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ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – У СИГУРНИМ РУКАМА

ПРЕДГОВОР
Пред читаоцима се налази публикација „Превенција и заштита од дискриминације и насиља у Министарству одбране и Војсци Србије”. Њена
основна сврха јесте да помогне припадницима и припадницама Војске Србије
и запосленима у Министарству одбране да лакше препознају сваки облик
дискриминације и насиља и ефикасно реагују на њих. Замишљена је да буде
информатор и водич, који ће им бити од помоћи при остваривању и заштити
својих права у свакодневном животу и раду. Такође је намењена руководиоцима и другим надлежним лицима који врше процене и доносе одлуке на које
се могу применити законске одредбе у погледу поштовања или нарушавања
права припадника Министарства одбране и Војске Србије.
Садржај публикације може да буде од користи и у извођењу обука намењених припадницима војне организације, с обзиром на то да нам пракса
упорно показује да и многи професионалци, а не само они који трпе дискриминацију или насиље, нису довољнo информисани о поступцима остваривања и заштите права запослених из области радних и породичних односа. Сваком припаднику Министарства одбране и Војске Србије биће доступан садржај ове публикације, како би се испунила њена основна информативна и едукативна сврха. Предвиђено је да публикацију прати кратак џепни водич са
најбитнијим информацијама, неопходним за примену у пракси.
С обзиром на то да је реч о веома широкој проблематици која задире у
подручја остваривања општих људских, радних и породичних права, правне
заштите и психосоцијалне подршке и превенције, у изради публикације наметнула се неопходност мултидисциплинарног приступа. Стога овај приручник представља плод ангажовања и сарадње већег броја аутора, који су стручни носиоци доношења или спровођења прописа и мера у различитим областима заштите права, безбедности и здравља запослених.
У садржају који следи дати су преглед антидискриминационог правног
оквира и примери из праксе који олакшавају разумевање и примену правних
норми и процедура. Приказани су механизми и поступци заштите, а такође су
дати савети и препоруке за превенцију, намењени свим запосленима, као и
одговорним лицима у војној организацији. Поред приказа стања, узрока и последица непоштовања права и интегритета појединаца, наведене су и системске мере које је могуће предузети у циљу унапређења равноправности и стварања радног окружења без дискриминације, насиља и узнемиравања било које врсте.
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На крају, поред коришћене литературе, дате су информације и подаци о
стручним службама и организацијама које пружају савет, помоћ и подршку у
непосредној заштити од насиља и дискриминације.
Посебну захвалност дугујемо ауторима прилога и рецензентима, руководиоцима, војним и правним стручњацима, социјалним радницима, психолозима и свима који су допринели изради ове публикације.
Нада Марковић

____________________________
* У даљем тексту свако помињање припадника или запослених односи се на оба рода.
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УВОД
Дискриминација је кључни термин у разумевању различитости. То је довођење једне друштвене групе или појединца у положај мање вредних особа,
оних којима се укидају или умањују права или којима се оспоравају вредности. То је једнако третирање неједнаких и неједнак третман једнаких. Зашто
је важно бавити се дискриминацијом? Зато што њоме сви губимо; сви можемо бити мета дискриминације; она погађа велики број људи; особина која
изазива дискриминацију не може да се промени; не реагујући ми је јачамо.
Забрана дискриминације темељ је сваког демократског друштва. Усвајањем Устава и ратификацијом међународних аката држава Србија обавезала се
да свакоме на својој територији обезбеди правну заштиту у случају дискриминације, како би право на једнакост учинила практичним и делотворним.
Негативне појаве у друштву, као што су насиље у породици, дискриминација по различитим основама, злостављање на раду (мобинг), вршњачко насиље и насиље над децом и младима од стране одраслих и друго, неминовно се
јављају и у Министарству одбране и Војсци Србије, као интегралном делу
друштва.
Министарство одбране и Војска Србије, поред поштовања закона, прописа и других правних аката у Републици Србији, којима је регулисана заштита
од дискриминације, злостављања на раду, насиља над децом и младима и насиља у породици, поседује и унутрашње механизме за превазилажење наведених негативних појава код својих припадника. Сви актери система, у складу
са својом функционалном надлежношћу, доприносе унапређењу људских
права у складу са законским одредбама.
Основни постулати на којима почива забрана дискриминације предвиђени су у најзначајнијим стратегијским документима и прописима који се односе на систем одбране: Стратегији националне безбедности Републике Србије, Стратегији одбране Републике Србије, Закону о Војсци Србије, Закону о
одбрани, Кодексу части припадника Војске Србије, Кодексу професионалне
етике на Универзитету одбране.
Обавеза Министарства одбране и Војске Србије, као и свих других институција у друштву, јесте да развија здраве стилове и обрасце понашања код
својих припадника и да спречава сваки облик неповољног, девијантног понашања. Заштита права свих категорија припадника Министарства одбране и
Војске Србије, као и очување и унапређење њиховог физичког и менталног
здравља обезбеђује, у крајњој линији, и очување и развој способности војне
организације да ефикасно одговори својим задацима и мисијама. Да би се то
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постигло, важно је информисати се о дискриминацији, како бисмо могли да
разумемо њене различите типове и облике, препознамо је у свакодневном раду и реагујемо на време.
Приручник Превенција и заштита од дискриминације и насиља у Министарству одбране и Војсци Србије својим садржајем, примерима из судске
праксе војних дисциплинских судова, поступцима заштите од дискриминације, мобинга, насиља у породици, вршњачког насиља и насиља над децом и
младима од стране одраслих, треба да послужи бољем разумевању ове проблематике, спровођењу превентивних мера, које се пре свега огледају у едукацији, што у крајњем треба да резултира поштовањем прописаних правила
понашања, толеранције и узајамног уважавања.
Као систематична потврда добре праксе спроведене у систему одбране
Приручник треба да се учини доступним не само свим припадницима система
одбране, као и члановима њихових породица, којима је првенствено намењен,
већ и будућим предавачима и лицима која изводе обуку у овој области, свим
учесницима који непосредно раде на спречавању и отклањању дискриминације и насиља, стручној и широј јавности.
Проф. др Јованка Шарановић
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I – ДИСКРИМИНАЦИЈА
1. ПРАВНИ ОКВИР ЗАБРАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1.1. Устав Републике Србије
Уставом Републике Србије 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.
Пред Уставом и законом сви су једнаки, свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације. Држава јемчи равноправност жена и
мушкараца и развија политику једнаких могућности, а припадницима националних мањина јемчи равноправност пред законом и једнаку законску заштиту. Такође, надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем
средстава јавног обавештавања ради спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којим се подстиче на дискриминацију, непријатељство
или насиље.

1.2. Међународни уговори који се односе на забрану
дискриминације
Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима.
Идеја опште једнакости прихваћена је усвајањем Опште декларације о
правима човека од стране Уједињених нација 1948. године. Начело равноправности тако је постало темељ модерног права и данас је садржано у
свим важним документима о људским правима.
Као чланица Уједињених нација и правни следбеник некадашњих државних творевина – Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије и Државне заједнице Србија и Црна Гора – Република Србије потписник је најзначајнијих међународних уговора који се односе на забрану дискриминације.
Повеља Уједињених нација и Општа декларација о правима човека
обавезују на поштовање људских права и основних слобода за све и гарантују
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слободу и једнакост у достојанству и правима, без обзира на „било какву разлику као што је раса, боја коже, пол, језик, вера, политичко или неко друго
опредељење, национално или друштвено порекло, власништво, рођење или
неки други статус”.
Међународни пакт о грађанским и политичким правима забрањује
сваку дискриминацију, нарочито на основу расе, пола, језика, вероисповести,
политичког и било ког другог мишљења, националног и друштвеног порекла,
имовине, рођења или другог статуса и утврђује обавезу држава чланица да
националним законодавством забране свако заговарање националне, расне
или верске мржње које представља подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље.
Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације,
против мучења и других свирепих, нечовечних или понижавајућих казни и
поступака, о елиминисању свих облика дискриминације жена, о заштити материнства, о правима детета, о правима особа са инвалидитетом, о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида, о дискриминацији у области запошљања и занимања, о једнаким могућностима и третману за раднике
и раднице (радници са породичним обавезама) и друге конвенције и препоруке Међународне организације рада посвећене су забрани дискриминације у
различитим областима, као и у области рада.
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
уз касније усвојене протоколе, утврђује општу забрану дискриминације, свеобухватнију заштиту лица од дискриминаторских поступака и установљава
Европски суд за људска права.
Поред примарних извора права Европске уније, који као оснивачки акти
садрже принципијелну опредељеност за забрану дискриминације, најзначајније директиве Европске уније у предметној области су: Директива о општем оквиру за једнако поступање са грађанима приликом запошљавања и на
раду, Директива о расној једнакости – о спровођењу принципа једнаког поступања без обзира на расно или етничко порекло, Директива којом се уводи
принцип једнаког третмана између мушкараца и жена за приступ и набавку
роба и услуга и Директива о увођењу принципа једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена по питањима запошљавања и занимања.

1.3. Закон о забрани дискриминације и други закони
Discriminarе (lat.) – прављење разлике
Закон о забрани дискриминације представља општи антидискриминациони закон у Републици Србији који утврђује општу дефиницију дискриминације и дискриминацију у одређеним областима, установљава посебан орган
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– Повереника за заштиту од дискриминације са посебним овлашћењима у
области заштите од дискриминације и регулише поступак заштите од дискриминације.
Дискриминација, дискриминаторно поступање, означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање (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 које 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.
Облици дискриминације које Закон разликује и забрањује су:
 непосредна дискриминација, која постоји ако се лице 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;
 посредна дискриминација постоји ако се лице 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;
 повреда начела једнаких права и обавеза 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;
 позивање на одговорност подразумева да дискриминација 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;
 удруживање ради вршења дискриминације односно деловање организација или група које је усмерено на кршење уставом, правилима
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међународног права и законом зајамчених слобода и права или на изазивање националне, расне, верске и друге мржње, раздора или нетрпељивости;
 изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче
дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица
због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и
приказивањем порука или симбола и на други начин;
 узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог
личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
Уколико нема неједнаког поступања, односно разлике у третману у
упоредивој ситуацији, нема ни дискриминације.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица
која се налазе у неједнаком положају.
Посебне или тзв. афирмативне мере користе се ради исправљања последица прошле и садашње дискриминације и представљају кључни инструмент политике једнаких могућности и унапређења стања равноправности у
одређеној области, омогућавањем укључивања одређених мањинских и историјски запостављених маргинализованих друштвених група у друштвени живот. Афирмативна акција подразумева систем квота, тј. прописивање процента у којем дискриминисана категорија лица треба да буде заступљена, нпр.
одређен број жена или број представника националних мањина у парламенту,
број жена на руководећим местима или проценат запослених инвалида у односу на укупан број запослених и слично. На тај начин, укључивањем у друштвени живот различитих мањинских, раније запостављених, маргинализованих и дискриминисаних социјалних група, стварају се услови за успостављање суштинске једнакости у друштву.
Закон о раду и Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописују забрану дискриминације у области рада и запошљавања,
као једно од основних начела на основу којег је забрањена непосредна и посредна дискриминација 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.
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Дискриминација на раду обухвата и узнемиравање и сексуално узнемиравање које је засновано на неком личном својству и које има за циљ
или представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и
запосленог, а изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће
или увредљиво окружење. Узнемиравање је свако нежељено понашање
узроковано неким од основа за дискриминацију, а сексуално узнемиравање
представља свако вербално, невербално или физичко понашање које има за
циљ повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог, у
сфери полног живота.
С обзиром на области у којима се дискриминаторно поступање најчешће испољава, дискриминација је забрањена у односу на: услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла; услове рада и
сва права из радног односа (плаћање, напредовање, награђивање, бенефиције, удруживање, заштита и др.); образовање, оспособљавање и усавршавање; напредовање на послу и отказ уговора о раду.
Оправданим разлогом за отказ уговора о раду се не сматра: привремена
спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења, коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета, одслужење или дослужење војног
рока, чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална
припадност, социјално порекло, вероисповест, политичко или друго уверење
или неко друго лично својство запосленог, деловање у својству представника
запослених, обраћање запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа. Такође, забрањено је да послодавац откаже
уговор о раду или да на други начин стави у неповољан положај запосленог
због његовог статуса или активности у својству представника запослених,
чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима.
Закон о забрани дискриминације у делу који се односи на област рада прописује забрану нарушавања једнаких могућности за заснивање радног односа
или уживање под једнаким условима свих права у области рада: права на рад,
на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање
и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на
правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, на заштиту од незапослености, прецизирајући притом да заштиту од дискриминације ужива лице у радном односу, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору, лице на допунском раду, лице које обавља јавну функцију, припадник војске, лице које тражи
посао, студент и ученик на пракси, лице на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, волонтер и свако друго лице које по било ком
основу учествује у раду.
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У складу са одредбама Закона о раду и Закона о забрани дискриминације,
дискриминацијом у области рада не сматра се: 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 личних својстава лица представљају стварни и одлучујући услов
обављања посла, и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Такође,
предузимање мера заштите одређених категорија запослених – особа са инвалидитетом, трудница, породиља, родитеља, усвојитеља, старатеља, хранитеља, малолетника и других не сматра се дискриминацијом.
Закон о државним службеницима, који регулише посебан режим радних односа у Републици Србији, забрањује повлашћивање или ускраћивање
државног службеника у његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне, националне или политичке припадности или због неког
другог личног својства. Предвиђа да су при запошљавању у државни орган
кандидатима под једнаким условима доступна сва радна места, а при запошљавању у државне органе посебно се води рачуна о томе да национални састав, заступљеност полова и број особа са инвалидитетом осликава у највећој
могућој мери структуру становништва. Прописана политика једнаких могућности подразумева да су сви државни службеници једнаки када се одлучује о
напредовању, награђивању и остваривању њихове правне заштите.
Закон о равноправности полова регулише забрану дискриминације на
основу пола као дискриминаторног основа прописујући обавезу равноправног учешћа жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног сектора
развијањем активне политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота.
Од посебног значаја је установљена законска обавеза органа јавне власти
да примене афирмативне мере ако заступљеност мање заступљеног пола у
свакој организационој јединици, на руководећим местима и у органима управљања и надзора, износи мање од 30 посто. Такође, забрањено је да припадност полу буде сметања за напредовање на послу, да одсуствовање са посла
због трудноће и родитељства буде сметња за избор у више звање, напредовање и стручно усавршавање, као и да наведене околности буду основ за распоређивање на неодговарајуће послове и за отказ уговора о раду.
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом забрањује дискриминацију особа са инвалидитетом полазећи од начела поштовања
људских права и достојанства особа са инвалидитетом, укључености особа са
инвалидитетом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи и у
све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама, уз прописивање једнаких права и обавеза и посебног поступка правне заштите од дискриминације по основу инвалидности. Област запошљавања особа са инвали-
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дитетом посебно је регулисана Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом.
Закон о заштити права и слобода националних мањина прописујући
начин остваривања индивидуалних и колективних права која су уставом гарантована припадницима националних мањина забрањује сваки облик дискриминације припадника националних мањина дајући основ за успостављање
инструмената за потпуну и ефективну равноправност између припадника националних мањина и припадника већинске нације, уз очување посебности.
У складу са опредељењем домаћег позитивноправног система да се поред
општег антидискриминаторног прописа, дискриминација забрани и посебним
законима с обзиром на лично својство појединца или групе лица или у појединим областима друштвеног живота, забрана дискриминаторног поступања
регулисана је и другим законима: Законом о здравственој заштити, Законом
о високом образовању, Законом о јавном информисању, Законом о радио-дифузији, Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Законом о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Законом о црквама и верским заједницама, Законом о извршењу кривичних санкција, Породичним законом, Законом о основама система образовања
и васпитања, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Законом о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употреба неонацистичких или фашистичких симбола и обележја.

1.4. Забрана дискриминације у Министарству одбране
и Војсци Србије
Основни постулати на којима почива забрана дискриминације предвиђени су у најзначајнијим стратегијским документима и прописима који се односе на систем одбране.
Стратегија националне безбедности Републике Србије као основне
вредности у области безбедности промовишe: слободу, једнакост, изградњу и
очување мира, владавину права, демократију, социјалну правду, људска права
и слободе, националну, расну и верску равноправност и равноправност полова, неповредивост имовине и очување животне средине, уз изражен став да је
Република Србија привржена поштовању обавеза које проистичу из Повеље
УН, принципа Универзалне декларације о људским правима и хелсиншког завршног акта, да је опредељена да развија и унапређује све аспекте безбедности, да је посвећена стварању услова за унапређење људске безбедности, побољшању улоге и положаја жена у процесима одлучивања и јачању државних
механизама за обезбеђење равноправности полова.
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У Стратегији одбране Републике Србије наводи се да Република Србија кроз мир и стабилност доприноси изградњи и јачању безбедности, изграђује и јача сопствене капацитете и способности за одбрану, као и да заједнички
делује са другим државама и доприноси јачању националне, регионалне и
глобалне безбедности. Стратегија дефинише виталне одбрамбене интересе
Републике Србије, укључујући и заштиту безбедности грађана, изградњу поверења, унапређивање безбедности и стабилности у региону, сарадњу и партнерство са међународним безбедносним организацијама и институцијама демократских држава и друго.
Забрана дискриминације прописана је Законом о Војсци Србије, чије се
одредбе о саставу Војске Србије једнако односе на жене и мушкарце и којим
је забрањено повлашћивање или ускраћивање припадника Војске Србије у
његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне или националне припадности, порекла или неког другог личног својства.
Појам дискриминације у Закону о Војсци Србије суштински одговара
општеприхваћеној дефиницији дискриминације као неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања, односно пропуштања (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 неком од личних својстава, чија се листа Законом о Војсци Србије, као и Законом о забрани дискриминације и другим посебним законима у овој области, не исцрпљује, већ је остављена могућност да
се заштита од дискриминације омогући и у другим случајевима неоправданог
прављења разлике по основу личног својства као обележја које је везано за
личност појединца, и то стварног или претпостављеног обележја, што значи
да ће дискриминација постојати и када је лице које дискриминише било у заблуди о постојању личног својства дискриминисаног лица.
У односу на прописану забрану дискриминације, Закон о Војсци Србије као
дисциплински преступ инкриминише поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с обзиром на пол, верско убеђење или националну припадност
или кршење права која им по закону припадају. За такво поступање закон предвиђа дисциплинске казне, које се изричу у дисциплинском поступку.
Законом о одбрани предвиђено је да Министарство одбране обавља послове инспекцијског надзора, између осталог, и над применом прописа о забрани дискриминације, равноправности и заштите од злостављања на раду.
Наведене послове обавља Инспекторат одбране у оквиру законом прописаних
овлашћења, права и дужности.
У складу са Кодексом части припадника Војске Србије, припадник
војске поштује личност и различитости, чува целовитост своје личности и
личности другога. Припадник Војске Србије своју част и част другога сматра

20

једнаким. Он не повређује вредности и светиње другога и не чини другом оно
што не жели да чине њему.
Кодекс професионалне етике на Универзитету одбране као основне
постулате и начела етичког кодекса, између осталих, прописује једнакост
свих грађана пред законом, забрану дискриминације и развијање духа толеранције. Статут Универзитета одбране, Статут Медицинског факултета Војномедицинске академије и Статут Војне академије одређују да право на подједнако квалитетне услове студирања важи за све ученике војних школа и кадете, односно студенте.

Родна равноправност је наша стварност

Поглед у будућност са осмехом
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1.5. Родна равноправност у сектору безбедности
У складу са препоруком Савета безбедности Уједињених нација да земље
чланице, цивилно друштво и сви релевантни актери развију акционе планове
за уградњу родне перспективе у мировне операције и програме опоравка и реконструкције, Република Србија, на предлог Министарства одбране, спроводи Резолуцију Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и
безбедност у сектору безбедности, као једну од најважнијих резолуција у
области мира и безбедносне политике, која потврђује да конфликти који погађају цивилно становништво нарочито тешке последице остављају на жене и
децу, наглашавајући истовремено значај улоге жене у мировним процесима и
постконфликтном опоравку.
Доношењем два национална акциона плана за примену Резолуције
Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и безбедност, за
периоде 2010–2015. и 2017–2020. године, Република Србија активно доприноси изградњи мира, стабилности и безбедности, унапређењу људских права
жена, и то, пре свега, у свом непосредном окружењу у региону Југоисточне
Европе, затим у Европи, кроз свеобухватан процес европских интеграција, и у
свету, учешћем представника Републике Србије у мултинационалним операцијама и на међународним скуповима посвећеним миру, положају жена и безбедности.
Са циљем препознавања, дефинисања и оснажења улога жена у сектору
безбедности, повећања њиховог ангажовања у мировним процесима и реформисања тог сегмента друштва, петогодишње спровођење Националног акционог плана за период 2010–2015. године обезбедило је: „видљивост” заступљености жена у систему безбедности, њиховог места и улоге у очувању мира и
безбедности у Републици Србији и повећање укупне заступљености жена у
систему безбедности за 4,13% (од 27,40% 2010. године на 31,53% 2015. године) и у одлучивању (командовању/руковођењу) у систему безбедности за
5,21% (од 14,47% 2010. године на 19,68% 2015. године); едукацију о партиципацији жена у војсци и полицији и у области родне равноправности; подршку
женама ради бољег усклађивања њихове професионалне и породичне улоге и
успешно вођене медијске кампање за запошљавање жена у оперативни састав
војске и полиције и за пријем девојака у Војну академију, Војну гимназију и у
Криминалистичко-полицијску академију.
У наредном периоду примене Резолуције 1325, кроз раније успостављени, а сада побољшани механизам спровођења Националног акционог плана за
период 2017–2020. године, очекује се унапређење положаја жена у сектору
безбедности, посебно у областима превенције, учествовања, заштите и опоравка, уз већу укљученост жена у очување мира и безбедности на нивоу локалне заједнице.
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2. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
НА РАДУ
Свако има право да га надлежни судови и други органи јавне власти
Републике Србије ефикасно штите од свих облика дискриминације.
Лице које сматра да је претрпело дискриминацију може остварити заштиту од дискриминације у поступку пред Повереником за заштиту равноправности или пред надлежним судом (грађанскоправна, кривичноправна и прекршајноправна заштита).

2.1. Поступак заштите пред Повереником за заштиту
равноправности
Повереник за заштиту равноправности је самосталан независан државни орган установљен Законом о забрани дискриминације ради специјализованог рада на спречавању свих облика и случајева дискриминације, заштите равноправности у свим областима друштвених односа, надзора над
применом прописа о забрани дискриминације, унапређивања остваривања и
заштите равноправности, праћења стања и извештавања о дискриминацији,
упозоравања и обавештавања јавности о дискриминацији.
Повереник спроводи поступак по притужбама у случајевима дискриминације, тако што прима, разматра притужбе, даје мишљења и препоруке и
изриче мере; подносиоцу притужбе даје информације о начину заштите од
дискриминације, укључујући судску заштиту и поступак мирења. Повереник
подноси прекршајне пријаве и тужбе за заштиту од дискриминације.
Подносилац притужбе Поверенику је лице које сматра да је претрпело
дискриминацију. Притужба се подноси писмено или усмено на записник,
без обавезе плаћања накнаде, уз доказе о чину дискриминације.
Повереник неће поступати по притужби ако је поступак пред судом по
истој ствари већ покренут или правноснажно окончан, ако је, из навода притужбе, очигледно да нема повреде права на коју подносилац указује, ако је у
истој ствари већ поступао, а нису понуђени нови докази, као и ако утврди да
је због протека времена од учињене повреде права немогуће постићи сврху
поступања.
Уколико су испуњени услови за поступање по притужби, лице против кога је поднета притужба има прилику да се, по пријему притужбе, изјасни о
њеним наводима, након чега Повереник, у општем управном поступку,
утврђује чињенично стање. Повереник не предузима друге радње у поступку ако стране у спору прихвате предлог за мирење.
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Овлашћење Повереника је да изнесе мишљење о томе да ли је дошло до
дискриминације, у року од 90 дана од дана подношења притужбе, о чему
обавештава подносиоца и лице против којег је притужба поднета, уз препоруку дискриминатору на који начин треба да отклони повреду права. Изрицање
одговарајућих препорука има за циљ да се предупреди даље вршење дискриминације и омогући отклањање стања и последице дискриминације.
Дискриминатору који не поступи по препоруци, у року од 30 дана од
дана пријема, Повереник изриче опомену за предузимање мера отклањања повреде права, односно извештава јавност о случају дискриминације, ако
се ни након опомене не предузму мере отклањања повреде права.
Дакле, поступање Повереника, у складу са законским овлашћењима, подразумева ауторитативан, институционални одговор на дискриминацију, утицајем на јавност да дискриминацију не толерише. Његове препоруке нису подобне за принудно извршење, али имају снагу моралне репресије.

2.2. Медијација као начин решавања спорне
дискриминаторне ситуације
Спорна ситуација за коју жртва тврди да представља дискриминацију може доћи у поступак посредовања (медијације): након подношења тужбе
суду, након подношења притужбе Поверенику за заштиту од дискриминације или пре покретања било каквог другог поступка, сагласно закону
који уређује медијацију као поступак у којем стране добровољно настоје да
спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника.
Медијацију је увек могуће спровести уколико није прописана искључива
надлежност суда или другог органа. Добровољна је, стране у поступку су равноправне, подаци до којих се дође током медијације не смеју се откривати
трећим лицима, нити употребити у неком другом поступку (принцип поверљивости) и спроводи се у најкраћем могућем времену.
Медијатор (посредник) на независан, неутралан и непристрасан начин
посредује између страна у спорном односу, са циљем да постигну споразум
о решавању спора. Поступак се може окончати и обустављањем у случају нецелисходности даљег вођења, одустанком једне од страна или протеком рока.
За решавање спорне, потенцијално дискриминаторне ситуације, од посебног је значаја могућност покретања поступка мирења по предлогу Повереника. Тај посебан модел медијације креиран је ради прилагођавања поступка медијације специфичностима ситуација друштвеног насиља, које могу
представљати чин дискриминације, а правила и принципи на којима је модел
заснован спречавају секундарну виктимизацију жртава, омогућавају уједначавање моћи страна у поступку, сужавају простор за прикривање одговорности
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особе која је нанела повреду и спречавају да за дискриминисану особу медијација постане „другоразредна правда”.
Медијацију не спроводе лица запослена у стручној служби Повереника,
нити је медијација саставни део поступка по притужби, већ институција Повереника обезбеђује организационе и техничке услове за спровођење медијације, која је у наведеним околностима бесплатна, а медијатор се бира
са Листе медијатора Повереника који су посебно обучени за посредовање у
случајевима дискриминације.
Имајући у виду да медијацију није могуће применити у свим спорним
ситуацијама, Повереник пре предузимања других радњи у поступку по притужби лица које сматра да је претрпело или трпи дискриминацију, процењује
подобност решавања спорне ситуације путем медијације.
Странкама се, по правилу, не нуди медијација ако се ради о случају који
даје разлоге за вођење парнице или поводом кога је Повереник одлучио да
поднесе тужбу. Повереник предлаже медијацију пре испитивања навода
притужбе односно пре предузимања било које радње утврђивања да је у
конкретном случају извршен акт дискриминације. Медијација није усмерена на анализу догађаја у правцу установљавања дискриминације, већ се путем преговора који се воде уз помоћ посредника, заједнички тежи проналажењу конструктивног, обострано прихватљивог решења или компромиса, који неће представљати победу или пораз једне или друге стране, већ
њихов обострани добитак.
Медијатор помаже сукобљеним странама да разумеју природу свог спора,
да спор сагледају из свих углова, да препознају своје интересе и потребе и
пронађу решење којим би интереси свих страна у спору били задовољени.
Медијатор утиче на ток и динамику преговарања, на понашање страна у спору користећи доступне информације у правом тренутку, тако да се криза у комуникацији преброди наглашавањем важности потенцијалног договора између сукобљених страна, али медијатор не може својом одлуком да реши
спор, јер је решење спора искључиво у рукама странака. У медијацији
стране могу постићи сваки договор који одговара њиховим потребама и
интересима, уколико није противан принудним прописима, јавном поретку и
добрим обичајима (када споразум може бити и потврђен у судском поступку).
Како ситуације потенцијалне дискриминације најчешће представљају повреду једне стране, а не сукоб, циљ процеса је реституција повреде, односно исправљање последица начињене штете или нанесене повреде у мери
у којој је то могуће, због чега се медијација у поступку пред Повереником
разликује од стандардне медијације. Наиме, почетна позиција страна (једна
страна је претрпела, а друга страна је учинила дискриминацију) се не мења и
не доводи у питање током целог процеса. Дијалог који се тим поводом организује мора одговарати захтевима ситуације и потребама страна, превасходно
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лица које је претрпело дискриминацију, да би се избегла секундарна виктимизација и релативизација насиља које се догодило. Медијација је могућа
уколико је став дискриминатора да прихвата одговорност за почињено
дело, а исход медијације усмерен је ка особи која је претрпела дискриминацију.
Као начин решавања спорне ситуације, медијација омогућава емоционалну добробит, превасходно особе која је доживела дискриминацију; истовремено, пружа прилику особи која ју је починила да своја лоша осећања у вези с
тим подели са особом коју је дискриминисала; такође, омогућава превенцију
даље дискриминације и помаже да сукобљене стране обнове или успоставе
однос и комуникацију, што је веома пожељно када су особе у свакодневном
животу усмерене једна на другу (колеге, сарадници).
Уколико до поступка мирења не дође или он буде неуспешно окончан,
Повереник у року од 90 дана од подношења притужбе даје своје мишљење да
ли је до дискриминације дошло или није.

2.3. Поступак судске заштите
Заштиту од дискриминације у поступку пред надлежним судом може
остварити свако физичко лице, правно лице или група лица, односно свако ко
је повређен дискриминаторским поступањем, путем подношења тужбе за заштиту од дискриминације.
Тужбу за заштиту од дискриминације могу да поднесу и Повереник за заштиту равноправности и организација која се бави заштитом људских права
или заштитом права групе лица којој припада повређени (удружење или невладина организација која се бави заштитом људских права односно права
одређених група лица), када се ради о парницама које се воде у јавном интересу, ради доприноса правилном тумачењу и доследној примени прописа о
забрани дискриминације. Оне утичу на подизање свести јавности, охрабрују
жртве дискриминације да сами подносе тужбе и траже судску заштиту, а пресуде у овим парницама доводе до дуготрајних промена које превазилазе значај појединачног предмета. За квалификацију стратешки важних случајева
дискриминације користе се кумулативни индикатори: посебно тежак положај
жртве дискриминације; учесталост, прихваћеност и распрострањеност дискриминације; друштвена моћ дискриминатора; број лица погођених дискриминаторним актом; неравнотежа моћи између дискриминисане особе и починиоца. Иако Повереник или удружење подносе тужбу у своје име и у јавном
интересу, у случају дискриминације одређеног лица или организације, обавезна је писана сагласност дискриминисаног лица или организације.
Добровољни испитивач дискриминације такође може да покрене поступак судске заштите, као лице које се свесно излаже дискриминаторском по26

ступању, у намери да непосредно провери примену правила о забрани дискриминације у конкретном случају. О намери излагања дискриминаторском
поступању тестер, по правилу, обавештава Повереника када год то околности
дозвољавају. Уколико добровољни испитивач дискриминације не поднесе
тужбу, суд га може саслушати као сведока, имајући у виду да се метод ситуационе провере управо користи како би се доказало неједнако третирање засновано на неком личном својству, најчешће код посредне и других облика
теже препознатљиве дискриминације.
У судском поступку заштите од дискриминације, пресудом се може
обезбедити: забрана извршења радње од које прети дискриминација, забрана
даљег вршења радње дискриминације, односно забрана понављања радње
дискриминације; утврђивање да је тужени дискриминаторски поступао према
тужиоцу или другоме; извршење радње ради уклањања последица дискриминаторског поступања, као и накнада материјалне и нематеријалне штете коју
је дискриминисано лице претрпело. Посебан облик обештећења дискриминисаног лица је објављивање донете пресуде. У случају неизвршавања судске
пресуде, дискриминатору се могу изрицати и судски пенали.
Поступак се спроводи по правилима парничног поступка, с тим што
одређена процесна правила формално олакшавају положај дискриминисаног
лица као тужиоца, тако да може бирати да ли ће тужбу поднети суду у месту
свог пребивалишта или пребивалишта туженог; терет доказивања да до дискриминације није дошло пребацује се на туженог, уколико тужилац учини вероватним да је тужени извршио акт дискриминације; поступак по тужби је
хитан; о привременој мери за спречавање дискриминаторског поступања ради
отклањања опасности од насиља или веће ненадокнадиве штете, суд одлучује
најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за одређивање привремене мере; дозвољено је подношење ревизије Врховном касационом суду,
што значајно доприноси уједначавању судске праксе и тумачења прописа.
Подношење тужбе за заштиту од дискриминације није везано за рок, али
кад је у питању тужба за накнаду штете (материјалне и нематеријалне),
сходном применом Закона о облигационим односима, важи рок од три године од када је тужилац као оштећеник сазнао за штету и за лице које је штету учинило (дискриминатора), односно рок од пет година од када је штета
настала.
Покретање антидискриминационе парнице представља сметњу за подношење притужбе Поверенику, док околност да је поводом конкретног дискриминаторног догађаја спроведен поступак пред Повереником не представља
сметњу за вођење парнице за заштиту од дискриминације, јер подношење
притужбе Поверенику не конзумира право на судску заштиту права на недискриминацију.
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Судска заштита од дискриминације остварује се и као кривичноправна
заштита у случају да се дискриминаторска радња стекла у елементима радње
извршења неког од кривичних дела прописаних Кривичним закоником. Посебни случајеви дискриминације, као и неспровођење законом утврђених посебних (афирмативних) мера, налазе се у домену прекршајноправне заштите, тј. прописани су као прекршаји и утврђене су прекршајне казне за правна
лица, одговорна лица у правном лицу или органу јавне власти, које се изричу
у поступку покренутом по захтеву оштећеног лица или Повереника за заштиту равноправности.

2.4. Заштита од дискриминације пред
Уставним судом Србије
Заштита од дискриминације пред Уставним судом Србије остварује се
путем контроле уставности и законитости закона и других општих аката са
аспекта забране дискриминације и одлучивањем по уставној жалби.
Оцењивање уставности или законитости општих аката као основна надлежност Уставног суда најчешће представља накнадну контролу уставности
закона, односно уставности и законитости свих других прописа и општих
правних аката. Контроли уставности и законитости подлежу готово сви општи правни акти (изузетак су акти који имају снагу устава), и то они који су у
правном поретку, а изузетно и они који су престали да важе, али само под
условом да је поступак оцене уставности покренут најкасније у року од шест
месеци од престанка њиховог важења.
Поступак оцене уставности односно законитости представља погодан
начин реаговања на дискриминаторно поступање када је оно засновано
на закону или другом општем правном акту (уредба, правилник, статут).
Иако су овлашћени предлагачи за покретање поступка оцене уставности или
законитости државни органи, органи локалне управе, најмање 25 народних
посланика, као и сам Уставни суд, свако може Уставном суду да поднесе
иницијативу за оцену уставности или законитости, на основу које ће, уколико је оцени прихватљивом, Уставни суд покренути поступак.
Уставна жалба је посебно правно средство којим се покреће поступак
пред Уставним судом ради заштите људских или мањинских права и слобода
зајамчених Уставом. Уставна жалба се може изјавити против појединачних
аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна
овлашћење, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права
и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга
правна средства за њихову заштиту или је законом искључено право на њихову судску заштиту (изузетно, уставна жалба се може изјавити и ако нису исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено пра28

во на суђење у разумном року). Уставну жалбу може изјавити свако (правно
или физичко) лице које сматра да му је појединачним актом или радњом државног органа или организације којој је поверено јавно овлашћење повређено
или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом.
Дакле, правно или физичко лице може да уложи уставну жалбу само ако
се ради о повреди сопствених права, односно постојању личног и стварног
интереса да се уклони оспоравани акт, односно спречи радња или наложи чињење, при чему извршилац акта дискриминације мора бити државни орган
или организација којој је поверено вршење јавних овлашћења, тако да се
уставна жалба не подноси уколико је акт дискриминације извршило одређено
физичко лице. Одлуком по уставној жалби, Уставни суд може да поништи појединачни акт, забрани даље вршење радње или одреди предузимање других
мера или радње којом се отклањају штетне последице утврђене повреде или
ускраћивања зајемчених права и слобода, као и да одреди начин правичног
задовољења, због чега се сматра делотворним правним леком када су у питању повреде људских права и слобода.

2.5. Заштитник грађана
Заштита од дискриминације може се остварити и обраћањем Заштитнику
грађана, имајући у виду да се у оквиру јавног интереса успостављања законитог и правилног поступања органа власти и остваривања права грађана може
обезбедити и реаговање на дискриминаторно поступање.
Заштитник грађана као независан државни орган штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну
заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа
и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења
и стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права. У складу са тиме, Заштитник грађана контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа
управе (ако се ради о повреди републичких закона, других прописа и општих
аката), посебно ради заштите права лица лишених слободе, равноправности
полова, права детета, права припадника националних мањина и права особа
са инвалидитетом.
Пре подношења притужбе, подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку, а изузетно Заштитник
грађана може покренути поступак пре него што су исцрпљена сва правна
средства, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или
ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или
друга кршења правила етичког понашања запослених у органима управе.
29

У случају поступања по притужби физичког или правног, домаћег или
страног лица које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа
управе повређена права, након утврђивања свих релевантних чињеница и
околности, Заштитник грађана може обавестити подносиоца притужбе да је
притужба неоснована или може утврдити да су постојали недостаци у раду
органа управе, у ком случају ће упутити препоруку органу о томе како би
уочени недостатак требало отклонити. У случају да орган управе не поступи
у складу са препоруком, Заштитник грађана о томе обавештава јавност, Народну скупштину и Владу, а може и да препоручи утврђивање одговорности
функционера који руководи органом управе.
Иначе, Заштитник грађана по својој функцији утиче на остваривање и заштиту права грађана иницирањем измена и допуна закона (у случају да садрже
недостатке због којих долази до повреде права грађана) и доношења нових прописа и општих аката у наведеној области, давањем мишљења на прописе од значаја за заштиту права грађана, покретањем поступка пред Уставним судом за
оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката, као и
могућношћу да јавно препоручи разрешење функционера који је одговоран за
повреду права грађана, или да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду, и то ако из поновљеног понашања функционера или запосленог произлази
намера да одбијају сарадњу са Заштитником грађана или ако се утврди да је учињеном повредом грађанину причињена материјална или друга штета већих размера. Ако нађе да се у радњама функционера или запосленог у органу управе
стекну елементи кривичног или другог кажњивог дела, Заштитник грађана овлашћен је да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.

2.6. „Особе од поверења” – механизам за заштиту од родне
дискриминације у Министарству одбране и Војсци Србије
У вези са могућностима реаговања на потенцијално дискриминаторно поступање у сектору безбедности, интегрисањем Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и безбедност, омогућено је обраћање тзв. „особи од поверења”, које може да претходи покретању поступка
за заштиту од дискриминације у органу државне управе.
Са становишта заштите од дискриминације по основу родне припадности и тежње да се ефикасност система заштите од родне дискриминације обезбеди већ на
нивоу превентивног реаговања, у Министарству одбране и Војсци Србије успостављен је механизам „особе од поверења” са задатком пружања примарне колегијалне помоћи у виду саветовања, посредовања и предузимање мера ради решавања конкретних спорних питања из области родне равноправности.
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Слично томе, у Министарству унутрашњих послова као неформалан облик подршке запосленима функционише институт „колега за подршку” – одабрана особа пружа примарну подршку својим колегама у организационој јединици, након интервенција и свакодневних акција које могу довести до већих психолошких напора, у случајевима покретања унутрашње истраге и
услед проблема у међуљудским односима.
„Особи од поверења” може се обратити свако лице из састава организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије у којој је та особа изабрана ради разговора, добијања савета, помоћи у посредовању у вези са конкретним спорним питањем које се односи на родну равноправност, односно
родну дискриминацију. „Особа од поверења” може на сопствену иницијативу
(без захтева запосленог), уколико уочи спорну ситуацију насталу по основу
родне дискриминације, да предузме мере за њено решавање.
„Особа од поверења” бира се на нивоу организационе јединице (ранга
управе, службе, бригаде) министарства/управе/агенције, на основу јавног
предлога кандидаткиња/кандидата од стране запослених у организационој јединици, поступком тајног гласања.
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Начин избора „особа од поверења” даје легитимитет и интегритет тој
функцији, а лица изабрана за „особе од поверења” похађају неопходну обуку
ради савладавања потребних вештина за пружање помоћи у вези са могућом
или стварном родном дискриминацијом и стицања потребних знања, на основу којих ће у сваком конкретном случају проценити оправданост покушаја
односно подобност конкретне спорне ситуације да буде решена вансудским,
неформалним путем.
Уколико „особа од поверења” није у могућности да реши спорно питање, обавезна је да упути лице на сарадњу са стручним службама у Министарству одбране и Војсци Србије (правном, кадровском, здравственом,
психолошком) или на механизме правне заштите (грађанскоправну, кривичноправну, прекршајну заштиту или на покретање поступка пред Повереником за заштиту равноправности), што ће у сваком конкретном случају зависити од врсте спора, повреде права, става лица које је означено као потенцијални дискриминатор, безбедности лица које се обратило за помоћ и сл.
Институт „особе од поверења” као својеврстан облик подршке запосленима требало би позитивно да утиче на изградњу свести о забрани дискриминаторног поступања, да подстакне реаговање на дискриминацију, те би га у
том смислу требало унапредити и створити предуслове за његово активније
учешће у систему заштите од родне дискриминације.
Институт „особе од поверења” суштински почива на принципу поверљивости и захтева пре свега доследну примену Закона о заштити података о личности, како не би био компромитован. Узимајући у обзир специфичности примене начела субординације и система командовања у војсци, потребно је предвидети примеренији начин извештавања и садржину извештаја
о раду „особа од поверења” и тежити стварању услова у којима ће запослени
бити спремнији да се њима обрате. Наиме, линија извештавања и предвиђање
да услове за обављање задатака „особе од поверења” обезбеђује надлежни руководилац, чини институт „особе од поверења” зависним од система чијим би
припадницима требало пружити подршку. С тим у вези, неопходно је посебну пажњу посветити обуци и повећању сензибилитета руководилаца у предметној области.
Такође, стварање функционалних услова за рад „особе од поверења” требало би да обезбеди тренутно изостављени принцип добровољности функције. У супротном, за „особу од поверења” колеге могу изабрати (или бирају)
њима репрезентативног и „правог” колегу, који због незнања, непопуларности теме у конкретној организационој јединици или потенцијалних обавеза
које функција носи, а које се обављају уз редован посао, није заинтересован
за ту функцију.
Активно функционисање самог института неминовно захтева јасно дефинисање његовог места у систему алтернативног начина решавања спорних си32

туација у области родне дискриминације, односно одређивање шта у контексту пружене помоћи од стране „особе од поверења” значи „решена спорна ситуација” и истовремено конкретизовање мера које „особа од поверења” предузима ради решавања спорне ситуације. Институт „особе од поверења” није
замена за формалне механизме заштите, већ њихова допуна због потребе
да се као одговор на специфичности посла обезбеди непосредна и брза подршка у самом радном окружењу. У складу са тиме, запослени би требало
да буду детаљно информисани о капацитетима и дометима рада „особе од поверења”, као о томе шта од „особе од поверења” могу да очекују.

3. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
НА РАДУ
3.1. Организациона култура
Култура једне заједнице посматрана у најширем могућем смислу има одлучујући утицај на то како ће се формирати и развијати безбедносна култура,
организациона култура и саме родне улоге као кључни елемент владајућих
односа и ефикаснијег рада на пољу заштите од свих облика дискриминације у
друштву.
Безбедносна култура представља скуп усвојених ставова, знања, вештина и правила из области безбедности о потреби, начинима и средствима заштите личних, друштвених и међународних вредности од свих облика и носилаца угрожавања, а испољава се као начин промишљања безбедности и као
понашање или спремност и способност да се одговори на ризике и претње.
Под појмом организационе културе подразумева се начин функционисања једне организације, који је у највећој мери производ система вредности који негују припадници саме организације (пре свега руководиоци) и система правила и прописа који су у датом тренутку на снази.
Неки облици дискриминације могу се довести у везу или су непосредна
последица постојеће организационе културе, упркос важећим прописима. Доношење нових савремених прописа и законских решења суштински мало тога
мења ако се не обезбеди да култура организације постане отворенија за утицаје споља, као и осетљивија за различите потребе свих категорија лица која
у предметној организацији раде. Стога је најбољи начин ефикасније борбе
против дискриминације и њене превенције трансформација организационе
културе.
Према савременом схватању безбедност се односи не само на безбедност
државе и државних институција, већ и на безбедност сваке јединке једног
друштва (лична безбедност), а посебно на безбедност припадника/припадни33

ца рањивих група. Да би сви грађани и грађанке били подједнако безбедни,
само уродњавање сектора безбедности помаже да он постане осетљив на
различите безбедносне изазове различитих родних категорија становништва,
што је један од предуслова његове веће ефикасности.
Родне улоге су скуп очекивања заједнице у вези са понашањем појединца у односу на полну припадност. Реч је о правилима која се подразумевају и
не доводе у питање, а усвајају се васпитањем у породици, на свим нивоима
образовања, кроз медије.
Већа заступљеност жена у сектору безбедности још увек не мора да значи и већу родну освешћеност и осетљивост саме институције на родно засновану дискриминацију која у њој потенцијално постоји. Поред тога, каријерне
организације, као што је војска, захтевају време и искуство за напредовање и
постављање жена на више и одговорније функције.
Важан аспект организационе културе у војсци јесте начин командовања, тј. начин на који један официр види себе као команданта, како разуме командовање и своју сврху и важност у таквом систему и на који начин решава
проблеме. Перцепција међусобног поверења унутар официрског кора од
кључног је значаја за саму културу командовања.
Организациона култура и начин командовања у највећој мери утичу на
радни морал, ниво стреса и ефикасност војне организације, али утичу и на
приватни односно породични живот њених припадника. Дискриминација по
било ком основу веома штетно делује на појединце који су јој изложени, али
и на организацију у целини.
Другим речима, организациона култура је у директној вези са злоупотребом и дискриминацијом на раду, али и са стварањем климе погодне за породичне конфликте и породично насиље, као и све друге облике родно заснованог насиља у самој организацији или у приватним животима запослених. Зато
је обука свих припадника војске у вези са дискриминацијом и родним
питањима изузетно важна.
Раскорак између писаних и неписаних правила, вредности и/или понашања, који је присутан, не може се превазићи једноставним доношењем
прописа. Како би прописи и у пракси били примењиви, нужно је трансформисати неписана правила која неретко имају већу снагу у односу на пропагирана, писана правила и често представљају основ за разне врсте дискриминације унутар саме организације.
Посматрајући руковођење и командовање у Министарству одбране и Војсци Србије, важно је указивати на примере који показују одступање од
формално-правних прописа који су на снази. Један од таквих примера је
спровођење редовне физичке обуке професионалних војних лица које се реализује на основу наређења надлежног старешине. Нeзависно од формално-
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правних прописа, који се нису мењали у дужем периоду, у једном тренутку
било је „пожeљно” реализовати физичку обуку, a у другом тренутку непожељно. Присуство на физичкој обуци било је евидентно повећано када се она
охрабрује или условљава од стране доносилаца одлуке, а готово занемарљиво
у супротном случају. Пример показује спремност професионалних припадника да своје поступање прилагођавају организационој култури институције, ма
каква она била.
Слично је и са лицима која користе боловања или одсуства са рада ради лечења. Начин на који командовање третира лица која користе боловање,
иако је оно одобрено од стране стручног лица, наводећи их да се одлуче да ту
могућност (а не обавезу) искористе или, чак, не искористе на штету сопственог здравља, може бити предмет посебне анализе. Случај успешног официра
који, по повратку са дужег боловања након прележаног инфаркта, у својој јединици затиче решење о распоређивању у други гарнизон, што доживљава
као казну уместо очекиваног каријерног напредовања, представља један од
примера дискриминације на основу здравственог стања.
Следећи пример, који се односи на отвореност организационе културе за
промене споља, видимо у случају распоређивања на дужност органа унутрашње службе, у складу са одредбом по којој је оно могуће само уз писану
сагласност за категорију лица која имају дете млађе од седам година или тешко оболелог члана уже породице, коме је неопходна туђа нега и помоћ, а
истовремено немају брачног друга или пунолетног члана домаћинства. Наведена одредба је у колизији са позитивним прописима које примeњују службе
које се баве социјалним радом, где је законски забрањено остављати без надзора децу млађу од десет година, а у неким случајевима и до завршетка
основне школе. Дискриминисана категорија лица у овом случају су самохрани родитељи који нису ослобођени службе дежурства, а непосредно
угрожена категорија лица су деца између седам и десет односно 14 година
старости. Иако је остављена могућност, у складу са истим чланом Правила
службе, да команданти оперативног нивоа, према потребама службе, могу поједине припаднике јединица ослободити обављања дужности органа унутрашње службе, сведоци смо да се таква могућност или не користи или се ради о
изузетно ретким случајевима.
Случајеви ограничавања накнаде за трошкове превоза за долазак и
одлазак са посла посебној категорији лица која живе ван гарнизона у којем
раде, иако су у питању реални трошкови којима су изложени, представљају
пример дискриминације у односу на она лица која живе и раде у истом гарнизону, али и у односу на државне службенике. Слични су примери ограничавања висине дневница током службених путовања у земљи и иностранству, надокнаде за рад на терену или надокнаде за градски превоз до и од радног места, која не важе ни у једном другом државном ресору. Када постоје контрол35

не групе са којима је поређење могуће, у овом случају са другим државним
институцијама, а посебно с онима који припадају истом безбедносном сектору, запослени с правом указују на неоправданост различитих решења и различитог поступања, не само према појединцима, већ и према групама лица, у
овом случају према запосленима у Министарству одбране и Војсци Србије.
Ефикасност једне организације у директној је вези са перцепцијом запослених о томе да ли и колико сама организација брине о њима и њиховим
потребама.
Војска Србије је изразито каријерно-хијерархијска организација у којој је прописима и правилима дефинисан однос између претпостављених
и потчињених и где су овлашћења претпостављених ограничена једино правима потчињених, што, уколико се она не поштују у пуном капацитету, доводи до дискриминације. Наведени однос треба да карактерише узајамно уважавање и поштовање. Указивање на проблеме или изазове са којима се сусрећу
потчињени никада се не сме завршити речима претпостављеног „Ако вам се
не свиђа, пресавијте папир па идите”, јер се потчињени у војној организацији
ретко одлучују да предузму конкретније кораке и искористе законску, односно формалноправну заштиту, управо због постојања једне организационе
културе која их на тако нешто не охрабрује.
И када су остављене могућности да се нека права остваре, као што је на пример породиљско одсуство за очеве, ако се на њих у тренутној организационој
култури не гледа добронамерно, оне се не користе или, када се такве могућности
искористе, последице по запослене могу бити негативне. Такође, те последице
понекад нису правно и формално видљиве, што додатно отежава заштиту
од дискриминације. На пример, у извесном броју наредби за премештај војних
лица писаће „по потреби службе”, док ће прави разлози, иако добро познати,
остати незабележени, што онемогућава било какав правни лек.
Дакле, организациона култура је та која битно одређује да ли ће се и
на који начин примењивати позитивни прописи у области превенције и
мера заштите од дискриминације, а последице деловања институционалне
културе могу бити далекосежне. У последњем периоду приметни су напори
како би се неке последице санирале, а које се, пре свега, односе на права запослених и надокнаде, као што су повећање дневница, исплата новогодишњих поклона за децу запослених, могућност рефинансирања стамбених кредита и др. Међутим, и даље постоји велики број изазова са којима се треба
ухватити у коштац. Ради се о потреби промене начина размишљања, превазилажењу предрасуда и стереотипа, промени убеђења и уверења, модификовању система вредности, што представља можда најтежи задатак.
Анализа тренутне праксе и обука о актуелним изазовима и проблемима, као и трендовима на националном и међународном нивоу, усмериле би
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пажњу свих припадника организације на вредности које ће трансформисати
организациону културу у жељеном правцу. У овом процесу од значаја је и
уважавање психолошке процене личности, као једног од услова за постављења професионалних војних лица на руководећа места, који је од утицаја на
трансформацију организационе културе.
Иако не постоје озбиљнији недостаци у формалној посвећености одредбама антидискриминационе политике у војној организацији, квалитативна и
квантитативна анализа њихове примене указују на то да је управо организациона култура кључни елемент ефикасније заштите од свих облика дискриминације, али и један од главних фактора одлива и прилива кадра, јер
директно утиче на перцепцију организације од стране запослених, на радно
окружење и ниво стреса. Стога, трансформација организационе културе, а
посебно начина управљања, командовања и руковођења, поседује потенцијал да постане значајан превентивни механизам у борби против свих
облика дискриминације, а за стварање здравог и продуктивног радног окружења. Како је организациона култура у директној вези са ефикасношћу, рад у
окружењу ослобођеном од стреса је најпродуктивнији.

3.2. Психолошки аспекти и последице дискриминације
Социјално-психолошке анализе указују да корене неједнаког третмана и
дискриминације у друштву чине предрасуде и стереотипи. Предрасуде, стереотипи и дискриминација су повезани феномени, а доводе до тога да се поједине групе или чланови групе третирају непријатељски.
Предрасуде обухватају уверења која садрже погрешну информацију о
групи људи, нетачна очекивања у погледу њиховог понашања и негативне
емоције усмерене према тој категорији. Предрасуде су садржане у нашем језику, понашању, жељама и намерама. Оне управљају реакцијама људи, и то
не само оних који имају предрасуде, већ и оних против којих су оне усмерене,
јер су они предмет понижавања, угњетавања и дискриминације.
Стереотипи представљају скуп најчешће погрешних или упрошћених
уверења, позитивних или негативних, о карактеристикама појединаца или
особинама групе, који резултира крутом (ригидном) и претерано уопштеном
сликом о члановима те групе. Већина истраживача стереотипе види као сазнајну (когнитивну) компоненту предрасуда, тако да се може рећи да су стереотипи основа, али не увек и директан показатељ предрасуда.
Дискриминација представља облик испољавања предрасуда и често обухвата другачије понашање према члановима група, које су означене као различите у односу на неке општеприхваћене норме. Међутим, дискриминација
може да се јави и када нема предрасуде, баш као што особа може да има
предрасуду, а да не врши дискриминацију. Дискриминација на индивидуал37

ном нивоу често није одраз жеље да се науди дугој особи или групи, него је
резултат несвесних психолошких процеса.
Дискриминисане особе често развијају осећање инфериорности. Најтрагичнији ефекат јавља се када се та лица идентификују са садржајем предрасуда. Предрасуде о њима постају садржај њихове слике о себи и њихових активности. Ово води до добро познатог „самоиспуњавајућег пророчанства”,
када жртве предрасуда сопственим понашањем оправдавају (легитимишу)
предрасуде. Круг се тако завршава: они који изражавају предрасуде добијају
аргументе за своје поступке, а аргументи долазе управо од жртве.
Процес стигматизације подразумева феномен „самоиспуњавајућег пророчанства”, идентификацију и искључивање оних појединаца или група које
својим понашањем или својим физичким карактеристикама не задовољавају
„стандард нормалности”. Стигма (грч. жиг, срам) покрива оне карактеристике
или знакове који издвајају појединца у друштвеној заједници и култури којој
припадају, те их дисквалификује за потпуно социјално признање. Нека особина постаје стигматизирајућа за појединца, када друга лица у одређеним интеракцијама дефинишу ту особину као неисправну у односу на општеприхваћену норму. Нормалност и стигма стога нису квалитети, већ перспективе из
којих учесници у интеракцији опажају једни друге. Одређивање стигме је у
суштини зависно од друштвене дефиниције „нормалности”, која је саставни
део доминантне културе и доминантних идеологија.
Последице дискриминације, засноване на стереотипима и предрасудама, за припаднике група које су мета стереотипа:
 дискриминисане особе се врте у кругу „самоиспуњавајућег пророчанства”,
 несвесно потврђујући стереотипе и предрасуде,
 снижено самопоштовање и нижи осећај личне успешности (самоефикасности),
 нарушено ментално и физичко здравље,
 нижа радна ефикасност, више изостанака и отказа, отежано напредовање,
 стигматизација и маргинализација стереотипизираних група.
Област рада и запошљавања представља једну од области у којима је дискриминација најзаступљенија. У домену рада вековима је постојао неравноправан и дискриминаторски третман група и појединаца, а таква пракса је и
данас распрострањена у многим земљама. Један од разлога за широку распрострањеност дискриминације у домену рада лежи у чињеници да радне односе
карактеришу надређеност послодавца у односу на запосленог и хијерархијска
структура радне организације.
Лоша економска ситуација и велики страх од губитка посла погодују
одржавању дискриминације, како онима који је врше, тако и онима који је
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трпе. Поред тога што су научени да на послу ћуте и трпе, велики број људи
није свестан својих права. Сматрају да ће остати усамљени ако реагују, тј. да
ће довести себе у још гору ситуацију и да их нико од колега неће подржати.
Посебно је опасно то што дискриминаторно поступање подстиче друге
штетне појаве на раду (насиље, злостављање – мобинг и сл.). Радње којима
се врши дискриминација могу да буду веома суптилне и често су потпомогнуте информационим технологијама. У најчешће спадају: прављење неоправданих разлика, искључење, ограничавање, ускраћивање права, повољнији
третман, говор мржње и сегрегација.
Узнемиравање и сексуално узнемиравање у суштини представљају облике непосредне дискриминације, али се због њихове опасности и учесталости у
последње време посебно регулишу, односно забрањују.
Узнемиравање је свако нежељено понашање које има за циљ или последицу нарушавање достојанства лица или групе и стварање застрашујућег, непријатељског, деградирајућег, понижавајућег или увредљивог окружења. Узнемиравање на раду може бити: физичко, психичко, вербално и сексуално. Сексуално узнемиравање постоји у случају испољавања било којег вида
нежељеног вербалног, невербалног или физичког понашања сексуалне природе.
Узнемиравање и насиље на раду не доживљавају се само од стране послодавца и запослених, већ и од стране трећих лица – клијената, купаца, пацијената, прималаца услуга, ученика или њихових родитеља, васпитача, представника јавности, пружалаца услуга. Такво поступање може бити изазвано
менталним и другим проблемима тих лица или емотивним разлозима, личном
нетрпељивошћу и предрасудама заснованим на неким од основа за дискриминацију (пол, раса, етничко порекло, религија, сексуална оријентација, изглед).
Свако може да постане жртва дискриминације, узнемиравања или
мобинга.
Дискриминисана особа трпи велико психолошко оптерећење, што може
довести до читаве лепезе психолошких реакција, у зависности од контекста и
особина личности дискриминисане особе. Те реакције могу бити:
 депресија
 туга
 песимизам
 недостатак енергије
 нагле промене расположења
 иритираност
 импулсивност
 анксиозност
 страх од губитка контроле
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осећање кривице и стида
смањено самопоуздање
деконцентрисаност
рањивост
изолованост
беспомоћност

Бројни су негативни ефекти дискриминације по запосленог и његову породицу: пад мотивације, продуктивности, концентрације и ефикасности; нарушавање идентитета; стрес, ментална и физичка обољења;
смањена способност запошљавања или опадање ефикасности на раду у
будућности; породични конфликти и насиље, разводи бракова и нарушавање односа и здравља чланова породице.

4. ПРЕПОРУКЕ – психолошка (само)помоћ
и превенција последица дискриминације
За почетак, важно је информисати се о дискриминацији, како би се могла препознати и како би се реаговало на време.
Треба реаговати на прве знаке било каквог конфликта и радити на његовом превазилажењу. Усвајање вештина за конструктивно решавање сукоба
може помоћи у превенцији дискриминације и сличних облика понашања
(нпр. злостављања на раду).
Ако се конфликт ипак развије и нека ваша права буду грубо повређена, формализујте свој однос са оним ко врши дискриминацију или вас злоставља на
раду – комуницирајте искључиво службено и обратите се надређеном лицу.
Поштујте процедуре предвиђене за случај нарушавања права запослених и покушајте да не реагујете емотивно, не дозволите да вас испровоцирају.
Уколико имате здравствене проблеме или психичке сметње, што пре се
јавите лекару, психијатру или психологу.
Такође је важно документовати све што може бити доказ дискриминаторног поступања (службена забелешка, снимак повреда, лекарски налаз...)
у случају потребе, односно тражења формалноправне заштите.
Тешко је дефинисати препоруке за психолошку (само)помоћ које би одговарале свим особама и свим ситуацијама у истој мери. Ипак, у ситуацијама дискриминације, али и превентивно, веома је важно да дискриминисана особа ради
на стицању вештина комуникације, решавању емоционалних проблема и
управљању стресом, као и на свом самовредновању и самоефикасности.
Особе под великим психолошким оптерећењем, које може бити последица дискриминације, често сву своју енергију усмеравају на проблем и његове
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узроке, што их додатно исцрпљује и чини да се осећају беспомоћно. Зато је
важно охрабрити их да своју енергију инвестирају и у друге животне области и да се окрену другим изворима подршке, породици, пријатељима, спорту и сл.
Колегијална подршка је изузетно значајна. Важно је да будемо солидарни и да блиским људима или људима са којима радимо, када им је тешко,
пружимо подршку. Не дозволите да због страха или неког другог разлога помажете злостављачу у настојањима да дискредитује вашег колегу или колегиницу. Неодбацивање, осмех, лепа реч, охрабривање, пуно ће значити особи
која је жртва неког облика дискриминације или мобинга.
Поред мера самопомоћи и колегијалне подршке, постоје и институционални механизми које је радна организација дужна да обезбеди ради спровођења прописаних мера превенције и заштите, укључујући ангажовање
надлежних стручних служби за помоћ запосленима који су изложени дискриминацији.
Уколико и те мере закажу, жртва дискриминације може добити бесплатну правну помоћ (још увек не у свим локалним заједницама, већ само у неким
општинама, као и у невладиним организацијама) и користити друга законом
предвиђена формалноправна средства заштите.
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ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИMИНАЦИЈЕ
ОБРАЋАЊЕ „ОСОБИ ОД ПОВЕРЕЊА”
Ко?
СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ РАДИ ДОБИЈАЊА САВЕТА И ПОМОЋИ
У ПОСРЕДОВАЊУ У ВЕЗИ СА КОНКРЕТНИМ СПОРНИМ
ПИТАЊЕМ КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ,
ОДНОСНО
РОДНУ ДИСКРИМИНАЦИЈУ

ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ
РАДНИХ СПОРОВА
или
ПРИТУЖБА ПОВЕРЕНИКУ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
или
ПРИТУЖБА СЕКТОРУ ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНУ
ПОЛИТИКУИ УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Подносилац
СВАКО КО СМАТРА ДА ЈЕ ПРЕТРПЕО ДИСКРИМИНАЦИЈУ

ТУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ВИШЕМ СУДУ У МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ТУЖИОЦА
ИЛИ МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ТУЖЕНОГ
Подносилац тужбе
1) СВАКО КО ЈЕ ПОВРЕЂЕН ДИСКРИМИНАТОРСКИМ
ПОСТУПАЊЕМ
2) ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
3) ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ БАВИ ЗАШТИТОМ ЉУДСКИХ ПРАВА
ИЛИ ЗАШТИТОМ ПРАВА ГРУПЕ ЛИЦА КОЈОЈ ПРИПАДА
ПОВРЕЂЕНИ
4) ДОБРОВОЉНИ ИСПИТИВАЧ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
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II – ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ (МОБИНГ)
5. ПРАВНИ ОКВИР ЗАБРАНЕ МОБИНГА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
5.1. Устав Републике Србије
Уставом Републике Србије јемчи се право на рад, право на слободан
избор рада, доступност свима свих радних места, под једнаким условима.
С тим у вези, свако има право на поштовање достојанства своје личности
на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Нико се наведених права не може одрећи, а женама, омладини и инвалидима омогућују се посебна заштита на раду и посебни услови рада, у
складу са законом.

5.2. Међународни уговори који се односе на забрану мобинга
Област злостављања на раду је у међународним документима углавном
посредно уређена, заштитом права на рад, права на достојанствен рад, права
на безбедну и здраву радну средину.
Тако је забрана поступања у коме се могу препознати радње злостављања
на раду садржана у најзначајнијим међународним уговорима у области заштите људских права и слобода: Општој декларацији о правима човека, Међународном пакту о грађанским и политичким правима, Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима, Европској конвенцији за
заштиту људских права и основних слобода. Заштита од мобинга непосредно
се остварује на националном нивоу, на основу посебних закона у предметној
области или на основу прописа о раду и забрани дискриминације код држава
које нису донеле посебне законе о забрани мобинга.
Међународна организација рада и Светска здравствена организација улажу огромне напоре ради спречавања свих видова злостављања на раду. Филаделфијском декларацијом, из 1944. године, Међународна организација рада
потврђује један од својих оснивачких принципа да се свим људима, без обзира на расу, вероисповест или пол, признаје право на материјални напредак и
духовни развој у слободи и достојанству, економској обезбеђености и са јед43

наким могућностима и прокламује начело „рад није роба”. Усвојеним конвенцијама и препорукама у областима безбедности и здравља на раду, равноправности полова у вези са радом, здравствене заштите, престанка радног
односа, остваривању права на рад, социјалног дијалога, побољшања животног стандарда, Међународна организација рада посредно даје основ за заштиту од злостављања на раду.
Ревидираном Европском социјалном повељом стране уговорнице прихватиле су као циљ своје политике постизање услова у којима могу бити делотворно остварени, између осталог, праведни, безбедни и здрави услови рада и достојанство на раду, у оквиру кога је, по први пут, садржана непосредна
забрана психичког и сексуалног злостављање на раду.
Резолуцијом Европског парламента о узнемиравању на радном месту
државе чланице су позване да у оквиру свога законодавства донесу одговарајуће акте којим ће регулисати питање феномена мобинга и сексуалног узнемиравања на радном месту и дефинисати ефикасан механизам правне заштите.
Основна ЕУ Директива о здрављу на радном месту подиже ниво одговорности послодаваца у области заштите на радном месту „у сваком аспекту
рада”, указујући на основне стимулативне мере и примену безбедности и
здравља на радном месту, улогу послодаваца и запослених у самом процесу,
начела везана за спречавање ризика на радном месту, начела информисаности, консултација, обуке запослених и њихових представника, као и основне
мере за примену тих начела.

5.3. Закон о спречавању злостављања на раду
и други закони
Закон о спречавању злостављања на раду забрањује сваки вид злостављања на раду и у вези са радом (у упоредној пракси „мобинг”), сексуално
узнемиравање и злоупотребу права на заштиту од злостављања, а индиректно, забрањује и дискриминацију као један од потенцијалних разлога вршења
мобинга према запосленима, односно забрањује злостављање на раду које се
може вршити и у вези са дискриминаторним разлозима.
Злостављање на раду или у вези са радом је 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 и 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.
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Закон обавезује послодавца да запослене заштити од злостављања
стварањем услова за здраву и безбедну радну околину, тако што ће организовати рад на начин којим се препознаје, превенира и спречава појава злостављања на раду и у вези са радом; запосленима обезбеди услове рада у којима неће бити изложени злостављању на раду и у вези са радом од стране
послодавца, односно одговорног лица или запослених код послодавца; пре
ступања на рад, запосленог писмено обавести о забрани вршења злостављања
и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања; спроводи мере обавештавања и оспособљавања запослених и њихових представника да препознају узроке, облике и последице вршења злостављања.
Законом о спречавању злостављања на раду изричито је забрањен било
који вид злостављања на раду и у вези са радом запослених и других лица ангажованих ван радног односа (лица која обављају привремене и повремене
послове или послове по уговору о делу, лица на стручном оспособљавању
код послодавца без заснивања радног односа, волонтери и свако друго лице
које учествује у раду код послодавца, по било ком основу).
Заштита од злостављања на раду и у вези са радом обухвата и случајеве
сексуалног узнемиравања на раду, на начин на који је сексуално узнемиравање инкриминисано Законом о раду. Законом о раду се, са становишта заштите запослених од злостављања на раду, запосленима гарантује безбедност и
здравље на раду и заштита личног интегритета и достојанства личности.
Такође, Закон о државним службеницима гарантује право државних
службеника на услове рада који им неће угрозити живот и здравље, на техничке и друге услове потребне за рад и на заштиту од претњи, напада и свих
других врста угрожавања безбедности на раду.
Закон о равноправности полова инкриминише узнемиравање, сексуално узнемиравање или сексуално уцењивање на раду или у вези са радом које
чини запослени према другом запосленом, и то као повреду радне обавезе која представља основ за отказ уговора о раду, односно за изрицање мере престанка радног односа, као и основ за удаљење запосленог са рада.
О околностима које указују да је изложен узнемиравању, сексуалном
узнемиравању или сексуалном уцењивању запослени писменим путем
обавештава послодавца и тражи ефикасну заштиту.
Накнада штете по основу радњи злостављања или узнемиравања може се остварити у складу са општим прописима о накнади штете у смислу Закона о облигационим односима.
Заштита од злостављања на раду посредно се остварује и на основу Кривичног законика, уколико се у радњама злостављања или сексуалног узнемиравања стекну елементи радње извршења кривичних дела против живота и
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тела, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе и против слобода и права човека и грађанина.
Радња извршења мобинга може постојати у радњи извршења кривичног дела злостављања и мучења, која подразумева злостављање другог или
поступање на начин којим се вређа људско достојанство, односно примену
силе, претње, или на други недозвољени начин наношења другом великог бола 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. Обе радње извршења које учини службено лице у вршењу службе прописане су као тежи облик наведеног кривичног дела.
Такође, радња извршења коју чини вербално, невербално или физичко
понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, инкриминисана је као кривично дело полног
узнемиравања.
Законом о раду такво поступање дефинисано је као облик дискириминације, а Законом о спречавању злостављања на раду као облик мобинга (без
постојања дискриминаторног основа као узрока узнемиравања). Не улазећи
суштински у проблематику коју ће овакво дефинисање потенцијално унети у
праксу, криминализовање радње мобинга даје оштећеном (жртви, злостављаном) могућност да квалификује понашање извршиоца као једно од инкриминисаних понашања, у зависности од тога у којем режиму заштите ће најефикасније и најлакше остварити своја права и заштиту.
Кривично дело повреде права по основу рада и права из социјалног
осигурања као свесно непридржавање закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада и о посебној заштити на раду омладине, жена и инвалида или о правима из социјалног осигурања, тако да се другом лицу ускраћује или ограничава право које му припада, може у радњи извршења садржати елементе мобинга.
Примери кривичних дела са елементима вертикалног мобинга су начин испољавања радње извршења кривичног дела повреде права на управљање, где се препознаје вертикални мобинг подређеног према надређеном, јер
се радња извршења састоји у примени силе, претње, свесног кршења прописа
или другог противправног понашања, чиме се спречава или омета одлучивање органа управљања или члана органа управљања да учествује у раду и одлучивању у том органу, док елементи вертикалног мобинга надређеног према
подређеном могу потенцијално постојати у радњи извршења кривичног дела
обљубе злоупотребом положаја којом се злоупотреба положаја врши зарад
навођења на обљубу или са њом изједначеним чином према лицу које се у односу на извршиоца налази у подређеном положају или зависности.
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Кривично дело навођења на суицид и помагање у самоубиству може имати елементе мобинга са последицом самоубиства жртве, због суровог или нечовечног поступања извршиоца са којим се жртва налази у односу подређености или зависности.

5.4. Заштита од мобинга у Министарству одбране
и Војсци Србије
Заштита од мобинга у Министарству одбране и Војсци Србије примењује
се у складу са Законом о спречавању злостављања на раду, Законом о раду,
Законом о државним службеницима и другим законима.
Такође, пред војним дисциплинским органима процесуира се поступање
са елементима злостављања на раду, у складу са одредбама Закона о Војсци
Србије које регулишу дисциплинску одговорност припадника војске за повреде дужности из службе, и то дисциплинског преступа „поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с обзиром на пол, верско
убеђење или националну припадност или кршење права која им по закону
припадају” из члана 149 тачка 5 Закона о Војсци Србије.
Примери из праксе, који следе, свакако ће помоћи да се у војној средини
препознају и превазиђу стереотипи и предрасуде који су се темељили на неједнаком третману и дискриминацији, као лошем наслеђу из прошлости. То
су примери из кривичних, као и из војних дисциплинских поступака који су
вођени и правоснажно завршени, или су у току пред надлежним редовним и
војним дисциплинским судовима.

Примери из судске праксе војних дисциплинских судова
а. Kривични предмет вођен је пред тадашњим Војним судом у Београду и Врховним војним судом, а радило се о окривљеном официру, начелнику персоналне службе у једној од војних здравствених установа, који је у
свом саставу као потчињену имао и колегиницу која је дипломирани правник. Окривљени је оглашен кривим због тога што је ту колегиницу често
позивао насамо у канцеларију ради издавања задатака. Такође, наређивао
јој је да остане и после подне, ван радног времена, сама у његовој канцеларији, због наводних неодложних и непланираних задатака. Међутим, такве
прилике користио је да би покушао да јој се удвара, а чак јој се и физички
на непристојан начин приближавао, покушавајући да је пољуби и обраћао
јој се непристојним речима. Због таквог поступања окривљени је пресудом
Војног суда у Београду, која је потврђена пресудом Врховног војног суда,
оглашен кривим због кривичног дела „злостављање потчињеног или млађег” из члана 208 став 1 Кривичног закона у стицају са кривичним делом
„блудне радње” из члана 108 Кривичног закона и осуђен на законом запрећену кривичну санкцију, а уз то је и смењен са своје начелничке дужности.
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б. Војни дисциплински предмет против окривљеног официра који је
током два месеца критичне године у касарни као професионални официр, у
више наврата за време вршења дужности контролног старешине у ванрадно
време, злоупотребљавајући службени положај, малтретирао, морално понижавао и вређао достојанство више војника из своје јединице, тако што их је
позивао у своју канцеларију, нудио им алкохол и приморавао их на разне
облике недоличног понашања. Пресудом првостепеног Војног дисциплинског суда у Нишу, потврђеном пресудом Вишег војног дисциплинског суда
Министарства одбране, оглашен је кривим због извршења дисциплинског
преступа „поступка којим се вређа достојанство потчињених или млађих
или крше права која им по закону припадају” и осуђен на најтежу дисциплинску казну „губитка службе професионалног војног лица”. Ова пресуда
је постала извршна и правоснажна.
в. Војни дисциплински предмет вођен је против официра који је као капетан на дужности лекара у јединици, поступио супротно дужностима прописаним одредбама члана 9 став 1 тачка 9 и 13 Правила службе Војске Србије, недолично се понашао током месец дана и вређао достојанство подређених – војника из своје јединице. Једног војника је додиривао по рукама
говорећи му ако буде учинио што он буде тражио од њега, да ће онда и он
њему да помогне, другог војника је миловао док је спавао и рекао му је да
је згодан момак и да би хтео да га види голог, док је трећег војника питао
да се мазе. Пресудом Војног дисциплинског суда у Нишу, такође потврђеном пресудом Вишег војног дисциплинског суда Министарства одбране, а
против које је пресудом Управног суда Републике Србије одбијена тужба
поднета преко браниоца окривљеног, оглашен је кривим због извршења дисциплинског преступа „поступања којим се вређа достојанство подређених,
нарочито с обзиром на пол, верско убеђење или националну припадност”
из члана 149 тачка 5 Закона о Војсци Србије и осуђен на по садашњем закону најтежу дисциплинску казну – губитак чина. С обзиром на то да је пресуда постала правоснажна, дисциплинска казна је извршена.
г. У току је расправљање дисциплинске одговорности официра који се
сумњичи да је повредио војну дисциплину тако што се увредљиво и недолично понашао према својој подређеној потпоручници, доктору медицине,
обраћајући јој се неприкладним тоном и својом гестикулацијом исказујући
насилничко понашање.
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д. Против једног подофицира надлежни војни дисциплински тужилац
подигао је оптужни предлог пред Војним дисциплинским судом у Нишу,
којим се терети да се у службеним просторијама у касарни непримерено
понашао према војнику женског пола, која се налази на редовном одслужењу војног рока, тако што јој је, поред осталог, у канцеларији дежурног делио комплименте, па ју је отворено питао да ли би спавала са њим, ухватио
је око струка и покушао да је пољуби, након чега га је она одгурнула, чиме
је починио дисциплински преступ „недолично понашање у служби” из члана 149 став 1 тачка 4 Закона о Војсци Србије, у продуженом трајању. Поступак пред првостепеним војним дисциплинским судом окончан је првостепеном пресудом којом је окривљени подофицир оглашен кривим и осуђен на веома строгу дисциплинску казну „враћања у претходни чин”, а у
току је другостепени војни дисциплински поступак пред Вишим војним дисциплинским судом.
ђ. Један од новијих примера из судске праксе Првостепеног војног дисциплинског суда у Београду је предмет у којем је окривљен командир пешадијске чете у мултинационалној операцији УН у Либану (UNIFIL) оглашен кривим и осуђен. Он се у више наврата недолично понашао према себи
потчињеним припадницама супротног пола, чиме је извршио дисциплинске
преступе „сваког другог поступања припадника Војске Србије у служби које је противно прописима и Кодексу части припадника Војске Србије, а којим се наноси штета угледу припадника Војске Србије” из члана 149 тачка
32 Закона о Војсци Србије.
Наведени пример је веома важан због значаја учешћа Војске Србије у
мултинационалним операцијама под окриљем УН, у оквиру законом прописане треће мисије Војске Србије. Посебно треба имати у виду да је овај
инкриминисани случај и шире медијски пропраћен у нашој друштвеној
средини. Свакако да је спречавање сваког облика дискриминације и злостављања међу припадницима Војске Србије који учествују у међународним
мисијама неопходно и ради очувања угледа Војске Србије и угледа наше
државе у ширим међународним оквирима.
Посебно треба указати на чињеницу да се у пракси дешава да право на
тужбу, према одредбама Закона о спречавању злостављања на раду, може да
буде и злоупотребљено како би се наудило претпостављенима, који у јединицама доследно спроводе начела једностарешинства и субординације, на којима почива свака војна организација у свету. Постоји опасност да буду тужене
старешине које инсистирају на спровођењу војничког реда и дисциплине, као
у случајевима у којима лица која су извршила повреде војне дисциплине под-
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носе пријаве за злостављање на раду против старешина које им изрекну дисциплинску меру или покрену дисциплински извиђај због теже повреде војне
дисциплине. У таквим случајевима ради се о класичној замени теза, када лица
која изврше неку од повреда војне дисциплине, у циљу избегавања или минимизирања сопствене дисциплинске одговорности, подносе пријаве због наводног злостављања на раду. У таквим случајевима на дисциплинским и судским органима такође је обавеза да утврде праве мотиве и чињенично стање и
донесу одговарајуће мере.

6. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА
НА РАДУ
Заштиту од злостављања на раду у нашем правном систему регулише Закон о спречавању злостављања на раду. Поступак заштите зависи од тога
ко врши мобинг.
Ако се за злостављање не терети одговорно лице у правном лицу односно
послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен
злостављању подноси образложени захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања непосредно послодавцу односно одговорном лицу.
Овај захтев може поднети и представник синдиката, лице које се бави пословима безбедности и здравља на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду или одбор за безбедност и здравље на раду, уз писану
сагласност запосленог који сматра да је изложен злостављању.
Ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу односно
послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен
злостављању може поднети захтев за покретање поступка посредовања непосредно том лицу.
Ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу односно
послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен
злостављању може, до истека рока застарелости за покретање поступка за заштиту од злостављања код послодавца, утврђеног Законом о заштити од злостављања на раду, и без подношења захтева за покретање поступка посредовања код послодавца, покренути поступак пред надлежним судом.

6.1. Поступак посредовања (медијација)
Послодавац је дужан да, по пријему захтева за заштиту од злостављања
на раду, у року од три дана, предложи странама у спору посредовање као начин решавања спорног односа.
Послодавац може прихватити захтев за посредовање у року од три дана.
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Запослени који сматра да је изложен злостављању, запослени који се терети за злостављање и представник послодавца односно послодавац и запослени који сматра да је изложен злостављању споразумно одређују или бирају лице за вођење поступка посредовања (у даљем тексту: посредник), у
року од три дана од дана пријема предлога послодавца. За посредника може
бити одређено односно изабрано лице које ужива поверење страна у спору.
Посредник се може изабрати са списка посредника који се води код послодавца – у складу са колективним уговором односно код органа, организације или посредничког посредника – у складу са законом.
Посредник је неутрална особа која посредује између страна у спору у циљу решавања њиховог спорног односа. У поступку посредовања, на захтев
стране у спору, може бити и представник синдиката.
Поступак посредовања спроводи се тако што посредник странкама
у спору помаже да постигну споразум.
Поступак посредовања је хитан, а посредник је дужан да поступа
независно и непристрасно.
Поступак посредовања је затворен за јавност. Подаци прикупљени
у току посредовања су тајни и могу се пренети само учесницима у поступку и надлежним државним органима у вези са поступком за заштиту
од злостављања.
Стране могу да се договоре о начину на који ће поступак посредовања бити спроведен.
Ако стране не постигну споразум о начину спровођења поступка, посредник ће спровести поступак посредовања на начин који сматра одговарајућим,
имајући у виду околности спорног односа и интерес страна у спору, уз поштовање начела хитности.
Посредник може водити заједничке и одвојене разговоре са странама у
спору, као и да уз сагласност једне стране другој пренесе и предочи предлоге
и ставове о појединачним питањима.
Посредник може дати предлог могућих начина за решавање спора,
али не може странама у спору да намеће решење.
Уколико оцени да постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете запосленом који сматра да је изложен злостављању, посредник може доставити
образложену иницијативу за предузимање мера до окончања поступка за заштиту од злостављања (премештај у другу радну околину – на исте или друге
послове, удаљење са рада уз надокнаду, у складу са законом).
Поступак посредовања окончава се у року од осам радних дана од дана одређивања односно избора посредника:
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 закључивањем писменог споразума између страна у спору;
 одлуком посредника, након консултације са странама, да се поступак
прекида, јер даљи поступак није оправдан;
 изјавом стране у спору о одустанку од даљег поступка.
Из оправданих разлога рок за окончање поступка посредовања може се
продужити на највише 30 дана од дана одређивања односно избора посредника.
Сматра се да је посредовање успело једино када се стране усагласе и
тај договор преточе у споразум. Споразум мора да садржи мере које спречавају да се недопуштено понашање настави или понови. Њиме се могу
прецизније уредити правила понашања у међусобним контактима сукобљених страна. Запослени може да тражи и неки облик задовољења, на пример,
јавно извињење. Ако сматра да је претрпео некакву штету коју треба надокнадити, и то може да се договори.
Споразум може садржати и препоруке за послодавца о уклањању могућности за наставак злостављања (на пример препорука за пребацивање запосленог у другу радну средину). Ове препоруке послодавац не мора прихватити.
У случају да посредовање није успело, пошто није постигнут договор о
посреднику, послодавац је дужан да запосленог који се жалио на злостављање о томе обавести.
Ако се поступак заврши одлуком посредника да прекине поступак или
због одустајања странке у спору, посредник је дужан да у року од три дана
од истека рока за окончање посредовања странкама у спору и послодавцу достави одлуку о обустави поступка односно обавештење да је једна од
страна у спору одустала.

6.2. Дисциплински поступак
Ако посредовање не успе, а постоји основана сумња да је злостављања
било или да је наводна жртва мобинга злоупотребила право на заштиту, послодавац је дужан да покрене дисциплински поступак.
Послодавац може запосленом који је одговоран за непоштовање радне
дисциплине, односно повреду радне дужности због злостављања или злоупотребу права на заштиту од злостављања да изрекне једну од следећих
дисциплинских мера:
 опомену;
 меру удаљења са рада од четири до 30 радних дана без накнаде зараде;
 меру трајног премештаја у другу радну средину – на исте или друге
послове односно радно место, у складу са законом.
Ако запослени коме је због извршења злостављања изречена мера у року
од шест месеци поново изврши злостављање, послодавац му може отказа52

ти уговор о раду односно изрећи меру престанка радног односа, у складу са
законом.
Послодавац је дужан да одлуку донету у поступку утврђивања одговорности запосленог који се терети за злостављање достави и запосленом који
сматра да је изложен злостављању, и он у року од 15 дана може поднети тужбу пред судом за заштиту од злостављања.

6.3. Судски поступак
Ако поступак посредовања код послодавца не успе, запослени који сматра да је био изложен злостављању може поднети тужбу против послодавца
у року од 15 дана од дана када је примио обавештење о томе.
Тужба суду је право запосленог који сматра да је изложен злостављању, а
који није задовољан резултатом поступка посредовања односно поступка
утврђивања одговорности запосленог који се терети за злостављање.
Током судског поступка за заштиту од злостављања, запослени од суда
може тражити да га одмах заштити, односно да одреди привремене мере како би се спречило даље насилно поступање или наношење непоправљиве
штете коју би као жртва могла да претрпи. Суд и без тражења запосленог може увести ове мере ако процени да су неопходне.
Суд може да одреди привремене мере само ако процени да су тврдње запосленог вероватно тачне (дакле, још увек није у потпуности доказано, али је
вероватно да се десило оно што тврди запослени).
Суд може забранити злостављачу да се приближи и да приђе радном месту запосленог, без обзира на то да ли је он тренутно ту или није. Могућа је и
комбинација различитих привремених мера, што зависи од конкретних околности.
Ако је запослени тражио привремене мере, суд о његовом захтеву мора
одлучити у року од осам дана. Против решења о одређивању привремене мере ни запослени ни друге стране се не могу жалити.

Проблеми у примени закона
Стручњаци који се баве злостављањем на раду указују да усвојени законски текст носи различите противречности и могућности да се у практичном
правном животу употребљава уз значајне потешкоће.
Пре свега, када је реч о сексуалном узнемиравању, постоји конфузијa јер
се одредбе Закона о раду примењују и на случајеве сексуалног узнемиравања,
а у складу са наведеним законом који дефинише овај појам као облик дискриминације. Такво понашање санкционисано је Законом о спречавању злостављања на раду. Најчешће у пракси оштећени квалификује понашање изврши53

оца као једно или друго понашање, у зависности од тога у којем режиму заштите ће лакше остварити своје право.
Надаље, стоје и примедбе да je нејасно постављено ко може и против кога да води поступак, да није сврсисходно решење о немогућности подношења
тужбе поводом појединачног акта послодавца (који су често извор трајног
или континуираног злостављања и могу створити дуготрајне последице које
се сигурно могу посматрати као злостављање на раду), да се тумачење законског стандарда „понашање које се понавља” може искристалисати само у судској пракси, да је недовољно регулисано санкционисање запосленог који је
починио злостављање и одговорног лица у правном лицу (поготово у случају
када је споразум постигнут).
Ипак, највише примедби је на недостатке при уређивању поступка код
послодавца, који је препуштен импровизацији посредника. Злостављач и послодавац имају интерес да се поступак заврши у интерној фази, посредовањем, док то није увек случај са лицем које је злостављано. Некад је реално
очекивати да посредовање неће успети и да ће резултат читавог поступка бити настављање понашања које штети међуљудском односима и процесу рада.
Тада је посредовање не само неефикасно средство у борби против злостављања, већ и потенцијално додатно оружје за злостављача.
Може се навести и пример немогућности извршења донете заштитне мере. Конкретно, тужилац је поднео тужбу ради спречавања злостављања на раду, а Виши суд у Београду донео решење којим је одређена привремена мера
да се официру Војске Србије забрањује приближавање тужиоцу, који је иначе
професионални војник потчињен туженом официру. Надлежне старешине из команде основано су поставиле питање како да изврше привремену меру када је туженом забрањен приступ у простор око места рада тужиоца, иако као командир
вода по функционалној дужности он мора да контролише рад потчињеног.
У Министарству одбране и Војсци Србије спроводе се прописани механизми заштите и обавеза евидентирања случајева мобинга. Међутим, претпоставка је да податак о малом броју пријављених и процесуираних случајева
не одговара сасвим реалном стању, с обзиром на још увек недовољну транспарентност, кад је реч о сагледавању сваког појединачног случаја, односно
недостатак свести о штетности ове појаве.

7. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗЛОСТАВЉАЊА
НА РАДУ
Злостављање на раду или мобинг често је последица недовољног знања и
неинформисаности о наведеној области, како лица које трпи злостављање, тако и злостављача.
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Појам мобинг је новијег датума, али сам мобинг је друштвени феномен
који постоји од када и људски род и жеља појединца за влашћу или као вид
групне агресије према јединки у циљу њеног искључења из групе односно заједнице. Мобинг представља психолошки терор појединца или групе над јединком која има осећај припадности тој групи и стога је угрожена.
Крајем прошлог века (осамдесетих година) термином мобинг обухваћене
су све врсте шиканирања на радном месту. Започета су истраживања како би
се одредиле његове карактеристике и последице по здравље, а основана је и
прва клиника за помоћ жртвама.
У пословном окружењу мобинг се односи на непријатељску и неетичку
комуникацију, која је на систематичан начин усмерена од стране једног или
више појединаца углавном према особи која је због мобинга стављена у понижавајући положај, без могућности да се брани. Мобинг је далеко више од повремених конфликата или свађа, јер се ради о свесној намери (ретко несвесној) да се нанесе штета запосленом или да се запослени присили да напусти
радну средину.
Настанку мобинга на радном месту доприносе хијерархијски односи,
недовољно транспарентна атмосфера (комуникација) и недостаци у интерном информисању, неадекватно понашање руководства или недостаци
у руковођењу персоналом, недовољно разграничене надлежности и подела
задатака, потискивање и прикривање свађа и конфликата.
Велика конкуренција на тржишту, глобализација, приватизација, реструктурирање, економска криза, организационе промене, несигурност радних места, али и нефлексибилност запослених, довели су до повећања броја
случајева мобинга у свету. Злостављање на радном месту постало је видљивије него икада пре.
Упркос већој видљивости мобинга у медијима, у нашој земљи још увек
недостају систематски прикупљени подаци или истраживања у овој области.
Неки доступни подаци говоре да једна трећина од укупног броја пријављених
случајева мобинга заврши на суду, док једна трећина буде одбачена као злоупотреба од стране запослених, који тужбом против послодавца покушавају да
остваре личне интересе.
На нивоу Европске уније у последњем периоду извршена су два велика
истраживања о распрострањености појаве злостављања на раду, која су донела поражавајуће резултате. Већина запослених (97% испитаних) сматра да се
о тој појави не говори довољно и наводе да су бар једном у току радног искуства (чак 84% испитаника) били психички злостављани. Многи запослени у
ЕУ тврде да им посао изазива стрес и погоршава психичко (44%) или здравствено стање (28%), а више од половине запослених жели да промени радно
место (53% у државном и 68% запослених испитаника у приватном сектору).
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Половина оних који су изложени дуготрајном мобингу одговора трпљењем
или потрагом за новим послом, 28% би дало отказ, а само би 12% пријавило
послодавца.
Према областима рада, у Европској унији највећи проценат пријављених
случајева мобинга је у државној управи и јавном сектору. На основу обављених истраживања закључено је да сваки радник током свог радног века има
25% шанси да буде најмање једном изложен мобингу, али је потврђено и да је
могуће радити на побољшању квалитета међуљудских односа и на превенцији мобинга.
Узрок појављивања мобинга у некој радној средини свакако је и лоша
радна клима у којој владају завист, злоба, непријатељство и притисци. Неиспуњене амбиције само једног члана радне групе могу бити разлог да он отпочне мобинг, не би ли тиме неког (или више њих) понизио и дискредитовао
ради истицања својих „способности”.
Мобинг има озбиљне последице по запослене који су му изложени, а са
аспекта послодавца и веома негативне последице на радни морал и радно
окружење, продуктивност и трошкове рада.
Показатељи мобинга из угла послодавца видљиви су као учестали изостанци с посла или боловања, кашњење, пад радне дисциплине, пропусти у
раду, непримерена комуникација, изолација појединаца, напуштање посла
или други знаци незадовољства и губитка радне мотивације. Поред наведених
штетних последица мобинга за послодавца, због пада мотивације и лојалности запослених од значаја је и губитак друштвеног угледа организације у јавности и њене способности привлачења потребне радне снаге.
Мобинг се мора посматрати као друштвени проблем и никако искључиво
са аспекта појединца, а његове последице, поред појединца као директне жртве, трпе и чланови његове породице као индиректне жртве, кроз учествовање у патњама злостављаног, затим кроз смањење прихода и, у вези са тим,
ограниченим задовољавањем егзистенцијалних потреба, а неретко долази и
до распада породице особе која је изложена мобингу. С друге стране, последице трпи и послодавац, коме мобинг наноси вишеструку штету и ствара
бројне проблеме и трошкове. Мобинг, најједноставније речено, угрожава све
сфере живота и пословања.

7.1. Како препознати злостављање на раду?
Да би се избегле недоумице о томе да ли је неко жртва мобинга односно
злостављања на раду или није, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања донело је Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на
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раду, у којем је прецизно описано које се врсте понашања сматрају злостављањем на раду.
Злостављањем на раду сматрају се понављани поступци који нарушавају:
 нормалну комуникацију и међуљудске односе (викање, претње, вређање, неоправдано и намерно спречавање запосленог да изнесе мишљење, прекидање запосленог у говору, зивкање и узнемиравање телефоном ако предмет разговора није посао, игнорисање присуства запосленог, избегавање комуникације с њим, неоправдана физичка изолација или забрана комуникације са запосленим, непозивање на састанке, неоправдано одузимање средстава за рад...);
 лични и професионални углед и репутацију запосленог (исмевање,
оговарање, клевете, негативно коментарисање личних особина запосленог, имитирање његовог гласа, гестова, начина кретања и слично,
неоправдане сталне критике и омаловажавање рада запосленог, неоправдано недавање радних задатака, онемогућавање запосленог да извршава задатке, давање понижавајућих или претешких задатака, односно оних који су испод или далеко изнад нивоа знања и квалификације
запосленог, одређивање непримерених рокова за њихово извршење,
честа промена радних задатака или неоправдан прекид у раду, злоупотреба задатака који нису повезани са радним местом на којем ради,
прекомерно надгледање рада, неоснована или прекомерна употреба
камера и других техничких средстава за контролу запослених, намерно ускраћивање информација у вези с послом, неоправдано и намерно
искључивање запосленог из образовања и стручног усавршавања...);
 здравље и мир запосленог (стални притисци и претње, рецимо отказом, раскидом уговора или употребом физичке силе, ситно физичко
узнемиравање које нема елементе кривичног дела, намерно изазивање
конфликата и стреса, као и сексуално узнемиравање – понижавајући и
непримерени коментари и поступци сексуалне природе, покушај или
извршење непристојног и нежељеног физичког контакта, навођење на
прихватање секса уз обећање награде, претње или уцене и слично).
Мобинг се разликује од дискриминације по томе што:
 представља „неспецифичан вид узнемиравања” – радње препознате
као мобинг могу да буду веома разноврсне, забележено је око седамдесет видова понашања мобинга;
 обично се не заснива на неком дискриминаторском личном својству;
 начин на који се мобинг врши је другачији и представља систематски вид
понашања, често агресиван (психолошко, а понекад и физичко насиље);
 има различите циљеве од дискриминације (дискредитовање, понижавање, застрашивање и, коначно, добровољни отказ).
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Општеприхваћен критеријум разликовања дискриминације на раду и злостављања на раду је мотив извршиоца. Мотив за злостављање на раду је често лични анимозитет према жртви, нетрпељивост, љутња, завист, љубомора... При томе, битно је и да се може закључити да је онај који се непримерено понашао имао намеру да повреди достојанство, углед, интегритет или да
наруши здравље запосленог.
Други критеријум разграничења темељи се на обавезности понављања
спорне радње као нужног услова постојања злостављања на раду. Једна изолована радња, независно од свог интензитета, не може се окарактерисати као
злостављање на раду. Дакле, није злостављање на раду ако је шеф (директор,
начелник) једном без разлога повисио тон на запосленог и припретио отказом. Међутим, ако то уради више пута, онда је реч о мобингу.
Дакле, мобинг је облик понашања којим се врши намеран негативан утицај на психу запосленог и стога представља психолошки терор. Мобинг, по
правилу, почиње конфликтом, који се описује као неслагање, контраверза,
разлика у мишљењу или отпор. Након неког времена из једног безазленог
спора развија се мобинг, који се стога посматра као „претерани конфликт”.
До тога понекад долази веома брзо, а некад тек након неколико недеља или
месеци. Игнорисање мобинга често је разлог за његово продужено трајање и
стога и теже штетне последице. Лице које трпи злостављање плаши се да започне одбрану јер се боји губитка посла, осећа се усамљено и беспомоћно. На
тај начин се спирала насиља наставља и усложњава.
Жртви мобинга се ограничава могућност изражавања, нико јој се не обраћа, не позива се на заједничке састанке или неформална дружења колега. Она
се исмејава, вређа и понижава, излаже сталној критици или претераној контроли и захтевима, кажњава, добија ниске оцене за свој рад, наводи се на грешку, присиљава да извршава задатке који нарушавају њено здравље, приговара јој се коришћење боловања и контролише, не допушта јој се да користи годишњи одмор и слободне дане, излаже се физичким претњама или сексуалном узнемиравању...
Постоје, међутим, поступци и понашања који могу личити на злостављање на раду, али се законски гледано не могу сматрати мобингом. Могуће је да
је у тим случајевима реч о другим врстама кршења људских права за која су
предвиђени другачији начини заштите.

7.2. Шта се не сматра мобингом?
Злостављањем на раду не сматрају се:
 дискриминација, односно неоправдано прављење разлика међу запосленима због њихових личних својстава (дискриминација је забрањена, али се заштита остварује у посебном поступку);
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 појединачни акт послодавца – решење, понуда анекса уговора о раду, упозорење и други акти, који садрже одлуку о правима, обавезама
и одговорностима запосленог из радног односа (Закон о раду даје право да се покрене судски спор против ових аката);
 ако је запосленом забрањено неко право утврђено законом, општим актом или уговором о раду – не исплаћује се зарада и други
приходи, одређен је прековремени рад супротно закону, ускраћено је
право на дневни, недељни или годишњи одмор... (запослени се може
обратити инспекцији рада или пред судом покренути радни спор);
 понашање које би се могло назначити као злостављање на послу,
али се не понавља или не постоји намера повреде достојанства
или нарушавања здравља (лице који се неправилно понаша сигурно
може због тога да дисциплински одговара);
 повремене разлике у мишљењима, проблеми и конфликти који се
јављају у вези са послом, уколико нема намере да се нанесе повреда
или увреда;
 мере радне дисциплине које су у функцији боље организације посла, нпр. забрана приступа Фејсбуку током радног времена или забрана оброка у просторијама у којима се странке примају;
 активности које су оправдане ради заштите безбедности и здравља
на раду, као провлачење картица за идентификацију запослених при
доласку на посао и одлазак са посла или обавеза запослених да носе
заштитну опрему.
Важно је правити разлику између мобинга и кривичних дела. За наношење лаке или тешке телесне повреде не треба тужити колегу или шефа за
злостављање на раду, већ случај пријавити полицији или јавном тужиоцу, јер
у тим случајевима није реч о мобингу, него о делу против живота и здравља.
Кривична дела злостављања и мучења, угрожавања сигурности, увреда
или клевета могу бити истовремено и злостављање на раду. Ако неко увреду
или напад претрпи само једном, онда је жртва тог кривичног дела, али није
жртва мобинга.

7.3. Врсте мобинга и реакције на злостављање на раду
Према месту настанка, према томе ко га спроводи, као и према мотивима
настанка, мобинг се може поделити на две главне групе:
1. Хоризонтални мобинг – јавља се између радника који су у једнаком
положају у хијерархијској организацији и манифестује се због једног од следећих разлога:
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 осећај угрожености, љубомора и завист могу убрзати жељу да се одстрани неки колега, поготово ако постоји уверење да његово елиминисање доноси другима напредак у каријери;
 читава група радника због унутрашњих проблема, тензије и љубоморе
може изабрати једног радника, на којем ће се „доказивати” као снажнији и способнији.
2. Вертикални мобинг односи се на ситуације када:
 претпостављени злоставља подређеног радника;
 претпостављени злоставља једног по једног радника док не уништи
целу групу (стратешки мобинг);
 једна група радника (подређених) злоставља једног претпостављеног.
Такође, разликујемо следеће подгрупе мобинга:
Стратешки мобинг повезан је са договором управљачке гарнитуре о потреби рационализације и удаљавања једног броја радника (вишак запослених), па сталним примедбама, понижавањима, кажњавањем „излуђују” запослене који на крају одлазе.
Афективни или емоционални мобинг одвија се на личном нивоу (јавља
се као последица страха од губитка посла, зависти или злобе), а огледа се у
томе да неспособни радници своју неспособност прикривају сплеткарењем и
подметањима својим колегама на послу.
Постоји и серијски мобинг – једна особа по одабиру „уништава” једног
по једног запосленог, а резултат је секундарни мобинг, који се огледа у посебном психичком стању осталих запослених, који безуспешно покушавају да
изађу на крај са серијским мобингом.
Према фазама мобинга јављају се:
1. Нерешен сукоб међу сарадницима (конфликт), као могућа основа мобинга и, последично, поремећени међуљудски односи. Изворни сукоб
се убрзо заборавља, а заостале агресивне тежње усмеравају се према
изабраној особи.
2. Прикривена агресија ескалира у психолошки терор. У вртлогу сплетки, понижења, претњи, психичког злостављања и мучења, особа губи
своје професионално и људско достојанство, почиње да се осећа као
мање вредан субјекат, што на крају и постаје и у свом радном окружењу губи репутацију, подршку и право гласа.
3. Преузимање улоге дежурног кривца – особа изложена непрекидном
злостављању постаје „врећа за ударце”, кривац за све пропусте и неуспехе колектива.
4. Синдром изгарања на послу, исцрпљивање у очајничкој „борби за опстанак”, тј. хронични синдром умора, праћен психосоматским и депресивним поремећајима.
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5. Након вишегодишњег терора, злостављана особа обољева од хроничних болести и поремећаја, напушта посао или посеже за суицидом.
Карактеристичне реакције особа изложених злостављању на раду су:
 Самоокривљавање – прва помисао особе је да је сигурно нешто погрешила и да кривица лежи у њој. Уобичајене су мисли: „Да ли сам ја
одговоран за насталу ситуацију?”, „Где сам погрешио?”, „Не разумем
шта се то дешава?”, а карактеристичне су и реакције збуњености и
анксиозности.
 Усамљеност, одбаченост, а често и стид због свега што се дешава. Боји се да јој други неће веровати, па зато не говори о свом проблему ни
у породици нити с пријатељима.
 Осећања анксиозности и депресивности због неразумевање или осуде околине. Ако изнесе своје проблеме, понекад наилази на коментаре: „Сам си то тражио, сам си крив”. Та појава се назива двоструки мобинг. Уобичајена је мисао: „Другима то не може да се деси”.
 Губитак самопоштовања – ово је само један од симптома праве депресије, која је често последица мобинга. Особа је преплављена самопоражавајућим мислима: „Нисам у могућности да се прилагодим”,
„Не могу решити проблем јер сам неспособна”, „Ништа не вредим”.
 Отпор, борба за блокаду и елиминацију мобинга – ова реакција је карактеристична за јаке и интелигентне особе које су свесне да су под
утицајем мобинга. Оне користе сва расположива законска, психолошка, медијска и друга средства како би скренуле пажњу јавности на то
да је реч о појави мобинга.
Злостављач је особа која психички, морално, сексуално и на други начин малтретира, злоставља и на све начине покушава да елиминише особу за
коју сматра да му смета. То могу бити особе са поремећајем личности, које
немају емпатију према другим људима и злоупотребљавају своју моћ или положај са намером да нашкоде другој особи и присиле је да напусти радно место. Често злостављачи мобингом прикривају немоћ у некој другој сфери живота, најчешће приватној (браку или породици), или се осећају инфериорно и
осигуравају доминантну позицију тако што уклањају онога који им стоји на
путу ка успеху. Њима се придружују тзв. полтрони, који се у страху да не постану жртве мобинга идентификују са агресором и стоје на његовој страни,
очекујући властиту корист.
Злостављена особа обично се издваја од других, неретко по савесности,
образовању или способностима, због чега за претпостављеног или колеге
представља опасност или конкуренцију. Истраживања су показала да су су то
често „поштењаци”, особе које су уочиле и пријавиле неправилност у раду,
особе које траже више самосталности или боље услове рада, признање радног
положаја и повећање плате, а могу бити и телесни инвалиди, младе особе, тек
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запослене или старије особе пред пензијом, лица проглашена за вишак радне
снаге, припадници мањинских група, људи другачијег етничког порекла, различитог пола (жене у друштву мушкараца или мушкарци у друштву жена),
различите сексуалне оријентације, а понекад и веома креативне или ексцентричне особе.

7.4. Последице злостављања на раду
Свако злостављање, па тако и оно на радном месту, носи ризик трајног
оштећења здравља и радне способности. Тежина и врста последица зависе од
три категорија услова:
 интензитета мобинга,
 дужине трајања мобинга,
 карактеристике жртве мобинга (црте личности).
Жртва мобинга обично је спречена у даљем напредовању у каријери и трпи последице у друштвеном и приватном животу, али дуготрајно излагање
мобингу готово увек доводи до озбиљних здравствених последица, укључујући повећан ризик развоја телесних и менталних тегоба.
Мобинг није медицинска дијагноза, али може довести до бројних психосоматских поремећаја. Здравствене сметње и симптоми жртава мобинга јављају се на три нивоа функционисања, тј. могу довести до појаве три групе
поремећаја:
 промене на социјалном и емоционалном нивоу – социјална изолација, губитак интереса за друге људе, осећај губитка животног смисла,
губитак мотивације и ентузијазма, поремећаји расположења, као што
су: депресија, анксиозност, напади панике, кризе плача, затим опсесивне идеје (стално размишљање о проблему), губитак концентрације,
заборавност, осећај деперсонализације, емоционална отупелост или
емоционална празнина, суицидално понашање, поремећаји прилагођавања;
 промене на телесном и здравственом нивоу – хронични умор, повећана или смањена телесна тежина, смањен имунитет, различити болни
синдроми, главобоље, осећај притиска у грудима, срчане тешкоће, поремећаји спавања, осећај губитка равнотеже са вртоглавицом, поремећај варења, кожне промене и друго;
 промене у понашању (поремећаји понашања) – агресивност (хетеро –
према другима или аутоагресија), породични проблеми, пасивизација,
поремећај исхране (смањени или повећани апетит), сексуални поремећаји, учестало коришћење алкохола, цигарета, седатива и других лекова.
Последице нехуманог понашања током мобинга могу бити катастрофалне и разорне за саму особу, њено здравље и породицу, али и за друштво у целини. Према истраживању спроведеном у Великој Британији, већина жртава
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мобинга (76%) има здравствене последице и пати од депресије или пада самопоштовања. У Немачкој се чак 1.000 самоубистава годишње повезује са мобингом, а у Шведској 20% од укупног броја суицида има директну или индиректну везу са проблемима на послу, док у истраживањима спроведеним у
Италији у 13% случајева суицида постоје анамнестички подаци о злостављању на раду.

Могуће психијатријске дијагнозе услед мобинга
Здравствене потешкоће које развијају злостављани могу се сврстати у неколико дијагностичких категорија, описаних у Међународној класификацији
болести МКБ-10 Светске здравствене организације. Најчешће је нарушено
њихово ментално здравље, и то у виду следећих поремећаја:
 поремећај прилагођавања,
 посттрауматски стресни поремећај.
Клиничка слика поремећаја изазваних мобингом понекад одговара трајној промени личности, насталој услед деловања неповољних фактора. Најизраженије су менталне сметње, почев од реакција самооптуживања, усамљивања и личног обезвређивања до поремећаја прилагођавања. Често се манифестује посттрауматски стрес, поремећај у којем преовладава опсесивно-депресивни синдром, а обухвата бригу и озлојеђеност, неповерење и непријатељство према околини, трајни осећај напетости и стрепње, исцрпљеност и
деморалисаност због сталног понижавања, омаловажавања, исмејавања и одбацивања. Погођене особе показују преосетљивост на неправду и јако се поистовећују са патњама других. Депресивност укључује и осећај празнине и
безнађа, хроничну неспособност и немогућност уживања у свакодневном животу, губитак енергије и иницијативе, самоизолацију, повишен суицидни ризик, као и стални ризик од развоја болести зависности (од алкохола и других
психотропних супстанци или лекова).
Жртве мобинга углавном се не усуђују да говоре о томе шта им се догађа.
Да нешто није у реду, може се видети по томе што невољно долазе на посао
или често одлазе на боловање. У вртлогу унутрашњег конфликта и спољних
притисака, појединац не само да трпи стрес, како би опстао него га неретко и
сам производи у неуспелим покушајима прилагођавања и самоодржања. Као
облик агресивне емоционалне злоупотребе, мобинг разара читаво емоционално окружење злостављене особе, укључујући односе у породици и међу пријатељима, са далекосежним последицама.
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8. ПРЕВЕНЦИЈА МОБИНГА – ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ
Послодавац и запослени дужни су да поштују достојанство сваког појединца и да се труде да поштују правила понашања у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду. Уз то, Закон о спречавању злостављања на
раду прецизно одређује послодавцима и запосленима којих се обавеза морају
придржавати да би мобинга било што мање.
Послодавац, односно директор предузећа или установе, предузетник или
старешина државног органа дужан је да:
 организује рад како би спречио појаву злостављања и запосленима
обезбедио услове рада у којима неће бити изложени мобингу;
 заштити запосленог од злостављања;
 запосленог пре ступања на рад писаним путем обавести о забрани злостављања и међусобним правима, обавезама и одговорностима у вези
са забраном злостављања на раду;
 обавести и оспособи запослене и њихове представнике да препознају
узроке, облике и последице злостављања;
 учини доступним податке о особи којој запослени може да се обрати ради добијања савета и подршке у случају злостављања (лице за
подршку), особама које су овлашћене за покретање поступка за заштиту од злостављања (овлашћено лице или тим за заштиту од мобинга,
особа надлежна за послове безбедности и здравља на раду, представник синдиката), тј. особи којој се подноси захтев за заштиту од злостављања и могућим посредницима у поступку за заштиту од злостављања који се води код послодавца;
 покрене дисциплински поступак против запосленог злостављача,
ако поступак посредовања не успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање или да је злоупотребљено право на заштиту од
злостављања, односно, ако је онај ко је покренуо поступак заштите
знао или је морао знати да није било злостављања, а ипак је покренуо
поступак да би стекао неку корист или другом нанео штету.
Терет доказивања узнемиравања и злостављања на радном месту је на
послодавцу, а не на злостављеном лицу и послодавац одговара за штету коју
руководилац или запослени злостављањем проузрокује другом запосленом, с
тим што може од злостављача да захтева нанаду износа исплаћене штете.
У свим поступцима за заштиту лица изложених мобингу послодавац
је дужан да води рачуна о заштити приватности злостављане особе, која
не сме трпети последице зато што се жалила. Исто се односи и на особе које су неправично оптужене за узнемиравање (у том случају могуће је покренути поступак против жалиоца).
64

Послодавац је дужан да делује превентивно, као и да обезбеди радно
окружење без узнемиравања запослених. У ту сврху је обавезан да запослене
писменим путем обавести да је законом забрањено и санкционисано злостављање, сексуално узнемиравање, као и злоупотреба права на заштиту од таквог понашања, да објасни ове институције и упозна запослене са врстама и
процедурама заштите и последицама по жртву и злостављача.
Превентивне мере које радна организација предузима у циљу спречавања мобинга обухватају: спровођење закона, информисање и обуку, израду
упутстава, поштовање достојанства и разумевање за запослене, али и
упозоравање и предузимање санкција против свих који угрожавају мир и
достојанство других чланова колектива.
Запослени имају законску обавезу да се:
 уздрже од злостављања и злоупотребе права на заштиту од злостављања;
 одазову позиву послодавца да се информишу и оспособе за препознавање и спречавање злостављања и злоупотребе права на заштиту од
мобинга.
Такође, запослени имају право и потребу да брину о себи на начин који
није угрожавајући по друге, као и да штите своје интересе поштујући друге
људе и њихове интересе.

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД МОБИНГА
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА
(ПОСРЕДОВАЊЕ)
ОБРАЋАЊЕ ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ КОД ПОСЛОДАВЦА
или подношење предлога за покретање поступка
РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ
СПОРОВА
или подношење притужбе
СЕКТОРУ ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Подносилац захтева
1) СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН МОБИНГУ
ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ГРУПЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ
ПОСЛОДАВЦА – ОДГОВОРНОГ ЛИЦА КОД ПОСЛОДАВЦА
2) ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА
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3) ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ, ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
НА РАДУ ИЛИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, УЗ
ПИСМЕНУ САГЛАСНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ
ИЗЛОЖЕН ЗЛОСТАВЉАЊУ
Рок: 6 МЕСЕЦИ ОД КАДА ЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧИЊЕНО ОДНОСНО
ОД КАДА ЈЕ ПОСЛЕДЊИ ПУТ ИЗВРШЕНО ПОНАШАЊЕ КОЈЕ
ПРЕДСТАВЉА ЗЛОСТАВЉАЊЕ

ТУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД МОБИНГА
ВИШЕМ СУДУ
Подносилац тужбе
1) ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН МОБИНГУ
ОД СТРАНЕ ДРУГОГ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ГРУПЕ ЗАПОСЛЕНИХ
И КОЈИ НИЈЕ ЗАДОВОЉАН ИСХОДОМ ПОСТУПКА ПОСРЕДОВАЊА
КОД ПОСЛОДАВЦА
2) ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СМАТРА ДА ЈЕ ИЗЛОЖЕН НАСИЉУ
ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА (ОДГОВОРНОГ ЛИЦА КОД
ПОСЛОДАВЦА)
Рок: 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА ДА
ПОСРЕДОВАЊЕ НИЈЕ УСПЕЛО, ДА ЈЕ ПОСРЕДОВАЊЕ
ОБУСТАВЉЕНО ИЛИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОДЛУКЕ О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ
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III – НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
9. ПРАВНИ ОКВИР ЗАБРАНЕ НАСИЉА
У ПОРОДИЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
9.1. Устав Републике Србије
Устав Републике Србије гарантује равноправност жена и мушкараца
и развија политику једнаких могућности, забрањује непосредну и посредну
дискриминацију на било којој основи, гарантује правну заштиту основних
људских права свим грађанима и грађанкама без дискриминације; сваком
гарантује право на слободан развој личности и неповредивост физичког и
психичког интегритета, забрањује ропство и положај сличан ропству,
као и сваки облик трговине људима, гарантује и посебну заштиту породице, мајки, самохраних родитеља и деце, а деци гарантује уживање људских
права примерених њиховом узрасту и душевној зрелости, штитећи их од
психичког, физичког, економског и сваког другог искоришћавања и злоупотребљавања.

9.2. Међународни уговори који се односе на забрану насиља
у породици, над женама и децом
Насиље у породици као један од најраспрострањенијих облика кршења
људских права (права на живот, слободу, безбедност, психички, физички и
сексуални интегритет, људско достојанство и др.) препознато је у најзначајнијим документима Уједињених нација (УН), Савета Европе и Европске уније у области заштите људских права, којима се препоручује проактиван приступ у борби против свих видова насиља у породици, посебно насиља над женама и дискриминације жена.
Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над
женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) донета 2011. године, у околностима у којима се насиље у породици, као најтежи облик насиља,
догађа у свим сферама друштвеног живота и свим социјалним категоријама,
пружа свеобухватан приступ проблематици насиља у породици, постављајући нове стандарде у области једнаке заштите оба пола који су препознати и
као жртве и као починиоци насиља у породици, злостављања деце, старијих
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особа и животних партнера независно од заједнице живота насилника и партнера изложеног насиљу.
Основни циљеви Конвенције су: заштита жена од свих видова насиља и
спречавање, процесуирање и елиминисање насиља над женама и насиља у породици; допринос сузбијању свих облика дискриминације над женама и промоција суштинске једнакости између жена и мушкараца, укључујући и оснаживање жена; као и израда свеобухватног оквира, политика и мера заштите и
помоћи свим жртвама насиља насиља у породици, при чему се жртвом сматра
свако физичко лице изложено насиљу у породици као делу физичког, сексуалног, психичког, односно економског насиља до којег долази у оквиру породице или домаћинства, односно између бивших или садашњих супружника
или партнера, независно од тога да ли починилац дели или је делио исто боравиште са особом изложеном насиљу.
Конвенција УН о елиминисању свих облика дискриминације жена је
најважнији међународни уговор у области права жена, којим се државама налаже предузимање свих неопходних мера ради укидања дискриминације жена
и сузбијања насиља над женама. Конкретизација мера у смислу одговарајућег
кривичног законодавства, доношења националних акционих планова, обезбеђивања услуга и ресурса за жене жртве насиља, обуке и сензибилизације јавних службеника у погледу полова, обезбеђивања финансијских средства за
борбу против насиља над женама обухваћена је Декларацијом УН о елиминисању насиља над женама (1993).
Равноправност полова и побољшање положаја жена један је од Миленијумских циљева развоја, а на потребу преиспитивања законодавства и стварања одговарајућих механизама којима би се обезбедило да све жене уживају
заштиту од насиља у породици, које би требало третирати као кривично дело,
посебно је указано Пекиншком декларацијом и Платформом за акцију (1995).
Конвенција о правима детета представља најзначајнији међународни
уговор у материји која се тиче права детета и темељни оквир за усклађивање
националног законодавства са захтеваним стандардима доступности основних права детета и њихове заштите. Конвенција обавезује државе уговорнице
да предузму све потребне законодавне, административне, социјалне и образовне мере ради заштите детета од свих облика физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања, свих облика сексуалног израбљивања и сексуалне злоупотребе деце, насилног одвођења и трговине децом, свих других
облика експлоатације штетних за дете, мучења, нехуманих и понижавајућих
поступака и кажњавања. Конвенција одређује обавезу државе да обезбеди мере подршке за санирање последица злостављања, физички и психички опоравак жртава насиља и њихову социјалну реинтеграцију.
Конвенција о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања посвећена је спречавању и борби против сексуалног иско68

ришћавања и сексуалног злостављања деце и унапређењу националне и међународне сарадње у борби против сексуалног искоришћавања и сексуалног
злостављања деце.

9.3. Закон о спречавању насиља у породици и други закони
Насиље у породици је Законом о спречавању насиља у породици дефинисано као акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља
учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем
брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим
је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или
са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ,
усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи
или је живео у заједничком домаћинству.
Закон о спречавању насиља у породици уређује организацију и поступање државних органа и установа ради стварања услова за делотворно спречавање насиља у породици и хитну, благовремену и делотворну заштиту и
подршку жртвама насиља у породици.
У том смислу, за спречавање насиља у породици и пружање заштите и
подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела надлежни
су полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови, као и центри за социјални рад, док се друге установе у области
дечје, социјалне заштите, образовања, васпитања и здравства, као и тела за
родну равноправност на нивоу локалних самоуправа, укључују у систем заштите давањем помоћи и обавештавања о насиљу и пружањем подршке жртвама насиља. Сарадња надлежних институција у циљу спречавања и заштите
од насиља у породици остварује се преко именованих лица за везу и групе за
координацију и сарадњу, а запослени у полицији, јавним тужилаштвима и судовима, који раде на пословима у вези са насиљем у породици, обавезни су да
заврше специјализовану обуку.
Закон обавезује свакога да без одлагања пријави насиље или непосредну опасност од насиља у породици полицији или јавном тужиоцу и
прописује поступак заштите и односа према жртви у виду давања обавештења, бесплатне правне помоћи и индивидуалног приступа израдом плана заштите и подршке који за жртву, и по потреби чланове њене породице, садржи
мере заштите (пружање безбедности жртви, заустављање насиља, спречавања
да се оно понови и заштита права жртве) и мере подршке (пружање психосоцијалне и других облика подршке ради опоравка, оснаживања и осамостаљивања жртве). При томе, државни органи и установе дужни су да штите податке о личности према Закону о заштити података о личности.
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Од обавезе пријављивања насиља у породици изузети су чланови породице – они неће бити кажњени ако не пријаве насиље једног члана породице
према другом, чак и ако су сами државни службеници, на пример. Исто тако,
лекар не мора да пријави насиље уколико је истовремено и лекар партнера
који је насилник, ако му је жртва партнера поверила насиље у породици.
Кривични законик криминализује насиље у породици као кривично дело
против брака и породице које се састоји од примене насиља, претње напада
на живот или тело, дрског или безобзирног понашања којим се угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана породице, уз прописивање тежих облика кривичног дела уколико се при извршењу користи оружје,
опасно оруђе или друго средство подобно да тешко повреди тело или тешко
наруши здравље, односно ако је услед извршења дела наступила тешка телесна повреда, тешко нарушавање здравља или је жртва насиља малолетно лице односно ако је услед извршења дела наступила смрт члана породице.
Члановима породице у смислу Кривичног законика сматрају се супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник,
браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству, као
и лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.
Елементи радње насиља у породици у смислу угрожавања телесног и психичког интегритета санкционисани су и кривичним делом силовања. Од 2002.
године законом је криминализовано и силовање у браку. Посебним члановима
закона предвиђено је кажњавање сексуалног насиља над немоћним лицима и
лицима која нису навршила четрнаест година, оба пола. Немоћне особе су
душевно оболеле, привремено душевно поремећене или било која немоћна лица
која нису способна да пруже отпор, због одузетости, малаксалости, претераног
умора или болести и опијености. Кривичним делима против полних слобода
санкционисана су понашања којима се угрожава спокојство, телесни интегритет
или душевно стање члана породице у сфери полног живота.
Готово сви облици занемаривања и злоупотребе родитељских права
сматрају се кривичним делима. Тако, грубо занемаривање дужности збрињавања и васпитавања које за последицу има запуштање малолетног лица, као и злостављање малолетног лица или принуда на претеран рад или
рад који не одговара узрасту или на просјачење или из користољубља навођење на вршење других радњи штетних за његов развој, санкционисано је
кривичним делом запуштање и злостављање малолетног лица, чији извршилац може бити родитељ, усвојилац, старалац или друго лице.
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Систем кривичноправне репресивне заштите од насиља у породици употпуњен је доношењем Породичног закона, који уводи породичноправну заштиту од насиља у породици, са посебним акцентом на превенцији и спречавању насиља у породици, тако да свако лице ужива заштиту од понашања
којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.
Инкриминисано понашање испољава се кроз физичко (батине, наношење повреда), психичко (застрашивање, константно критиковање, потцењивање, оптуживање, вербално злостављање итд.), сексуално (коришћење присилних сексуалних радњи којима се доминира, манипулише, прети и повређује друга особа) и економско насиље (одузимање новца и вредности, контролисање зараде и примања, забрана запошљавања и др.).
Тако се насиљем у породици сматра наношење или покушај наношења
телесне повреде, изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу, присиљавање на сексуални однос, навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које
није навршило 14. годину живота или немоћним лицем, ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако
друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.
Општа дефиниција насиља у породици, а затим и таксативно навођење
начина испољавања насиља у породици, указује на намеру законодавца да
ствари услове за правовремену реакцију препознавања насиља у породици и
спречавање његовог ширења.
Породични закон, поред тога што уређује односе у браку и ванбрачној заједници, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање и имовинске односе у породици, прописује и мере заштите од насиља у породици и судски
поступак заштите од насиља у породици.
Закон о равноправности полова заштиту од насиља у породици регулише са становишта правне једнакости тако да сви чланови породице имају
једнако право на заштиту од насиља у породици. Посебне мере и програми
намењени жртвама насиља у породици којима се обезбеђује социјална, правна и друга помоћ и накнада, у циљу заштите од насиља у породици и отклањања и ублажавања последица насиља, мере збрињавања жртава насиља у
циљу спречавања насиља и остваривања њиховог права на живот без насиља
(сигурне куће и друге), као и наведене мере према извршиоцима насиља у породици у циљу спречавања даљег насиља, не сматрају се дискриминацијом.
Овај закон садржи и обавезу органа јавне власти да планирају, организују,
спроводе и финансирају мере намењене подизању свести јавности о потреби спречавања насиља у породици.
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За област заштите од насиља у породици и других понашања у вези са
радњама насиља у породици од значаја је и прекршајно санкционисање ремећења јавног реда и мира до којег може доћи између чланова породице. На
основу Закона о јавном реду и миру, јавни ред и мир ремети онај ко својим
понашањем угрожава спокој и безбедност грађана (свађа, вика), угрожава сигурност другог лица претњом да ће напасти њега или њему блиску особу,
онај који вређа, врши насиље над другима, изазива туче или учествује у њима
и својим понашањем угрожава спокојство грађана. Наведена понашања окарактерисана су као прекршаји, с обзиром на то да свако има право на личну и
имовинску сигурност, мир, спокојство, приватни живот и слободу кретања. У
случају ремећења јавног реда и мира сваки грађанин може поднети захтев за
покретање прекршајног поступка или обавестити полицију и инсистирати да
они покрену поступак.
Такође, Закон о полицији прописује да су у случају пријављеног насиља
полицијски службеници дужни да у сарадњи са другим надлежним органима,
одмах предузму потребне мере и радње, како би спречили односно зауставили насиље које за последицу може да има наношење телесних повреда или
лишење живота.
Закон о оружју и муницији онемогућава издавање одобрења за набављање, држање и ношење оружја лицима осуђиваним за кривична дела силовања и насилничког понашања и против којих се води кривични поступак.

10. ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
У основи насилничког понашања је жеља за успостављањем контроле
и моћи над другим члановима породице.
Насиље у породици као облик друштвено неприхватљивог понашања
санкционисано је као кривично дело односно прекршај, у циљу кажњавања
насилника за недозвољено понашање, док је кроз поступак грађанскоправне
заштите предвиђено одређивање мера заштите од насиља у породици, које
имају за циљ да жртву насиља заштите од даљег насиља.

10.1. Породичноправна и кривичноправна заштита
Поступак за заштиту од насиља покреће се тужбом, коју може поднети: члан породице према коме је насиље извршено, законски заступник
лица према коме је насиље извршено, родитељ или старатељ детета, јавни
тужилац и орган старатељства, са захтевом да суд против члана породице који врши насиље одреди једну или више мера заштите од насиља у породици, чији је циљ привремена забрана или ограничавање одржавања личних од72

носа са другим чланом породице (жртвом насиља), и то: издавањем налога за
исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно
закупа непокретности; издавањем налога за усељење у породични стан или
кућу, без обзира на право својине односно закупа непокретности; забраном
приближавања члану породице на одређеној удаљености; забраном приступа
у простор око места становања или места рада члана породице; забраном даљег узнемиравања члана породице.
Свака од мера заштите је привременог карактера и може трајати
најдуже годину дана, с тим што их суд може поново изрицати све док за то
има разлога. Уколико је насилник одговарао прекршајно или кривично, време
проведено у притвору урачунаће му се у време трајања изречене мере, а ако и
након истека годину дана не буду престали разлози који су довели до њеног
изрицања, суд може наведену меру продужити, с тим што не постоји законско ограничење колико пута мера може да се изриче. Она може престати и
пре истека рока на који је одређена, ако престану разлози због којих је изречена, а активно легитимисано лице за покретање парнице за престанак изречене мере заштите искључиво је извршилац дела насиља.
Мере заштите од насиља у породици одмеравају се у складу са утврђеним степеном насиља које је насилник испољио према жртви, као и проценом опасности од његовог понављања, уз принцип „нулте толеранције”
на насиље. Посебно се уважава мишљење жртве насиља о степену опасности
која јој прети, тако да се приликом одређивања мере заштите у сваком конкретном случају у обзир узима индивидуални праг толеранције жртве на насиље. Сврха временске и просторне дистанце за обе стране ствара предуслове
за изналажење решења за превазилажење настале ситуације и стабилизацију
међусобних односа. Мере заштите од насиља у породици нису казна за
учиниоца насиља, већ је њихово дејство првенствено превентивно ради
спречавања тежих последица односно прекидом контакта отклања се могућност за наставак насиља.
Као посебан поступак у вези са породичним односима, парнични поступак заштите од насиља у породици садржи процесне специфичности које
одговарају природи спорне породичноправне ситуације и имају сврху да
олакшају положај жртве насиља. Тако је тужиоцу дата могућност избора да
тужбу поднесе суду на чијем подручју има пребивалиште, односно боравиште или суду на чијем подручју тужени има пребивалиште, односно боравиште; поступак у спору за заштиту од насиља у породици нарочито је хитан у
складу са нужношћу брзе интервенције (прво рочиште одржава се најкасније
у року од осам дана од дана када је тужба примљена у суду, другостепени суд
дужан је да одлуку по жалби донесе у року од 15 дана од дана њеног достављања; изјављена жалба не задржава извршење пресуде којом се одређује или
продужава мера заштите од насиља у породици, тако да пресуда којом се од73

ређују мере заштите од насиља производи правно дејство и пре њене правноснажности); активна улога суда подразумева невезаност границама тужбеног
захтева за заштиту од насиља у породици, у складу са чиме је суд овлашћен
да одреди и меру заштите од насиља у породици која није тражена ако оцени
да се таквом мером најбоље постиже заштита, а приликом утврђивања чињеничног стања, овлашћен је да утврђује чињенице које међу странкама нису
спорне и самостално истражује чињенице које ниједна странка није изнела;
уколико није тужилац у поступку, орган старатељства пружа помоћ у прибављању потребних доказа и даје мишљење о сврсисходности тражене мере; у
поступку је искључена јавност.
Одређивање мера заштите од насиља у породици могуће је и у поступку за развод или поништење брака, у поступку поводом спора у вези са
очинством или материнством, у оквиру поступка за заштиту права детета, као и поступку за лишење родитељског права, у којима суд по захтеву
жртве или по службеној дужности води поступак заштите од насиља у
породици као придружени поступак.
Кривичним закоником инкриминисано је и непоштовање судске одлуке којом је у парничном поступку одређена мера заштите од насиља у
породици, тако да насилник коме је изречена породичноправна мера заштите
чини кривично дело ако не поступа у складу са судским налогом, тј. забраном
изреченом од стране суда.
На наведени начин успостављена је веза између породичноправне и
кривичноправне заштите, а афирмисање тзв. права на породицу слободну
од насиља у нашем позитивноправном систему уобличено је институционалним механизмом за спречавање и сузбијање насиља у породици које је предвидео Закон о спречавању насиља у породици.
Наиме, поред прописане обавезе државних органа и надлежних установа да брзо, делотворно и координисано спречавају насиље у породици
и вршење кривичних дела и да пруже жртви заштиту, правну помоћ и
психосоцијалну и другу подршку ради њеног опоравка, оснаживања и осамостаљивања, од посебног значаја за правовремену и нарочито хитну институционалну реакцију на насиље су: могућност изрицања хитних мера привременог удаљења учиниоца из стана и/или привремене забране учиниоцу да
контактира жртву насиља и прилази јој, одмах по процесуирању пријаве насиља, као и одређивање мере забране прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем и посећивања одређених места, мере забране напуштања боравишта и мере забране напуштања стана, које суд у кривичном поступку може, на предлог јавног тужиоца, одредити у року од 24 часа ради
обезбеђивања присуства окривљеног за кривично дело које садржи елементе
насиља у породици.
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Надлежни полицијски службеник, у поступку хитне интервенције у
случају пријављеног насиља у породици, има овлашћење да наређењем
изрекне хитну меру учиниоцу, у трајању од 48 часова од уручења наређења. Наређење садржи: назив органа који га доноси, податке о лицу коме се
изриче хитна мера, врсту хитне мере која се изриче и њено трајање, дан и час
изрицања хитне мере и обавезу лица коме је изречена хитна мера да се по њеном истеку јави полицијском службенику који је изрекао. Изречена мера се
судским решењем, по предлогу јавног тужиоца, може у року од 24 часа,
без одржавања рочишта, продужити најдуже до 30 дана.
Суд продужава хитну меру после вредновања процене ризика надлежног полицијског службеника, вредновања процене ризика које је учинио
основни јавни тужилац, оцене приложених доказа и тврдњи из предлога
основног јавног тужиоца и оцене изјашњења лица коме је хитна мера изречена, ако установи непосредну опасност од насиља у породици (иначе одбија
предлог као неоснован). Рок за жалбу на такво решење је три дана од дана
уручења, иако она не одлаже извршење решења, а поступање другостепеног
суда је ограничено на три дана од дана пријема списа, које основи суд прослеђује у року од 12 сати.
Поступање полицијских службеника, јавног тужиоца и суда у поступку
изрицања хитних мера заштите заснива се на процени ризика од постојања
непосредне опасности од насиља у породици, која подразумева да се нарочито води рачуна о томе да ли је могући учинилац раније или непосредно пре
процене ризика учинио насиље у породици и да ли је спреман да га понови,
да ли је претио убиством или самоубиством, поседује ли оружје, да ли је ментално болестан или злоупотребљава психоактивне супстанце, да ли постоји
сукоб око старатељства над дететом или око начина одржавања личних односа детета и родитеља који је могући учинилац, да ли је могућем учиниоцу изречена хитна мера или одређена мера заштите од насиља у породици, да ли
жртва доживљава страх и како она процењује ризик од насиља.

10.2. Поступање и заштита од насиља у породицама
припадника Министарства одбране и Војске Србије
У Министарству одбране и Војсци Србије поступа се у складу са законском регулативом у Републици Србији, која се односи на област људских
права, дискриминације и злостављања на раду, као и насиља у породици.
Поред тога, спречавање испољавања различитих облика негативног понашања у међуљудским односима, у професионалном, али и породичном окружењу регулисано је Законом о Војсци Србије, који дефинише да су припадници Војске Србије дужни да се понашају у складу са Правилом службе и
Кодексом части припадника Војске Србије, што значи да су обавезни да
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увек воде рачуна о својим поступцима и да чувају углед и достојанство припадника Војске Србије.
Пред војним дисциплинским органима, до доношења Закона о изменама
и допунама Закона о Војсци Србије 2015. године, процесуирани су и предмети за поступање припадника Војске Србије ван службе, који су садржали елементе злостављања у породици односно породичног насиља. У тим предметима, лица за која је постојала оправдана сумња да су починила оваква дела
била су процесуирана због дисциплинског преступа „свако друго поступање
припадника Војске Србије, ван службе, које је противно прописима и кодексу
части припадника Војске Србије, а којим се наноси штета угледу припадника
Војске Србије” из члана 149 тачка 32 Закона о Војсци Србије. Изменом прописа дисциплинске санкције су ограничене на понашање припадника Војске
Србије у служби.
У случајевима када постоје сазнања да је припадник војске испољио друштвено неприхватљиво понашање у смислу насиља у породици, обавеза је
сваког ко поседује такво сазнање да пријави опасност од насиља. Када је реч
о војној средини, ако се жртва или члан породице припадника Министарства
одбране и Војске Србије обрате неком лицу, лекару, психологу или претпостављеном старешини у јединици у којој је починилац насиља на служби, та
лица су дужна да исто пријаве надлежном органу (полицији, јавном тужиоцу
или центру за социјални рад).
Негативне појаве у друштву, као што су насиље у породици, дискриминација по различитим основама, злостављање на раду (мобинг) и друго, неминовно се јављају и у Министарству одбране и Војсци Србије, као интегралном делу друштва.
Ипак, ако се узме у обзир званична статистика о распрострањености насиља у породици у Србији, ова негативна појава код припадника Министарства одбране и Војске Србије заступљена је у приметно мањем проценту у односу на ширу друштвену заједницу.
Увидом у расположиву медицинску документацију у Центру хитне помоћи, у Кабинету за психијатрију и Кабинету за педијатрију Специјалистичке
поликлинике Војномедицинске академије у Београду, у Сектору за лечење
Војномедицинске академије систематизовани су подаци о случајевима насиља током 2017. године, и то: супружничког насиља (седам), насиља детета
над родитељима (три), насиља родитеља над дететом (један), вршњачког насиља (један), насиља над припадником Војне полиције (један), супружничког
насиља над женама запосленим у Војномедицинској академији (три) и један
случај насиља над старим лицем (где је мајка жртва свог сина). Увидом у документацију Клинике за психијатрију Војномедицинске академије међу пацијентима који су лечени у 2016. години забележено је: два случаја занемаривања старих родитеља од стране деце; једна пријава малолетног детета за наси76

ље од стране мајке, једна жртва насиља од стране партнера, једна судска забрана приласка жртви (ванбрачном партнеру) и кривична пријава за насиље; један насилник алкохоличар; две жене алкохоличарке жртве насиља својих мужева (једна од њих је насиље пријавила надлежном центру за социјални рад).
Недовољно развијена сарадња и непостојање обавезе размене информација међу стручним службама представља велику сметњу прикупљању података о насиљу у породицама припадника Министарства одбране и Војске Србије. Неопходно је јачање координације између војноздравствених установа и
примарних ментално-хигијенских тимова који раде у јединицама Војске Србије, као и спровођење анализа, истраживања и доношење мера које укључују
све аспекте превенције, сузбијања и заштите од насиља у породици и других
облика родно заснованог насиља.
Иако је у 2015. удвостручен број евидентираних случајева насиља у породицама професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране у односу на претходну годину, регистровани случајеви породичног насиља представљају веома мали проценат од укупног бројног стања војске. Упоредни преглед трогодишњег праћења, од 2015. до 2017. године,
показује благи, али не и значајан тренд пораста броја евидентираних случајева (42 до 50 случајева годишње).
Највише догађаја насиља у породици било је регистровано у јединицама
Копнене војске (50%), што је и очекивано с обзиром на то да је овај оперативни састав Војске Србије најбројнији. По категорији починилаца породично
насиље најчешће се бележи у породицама подофицира, али га има и у породицама официра и других припадника. По врсти насиља најчешћи је физички
напад припадника на супругу, у три четвртине случајева, а затим вербални
конфликт са супругом. У 2016. смањен је број пријављених случајева физичког напада припадника на супругу или дете, а значајно повећање забележено
је у категорији вербалног конфликта са супругом, што би се могло тумачити
и као резултат напора свих друштвених актера да се оснаже жртве насиља да
пријаве починиоце при првом испољеном акту насиља. Из прегледа догађаја
породичног насиља у Министарству одбране и Војсци Србије у 2017. години
запажа се да је у неколико случајева вербално насиље супруге било „окидач”
за даље продубљивање породичног конфликта са вербалним и физичким насиљем у којем су обе стране биле виновници насиља.
Оперативни центар Војске Србије врши класификацију породичног насиља према извештају месно надлежне јединице полицијске управе. У већини
случајева вербално насиље било је пратећа појава физичког насиља. Пријаве
физичког насиља, у којем су починиоци имали ватрено оружје у свом поседу
у стану, посебно су процесуиране због могућег фаталног исхода по жртве.
Поред тога, значајан број случајева породичног насиља регистрован је када је
насилник био у алкохолисаном стању.
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Предузете мере према починиоцима насиља у породици биле су најчешће
покретање поступка за кривичну одговорност због наношења лакших телесних повреда (65%). Остале мере биле су упућивање на издржавање казне затвора до 30 дана, покретање прекршајног поступка због угрожавања јавног
реда и мира и упућивање на психијатријско лечење. У мањем броју случајева
супруге починилаца повукле су исказ, односно није поднета кривична пријава.

Примери поступања у случајевима насиља у породицама
припадника Министарства одбране и Војске Србије
а. Након свађе у породичном дому супружника у једном мањем граду у
Војводини, потпоручник Војске Србије физички је напао супругу, која је
професионални војник у истој јединици. На основу њене пријаве на лице
места изашла је патрола полиције која је извршила увиђај. Од стране дежурног лекара здравственог центра констатоване су лакше телесне повреде
у пределу главе. О наведеном догађају полицијски службеници су обавестили заменика окружног јавног тужиоца, који се изјаснио да се против
именованих поднесе прекршајна пријава за ремећење јавног реда и мира и
насилничко понашање.

б. По пријему обавештења од стране једне припаднице Министарства
одбране да је у породичном стану у Београду нападнута од стране подофицира са којим живи у ванбрачној заједници, исте вечери на лице места изашла је патрола месне полицијске станице. Због пријављене претње, полицијски службеници су од подофицира одузели пиштољ марке Застава 88,
војну дозволу за оружје и привели га у службене просторије. О описаном
догађају обавестили су дежурног заменика Другог окружног јавног тужилаштва, који је одмах одредио меру задржавања до 48 часова по члану 294
КЗ РС. Против подофицира полицијски службеници поднели су кривичну
пријаву због основане сумње да је извршио кривично дело из члана 194 насиље у породици КЗ РС. Решењем Другог основног суда у Београду, надлежни судија одредио је притвор подофициру у трајању до 30 дана, а решење
је достављено Војном правобранилаштву МО.

в. Полицијска управа Ниша добила је обавештење да је на одређеној
адреси у граду дошло до физичког напада на женску особу од стране њеног
супруга. По доласку на лице места, полицијски службеници сазнали су да је
пријављена особа супругу ошамарила у пределу леве стране лица, због чега је
oнa позвала полицију, као и да нелегално поседује ватрено оружје и муницију.
78

Стога је извршен претрес стана и пронађени су пиштољ марке ЦЗ М70,
револвер марке Магнум 357 М83, 153 комада муниције и један ловачки
нож, дужине сечива 15 центиметара. Наведени предмети су одузети уз потврду о привремено одузетим предметима. Провером у бази података
МУП-а утврђено је да је власник пиштоља марке ЦЗ М70 отац лица које је
извршило породично насиље (војно лице у пензији), док за други пиштољ
поседује дозволу издату од стране команданта касарне у којој је једно време био на служби као активно војно лице, док није напустио службу у Војсци Србије по личном захтеву.

г. Надлежни у Полицијској управи обавестили су Војну пошту Ниш да
се у њиховим просторијама налази цивилно лице запослено у Министарству одбране, због постојања основане сумње да је учинило насиље у породици и да нелегално поседује ватрено оружје. Исто лице позвано је у службене просторије Полицијске управе Ниш ради давања обавештења у својству грађанина, чему су присуствовали и припадници Војне полиције.
Осумњичени је негирао да је тукао супругу и навео да се радило о разговару о споразумном раскиду брака. Након давања обавештења напустио је
службене просторије ПУ Ниш, са обавезом да у заказано време доведе свога оца ради давања изјаве у вези са пронађеним наоружањем.
Наведени примери показују да су градске полицијске управе хитно и адекватно реаговале у случајевима породичног насиља испољеног од стране припадника Министарства одбране и Војске Србије.
д. У породичној кући у једном селу код Краљева догодила се брачна
свађа у којој је десетар Војске Србије невенчану супругу психички малтретирао, вређао, истеривао из куће и претио, физички насрнуo, али је није
ударио. Тод дана супруга је о догађају лично обавестила полицијске службенике Полицијске управе Краљево, који су позвали њеног супруга у службене просторије, ради давања изјаве. Органи Војне полиције су обавештени о овом догађају тек по завршеном прикупљању информација. Полициjски службеник је о догађају известио Центар за социјални рад, као и
Основног јавног тужиоца у Краљеву, који се изјаснио да се лице саслуша у
својству осумњиченог. Истовремено, полицијски службеници су провером
прекршајне евиденције утврдили да се исто лице, по решењу прекршајног
суда у Краљеву, тражи за издржавање казне затвора у трајању од 5 (пет) дана, због неплаћања мандатне казне због учињеног прекршаја у саобраћају.
По том основу, он је предат на издржавање казне.
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Провером евиденције Војне полиције такође је утврђено да је исто лице претходног месеца већ испољило слично понашање, када се невенчана
супруга изјаснила да неће подносити пријаву против свог партнера, а тада
су га полицијски службеници упозорили на понашање и нису предузимали
даље мере. Због касније пријаве поднете од стране супруге, полицијски службеници су против осумњиченог поднели кривичну пријаву у редовном поступку, за кривично дело насиље у породици, по члану 194 Кривичног законика Републике Србије.

ђ. Карактеристичан је пример угрожавања јавног реда и мира и насиља
у породици официра Војске Србије почетком 2017. године, када је у породичном стану официра дошло до свађе између супружника, након које је
официр и физички нападнут од стране супруге, којој је и узвратио. По добијеној пријави на лице места упућена је полицијска патрола, која је супружнике одвела у службене просторије да дају изјаву. Екипа хитне помоћи
указала им је медицинску помоћ и констатоване су лакше телесне повреде
код оба супружника. Према датим обавештењима официр се посвађао са
супругом, при чему је она почела да га удара по лицу песницом. Да би је
смирио, официр је ухватио у пределу врата и заједно су пали на под. Супруга је наставила да га удара рукама и ногама по глави и телу, након чега
је он ошамарио. Супруга је тада отишла у кухињу и узела нож, претила супружнику, нанела му огреботину у пределу десне шаке и позвала полицију.
О наведеном догађају обавештен је заменик надлежног тужиоца који се изјаснио да има елемената кривичног дела насиље у породици и да се против
супружника поднесе кривична пријава за извршење кривичног дела.
Анализа случајева породичног насиља код припадника Министарства одбране и Војске Србије у претходном троипогодишњем периоду показује да је
оно неретко било повезано са алкохолизмом починиоца насиља. По том основу је 2017. године пет лица упућено на лечење од алкохолизма. Поред тога,
забележени случајеви насиља у породици показују да је њима претходио дужи период неслагања и поремећених породичних односа, а да није било конструктивних покушаја или подршке да се проблеми превазиђу.

11. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА
У ПОРОДИЦИ
Насиље у породици дешава се свакодневно, у свим срединама (село и
град) и свим социјалним слојевима; насиље чине и образоване и необразоване
особе, и богати и сиромашни, алкохоличари и трезни, запослени и незапосле80

ни. Оно представља специфичан облик родно заснованог насиља, које има дубоке друштвене корене, и као такво присутно је током читавог развоја људске
цивилизације, како у развијеним, тако и у неразвијеним друштвима, без обзира на расу, етничка, верска, политичка или сексуална опредељења.
Проблем насиља у породици актуелизован је у време појаве тзв. женског
покрета, феминизма и покрета за женска права седамдесетих година 20. века.
Њихова главна мисија била је остваривање друштвене једнакости, али и решавање проблема претучених жена, жртава насилних мужева. Према неким
недавним проценама у САД и Уједињеном Краљевству само трећина случајева насиља у породици пријављује се полицији. С обзиром на то да је законска регулатива у области људских права у последње време унапређена у
већини развијених земаља, појава породичног насиља постала је транспарентнија и видљивија у медијима, при чему и владин и невладин сектор покушавају да успоставе методе контроле и механизме заштите припадника породице од насиља.
Насиље које се чини у породичном контексту и интимном партнерском
односу увек представља злоупотребу моћи и контроле према члановима породице који имају мање моћи и располажу мањим ресурсима. У већини друштава, нарочито у традиционалним и патријархалним заједницама, мушкарци
имају знатно више моћи, не само физичке већ и економске и друштвене. Због
тога су насиљу у породици најчешће изложене жене, деца, старији, болесни,
особе са инвалидитетом, односно особе које зависе од других чланова породице. Ипак, по свим статистикама, насиље над женама је убедљиво најзаступљеније.
Насиље над женама објашњава се као последица неједнакости друштвене моћи између мушкараца и жена, која води озбиљној дискриминацији жена унутар друштва и породице, што крши или оштећује и укида
уживање њихових људских права и темељних слобода.

Званична статистика указује да је распрострањеност насиља над
женама у Србији таква да је свака четврта жена претрпела неки вид насиља у породици. Свака пета жена у Србији (22%) каже да је некада у
животу била изложена телесном насиљу, али свега 10% жена пријављује физичко насиље. Свака трећа жена у Србији (32%) била је изложена психолошком насиљу само у току једне године.
Да је насиље у породици у Србији у порасту показује податак да је у
2017. години убијено 29 жена и двоје деце, а у првих шест месеци 2018. страдало је 26 жена. У последњих десет година у нашој земљи убијено је чак 330
жена, а последице тако трагичног исхода погађају све њима блиске особе, нарочито децу.
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Све већи број случајева насиља у породици дешава се између одрасле деце (чешће мушког пола) и родитеља који живе у заједничком породичном домаћинству. Насиље се испољава према једном или оба родитеља, који не морају нужно бити остарели и болесни.
Насиље у породици има сложене узроке и представља тежак друштвени проблем, а не приватну ствар појединца. Зато држава преко законодавства предузима мере усмерене на превенцију насиља, али и на појачавање заштите жртава, истраге, гоњења, кажњавања и накнаде штете
учињене жртвама, изложеним било којој врсти насиља. Борба против тог
друштвеног зла подразумева мултидисциплинарни приступ и ангажовање
свих структура у друштву, од тужилаштва, полиције, социјалних служби
до образовних, здравствених институција и медија.
Иако је законска регулатива у Србији значајно унапређена у последње
две деценије, број жртава насиља у породици није смањен. То је доказ да није
довољно имати добре прописе ако се они у пракси не примењују у сваком појединачном случају и ако се не чини више на превенцији насиља, за шта је
главни услов развијена друштвена свест о неопходности нулте толеранције
према насиљу.
Чињеница је да се насиље данас више пријављује јер су жртве боље информисане о законској регулативи и охрабрене реаговањем надлежних институција. Од ступања на снагу Закона о спречавању насиља у породици бележи
се огроман пораст броја изречених мера заштите, као што је забрана приласка
жртви насиља.
Оснаживање жртава насиља кроз оптималну подршку и помоћ од стране
стручних служби спречава и секундарну трауматизацију жртава, током поступка пружања заштите. Успостављени су протоколи поступања здравствених установа и процедуре за болнице у случајевима насиља у породици, а у
образовни систем такође су уведени протоколи за заштиту деце и ученика и
поступање у случајевима насиља.
Подизање јавне свести, едукација деце и младих, тренинзи за професионалце који се суочавају са проблемом насиља у породици, као и за представнике медија који о насиљу извештавају, представљају део ширих друштвених
напора усмерених ка превенцији насиља.

11.1. Облици и врсте насиља у породици
Насиље може да се деси свакоме, и деци и одраслима, али и најстаријима.
Ако се неки облик насиља веома често понавља истој особи, кажемо да је у
питању злостављање.
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Кад је реч о насиљу над децом, оно може да буде насиље од стране одраслих и од стране друге деце. Кад деца над другом децом врше насиље, у питању је вршњачко насиље.
Насиље у породици представља понашање којим један члан породице
угрожава телесни интегритет, психичко здравље или мир другог члана породице. Жртва насиља у породици може бити крвни сродник или сродник по тазбини, као и храњеник или хранитељ, или друго лице с којим насилник живи
или је живео у заједничком домаћинству.
Насиље је намерно повређивање друге особе. По облику, оно може бити:
Физичко насиље подразумева да се употребом физичке силе (независно
од тога да ли је дошло до телесне повреде) повређује тело друге особе. Обухвата: шамарање, ударање рукама и ногама, гурање, шутирање, штипање,
гњечење, чупање за косу, гушење, ломљење делова тела, наношење посекотина и опекотина, дављење итд.
Психичко (вербално) насиље подразумева употребу речи како би се повредила осећања друге особе. То може бити: навођење увреда („ружна си”,
називање погрдним именима), исмевање (због физичких особина, порекла
итд.), омаловажавање („глупа си ”, „види каква ти је мајка”, „твоје пријатељице лоше утичу на тебе” итд.), негативно критиковање, лажно оптуживање,
претресање личних ствари. Ово је најраспрострањенији облик насиља и тешко се доказује.
Угрожавање мира (узнемиравање) подразумева вику, галаму, истеривање из стана, сакривање или избацивање личних ствари жртве, докумената и
сл., разбацивање, цепање и уништавање предмета, наношење штете на кућним апаратима, намештају и др.
Економско насиље подразумева насилно одузимање новца или вредних
ствари, контролисање зараде, забрану партнеру да располаже сопственим
примањима, недозвољавање увида и приступ породичној заради, ограничавање куповине и контролисање трошења новца, инсистирање да напусти посао
или да буде незапослен, онемогућавање да напредује у послу или да се школује и сл.
Сексуално насиље представља остваривање или покушај остваривања
сексуалног односа или сексуалних активности против воље друге особе, односно присиљавање на учествовање у сексуалним активностима које су понижавајуће за жртву (са дететом или одраслом особом инвалидом, тј. немоћном
особом која не може да се брани). Оно укључује силовање или покушај силовања, неумесне коментаре и шале, понуде, захтеве, уцене, изразе лица и покрете тела који изазивају осећање стида или понижења, присиљавање на гледање порнографских садржаја или на порнографско фотографисање и друго.

83

Према усмерености на жртву насиље може бити:
 партнерско насиље (у највећем броју случајева насилник је муж, а
жртва жена, ванбрачни или емотивни партнер, али постоји и насиље
жена над мужевима, насиље у хомосексуалној вези итд.);
 насиље над децом, било од стране оца, мајке или оба родитеља, насиље очуха или маћехе према пасторцима, насиље над усвојеном децом,
насиље деце над децом;
 насиље деце над родитељима (најчешће се сусреће кад су деца зависници од психоактивних супстанци, алкохола или коцкања);
 насиље над старим лицима, инвалидима и оболелима од тешких
болести, који су немоћни да се брину о себи;
 сексуално насиље над супругом;
 сексуално насиље, инцест, над децом или другим члановима породице (браћа, сестре).
Насиље над мушкарцима значајно је мање заступљено у односу на насиље над женама, а према неким извештајима мушкарци су једна шестина од
укупног броја пацијената који су примљени на болничко лечење као жртве
насиља у породици.
Кад је реч о насиљу у хомосексуалним везама, оно је подједнако заступљено као и код хетеросексуалних партнера (брачних и емотивних) и има једнако тешке последице по здравље и интегритет личности.
Насиље над старим и немоћним члановима породице може бити физичко,
душевно, сексуално или економско, запостављање и напуштање. Како показује једно недавно истраживање, старије жене доживљавају вишеструке облике дискриминације и три пута чешће су жртве насиља него старији мушкарци.
Најчешћи разлог је користољубље, а злостављачи су углавном њихова деца.
Велики је проблем када деца не брину или не могу да помогну својим
старим родитељима, правдајући се да немају новца ни за себе. Занемаривање
је најчешћи облик насиља којем су изложене старије особе. Према Породичном закону дете је обавезно да издржава родитеље уколико су они неспособни за рад или немају довољно средстава да сами себе издржавају. Обавеза издржавања старијих чланова породице није довољно детаљно регулисана законом, као ни казнена политика која би децу и сроднике на то натерала.

11.2. Насиље над женама
Најзаступљенији вид насиља у породици јесте насиље над женама,
због чега се оно може сматрати и посебним видом родне дискриминације.
Оно обухвата различите облике злостављања у породици и представља кривично дело. Било да је физичко или психичко, насиље најчешће остаје у кругу
породице, непријављено полицији. Стручњаци сматрају да је број жена жрта84

ва насиља у породици много већи од онога што показују статистике, па га је
самим тим и тешко проценити.
Статистике говоре да жртва мушког насиља може бити било која жена, без
обзира на године и образовање, материјалну ситуацију или националност.
Међународни женски покрет указао је на то да је мушко насиље над женама глобална појава и да има исту динамику у свим културама, само што су
неки облици у одређеним заједницама различити (спаљивање, каменовање и др.).
Дискриминаторско понашање које свакако има највеће негативне последице по жртве и по читаво друштво јесте насиље у породици. Последице насиља у породици неопходно је медицински збринути онда кад наступе физичке повреде било ког степена, односно потребно је деловати психотерапијски
и другим облицима помоћи кад је у питању психичко злостављање. Није необично за жртве насиља да испољавају симптоме сличне ратним затвореницима – дезоријентисане су, могу да пате од поремећаја сна, нередовне исхране
или шока. Ови симптоми су нормалне реакције на ненормалне околности.
У Декларацији Уједињених нација против насиља према женама наводи се да насиље оставља последице на психички, физички и сексуални интегритет жена, чинећи их вишеструко дискриминисаним, на основу пола и
порекла, користећи традицију и обичаје као оправдање за кршење њихових
права, што је противно стварању једнакости и мира, те чини огромну
препреку грађанској сигурности и демократији. Стога, насиље према женама треба схватити као свако дело насиља утемељено на родној/полној
основи, које резултира или би могло довести до физичке, сексуалне или
психичке повреде или патње жена, укључујући претње таквим делима,
присиљавање или одузимање слободе, без обзира на то да ли се то догађа у
јавном или приватном животу.
Подаци о последицама партнерског насиља према женама могу се наћи у
различитим изворима и сви ти подаци потврђују да дуготрајност и озбиљност
насиља може да остави тешке последице по здравље, психичко, социјално и
економско функционисање жене и других чланова породице, који су насиљу
директно или индиректно изложени.
Насиље према женама условљава и различите поремећаје њиховог менталног здравља. У разним истраживањима потврђује се веза између психичког насиља и неспецифичних патњи и психијатријских поремећаја, као и учестала појава депресије, анксиозности и посттрауматског стресног поремећаја
(који је три пута чешће присутан и са израженијим симптомима код жена жртава насиља). Зато неки истраживачи последица породичног насиља предлажу термин „сложени посттрауматски стресни поремећај” како би се указало на постојање читавог спектра стања, пре него на јединствени поремећај.
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Ова стања сежу од (кратке) стресне реакције која никада не доспева до дијагнозе, преко класичног (једноставног) посттрауматског стресног поремећаја,
па до сложених синдрома дуготрајне, понављане трауме. Многе студије потврђују честу везу између насиља у интимној партнерској релацији и зависности или злоупотребе супстанци и покушаја суицида.
Жртве породичног насиља могу да користе алкохол, дрогу или таблете
како би се смириле и привидно избориле са специфичним групама симптома
(узнемиреност, бег од реалности или јака нервоза). Истовремено, наводи се да
постоји склоност да се узрок и последица обрну, и уместо да се насиље посматра као разлог за злоупотребу супстанци, злоупотреба се тумачи као разлог за све остало (и насиље), а жене се упућују на психијатријско лечење од
болести зависности или на неку од породичних или групних терапија, где се
њихови злостављачи одређују да се „старају” о њима. На тај начин се затвара
зачарани круг који је започео злостављач и због кога су жене долазиле да затраже помоћ.
Насиље које жене преживљавају повезује се и са различитим психичким последицама: промењеним доживљајем себе и занемаривањем сопствених потреба,
губитком способности да се верује у себе и друге, доживљајем инфериорности,
осећањем стида (зато што не могу да контролишу насиље), промењеном сликом
о себи, доживљајем беспомоћности и немогућности да доносе одлуке.
И у савременим друштвима присутне су бројне предрасуде о насиљу
над женама:
 Насиље је приватна ствар породице. Нетачно. Кад је жена изложена
насиљу, то више није њен приватни проблем. Сваки чин насиља је
кривично дело, и према томе и друштвени проблем.
 Жене су криве за насиље. Нетачно. Окривити жену за насиље које
трпи, значи штитити насилника.
 Мушкарац има право да туче своју жену. Нетачно. Венчање није
дозвола за злостављање.
 Добра супруга треба да трпи насиље. Нетачно. Патријархална подела улога у браку често налаже женама да ћуте и трпе. Међутим, што
више жене ћуте и трпе то су поједини мушкарци моћнији, а њима потчињене жене све слабије. Због тога је важно подржати жене да схвате
да су овакви културолошки захтеви против њих самих.
 Жене провоцирају насиље. Нетачно. Ниједна жена не сме бити злостављана без обзира на то шта је урадила. Не постоји оправдање за насиље.
 Мало насиља доприноси добром браку. Нетачно. Ова предрасуда
оправдава насилника.
 Насиље је проблем сиромашних и необразованих. Нетачно. Насиље
је подједнако присутно у свим друштвеним слојевима, оно не познаје
границе и дешава се свуда.
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 Алкохолизам је узрок насиља. Нетачно. Насиље постоји са алкохолом и без њега. Чињеница је да жене често изјављују: „Туче ме и кад
је трезан и кад је пијан”. Међутим, иако алкохолисаност није разлог за
насиље, оно може да га провоцира јер појачано конзумирање алкохола
(пијанство) утиче на самоконтролу, тј. дезинхибицију понашања. У алкохолисаном стању неки мушкарци могу лако да нађу разлог за насиље. У случајевима кад постоји алкохолизам, жене се чешће јављају за
помоћ јер алкохолизам супружника представља додатни проблем и
отежава разрешење ситуације насиља у породици. Постоје и ситуације
у којима су жене које конзумирају алкохол насилне према мушкарцима, али су оне мање заступљене.
 Насилник је душевно поремећена особа. Нетачно. Највећи број насилника углавном добро функционише на послу и у друштвеном окружењу. Такве предрасуде имају за циљ да насиље тумаче као индивидуалну девијацију и ослободе насилника од одговорности.
Насиље често почиње одмах по закључењу брака, понекад и док је жена
трудна. На почетку оно није свакодневно, али временом постаје учестало. Насилник врши насиље код куће или на другом месту, најчешће без сведока.
Жена постаје све слабија, психички и физички, а насилник постаје све јачи,
суровији и манипулативнији.
Насиље обично почиње „нападом” на осећања партнера (емотивно насиље) – партнер жртву константно критикује и понижава, не признаје или умањује њене способности, вређа њену личност и постепено је изолује од других
особа. Жена не примећују колико је њен партнер постао деструктиван и насилан док се не осети заробљеном, било емотивно, финансијски или социјално.
Физичко насиље се чешће понавља и постаје интензивније онда кад је насилник сигуран да је његова партнерка изолована и без подршке.
Тактике којима се насилник служи често укључују много више од физичког злостављања. Физичке нападе, било да се дешавају једном недељно,
једном месечно или једном годишње, обично прате и друга понашања због
којих жена у ситуацији насиља осећа страх.
Насилници окривљују партнерке за насиље, или умањују и поричу
озбиљност својих поступака. Уколико признају насиље, указују на женино
понашање као на узрок свог насилног понашања. Насилник често понавља
како партнерка није добра мајка и да ће у случају њеног одласка тражити старатељство над децом. Ако супруга покушава да побегне, могуће је застрашивање киднаповањем или убиством деце. Многи насилници такође покушавају
да окрену децу против мајке, говорећи им неистине и претећи им да ће их повредити. Ове претње су веома озбиљне за жене у насилним везама и могу их
сувише уплашити да би отишле.
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Мушкарац који злоставља жену повремено је љубазан и нежан до следећег чина насиља. Купује јој цвеће, парфеме, изводи је у шетњу, деци купује
поклоне. Таквим понашањем и обећањима даје јој наду да ће се променити.
Временом ови тренуци су све ређи. Жена обично није у стању да објективно
посматра проблем, већ окривљује себе и сматра да је она узрок партнеровог
беса и љутње, па чак и оправдава насиље као саставни део брачног живота.
Разлози због којих жене трпе насиље и остају са насилником сложени
су и бројни:
 због деце – жене не напуштају насилника јер се плаше да при разводу
неће добити децу;
 због необавештености жена о својим правима;
 због механизама потпуне контроле и изолације које насилник примењује над женом и управља њеним животом;
 због страха од претњи убиством – жена има страх од насилника, страх
да ће бити убијена паралише жену и она више не сме да спомене одлазак или развод;
 због незапослености жене и материјалне несигурности, жена нема довољно прихода или нема где да оде;
 насилник обећава да ће се променити, жена верује и нада се да ће бити
боље;
 насилник изазива осећање кривице кад жена жели да оде;
 због погрешног узрока насиља – жене понекад необјективно виде ситуацију, налазе оправдање за насиље, тако што најчешће криве себе,
али и други траже кривца у њој или јој не верују;
 због осећаја срамоте и стида од онога шта ће људи мислити или рећи,
због неуспешног брака;
 због недостатка самопоуздања и емотивне зависности од партнера;
 због „навикнутости” на насиље одмалена – ако је жена одрасла поред
оца насилника, често и брине о насилнику;
 због физичке и психичке исцрпљености;
 због одсуства подршке – породица и пријатељи не одобравају развод
и не показују разумевање;
 због социјалне изолованости жене – жене које трпе насиље обично не
познају друге такве жене, јер се о насиљу ретко кад говори и мисле да
се насиље догађа само њима и да је то њихов приватни проблем;
 због религијских уверења и обичаја, става да треба подносити божју
вољу и трпети;
 због неефикасности институција, слабости заштите, предугих законских процедура.
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11.3. Насиље у породици над децом
Насиље над децом не представља изоловани проблем, појединачни или
породични, већ проблем друштва у целини. Чињеница да још увек не постоје
адекватни подаци о обиму и последицама злостављања и занемаривања деце
у великој мери успорава доношење одговарајућих мера превенције.
Потписивањем Конвенције Уједињених нација о правима детета (1989),
наша земља је преузела обавезу да обезбеди заштиту деце од свих облика насиља у породици, у институцијама и широј друштвеној средини.
Према дефиницији Светске здравствене организације, злоупотреба
или злостављање детета обухвата све облике физичког, односно емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран
поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до
стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.
Ова дефиниција прихваћена је код нас у Општем протоколу за заштиту
деце од злостављања и занемаривања Владе Републике Србије, а прихваћена је и од стране Међународног удружења за превенцију злоупотребе и занемаривања деце.

Насиље над децом може да буде:
 Запостављање и занемаривање – кад родитељ или старатељ не води
одговарајућу бригу о детету и његовим потребама, како на физичком
плану (обезбеђење хране, одеће и хигијене), тако и на емотивном (одсуство љубави) и образовном плану (спречавање детета да иде у школу).
 Злостављање – дете се третира као објект нечијих активности и понашања, а не води се брига о његовим интересима и правима, његова
личност се потцењује, омаловажава и угрожава.
 Злоупотреба – коришћење и искоришћавање деце ради задовољења
потреба и интереса других.
 Физичко злостављање је физичка агресија родитеља над дететом.
Укључује ударање, дављење или дрмусање детета, наношење опекотина и др., при чему се то често оправдава као васпитно-дисциплинска
мера. Преношење токсичних материја детету преко мајке (као фетални
алкохолизам) у појединим земљама такође се сматра физичким насиљем над дететом.
 Сексуално злостављање детета јесте било који сексуални чин између
одрасле особе и детета, или присилно излагање дечијег нагог тела
пред одраслом особом. Искоришћавање малолетних особа у сексуалне
сврхе (подвођење, снимање порнографског материјала и сл.), ступање
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у ванбрачну заједницу с малолетном особом, као и присиљавање на
брак од стране родитеља или старатеља је кривично дело, а ако неко
од тога има добит, може се сврстати и у економско насиље.
 Емоционално злостављање укључује извргавање детета руглу, неприкладне и претеране казне или непоказивање љубави према детету,
одбацивање, изолацију, вређање, терорисање итд. Све то може да изазове озбиљне и трајне поремећаје у дететовом емоционалном развоју.
Истраживања су показала да између 40% и 60% мушкараца и жена који
злостављају одрасле особе такође злостављају и своју децу. Према статистичким подацима за период 1994–2004. године у Србији, свако четврто сексуално злостављано дете је дечак, остало су девојчице. На сваких пет починилаца
сексуалног злостављања деце четворо су мушкарци, а једна је жена. У 39%
случаја дете је злостављао отац (најчешћи однос насилник–злостављани јесте
отац–кћерка). У 53% случајева насилник је особа која представља фигуру оца
у породици (отац, очух, хранитељ, усвојитељ). Од укупног броја случајева
сексуалног злостављања деце у чак 98% починилац је била особа позната детету, најчешће из круга најуже породице.

Последице насиља по дететово здравље и развој
Посебан и веома велики проблем представља чињеница да насиље у
партнерској релацији утиче и на однос родитељ–дете и на сам развој детета.
Деца су изложена разним опасностима, могућем запуштању и злостављању, а
однос детета са мајком и оцем мења се значајно и далекосежно.
Последице насиља по здравље мајке утичу на њен однос са дететом, на
њене родитељске вештине, могућност успостављања ауторитета и надзор детета. Мајке жртве насиља су у психолошком смислу мање на располагању детету и имају недоследнији стил родитељства.
Деца која сведоче насиљу према мајци суочавају се са овим проблемом
на различите начине (зависно од узраста и околности), али често као последицу имају смањен доживљај личне вредности, анксиозна су и застрашена, доживљавају свет као несигурно и непријатељско место за живот.
Да би се личност правилно развила, неопходна је здрава породична
средина. Таква породица је она у којој постоје међусобно поверење, љубав
(како између родитеља, тако и између родитеља и деце), разумевање и подршка. Уколико деца одрастају у таквој средини, вероватно ће израсти у личност са позитивним особинама, биће уравнотежена, самостална, сигурна у себе и са добрим социјалним контактима. У таквој породичној атмосфери дете
ће се осећати прихваћеним и вољеним.
Насупрот томе, породица може бити и извор угрожености и патње.
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Насиље над децом оставља вишеструке, дубоке и дуготрајне последице на физичко и ментално здравље детета, његов психосоцијални развој и
будући живот.
Свако насиље у породици у којој има деце је и насиље над децом, без
обзира на то да ли су му деца непосредно изложена, јер су услови за развој
детета ометени због тешко нарушене емоционалне атмосфере у којој дете не
осећа потребну сигурност и љубав. Код физичког злостављања повреде детета могу бити лаке, тешке и смртоносне, настале у појединачним епизодама
или понављане. Родитељи који емоционално злостављају и занемарују дете,
својој деци показују неприхватљиво понашање, које се манифестује као игнорисање, застрашивање, одбацивање, терорисање и слично.
Резултати бројних истраживања показују да су породице у којима је присутно насиље над децом углавном лошијег социоекономског статуса и социјално изоловане (код сваке друге особе која је злостављала дете присутна је
социјална изолација). При томе, не треба занемаривати могућност да тзв.
угледне породице само успешно прикривају своју патологију, као и да им њихов друштвени статус омогућава толерантнију друштвену реакцију.
Злостављана деца врло често испољавају екстремно понашање или се понашају непримерено свом узрасту. Дете може да буде неприродно мирно и
тихо, или пак да претерано плаче и вришти, да показује неоправдан страх или
да уопште не показује страх од ауторитета одраслих, да буде изузетно агресивно или повучено у себе.
Оно што је карактеристично за злостављану децу јесте да значајан број
њих испољава и различите видове девијантног понашања, у распону од бежања из школе или од куће, па до вршења кривичних дела. Девијантним понашањем ово дете, одбачено и невољено, настоји да привуче пажњу околине.
Одрастајући у насилном окружењу дете учи да и само буде насилно. Свој
накупљени бес искаљује најпре на вршњацима, да би у одраслом добу било
насилник у својој породици. Деца која одрастају уз насиље касније не познају
други начин комуникације.

11.4. Ко су починиоци насиља у породици?
Када се разматра питање ко су починиоци насиља у продици, најчешће се
наводе неки социјални и здравствено-психолошки аспекти починилаца, као
што су особине личности, неповољни животни и развојни услови, а пре свега
њихова изложеност трауматском искуству и насиљу у примарној породици
одрастања, као и проблеми зависности од хемијских супстанци, на првом месту од алкохола.
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Ма колико да се ове чињенице потврђују у разним истраживањима, насиље се не може свести на питање девијантности појединца, тј. индивидуалне патологије, психобиолошких фактора или личног избора, јер би се на
тај начин занемарила сва сложеност и суштинска друштвена условљеност феномена насиља, дубоко повезаног са културом и опште прихваћеним системом вредности и социјалних норми, којима је обликована личност сваког појединца у значајној мери.
Иако не постоји посебан психолошки профил насилника у породици,
уочено је да је насиље често у породицама оних који испољавају неки поремећај личности, нарочито социопатски или психопатски. Поремећаји личности, и поред често присутних биолошких или наследних склоности (генетских предиспозиција), не представљају болест у медицинском смислу, већ
„хроничну маладаптацију” односно хроничну неприлагођеност условима свакодневног живота, услед постојања дисфункционалних ставова и понашања.
Истраживања потврђују да такве особе могу да имају трајне интерперсоналне проблеме, нарочито у блиским – партнерским и породичним односима. Због тога и постоји њихова повезаност са породичним насиљем. Насилници са поремећајем у структури личности, због трајног дисфункционалног
обрасца понашања, испољавају насилно понашање и када промене брачног
партнера.
Крути обрасци понашања отежавају њихову адаптацију на различите ситуације, па самим тим и на брачне односе, при чему се блиске особе прилагођавају њима, што ствара напетост у односима у породици – са партнерима и
малолетном децом. У исто време, ако се други људи не прилагођавају овим
особама, оне могу постати фрустриране и љуте, чиме се затвара зачарани
круг агресивних размена. Због тога и насиље као образац породичних односа
траје дуго пре него што се пријави надлежним службама.
Интеракција наслеђа, раних животних искустава, као и срединских
услова наводе се као главни узрок настанка поремећаја личности у вези са
насиљем у породици. Истраживања показују да уколико је особа као дете трпела породично насиље, касније и сама развија такав модел породичних односа. У прилог психосоцијалним узроцима настанка поремећаја личности и
са њим повезаног породичног насиља, могу се навести чињенице да је већи
степен учесталости поремећаја личности код особа које су одрасле у нефункционалним породицама, у којима су биле често физички кажњаване или једноставно занемариване од стране родитеља. Евидентно је да породице у којима су односи међу члановима поремећени представљају погодно тло за настанак и развој поремећаја личности, а касније и породичног насиља.
Када се говори о повезаности насиља у породици и поремећаја личности
најчешће се мисли на антисоцијални поремећај личности. Ове личности
карактеришу понављано лагање, туче, насиље и повређивање других. Често
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су пријатни у комуникацији, шармирају испитиваче, иследнике или терапеуте. Не поштују социјалне норме и не прихватају уобичајена правила понашања и законске обавезе, а њихово понашање је често основа за хапшење. Не
подносе осујећења својих жеља, олако испољавају агресивност, укључујући
насиље и бруталност, незаинтересовани су за осећања других и увек окривљују друге или друштвени систем за своје проблеме.
Одрасле особе са овим поремећајем понашају се неодговорно у испуњавању породичних обавеза, у улози родитеља, трошењу новца, задуживању.
Склони су промискуитету, злостављању деце и/или партнера, злоупотреби
алкохола, дрога и лекова, телесним преокупацијама, као и лажним претњама
самоубиством. Најчешће не испољавају бригу и анксиозност, осећање кривице ни депресивност.
Често се говори о тзв. „психолошком профилу насилника”, који одговара
особинама или понашању особа са тежим поремећајима личности. Код већине насилника нађена су три шира обележја:
 осећај несигурности и немоћи, као и неспособност да се прихвате слабости и грешке у себи самоме или да се толеришу код других;
 заговарање традиционалног мушког („мачо”) имиџа, из осећања инфериорности због сопствене немоћи да живе у складу са истим, иако то
не признају;
 базично неповерење и мржња према супротном полу.
У понашању особа које чине насиље у породици често су присутне
следеће карактеристике:
 зависност од дрога и алкохола (иако је алкохол често изговор за насиље, насилно понашање је још израженије под дејством алкохола);
 склоност љутњи и неспособност да се изађе на крај са фрустрацијама
(и на мале подражаје реагује претерано бурно);
 екстремна посесивност – изолују супружника од свих других;
 екстремна љубомора – оптужује супругу/супруга за љубавне афере без
икаквих доказа;
 насилно понашање пре брака – у току забављања испољава насилност
према партнеру, што скоро сигурно води ка насиљу у браку;
 вербална агресија, вређање и понижавање партнера;
 посматрање партнера као објекта (сексуалног, имовинског, нехуманог);
 насилност према трудној жени;
 злостављање деце;
 окрутност према животињама;
 непредвидиво понашање – партнер не може да предвиди шта ће довести до тога да добије батине, јер једног дана насилник не реагује, а сутрадан је физички насилан због исте ствари;
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 низак ниво самопоштовања – насилник се осећа немоћно и некорисно
у свету, има ниско мишљење о себи, напада жену када осети да је његова мужевност угрожена;
 шкртост – насилник држи контролу над финансијама, други морају да
моле за сваку ситницу;
 искључивост – сам одлучује када се доносе одлуке у породици;
 одрастање у насилној породици – значајан број насилника је био сведок или је преживео насиље као дете;
 минимизирање насиља (због чега је најбитнији корак у третману насилника да он успостави контакт са сопственим насиљем и стекне
увид у последице по друге);
 специфични облици кајања – после насилних епизода увек тражи другу шансу и обећава да ће се променити;
 тражење разлога за насиље у спољашњим околностима – оптужује посао, алкохол, партнера, и тиме пориче своју одговорност за насиље и
сузбија мотив за променом.
Насилника је обично тешко препознати, јер се скрива иза маске пристојног, скромног и породичног човека који заступа традиционалне вредности.
Жртве често знају дуго да трпе, не предузимајући никакве противмере, најчешће из страха по своје здравље и живот или због срамоте и стида од реакције
околине.
Проблеми са алкохолизмом и другим облицима зависности од психоактивних супстанци (ПАС), али и нехемијски облици зависности (од коцке, интернета, игара на срећу и други), психичка дестабилизација, материјални и
здравствени проблеми могу довести до снижења функционалних способности
личности и пада толеранције на осујећење битних мотива, а тиме и јачања
склоности ка насиљу.
Као узрок насиља у породици истраживачи наводе и стрес, преоптерећеност обавезама потенцијалног насилника, недостатак новца или новчану зависност (инфериорност) потенцијалне жртве од партнера, прељубу, „провокације” од стране других људи и друго.
Мултидисциплинарна истраживања (социолошка, психолошка, медицинска) потврђују да је насиље у породици форма комуникације која организује породични систем. У односу према деци насилни родитељи често имају
ригидна очекивања, која покушавају да спроведу путем кажњавања. Насиље
такође може бити мотивисано страхом, стидом, жељом за осветом или признањем. Насилник може имати жељу да изрази бес и фрустрацију и да оствари контролу над собом и/или ситуацијом. Наслеђени модел породичних односа, структура личности и систем вредности насилника такође су значајни
узрочници оваквог понашања.
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11.5. Алкохолизам и насиље у породици
У лечењу болести зависности, нарочито алкохолизма, уочено је да главни
мотив за лечење често наступа кад проблеми у породици нарастају до те мере
да се поставља питање њеног опстанка. Трећина особа које су у алкохолисаном стању понаша се агресивно и насилно у својој породици, према брачном
партнеру, деци или родитељима. Оно што је у почетку често само вика и свађа, током година прераста у физичку агресију. У пракси је забележено да алкохоличари долазе на лечење онда кад су напуштени од блиских особа, разведени или је развод брака у току. То показује да проблем алкохолизма у породици веома дуго траје, често годинама и деценијама. На лечење се у просеку
јављају алкохоличари око педесете године живота. Неопходне су превентивне мере како би се млађи људи упућивали на лечење, када би било могуће
квалитетније психотерапијски радити са члановима породице који су мотивисани за њено очување.
Алкохол је легална психоактивна супстанца, која након уношења у организам мења психичке и телесне функције човека и изазива психичку и физичку (телесну) зависност. У питању је хронична болест и, по дефиницији, поремећај понашања изазван зависношћу од алкохола.
Мале количине алкохола „делују опуштајуће”, али што се алкохол више
и учесталије пије, уместо пријатног ефекта изазива испољавање негативних
емоција, као што су љутња, агресија и узнемиреност. Тако настаје веза између употребе алкохола и насилничког понашања. Лица под дејством алкохола
често врше и кривична дела (нарушавање јавног реда и мира, наношење телесних повреда, силовање, инцест, убиство). Код хроничног алкохолизма, насиљу неретко претходи патолошка алкохоличарска љубомора, те алкохоличар
постаје тиранин према свом партнеру и породици.
Алкохоличар занемарује своју породицу, а поред тога што не извршава
улогу супружника и оца, могуће су и свађе, физички обрачуни, као и морално
и финансијско пропадање.
Алкохолизам утиче на насиље у породици, али је предрасуда да само
алкохоличари чине насиље или тешка кривична дела. Више је оних који
нису алкохоличари, а чине насиље у породици. Ипак, значајан проценат жена
(37%) које су жртве насиља у породици изјасниле су се да су им мужеви алкохоличари.
Брак са алкохоличарем обележен је смењивањем периода свађа и предаха, грубости и покајања, обећања да ће се поправити, непредвидивим и наглим променама понашања, вербалним и физичким насиљем над женом и децом, или обостраним физичким обрачунима, истеривањем деце и супруге из
куће, прикривањем плате од стране алкохоличара итд.
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У породицама у којима су један или оба брачна партнера алкохоличари,
поремећени су брачни односи, али и односи родитеља и деце. Небројене су
последице које алкохолизам оставља на децу. Понашање алкохоличара је непредвидиво и деца никад не знају кад ће се и у каквом стању родитељ вратити
кући (трезан или пијан, весео или бесан, свадљив или ће отићи мирно на спавање). Деца због тога стрепе и живе у сталном страху од психичког малтретирања и физичког кажњавања.
Ако је насиље у породици вршено услед дејства алкохола, суд може поред казне за насиље као меру безбедности да изрекне меру обавезног лечења
од алкохолизма. Она се изриче ако је насиље (кривично дело) учињено услед
зависности од употребе алкохола и ако постоји опасност да ће услед зависности и даље вршити кривична дела (чл. 84 ст. 1 Кривичног законика Републике
Србије). Насилни алкохоличар упућује се на лечење у специјализовану здравствену установу (психијатријску болницу, клинику за болести зависности)
или у завод за извршење казне.

11.6. Пријављивање насиља и пружање
подршке жртвама насиља
Насиљу које се први пут догодило често се даје значење тренутног породичног или партнерског конфликта који не захтева реакцију надлежних органа, изузев саветодавног рада или упозорења, што представља једну од заблуда која може довести до озбиљне грешке у препознавању насиља у породици.
Тиме се занемарује чињеница да и насиље које се догодило само једном захтева неодложну реакцију надлежних органа и поступање у складу са законом
у смислу пружања заштите жртви и санкционисања насилника.
У пракси, систем заштите жена од насиља не поклања довољно пажње
чињеници да су убиства жена у породици или партнерским односима најчешће коначни исход дуготрајног насиља над жртвом. Досадашње законске
санкције за акт насиља у породици биле су превише благе, па су санкционисани починиоци породичног насиља најчешће настављали са насилничким
понашањем, чак и након повратка са издржавања затворске казне, које се у
неким случајевима завршавало и фаталним исходом – убиством жртве. Од измена одредби Породичног закона које се односе на примену радикалнијих мера према насилнику очекује се ефикаснија заштита жена, које су најчешће
жртве. При томе, важно је имати на уму да кад год се дешава насиље у породици, цео породични систем је жртва насиља и свака интервенција је
истовремено усмерена на заштиту чланова породице у целини.
Када се догоди насиље, најбоље је обратити се надлежним државним институцијама непосредно или писаним путем, зависно од хитности и степена
опасности, и то:
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 Полицији – пријава позивом на телефонски број 192 и давање изјаве
службеном лицу. Полиција дежура 24 часа дневно и одмах по сазнању
полицијски службеници су дужни да изађу на терен и интервенишу на
лицу места, као и да, по потреби, насилнику изрекну хитну меру удаљења из стана, а често и хитну меру забране да контактира са жртвом
насиља и да јој прилази. О изласку на терен полиција обавезно саставља записник;
 Центру за социјални рад – лично или телефоном, усмено или писмено. Стручна лица центра дужна су да саставе записник о пријави и
обавесте полицију и суд;
 Тужилаштву – кривичном пријавом писмено или усмено – на записник;
 Суду – кривичном пријавом или тужбом;
 Прекршајном суду – захтевом за покретање прекршајног поступка
због вике, свађе, претњи, вређања или изазивања туче на јавном месту.
Закон је предвидео да надлежни органи и установе жртвама насиља
пруже мере заштите, као и подршке, у смислу психосоцијалног опоравка,
оснаживања и осамостаљивања.
У Народној канцеларији или служби правне помоћи у општини где
живи жртва насиља може да оствари право на бесплатну правну помоћ.
Постоје СОС телефонске линије за помоћ жртвама насиља које пружају
правну помоћ или психолошку подршку, а жртве насиља могу се обратити и
бројним локалним невладиним или женским организацијама и удружењима,
непосредно или на њихове интернет адресе.

Улога лекара и других здравствених радника и сарадника
Здравствени радници и сарадници, а пре свих лекари, често су у прилици
да први открију физичко, сексуално или психичко насиље кад жртва дође на
редован преглед или затражи медицинску помоћ, било због повреда и тегоба
изазваних породичним насиљем, или због сасвим другог разлога.
Здравствене установе су дужне да примењују Посебан протокол Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу, који је на снази од 2011. године. Овај документ прецизно дефинише
поступање и улоге здравствених радника, стандардизује медицинске процедуре и обавезује на планирање систематске континуиране едукације како би
здравствени радници лакше препознали и документовали насиље у породици,
упутили жртве на ресурсе у заједници и смањили штетан утицај по целокупно здравље и живот жртава насиља.

97

Сваки лекарски налаз важи као доказ на суду, било да је добијен у дому здравља, хитној помоћи, болници или приватној ординацији. Ако посумњају на породично насиље, лекари и други здравствени радници имају обавезу да прво укажу неопходну медицинску помоћ жртви, а затим да документују повреде и издају жртви лекарски налаз са описом повреда, јер он
може да буде један од кључних доказа против насилника уколико случај дође
до суда. Жртва насиља може да оде на лекарски преглед сама, у пратњи полиције или радника центра за социјални рад.
Лекарски налаз је документ који је доступан само жртви и надлежним државним органима.
Када је жртва малолетна особа, случај се пријављује и стручном тиму за
заштиту деце од злостављања и занемаривања, који треба да постоји у свакој
здравственој установи, а регулисан је Посебним протоколом система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Стручни тим, заједно с лекаром који је пријавио сумњу на злостављање, поставља
дијагнозу и одлучује које ће мере даље предузети. Тај тим треба и да пријави
насиље над дететом надлежном центру за социјални рад и полицији.

Породица као подршка и подршка породици
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12. ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Из наведених разлога због којих жена остаје са насилником, а друштво не
поступа адекватно у спречавању насиља, могу се извући правци институционалног и ванинституционалног деловања у сузбијању насиља у породици.
Потребно је изградити друштво са нултом толеранцијом на насиље у породици, као и на дискриминацију на родној основи. Све институције друштва
морају преузети своју улогу у спречавању породичног насиља, не само надлежни органи. Веома важну едукативну улогу имају и медији.
Економска независност и равноправност жена у свим сферама друштвеног живота значајно би помогла женама које су жртве породичног насиља. Поред економског оснаживања, женама је потребна психолошка подршка у правцу веће самосталности, самопоуздања, вере у сопствене способности, у могућности личног избора без осећања кривице и осећања мање вредности зато што је брачна или партнерска заједница неуспешна. Један од могућих начина да се ублаже негативне последице по самопоштовање жена може
бити самопотврђивање у области рада, а потенцијални извори личне афирмације могу бити многе активности или интеракције са другима. Оснаживање
жена и јачање њихове друштвене улоге темељ је равноправности полова и
промене односа моћи у друштву, а тиме и развоја свести о насиљу као друштвено неприхватљивом понашању.
Едукација и програми психосоцијалне подршке неизоставни су део
стратегија превенције и мера које се предузимају на различитим нивоима од
стране локалних заједница, здравствених и образовних институција, у државном и невладином сектору.
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ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ПРИЈАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ПОЛИЦИЈИ
и/или

СЕКТОРУ ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Подносилац
1) ЖРТВА НАСИЉА (ЧЛАН ПОРОДИЦЕ)
2) ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ЖРТВЕ НАСИЉА
3) ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
4) ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА (ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД)

ТУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
ОСНОВНОМ СУДУ У МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ЖРТВЕ
НАСИЉА
ИЛИ МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ТУЖЕНОГ
Подносилац
1) ЖРТВА НАСИЉА (ЧЛАН ПОРОДИЦЕ)
2) ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ЖРТВЕ НАСИЉА
3) ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
4) ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА (ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД)
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IV – ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И НАСИЉЕ
НАД ДЕЦОМ И МЛАДИМА
ОД СТРАНЕ ОДРАСЛИХ
13.1. Вршњачко насиље – појам, чињенице и предрасуде
Термин вршњачко насиље углавном се повезује са насиљем које се дешава у школи, али се заправо односи на свако намерно физичко или психичко
насилно понашање, независно од места извршења, које је усмерено према деци и младима од стране њихових вршњака, учињено са циљем повређивања,
које укључује понављање истог обрасца понашања и одржава несразмеран
однос снага (јачи против слабијих или група против појединца).
Вршњачко насиље се може разликовати по обиму, тежини, интензитету и
временском трајању. Као и код других облика насиља, ради се о намерном и
неоправданом наношењу штете другоме, било да је реч о физичком повређивању, материјалној штети или психолошком повређивању, као што је застрашивање, срамоћење, социјална изолација и слично. Неоправданост се састоји у нелегитимности, незаслужености, прекомерности или непримерености таквог поступка.
У савременој, претежно страној литератури популаран је термин булинг
(енг. bullying), практично као синоним за вршњачко насиље. У нашем језику
не постоји реч чије се значење у потпуности поклапа са значењем ове речи,
па се најчешће преводи као силеџијство, злостављање, малтретирање или насиље. Једна од најприхваћенијих дефиниција силеџијства данас јесте да је то
понављано непровоцирано агресивно понашање у којем починилац или починиоци имају већу моћ него особа или особе које су нападнуте.
Често се може чути да је насиље међу децом „нормална појава” са којом се расте и у складу са тим постоје очекивања да ће дечје насилно понашање бити спонтано превазиђено током развоја. Међутим, да насиље није део
уобичајеног тока одрастања, говоре последице почињеног и проживљеног насилног понашања, које могу бити не само непосредне него и трајне – за читав
живот. Према томе, насилно понашање није уобичајена развојна појава и стога треба интервенисати да би се оно спречило.
Предрасуде постоје и у погледу разумевања мање видљивих облика
насилног понашања, какви су вербално и социјално-емоционално насиље. Многа деца, а и одрасли, не схватају озбиљност сталног омаловажавања,
називања погрдним именима, вређања, игнорисања, ухођења итд. Обично се
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налазе рационални „разлози” да ово понашање и није баш насилно, да се њиме жели постићи одређени циљ, направити „шала” и сл.
Међу ученицима, обично дечацима, раширена је предрасуда да насиље
оснажује дете. У школи се може чути и да није могуће утицати на различите
вредности и облике понашања које деца која чине насиље „доносе у школу”.
Бројна истраживања, са великим степеном слагања, потврђују да постоје
одређени склопови особина деце која трпе насиље, али и деце која га чине.
У понашању деце која чине насиље може се запазити неколико карактеристичних особина:
 понашају се агресивно према родитељима, наставницима и другој деци;
 доминирају (имају жељу да владају другима и покажу своју моћ) и на
тај начин траже пажњу, признање, мисле да су боља или вреднија од
других;
 дају себи за право да контролишу друге тако што ће физички нападати
или омаловажавати другу децу;
 не прихватају различитости и нису толерантна, а другима делују супериорно;
 импулсивна су и манипулативна;
 могу имати изразиту потребу за стицањем користи (материјалне).
Неке од препознатљивих особина деце која трпе насиље су:
 имају слабо самопоштовање (себе опажају као непривлачне, слабије);
 имају мало пријатеља, повучена су, пасивна, опрезна, тиха и осетљива;
 обично су физички слабија и несигурнија, лако заплачу и повлаче се;
 анксиозна су и обично више уплашена – за њих се зна да неће узвратити ако их неко нападне (углавном нису агресивна);
 најчешће су презаштићена од својих родитеља.

13.2. Насиље над децом и младима у образовном систему
Поред вршњачког насиља, које чине једни другима, деца и млади могу
бити изложени насиљу од стране одраслих лица, не само у породици, већ и у
непосредном окружењу, најчешће од стране познатих особа. То могу бити и
лица која су задужена да се старају о њима у образовно-васпитном систему.
Примарни критеријум за класификовање насиља над децом и младима
подразумева начин на који се насилни поступак изводи, тј. начин наношења
штете. У Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који је донело Министарство просвете, наводе се различите форме насиља којима деца
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и млади могу бити изложени од стране одраслих особа, наставног особља,
васпитача или старатеља:
 физичко насиље, које доводи до стварног или потенцијалног телесног
повређивања;
 емоционално/психолошко насиље, које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства;
 сексуално насиље, које подразумева укључивање деце у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за
циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе;
 електронско насиље (било какав вид слања узнемиравајућих порука
преко интернета или мобилних телефона).
Као форме насиља над децом и младима наводе се и злоупотреба, занемаривање и немарно поступање, тј. пропуштање да се обезбеде услови за правилан развој, што може нарушити здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој детета и младе особе, као и експлоатација. У наведеном протоколу се наглашава и да је у питању вишедимензионална појава и да
се не може поставити прецизна граница између различитих облика насиља.

14. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА
НАД ДЕЦОМ И МЛАДИМА
Међу забрињавајући подацима о деци која су у свакодневном животу изложена трауматским искуствима или хроничним стресорима, налазимо и следеће: свако четврто дете је злостављано, свако пето дете је сведок породичног
насиља, а око 20% деце живи у условима екстремног сиромаштва, које такође
представља ризик по укупан развој детета.
Резултати једног од истраживања о насиљу у школи, спроведеног у оквиру пројекта УНИЦЕФА „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном
окружењу за децу”, говоре да је чак 44% ученика било изложено вршњачком
насиљу. Такође, показује да сами ђаци често не препознају насилно понашање или сматрају да је оно нормалан део школске свакодневице. На питање „да
ли сте били жртве насиља у претходна три месеца” већина деце одговориће да
нису, али на потпитање „да ли вас је неко задиркивао, вређао или вам отимао
ствари”, најчешће одговарају потврдно. И одраслима је насиље синоним за физичке повреде, иако психичке повреде могу да буду болније од батина.
У ширем окружењу деца и млади су изложени култури која толерише насиље и насилну комуникацију, и то од најранијег узраста, почев од
насилних игрица и филмова, преко ријалити програма до агресивних медијских порука.
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Вршњачко насиље је у порасту и данас га највише има на друштвеним
мрежама, а у сајбер простору насилници су чешће девојчице него дечаци. Већина ученика није свесна последица штете коју чине другом детету или групи
деце у виртуелном свету са циљем да то види што већи број људи и када им
се укаже на то они обично кажу „ми смо се шалили”. Претње и малтретирање
другова и другарица не само да су учестали, већ су и све бруталнији, што доказују примери снимака на интернету у којима се вршњаци туку, понижавају
или сексуално злостављају. Недавно истраживање у београдским школама
показало је да сваки десети ученик трпи вршњачко насиље и најчешће ћути
због претњи да ће бити изложен још горем. Међутим, ни онима који су се пожалили особи од поверења (око 16% ученика) није била пружена очекивана
помоћ и разумевање, што говори о културолошком усађеном обрасцу („ћути
и трпи”) и неконструктивном олаком схватању проблема деце и младих у
друштву (предрасуде и поруке типа „то су дечја посла” или „кад порастеш то
ће проћи”).
Истраживање спроведено у десет земаља региона показало је да код младих особа, старости од 15 до 29 година, постоји висок степен нетолеранције
према групама које су различите (нарочито хомосексуалцима и Ромима). Такође, постоји висок степен социјалне дистанце према припадницима суседних народа, иако су испитивани млади који најчешће нису били ни рођени за
време грађанског рата у бившој Југославији; у току социјализације младих
одвија се процес идентитетског затварања у односу на све који су другачији и
који се етикетирају као етнички непријатељи.
Поред неповољних ширих друштвених процеса, непосредно искуство насиља деца и млади не доживљавају само када су лично изложени насиљу од
стране вршњака или одраслих особа, већ се суочавају са многим другим догађајима у свом окружењу који имају насилне карактеристике, а дешавају се и у васпитно-образовним установама, као и ван њих. То могу бити смрт (природна, насилна или самоубиство) вршњака или значајне одрасле особе (блиског сродника,
наставника, васпитача), саобраћајна несрећа, криминал или насиље већих размера у непосредном окружењу, али и катастрофа која погађа целу заједницу.
Наведени насилни догађаји наступају често изненада, привремено нарушавају функционисање читаве заједнице и ремете унутрашњу равнотежу деце, ученика и одраслих, који могу да испоље интензивне емоционалне реакције. Психолошке реакције на снажно ремећење равнотеже су уобичајене и
очекиване, најчешће су краткотрајне, али могу оставити теже или трајније последице.
Последице вршњачког насиља и траума у школском окружењу могу
бити веома озбиљне по физичко здравље, психолошку стабилност и социјалну равнотежу и, на крају, по живот жртве. Непосредне последице проживљеног вршњачког насиља и траума по децу и ученике могу бити:
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 несигурност, осамљивање и избегавање друштва (дете је углавном само током школских одмора, не жели да говори о догађају), не укључује се у заједничке или спортске активности;
 промене на мисаоном плану (тешкоће пажње и концентрације, памћења и учења, отежано рационално сагледавање...);
 често враћа сећања на догађај или стално прича о ономе шта се догодило;
 губитак мотивације за похађање школе (одбија да иде у школу или нерадо иде у школу) и пад школског успеха;
 губитак интересовања за оно што је раније било привлачно;
 могуће је да се јави осећање бесмисла, као и сујеверје или страх;
 поремећај сна – спава или премало или превише („бекство у сан”),
ноћне море;
 често враћање сећања на догађај или стална прича о болном искуству;
 узнемиреност, „не држи га место”, напетост и раздражљивост;
 промене у телесном функционисању (знојење руку, дрхтање, болови у
желуцу, лупање срца, промене у телесној тежини...);
 „болесно” је када треба да иде у школу и жали се на многе тегобе за
које лекари не налазе органски основ;
 преосетљивост и склоност импулсивном реаговању (напади љутње коју може да смени плач) или ризичном понашању и употреби алкохола
и других супстанци;
 туга, плач, повлачење у себе, осећање кривице;
 претње самоубиством, а понекад и покушај самоубиства.
Наведене реакције имају карактеристике акутног или продуженог стресног односно посттрауматског реаговања и представљају природан одговор
на трауму, тј. „нормалну реакцију на ненормалну ситуацију”. Од највеће је
важности колико дуго трају и да ли током времена долази до ублажавања и
повлачења описаних реакција или не.
Деца могу имати и трајније последице изложености вршњачком насиљу
односно трауми, као што су:
 поремећај сна,
 поремећаји навика (ноћно мокрење), на млађем узрасту,
 соматске тегобе, иако је дете физички здраво (главобоље, болови у
стомаку, тешкоће дисања).
Деца која су у детињству била изложена насиљу у адолесценцији чешће
испољавају:
 насиље према својим вршњацима,
 негативну слику о себи, несигурност, ниско самопоштовање и депресивност,
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 ризичне „стилове” живота, као што су различити типови зависности
од психоактивних супстанци.
У одраслом добу, последице изложености вршњачком насиљу и трауматским искуствима могу бити:
 неки поремећаји личности,
 склоност депресији,
 ризик од суицида,
 ризик од различитих типова зависности од психоактивних супстанци.

Заштитни фактори
Закључци неколико великих емпиријских студија показују да се већина
деце која су због доживљеног насиља била под ризиком од развоја менталних
поремећаја ипак развила у особе које добро функционишу. На срећу, сама изложеност негативном искуству не доводи аутоматски до далекосежних последица. Иако већина људи у детињству доживи барем једно потенцијално трауматично искуство, као и у одраслом добу, они неће развити никакав ментални
поремећај, већ ће се спонтано опоравити, без стручне помоћи. То доказује да
високи фактори ризика односно изложеност трауматским искуствима и
неповољни животни услови ипак не доводе нужно до развоја менталних
поремећаја, тј. нису довољан разлог за дисфункционални развој.
Такав повољан исход у већини случајева објашњава се утицајем заштитних чинилаца, који делују упоредо са негативним факторима ризика, као што је насиље.
Заштитни фактори су утицаји који умањују негативан исход у ситуацији када је особа изложена трауматском догађају. Разликујемо три главне групе заштитних (протективних) чинилаца:
 лични (оптимизам, самопоуздање, интелигенција, емоционална стабилност, доживљај контроле, отпорност на стрес и способност за опоравак, смисао за хумор...),
 породични (ресурси и подршка, сигурна и стабилна емоционална повезаност, реалистична очекивања...),
 социјални (доживљај припадности и идентитета, мрежа подршке, систем вредности, однос према насиљу, снага заштитних механизама и
друштвених институција...).

15. ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ ОД НАСИЉА
ВРШЊАКА И ОДРАСЛИХ
У ситуaцији када дете не може да избегне насиље најбоље је да се обрaти
некоме за помоћ. Једно од истраживања у нашој средини показује да се деца
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најпре пожале родитељима, затим друговима, а тек онда наставницима и
школским психолозима. Највећи проблем имају они који о томе не говоре никоме. Зато је важно да одрасли ослушкују дете и реагују на први знак
који указује на то да му се нешто лоше дешава.

Ученици Војне гимназије
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Пример напада ножем на другарицу од стране ученика Војне гимназије
показује да је ескалација насиља могла да буде избегнута благовременом интервенцијом, да није било пропуста у надзору и прећуткивања и минимизирања релационог проблема од стране свих оних који су могли да имају нека сазнања. Такође, медији су могли да нанесу додатну штету жртви насиља наводећи непроверене информације и претпоставке. Међутим, брза и ефикасна реакција надлежних лица и стручних служби и предузете обухватне мере заштите и подршке омогућиле су опоравак и оснаживање жртве насиља, као и
читаве вршњачке групе која је такође била изложена трауматском искуству.
Научена лекција показује да је темељ заштите у поверењу и поруци да
за насиље нема толеранције, тако да вршњаци који први виде и сазнају за
проблем буду спремни да на њега укажу одраслима који су присутни и који
их познају, како би могли да реагују без одлагања и по предвиђеном протоколу. Да би се поверење изградило, потребно је да и родитељи и школа шаљу исту поруку – да се насиљем не решавају проблеми, али и да у томе буду примери.
Није ретко да родитељи буду природно узнемирени, па онда и сами уђу у
конфликт са другим родитељима или другом децом, покушавајући да реше
конфликт, али на неконструктиван начин. Међутим, изменом Закона о основама система образовања и васпитања, уведене су нове и другачије санкције и за ђаке и за њихове родитеље. Одлуком наставничког већа може се, без
дозволе родитеља, насилник преместити у другу школу, а уведена је и санкција друштвено корисног рада за децу насилнике, као и прекршајни поступак
против родитеља насилних ученика.
Одговорност је одраслих, родитеља и васпитача, да помогну деци и младима да насиље не трпе и да из њега изађу што безболније. Најважније питање јесте како им помоћи.

Како помоћи деци и младима који трпе насиље?
Оно што одрасли могу да учине је да, пре свега, покажу разумевање тако
да ученици у њима виде особе које ће их заштитити и пружити им сигурност. Такође је важно дозволити младима да изразе своја осећања (нпр. бес,
горчину) и охрабрити их да поделе бол колико су спремни, као и да говоре о
својим осећањима и недоумицама са другима, у мери колико они сами желе.
Не помаже избегавање разговора, негирање осећања, као ни стално враћање на болна сећања или бурно реаговање. Може да буде штетно моралисање, процењивање или осуђивање неког осећања, поступка или питања, као и
залажење у непотребне детаље. Посебно им је у првим недељама потребно
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дати времена да се опораве и овладају догађајима, без пожуривања опоравка
и постављања нереалних захтева.
У Србији, као и у многим другим земљама у свету, школе су по закону
дужне да имају осмишљене и развијене стратегије реаговања у случају насиља. На то их обавезује и Посебан протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који је Влада Србије усвојила 2007. године.
Дефинисање процедура и препорука за понашање у ванредним и безбедносно ризичним ситуацијама (претње, увреде, напади) представља први корак ка успешној интервенцији, па тиме има и превентивни значај.
Да би придржавање важећих процедура у ситуацијама појаве насиља (и
међу запосленима) било ефикасно, потребно је упознати запослене са важношћу поштовања и неговања јасно постављених граница у међусобним односима, као и у односима са родитељима. Основно је развијати свест да је подједнако битно водити бригу о себи и о другима и научити да се препознају
промене које могу указати на појачани безбедносни ризик (нагла или упадљива промена понашања и сл.).
Примарни циљ сваке интервенције јесте да се успешно помогне угроженом детету, а тек затим ради са починиоцем насиља. Интервентни програми
укључују јачање спремности одраслих да интервенишу, обучавање одраслих
и деце да препознају насиље и да адекватно поступе.
Интервенција обично обухвата следеће кораке: уочавање насилне епизоде, моменталну и одлучну интервенцију којом се насиље прекида, смиривање
ситуације које обично подразумева разговор са жртвом и пружање помоћи,
разговор с насилником, предузимање додатних акција, зависно од процене тежине насиља и консултација са другим установама или стручњацима (у тежим или поновљеним случајевима разговор са родитељима или укључивање
надлежних служби), а затим праћење ефеката примењених мера.

16. ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА НАД ДЕЦОМ
И МЛАДИМА
Одговорност одраслих, чија је дужност да се старају о деци и младима у васпитно-образовним установама, јесте у неговању климе поштовања,
уважавања, толеранције и прихватања, као и у планирању превенције на
основу пажљиве процене безбедносних ризика. За стварање безбедног окружења у установама за децу и младе неопходне су јасна и доследна контрола
и поштовање процедура, али и стална едукација, која обухвата све укључене одрасле особе, као и младе. Едукацијом се обезбеђује:
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 упознавања важеће регулативе, процедура и овлашћених лица за поступање у вези са нивоом насиља;
 повећање осетљивости за препознавање облика и нивоа насиља;
 безбедно понашање деце и младих у установи и ван ње;
 упознавање родитеља са важношћу прописаних процедура;
 јачање свести о чињеници да толерисање одређених облика насиља
води ка њиховом постепеном или наглом порасту;
 јачање свести о сопственим правима и потреби заштите сопственог
физичког и психичког интегритета.
Поред наведених мера, данас у свету постоји много различитих превентивних програма за спречавање вршњачког насиља у школама. Може се направити листа основних задатака који се у њима постављају, уз напомену да
неки превентивни програми могу имати само један, а неки више задатака, као
што су развијање:
 социјалних вештина, комуникације и решавања конфликата,
 способности одлучивања и решавања проблема,
 емпатије и емоционалне регулације,
 контроле беса.
Наведени програми за развој психосоцијалних вештина могу бити саставни део планова едукације у васпитно-образовним установама, а намењени су
како одраслима, тако и деци и младима.

Снага је у заједништву

110

V – ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
И НАСИЉА У МИНИСТАРСТВУ
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Министарство одбране и Војска Србије поред поштовања закона, прописа и других правних аката у Републици Србији, којима је регулисана заштита
од дискриминације, злостављања на раду, насиља над децом и младима и насиља у породици, поседује и унутрашње механизме за превазилажења наведених негативних појава код својих припадника. Сви актери система, у складу
са својом функционалном надлежношћу, доприносе унапређењу људских
права у складу са законским одредбама.
У јединицама Војске Србије, ради очувања и унапређења менталног здравља припадника, формирани су примарни ментално-хигијенски тимови. У
рад тих тимова укључени су командири, војни психолози, лекари, а по потреби се ангажују и војни свештеници. Тимови се ангажују на праћењу стања
људства и спровођењу мера за заштиту менталног здравља и спречавање
ванредних догађаја у јединици; врше процену прилагођености припадника
радној и животној средини и сузбијању свих негативних појава, укључујући и дискриминацију по различитом основу (полу, узрасту, етничкој
припадности, сексуалној оријентацији и друго), злостављање на раду
(мобинг) и све друге облике насиља.
Превенција негативних појава, дискриминације, мобинга и свих видова
насиља у војној организацији спроводи се плански, применом мера које су дефинисане наређењима на свим нивоима командовања, од стратегијског до
тактичког нивоа. За спровођење превентивних мера одговорне су команде и
руководство, али у оквиру својих надлежности и стручни органи у командaма, јединицама и установама војске – правници, лекари, психолози, социјални радници, као и војни свештеници. У протеклом периоду предузете су
различите мере које су укључивале едукацију и информисање о негативним
појавама, појачан рад психолошких саветовалишта и тимова. Поред тога, доследно је санкционисано насилничко понашање, као и други облици негативног понашања на војним дисциплинским судовима.
Обавеза Министарства одбране и Војске Србије, као и свих других институција у друштву је да развија здраве стилове и обрасце понашања код
својих припадника и да спречава сваки облик неповољног, девијантног понашања. То се између осталог може постићи следећим мерама:
 доследним санкционисањем насилничког понашања у складу са законским одредбама;
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 подизањем едукативног нивоа припадника Министарства одбране и
Војске Србије из области руковођења, међуљудских и породичних односа, здравих стилова живота и начина комуникације;
 интензивнијим радом психолошких саветовалишта и тимова за заштиту менталног здравља, али и пружањем правне помоћи запосленима;
 повећањем доступности и сарадње са институцијама у друштву у
области социјалне заштите;
 спровођењем психолошких и медицинских процедура лечења, психотерапије и психосоцијалне подршке за особе које су изложене насиљу,
као жртве или сведоци, као и упућивањем на третман насилника и лица код којих је уочено одступање од нормалног понашања;
 добрим системом психолошке и здравствене селекције кадра, који треба да обезбеди да запослени у Министарству одбране и припадници
Војске Србије приликом уласка у систем немају психопатолошке поремећаје и тенденције у личности.

17.1. Опште мере превенције
Опште мере превенције (основна, примарна превенција) подразумевају
рад на спречавању свих облика дискриминације и насиља. Односе се на све
чланове заједнице/организације и на планирање обухватних мера у циљу развоја свести о потреби и значају „нулте толеранције” на све облике насиља и
угрожавања људских и радних права запослених.
Заштита права свих категорија припадника Министарства одбране и Војске Србије, као и очување и унапређење њиховог физичког и менталног здравља обезбеђује, у крајњој линији, и очување и развој способности војне организације да ефикасно одговори својим задацима и мисијама.
Скупом општих мера превенције дискриминације и насиља, намењених свим категоријама припадника, који могу бити потенцијални виновници или жртве кршења људских и радних права, обухваћене су:
 едукација свих припадника, а посебно руководећих лица о штетности
дискриминације и насиља, о ненасилној комуникацији и о постојећим
законским прописима о забрани дискриминације, злостављања на раду, насиља у породици и других облика насиља;
 препознавање, процена и отклањање фактора ризика, унапређење животне и радне средине и промоција заштитних фактора:
 промоција здравих животних стилова и успостављање система психосоцијалне подршке;
 израда и развој превентивних програма и интервентних процедура за
заштиту од злостављања на раду и других облика насиља, и успостављање координације рада на различитим нивоима заштите припадника;
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 израда годишњих планова обуке запослених на теме у области превенције дискриминације, мобинга, насиља и заштите здравља запослених;
 едукација (предавања, тренинзи, радионице) из области превенције и
заштите од насиља за ученике средњих војних школа и кадете, васпитаче и родитеље;
 едукација стручних лица (правници, официри кадровске службе, наставно особље, здравствени радници, социјални радници, психолози и
други стручни сарадници), који се у својој пракси сусрећу са насиљем,
за ефикасно пружање стручне помоћи и подршке жртвама насиља.

17.2. Посебне превентивне мере
Посебне или специфичне односно циљане превентивне мере (секундарна
превенција) односе се на рано препознавање лица или осетљивих група лица
која су у повишеном ризику од могућег насиља или нарушавања професионалног и личног интегритета и здравља због дискриминаторних поступака, проблема у личном и породичном функционисању или у међуљудским односима.
Секундарна превенција је специфична, захтева анализу и процену ризика,
као и примену раних и ефективних интервенција за спречавање дискриминације и насиља. Намењена је ужим циљним групама потенцијално угрожених
лица у Министарству одбране и Војсци Србије и обухвата следеће мере:
 откривање и регистровање лица код којих постоји повећан ризик од
појаве злостављања и занемаривања, као и рад са њима и потенцијалним насилницима;
 циљана провера (скрининг) психофизичког здравља за припаднике
осетљивих група и упућивање на лечење лица која имају проблеме у
контроли понашања, због зависности од алкохола и других разлога,
ради спречавања евентуалног насиља;
 пружање психосоцијалне подршке лицима која имају проблеме у личном, породичном или интерперсоналном функционисању;
 формирање тимова за превенцију дискриминације и насиља и предузимање мера у циљу помоћи и подршке угроженим лицима;
 координисана и делотворна сарадња између тимова за заштиту менталног здравља у јединицама и установама Министарства одбране и
Војске Србије;
 сарадња са другим надлежним службама.

17.3. Превенција последица дискриминације и насиља
Превенција последица дискриминације и насиља (терцијарна превенција)
обухвата рад на спречавању поновног кршења права и злостављања,
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ублажавању штетних последица и обновљању претходног нивоа психосоцијалног функционисања лица изложених дискриминацији и насиљу. Активности и мере терцијарне превенције у Министарству одбране и Војсци Србије
односе се на:
 активности које спроводе руководећа лица и стручне службе у циљу
пријављивања и санкционисања дела дискриминације, злостављања и
насиља;
 активности стручних служби на заштити и рехабилитацији (правној,
социјалној, медицинској, радној) угрожених припадника, као и међусобну сарадњу на отклањању тежих и сложенијих последица насиља и
сарадњу у пружању подршке угроженим породицама;
 активности здравствених радника и сарадника када се злостављање
већ догодило или се још увек догађа, у циљу заштите психофизичког
здравља жртава насиља и ублажавања последица;
 лечење припадника који имају проблем са контролом понашања услед
зависности од алкохола, психоактивних супстанци и других разлога;
 вођење евиденције о свим облицима дискриминације и насиља, размена информација и сарадња у тој области у Министарству одбране и
Војсци Србије, као и са другим надлежним службама.

Систем чине људи
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ПОГОВОР
У једном врло уређеном систему, какав је Министарство одбране и Војска Србије, природно је било да на растућу појаву насиља у српском друштву, и од стране Владе Србије проглашену „нулту толеранцију према насиљу”, менаџмент одбране одговори организовано, разматрајући ову проблематику на Колегијуму министра и предузимајући не само мере за сузбијање ове
појаве, већ и мере усмерене ка едукацији и информисању свих припадника и
припадница система о постојећим антидискриминационим политикама и
праксама, као и о превентиви и заштити од насиља у Републици Србији.
Групу која потписује ово дело војне литературе чине: Бојана Видаковић,
Марина Димитријевић, Верица Ђорђевић, Горан Кличковић, пуковник Милорад Королија, Душан Малешевић, Дана Марковић, Јелена Мирковић Новаковић и потпуковник Горан Топаловић. Приручник је приредила Нада Марковић. Аутори и ауторке појединих поглавља бирани су одговорно од стране
приређивача, будући да су то лица која у Министарству одбране и Војсци Србије дуги низ година обављају свој посао стручно, квалитетно и са одличним
резултатима. Стога овај приручник представља сублимиран одговор стручњака различитих профила на изазове који се зову дискриминација и насиље. Тај
одговор је понуђен у форми превенције и заштите од дискриминације и насиља. Иако је број особа пријављених за дискриминацију и насиље најмањи међу припадницима Војске, овај приручник служи да превенира ове појаве у самом заметку. Корисник приручника, увидом у његов садржај, умеће да разликује појам „жртва насиља” од појма „лице које трпи насиље”. Поред тога,
приручник се бави и феноменом злостављања и насиља на раду. Подељен је у
пет тематских поглавља, а садржи и предговор, увод, поговор и прилоге.
Тематска поглавља су: 1. Дискриминација (Правни оквир за сузбијање
дискриминације у Републици Србији; Поступак за сузбијање дискриминације
на раду и Узроци и последице дискриминације на раду); 2. Злостављање на
раду – мобинг (Правни оквир за забрану мобинга; Поступак заштите од мобинга и Узроци и последице мобинга); 3. Насиље у породици (Правни оквир
за сузбијање насиља у породици; Заштита од насиља у породици; Узроци и
последице насиља у породици и Превенција насиља у породици); 4. Вршњачко насиље и насиље над децом и младима од стране одраслих (Вршњачко насиље, Узроци и последице насиља над децом и младима; Заштита деце и младих од вршњачког насиља и насиља одраслих; Превенција насиља над децом
и младима); 5. Превенција дискриминације и насиља у Министарству одбране
и Војсци Србије (Опште мере превенције; Посебне мере превенције и Превенција последица дискриминације и насиља).
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У прилозима су садржани: 1. Нормативно-правни оквир заштите од дискриминације и насиља у Републици Србији са 33 јединице; 2. Корисни линкови и адресе са 22 јединице; 3. Литература са 43 наведене јединице.
Текст је, у целини гледано, веома стручан, информативан и подобан за обуку
припадника и припадница Министарства одбране и Војске Србије. Изнети подаци су валидни и интерпретирани на стручан и приступачан начин за корисничку
структуру у Министарству одбране и Војсци Србије. Осим тога, занимљив је и за
ширу читалачку публику, до које верујемо да ће наћи свој пут. У приручнику је
ваљано описан поступак за заштиту лица од дискриминације пред Повереником
за заштиту равноправности и Заштитником грађана, али и поступак медијације,
као и судски поступак и механизам колегијалне помоћи назван „особе од поверења”. Поред осталог, указује се да организациона култура битно одређује на који
ће се начин и да ли ће се примењивати позитивни прописи у области превенције
и мера заштите од дискриминације. Такође, на основу социјално-психолошке
анализе у раду се долази до сазнања да су корени неједнаког третмана и дискриминације у друштву садржани у предрасудама и стереотипима, те да су едукација и информисање добар пут за њихово уклањање.
Верујемо да ће један број читалаца овог приручника посебну пажњу посветити примерима из праксе војних дисциплинских судова, посебно у случајевима
злостављања на раду (мобинга) и поступања у случајевима породичног насиља
када су актери припадници или припаднице Министарства одбране и Војске Србије. Вредност овог штива је, између осталог, у томе што даје корисне информације шта се сматра мобингом и како треба реаговати да би се он спречио.
Посебно је значајан део приручника који се бави сагледавањем узрока и последица насиља, поготово насиља над женама и децом и који даје социопсихолошки профил насилника, а који нам помаже да боље разумемо и превенирамо ову
појаву. Доста пажње је, с разлогом, посвећено вршњачком насиљу и насиљу над
децом и младима од стране одраслих, не само зарад заштите деце и младих оба
пола у свим образовним институцијама у војсци, већ и ради јачања добрих породичних вредности и заштите оних који су најрањивији део друштва.
Аутори и ауторке су, сваки у свом домену надлежности, вешто користили, поред личног и професионалног знања и искуства, и поједине изворе научне и стручне литературе, као и веома значајне нормативне изворе. Посебно
је значајно што ово дело садржи и корисне линкове, бројеве телефона и друге
податке за пријаву дискриминације и насиља, што је обавеза сваког грађанина и грађанке у Републици Србији.
На крају, треба истаћи да је текст садржајно и технички прилагођен форми приручника који је свима разумљив. Стога му желимо успешну примену у пракси.
У Београду, 6. августа 2018. године
Др Биљана Стојковић
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Прилог 1

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Устав Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, број 98/06)
Закон о забрани дискриминације (,,Сл. гласник РС”, број 22/09)
Закон о равноправности полова (,,Сл. гласник РС”, број 104/09)
Закон о заштити права и слобода националних мањина (,,Сл. гласник
РС”, бр. 72/09 – др. закон и 47/18)
Закон о раду Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17)
Закон о мирном решавању радних спорова, (,,Сл. гласник РС”, бр. 125/04,
104/09 и 50/18))
Закон о спречавању злостављања на раду (,,Сл. гласник РС”, број 36/10)
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл. гласник РС”,
број 62/10)
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,,Сл. гласник РС”, бр. 33/06 и13/16)
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Сл. гласник РС”, бр. 6/09, 30/10, 88/10, 38/15, 113/17)
Закон о државним службеницима (,,Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14)
Закон о облигационим односима („Сл. гласник РС”, бр. 29/78, 39/85,
45/89, 57/89, 31/93)
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 97/08,
104/09 – др. закон, 68/12 – УС и 107/12)
Породични закон („Сл. гласник РС” бр. 18/05, 72/11 – др. закон, 6/15)
Закон о спречавању насиља у породици („Сл. гласник РС” број 94/16)
Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр 07/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12-32, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17, 113/2017)
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18)
Кривични законик Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 67/03, 85/05,
88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

Закон о јавном реду и миру (,,Сл. гласник РС”, број 6/16)
Закон о полицији (,,Сл. гласник РС”, број 6/16)
Закон о оружју и муницији (,,Сл. гласник РС”, број 20/15)
Закон о одбрани (,,Сл. гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15,
36/18)
Закон о Војсци Србије (,,Сл. гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15,
88/15, 36/18)
Кодекс части припадника Војске Србије (,,Службени војни лист”, број
29/10)
Кодекс професионалне етике на Универзитету одбране, 2012,
http://www.uo.mod.gov.rs
Инструкција о избору и функцији „особе од поверења” као механизма
родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, бр. 25/13 и 1/18)
Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, Влада Републике Србије, 2011.
Посебан протокол о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и над женама у партнерским односима, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
2013.
Посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу, 2011.
Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања,
Влада Републике Србије, 2005.
Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од
злостављања и занемаривања, Министарство здравља, 2009.

32. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство просвете, 2007.
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Прилог 2

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ, АДРЕСЕ И ЛИНКОВИ
Полиција 192
Војна полиција 19860

Хитна помоћ 194
Војна хитна помоћ 1976
Центри за социјални рад
у градовима и општинама на територији целе Републике Србије
Повереник за заштиту равноправности
Булевар краља Александра 84, Београд,
011/ 2438-020, 011/ 2436-464
poverenik@ravnopravnost.gov.rs,
http://www.ravnopravnost.gov.rs
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
Македонска 4, Београд, 011/313-14-16
SOS MOBING 0800-300-601
kabinet@ramrrs.gov.rs, http://www.ramrrs.gov.rs
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Немањина 22–26, Београд
Сектор за антидискриминациону политику
и унапређење родне равноправности
Акција „ОТВОРЕНА ВРАТА”, 011/311-05-89
antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Насиље у породици, 011/303-86-61
Национални SOS телефон за жене жртве породичног насиља
0800-222-003, 24 часа дневно, бесплатан позив
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ВИКТИМОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
Правнa помоћ и психолошка подршка, 011/630-30-22, 011/22-88-040,
радним данима 9.30–15.30 часова,
vds@eunet.rs
No mobbing – SOS против злостављања на послу
064/ 21-27-880, сваког дана 8–22 часа
Пријава насиља у породици 0800-100-600
24 часа дневно, бесплатан позив
Аутономни женски центар
Психосоцијална и правна помоћ за жене које су преживеле насиље
бесплатан SOS телефон 0800-100-007, savet.zene@azc.org.rs,
pravnapomoc@azc.org.rs, андроид апликација „Безбедна” АЖЦ
Саветовалиште за борбу против насиља у породици
SOS телефон и сигурна кућа, 0800-011-011 (бесплатан позив радним
данима 10–19 часова), 011/ 27-69-466 (радним данима 10–19 часова),
062/30-45-60 (ноћу 19–10 часова)
http://www.sigurnakuca.net
Интернет база свих локалних институција и организација за подршку
и заштиту од насиља у породици (обавезе полицијских службеника,
обавезе службеника центара за социјални рад, обавезе здравствених
радника, тужилаштва и судова) и списак невладиних организација
које пружају подршку
http://www.mod.gov.rs

http://www.ravnopravnost.gov.rs/diskriminacija
http://www. mobing.rs/posledice-mobinga/
http://www.ombudsman.rs
http://www. ustavni.sud.rs
http://www.zeneprotivnasilja.net
http://www womenngo.org.rs
http://www.mup.vladars.net
http://www.psihocentrala.com
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Анти Трафикинг Центар (АТЦ)
SOS телефон за жртве трговине женама
011/ 32-39-002 (радним данима 10–18 часова)
АСТРА Акција против трговине женама
SOS телефон 011/785-0000, 065/33-47-817 (24 часа дневно);
Европски број за несталу децу 116-000
Инцест траума центар
SOS телефон (24 часа дневно) 011/34-41-737, 011/38-61-332
Удружење „Самохране мајке”
Земун, 011/ 3161-462 (радно време 8–16 часова)
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