санкција, који мора бити 

схваћен на следећи начин: Одговорност се превасходно заснива на ваљано 

успостављеном и организованом командном ланцу. Одговорност подразумева 

поштовање принципа по коме правила и прописи постоје како би били поштовани, 

а свако њихово кршење мора бити кажњено. Одговорности се заснива на постојању 

механизама грађанске контроле и надзора свих безбедносних актера, укључијући 

ту и систем извршења кривичних санкција. Одговорност подразумева постојање 

низа правила, процедура, метода и ресурса установљених законом како би било 

осигурано то да контрола и надзор система извршења кривичних санкција 

делотворно и успешно функционишу, као и то да сектор безбедности у потпуности 

обавља постављене задатке.501 

На крају, посебну и личну одговорност носимо сви као појединци, као део 

друштва, одговорност за све што је урађено и није урађено, управо горе поменути 

кључ и порука ове публикације јесте да се морамо усавршавати и побољшавати 

свакодневно, првенствено на индивидуалном плану и тежити да кроз добра дела и 

разумевање других, разумемо себе, околину, друштво и различитости. Надамо се 

да је добар одговор на то ова публикација и тренинг програм обуке препознавања 

и реаговања на дискриминацију у затворима, као кључни резултат пројекта „Буди 

без предрасуда“. 
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