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Уводник
Поштоване колегинице и колеге, аутори и коаутори објављених
радова,
Пред вама се налази други овогодишњи број Социјалне
политике. Надамо се да ће вам садржај овог броја бити занимљив
и надамо се да ћете одлучити да у неком од наредних бројева
сарађујемо са вама као ауторима неког од радова.
У првом раду ауторке су се бавиле нормативним оквиром којим
су дефинисане услуге социјалне заштите и њиховим остваривањем
у пракси у контексту одговора на кризну ситуацију изазвану
пандемијом коронавируса. Ауторке су се посебно бавиле услугама
социјалне заштите намењених женама које преживљавају насиље
у партнерским односима и у породици и које обезбеђују јединице
локалне самоуправе, колико оне одговарају на њихове специфичне
потребе, али и колики су и какви капацитети система социјалне
заштите да на те потребе одговори.
Ауторка другог рада се бави теориjским схватањима
релевантним за проблем који се истражује, тачније, теоријска
схватања злостављања деце уопште и у школи, са посебним
освртом на злостављање ученика и улога социјалног радника у
школи. У том циљу сагледани су ставови и мишљења ученика,
родитеља и наставника о различитим облицима психолошког,
физичког и сексуалног злостављања ученика. Ауторка је покушала
да идентификује реакције одраслих на наведене појаве као и
поверење наставника и родитеља у одељенске старешине и
стручну службу школе, квалитет односа наставник-ученик као и
задовољство ученика и родитеља школом.
Тема наредног рада јесте теоретско елаборирање карактерис
тика функционисања породица деце с тешкоћама у развоју с
посебним освртом на њихово свакодневно функционирање у време
последње кризе из које су, по свему судећи произашле, многе
негативне промене које су имале неповољан учинак на живот
свих људи. Такође, кроз емпиријско истраживање које је посебно
фокусирано на права и положај деце с тешкоћама у развоју и
њихове чланове породица ауторке су настојале да укажу на њихов
неравноправан положај и пре последње кризе.
У четвртом раду, ауторке се на основу анализе садржаја
релевантних докумената и спроведеног емпиријског истраживања
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у коме је учествовало двадесет организација цивилног друштва,
настоје да одговоре на основно истраживачко питање: каква
је улога цивилног сектора у превазилажењу последица криза
у Републици Србији, са посебним фокусом на кризу изазвану
пандемијом COVID-19.
У петом раду ауторке анализирају период одслужења затворске
казне као изазован период, како за оног који служи казну, тако и за
чланове његове породице, а нарочито децу. Бројна истраживања
показују да су ова деца изложена вишеструким ризицима, а један
од ризика јесте прекид контаката, а самим тим и односа детета са
родитељем који је на одлужењу затворске казне. Све је то постало
комплексније током пандемије Ковид 19, која је актуелна више од
годину дана. Предмет рада је представљање резултата истраживања
које се бавило начином одржавања контаката и превазилажењем
изазова у одржавању ових контаката током пандемије КОВИД 19 у
установама за извршење кривичних санкција у Србији.
И у овом броју представљамо једну монографију. Овога
пута је то монографија ”Друштвене девијације”, која представља
резултат дугогодишњег изучавања друштвених девијација троје
аутора различитих генерација: проф. у пензији, др Милосава
Милосављевића, проф. др Мирослава Бркића и доц. др Драгане
Штекел. Намењена је, пре свега, студентима прве године основних
академских студија социјалне политике и социјалног рада на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду, али и
студентима других тзв. “помажућих” професија, као и практичарима
истих, са циљем да савремена теоријска знања употребе у пракси
превазилажења проблема изазваних друштвеним девијацијама.
Позивам Вас да доставите своје радове за трећи број Социјалне
политике у 2021. години. Рок за достављање радова је 15. новембра
2021. године.
Главни и одговорни уредник
Проф. др Зоран Весић
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Прегледни рад
Ведрана Лацмановић*
Ања Зечевић∗

Aутономни женски центар, Београд

МАПИРАЊЕ ЗАКОНОМ ДЕФИНИСАНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ЊИХОВО
РАЗМАТРАЊЕ У КОНТЕКСТУ ОДГОВОРА
НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ ИЗАЗВАНУ
КОРОНАВИРУСОМ1
Саже т ак
Предмет чланка биo je нормативни оквир којим су дефинисане
услуге социјалне заштите и њихово остваривање у пракси у
контексту одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом.
Циљ је био да се установи које услуге социјалне заштите намењених
женама које преживљавају насиље у партнерским односима и
у породици обезбеђују јединице локалне самоуправе, колико
оне одговарају на њихове специфичне потребе, али и колики су
и какви капацитети система социјалне заштите да на те потребе
одговори. Коришћене су квантитативна (израчунавање процената)
и квалитативна (категорисање, дескрипција, компарација) метода.
Установљено је да су услуге малобројне, да нису одговарајуће
географски распоређене, да су недовољно приступачне за жене
припаднице вишеструко маргинализованих група, да се за њих
anjaz@azc.org.rs.
vedrana@azc.org.rs,
1 Чланак је написан у оквиру регионалног пројекта Институционализација квалитетних услуга за рехабилитацију и интеграцију за жене које су преживеле насиље финансира
који уз подршку Аустријске агенција за развој средствима из програма Аустријске развојне
сарадње координише Аутономни женски цетнар из Београда. Више информација о пројекту доступно је на: https://www.womenngo.org.rs/o-nama/tekuci-projekti/1548-2019-2022institucionalizacija-kvalitetnih-usluga-za-podrsku-i-integraciju-zena-koje-su-prezivele-nasilje
(приступљено 25.6.2021.).
*
∗
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МАПИРАЊЕ ЗАКОНОМ...

издвајају минимална буџетска средства, као и да систем нема
довољно ресурса и знања да их обезбеди. Уочене су додатне
потешкоће у контексту адаптације пружања услуга у контексту
одговора на кризну ситуацију изазвану коронавирусом. У закључку
су дате препоруке у погледу тога шта је потребно урадити како би
се уклониле постојеће препреке.
Кључне речи: н
 асиље према женама, услуге социјалне
заштите, заштита и подршка за жртве насиља,
специјализоване услуге за жене које преживљавају
насиље.
УВОД
Социјална заштита заснована је на политикама и програмима
који имају за циљ да умање и уклоне рањивост и сиромаштво
оних који се налазе у стању социјалне потребе, као и да повећа
њихове капацитете за пристојан и достојанствен живот. Жене
које преживљавају насиље у породици и партнерском контексту
изложене су специфичним ризицима, те су неопходне одговарајуће
мере социјалне заштите како би се такви ризици умањили и у
потпуности уклонили.
Последња истраживања о распрострањености насиља према
женама у Републици Србији показују да је 1.7 милиона жена
доживело неки облик сексуалног узнемиравања, прогањања,
насиља од стране интимног партнера или непартнера (укључујући
психичко, физичко или сексуално насиље) након 15. године живота
(ОЕБС, 2019: viii). Здравствене последице насиља према женама
истакнуте у извештају Светске здравствене организације укључују
ХИВ инфекцију, сексуално преносиве болести, индуковани абортус,
преурањен порођај, употребу алкохола, депресију, самоубиство,
повреде и убиства жена. Иако су у извештају детаљније разматране
набројане последице, наглашава се да пажњу треба обратити
и на друге физичке, менталне, сексуалне и репродуктивне
последице као што су адолесцентска трудноћа, ненамерна
трудноћа, побачај, болови у стомаку и други гастроинтестинални
проблеми, неуролошки поремећаји, хронични бол, инвалидитет,
анксиозност и посттрауматски стресни синдром (World Health
Organisation, 2013: 21). Поред бројних здравствених последица
насиље према женама доводи и до социјалних проблема као што
су незапосленост, маргинализација, социјалне неједнакости (de
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Albuquerque Netto et all, 2014: 459). Оно представља значајан удар
на аутономију и самопоштовање жена, умањује њихову добробит и
укупни квалитет живота, као и могућности за активно учествовање
у различитим аспектима живота и друштва.
МЕТОДОЛОГИЈА
Чланак има за циљ да истражи како је важећи (правни)
оквир социјалне заштите у Републици Србији (у јединицама
локалне самоуправе – ЈЛС у даљем тексту) устројен у погледу
одговора на потребе жена које су преживеле насиље кроз систем
специјализованих и општих услуга и какав је утицај на пружање
тих услуга имала криза изазвана коронавирусом.
Предмет мапирања биле су услуге и права из области
социјалне заштите за жене које су преживеле насиље у породици и
партнерском контексту дефинисане документима на националном и
локалном нивоу. Прикупљене су и анализиране Одлуке о услугама и
правима социјалне заштите у једницама локалне самоуправе за 118
од укупно 174 јединице локалне самоуправе (колико их Република
Србија броји). Услуге су размотрене из перспективе остваривања
за жене које су преживеле насиље припаднице вишеструко
маргинализованих група, ресурса за њихову реализацију, као и у
контексту одговора на кризу изазвану коронавирсом.
Методе и технике коришћене за анализу су: квантитативне
(израчунавање процената) и квалитативне (категорисање,
дескрипција, компарација).
Ограничења су била непостојање јединствене класификације
услуга - иста врста услуге се различито дефинише у различитим
локалним самоуправама, као и (не)доступност ажуриране
документације за поједине јединице локалне самоуправе, те
је прикупљање одлука о социјалној заштити обухватило дужи
временски период од предвиђеног, а резултати и категорисање били
условљени оним што је мапирано у анализираним документима.
Није било могуће прикупити документа за територију Косова, а
такође није могуће установити који број локалних самоуправа
нема Одлуке о правима и услугама из социјалне заштите будући да
неке немају интернет страницу, као и да неке нису одговориле на
упит за достављање Одлуке.
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ПРАВНИ ОКВИР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОДРШКЕ ЗА ЖЕНЕ КОЈЕ СУ
ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКОМ
КОНТЕКСТУ
Анализа реформи социјалне заштите у контексту
придруживања Европској унији и транспоновања њених
правних тековина (Нацрт акционог плана за поглавље 19 –
Социјална политика и запошљавање), започетих 2001. године,
показује да је правац реформи социјалне заштите усмерен на
њено интегрално развијање кроз развој услуга, обезбеђивање
плуралности пружалаца и квалитета услуга и стручног рада.
У том смислу истиче се значај јачања одговорности локалних
власти и повећање утицаја различитих социјалних актера (јавног,
приватног и цивилног сектора), као и условљеност социјалне
политике буџетским издвајањима и економском политиком
(Игњатовић, 2020: 14).
Кровни закон којим су дефинисана сва права и услуге из
области социјалне заштите је Закон о социјалној заштити
Републике Србије донет 2011. године. Превенција злостављања,
занемаривања или експлоатације, односно отклањање њихових
последица је у њему препозната као један од циљева социјалне
заштите. Према Плану рада Владе Републике Србије у току
ове године планиране су измене и допуне Закона о социјалној
заштити, а у поступку ће бити и доношење Стратегије
социјалне заштите за период од 2021. до 2026. године, као и
низ уредби и правилника којима се регулишу финансирање и
стандарди услуга социјалне заштите, лиценцирање пружала
услуга социјалне заштите, деинституционализација и развој
услуга, као и други нормативи од значаја за социјалну заштиту
(Влада Републике Србије, 2021: 785-811). Ипак, ни тренутно
важећи Закон, нити претходно предложене измене и допуне,
нису усклађене са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и
борби против насиља према женама и насиља у породици (чија
је и Србија потписница2) у погледу поделе услуга на опште и
специјализоване.
У Закону о социјалној заштити су услуге категорисане у
следећих пет категорија (чл.40):
2 Закон о потврђивању конвенције савета европе о спречавању и борби против насиља
над женама и насиља у породици, Службени гласник Републике Србије – међународни уговори“, број 012/13.

- 10 -

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр. 02-2021

стр: 7-25

Oсим наведених услуга, корисници социјалне заштите
могу остварити право на материјалну подршку у виду новчане
социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног
додатка за помоћ и негу другог лица, помоћи за оспособљавање за
рад, једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и других врста
материјалне подршке (чл.79 Закона о социјалној заштити).
Финансирање специјализованих услуга за жене које су
преживеле насиље подељено је између националног (буџет
Републике Србије), покрајинског (буџет аутономне покрајине) и
локалног (буџети јединица локалних самоуправа). Програми за
лица која су извршила насиље финансирају се са националног
нивоа, док су поједине специјализоване услуге подршке спуштене
на локални ниво (СОС телефони за девојке и жене са искуством
родно заснованог насиља – изузев Националног СОС телефона
који се финансира са националног нивоа, смештај у сигурне куће
и прихватилишта и бесплата подршка жртвама сексуалног насиља,
пружање контрацептивне заштите и заштите од полно преносивих
болести и судскомедицинског прегледа спуштене на локални ниво
(чл.55-58. Закона о родној равноправности).
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЖЕНЕ
ПРИПАДНИЦЕ ВИШЕСТРУКО МАРГИНАЛИЗОВАНИХ
ГРУПА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И
ПАРТНЕРСКОМ КОНТЕКСТУ
Анализа у области услуга подршке за жене које су преживеле
насиље из 2016. године показала је да специјализоване услуге
подршке нису у довољној мери доступне (а нарочито у погледу
доступности за жене из вишеструко маргинализованих група); да
није успостављена одговарајућа инфраструктура сервиса подршке;
да жене које су преживеле насиље нису препознате као корисничке
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групе права и услуга у одлукама социјалне заштите на локалном
нивоу; да се из буџета локалних самоуправа издвајају минимална
средства за финансирање ових услуга (што директно утиче на
одрживост, доступност и квалитет услуга); да нису доступни
званични подаци о расположивим услугама (у погледу врсте,
карактеристика и доступности услуга) који би омогућили њихово
праћење и планирање на националном и локалном нивоу (Пешић,
2016: 73-76).
Иницијативе за обезбеђивање доступности услуга за особе са
инвалидитетом у оквиру јединица локалних самоуправа реализују
се ad hoc и у великој мери су ослоњене на пројектно финансирање.
Превазилажење архитектонских баријера фаворизовано је у
односу на превазилажење информационих баријера и често се
изводи без испуњавања стандарда приступачности и усаглашавања
са стварним потребама (Заштитник грађана, 2018). Анализа
доступности подршке женама са инвалидитетом које су преживеле
насиље која је обухватила домове здравља и клиничке центре,
судове и јавна тужилаштва, центре за социјални рад, сигурне
куће, саветовалишта за брак и породицу и полицијске управе у 7
јединица локалне самоуправе у Војводини показала је да обавезе
предвиђене међународним конвенцијама боље познају институције
у већим градовима (Из круга Војводина, 2019). Материјале
доступне на Брајевом писму има скоро свака седма, док тек нешто
више од петине јединица локалних самоуправа има приступачан
вебсајт. Приметно је и да запослени у анкетираним институцијама
нису довољно информисани о баријерама које је потребно
отклонити, највећи број њих (81%) наводи да су физички доступни
и архитектонски прилагођени (62%), што одступа од оног са чим
се жене са инвалидитетом у пракси сусрећу. О доступности услуга
за жене са инвалидитетом илустративно говори и чињеница да тек
7% институција има особље које је едуковано да комуницира на
знаковном језику (Из круга Војводина, 2019).
Анализа услуга за Ромкиње које су преживеле насиље показала
је да је насиље према женама у ромској заједници у великој мери
нормализовано, до те мере да ни саме жртве нису у стању да га
препознају. Најмање трећина испитаница не препознаје физичко
насиље и претње физичким насиљем и убиством као облик
насиља; скоро половина не препознаје сексуално насиље јер је
оно представљено као дужност и обавеза у брачној заједници; док
психолошко насиље не препознаје две трећине. Ови подаци јасно
указују на степен дискриминације Ромкиња у јавном и приватном
животу, на њихов положај у друштву у коме су често присиљене
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на принудне (дечије) бракове и рано мајчинство. Истраживање
је показало и да у институцијама које пружају услуге подршке
постоје предрасуде према Ромкињама, а уочен је и недостатак
специјализиованих знања о раду са девојчицама и женама из
маргинализованих група. У погледу испитаних потреба и степена
њиховог задовољења највећи број истакао је гинеколошки преглед
(89,3%), дечији додатак (85,7%), затим бесплатну правну помоћ
(69,2%) консултације са социјалном радницом/психолошкињом
у ЦСР (68,2%), материјалну помоћ (56,6%), СОС консултације
(30,6%), смештај у сигурну кућу (11,2%) (Маринковић, Ђурићковић
и Бичић, 2019: 34, 38).
Истраживање о услугама за жртве криминалитета показало
је да две најзначајније врсте услуга за ову категорију обезбеђује
држава, и то су: 1) подршка жртвама и сведоцима у кривичном
поступку (тужилаштва, судови, службе за заштиту деце и сведока)
2) прихватилишта за жртве насиља (ЦСР). Ипак, ове службе пружају
помоћ само одређеним групама жртава, те постоји ризик да жртве
које не потпадају у ове категорије не добију потребну подршку.
Лимитираност постоји и у погледу географске покривености, а
поједине жртве су у ризику да не остваре приступ ниједној врсти
услуга (Мултидонаторски поверенички фонд за подршку сектору
правосуђа у Србији, 2017).
РЕСУРСИ И ФИНАНСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКОМ КОНТЕКСТУ
У погледу обезбеђивања услуга социјалне заштите у пракси,
последња истраживања (Матковић и Страњаковић, 2020),
показују да у осам јединица локалне самоуправе оне уопште
нису обезбеђене, док се још десетак јединица може сврстати у
ову категорију имајући у виду веома мали број корисника и ниске
расходе - што у просеку значи да их скоро свака седма јединица
локалне самоуправе уопште не обезбеђује. Констатује се и да су
комплексније услуге са већим бројем корисника доступне само
у већим градовима; да се интензитет, модел и временски период
пружања услуга разликују у зависности о којој врсти услуге је реч;
као и да су издвајања за услуге социјалне заштите у 2018. години
износила тек 0,07% БДП-а.
Обрачун цене коштања услуга за 2018. годину, показује да се
на услуге социјалне заштите на годишњем нивоу издвајало 454
динара по становнику, док је 70% јединица локалне самоуправе
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обезбедило и мање од тог износа. Више од 1/3 укупних средстава
издвојених за услуге социјалне заштите била су утрошена у
Београду и Новом Саду (Матковић и Страњаковић, 2020: 77). У
поређењу са 2012. и 2015. годином укупан број јединица локалне
самоуправе које обезбеђују услуге, као и укупан број корисника
нису се значајно променили. Meћу пружаоцима услуга и даље
доминирају пружаоци из јавног сектора (Матковић и Страњаковић,
2020: 79-80).
Први извештај Експертске групе за борбу против насиља над
женама и насиља у породици (ГРЕВИО) о примени Конвенције
Савета Европе о спречавању насиља према женама и насиља
у породици у Републици Србији, констатује да постоји озбиљан
недостатак у погледу броја особља и ресурса у центрима за
социјални рад; да постоји широк спектар задатака које запослени
у ЦСР морају испунити, да су им нова законска решења донела
додатне задатке, што није праћено повећањем броја запослених и
буџета. У погледу побољшања нивоа и квалитета услуга социјалне
заштите, похваљени су покушаји Владе да се пренесу средства
локалним самоуправама, али је истакнуто да разлике у пружању
услуга и даље постоје међу јединицама локалне самоуправе,
са изразитим разликама између руралних и урбаних подручја
(ГРЕВИО, 2020: 30-31).
Најскорија анализа о изазовима у пружању заштите и подршке
за жене са искуством насиља из перспективе корисница показује
да оне углавном нису добиле потпуне информације о поступцима
и могућим услугама подршке у центрима за социјални рад којима
су се обратиле (иако је то једно од основних права корисника
социјалне заштите). Потврђена је потреба да се системски уреди
и обезбеди пружање општих и специјализованих услуга подршке
женама са искуством насиља.
Посебан значај придаје се налазима овог и других истраживања,
који показују да је континуирана подршка специјализованих
женских организација веома важна за изградњу самопоуздања и
(ре)успостављање односа жена са искуством насиља, будући да су
оне које су користиле ове услуге у поређењу са онима које нису,
чешће користиле ефективне стратегије превладавања, мање биле
изложене насиљу, и имале више приступа ресурсима у заједници
(Kelly et al.,2015; Pomicino et al., 2019; цитирано у: Игњатовић,
2021a: 29).
О вредновању услуга које обезбеђују женске организације
цивилног друштва илустративно говори истраживање о
трендовима финансирања на Западном Балкану у контексту
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остваривања женских права у периоду од 2014. до 2019. године,
које је обухватило и Србију. Ово истраживање је показало да
већина средстава коју су женске организације цивилног друштва
примиле потиче од мултилатералинх организација (24%),
билатералних организација (21%), женских фондова (11%), док
је држава издвојила свега 5% средстава. Скоро половина женских
организација (46%) није имала вишегодишње финансирање, а
скоро трећина (31%) била је у ризику од гашења због недостатка
финансијских средстава. Упркос томе што женске организације
цивилног друштва са дугогодишњим искуством пружају услуге од
јавног интереса, и томе што постоје објективно проверљиви докази
о релевантности, ефикасности и ефективности спеицијализованих
услуга и њиховом круцијалном значају за излазак жена из насиља,
одрживо финансирање цивилног друштва није успостављено
(Фарнсфорт и др., 2020: 7-9).
РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ОДЛУКА О УСЛУГАМА И
ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛУ ЗА
ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И
ПАРТНЕРСКОМ КОНТЕКСТУ
У односу на Законом о социјалној заштити дефинисане услуге
у поменутој анализи (Лацмановић, 2020: 21-24) је мапирано следеће
у погледу услуга за жене које су преживеле насиље (односно жртве
насиља генерално):
1. Дневне услуге у заједници – ниједна локална самоуправа није
предвидела да би ова врста услуга могла бити усмерена на
жене које су преживеле насиље, те у оквиру ове категорије
нема ниједне услуге намењене женама које су преживеле
насиље. Оне их могу користити по другим основама као што
су инвалидитет, болест, старост и слично, односно под за то
дефинисаним условима, као и било која друга житељка/житељ
јединице локалне самоуправе.
2. Услуге подршке за самосталан живот – у оквиру ове
категорије седам од укупно 118 јединица локалне самоуправе
предвиђа услуге намењене женама које су преживеле насље
(што чини 6% од укупног броја локалних самоуправа чије
су одлуке обухваћене анализом). Међу мапираним услугама
су: а) услуга становања уз подршку коју Град Зрењанин
обезбеђује за жене жртве насиља и њихову децу, као и за
жртве трговине људима и б) услуга социјалног становања
у заштићеним условима за жртве насиља генерално коју
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предвиђа 6 јединица локалне самоуправе (Град Београд,
Ужице, Пожаревац, Пријепоље, Смедерево, Трговиште).
Друге услуге из ове категорије жене које преживљавају насиље
могу користити под истим условима као и сви други житељи/
житељке локалне самоуправе.
3. Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге –
локалне самоуправе, као што је већ речено, потпуно различито
дефинишу и класификују услуге, а то је у овој подкатегорији
услуга било најизраженије, што је у великој мери отежало
њихову анализу и категорисање. Због ових разлога треба
имати у виду да анализирани резултати имају органичења,
одступања и разлике.
У само једној одлуци о социјалној заштити од анализираних 118
дефинисана је услуга СОС телефона која је специјализовано
усмерена на жене жртве насиља (у општини Чајетина). Жртве
насиља генерално се помињу као корисници услуга у 34 одлуке
(као корисници саветодавних услуга - 15, мобилног тима за
хитне интервенције - седам, медијације - седам, СОС телефона
за жртве насиља генерално - једна и других услуга - четири). У
просеку свака четврта јединица локалне самоуправе обезбеђује
неку од ових услуга за жртве насиља генерално. Тамо где
постоје саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге су углавном усмерене на целокупно становништво, док
је очигледан недостатак специјализованих услуга усмерених
на жене које преживљавају насиље, а припаднице вишеструко
маргинализованих група које преживљавају насиље су у том
контексту готово потпуно невидљиве.
4. Услуге смештаја - ова врста услуга намењена за жртве
насиља као корисничку категорију је најраспрострањенија.
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу идентификован
је као услуга у укупно 69 јединица локалне самоуправе (у 19
она је усмерена на жене жртве насиља као кориснице, док
је у 50 јединица локалне самоуправе она усмерена на жртве
насиља генерално). У 12 јединица локалне самоуправе као
услуга за жртве насиља наводи се смештај у сигурну кућу: од
тога у 8 се експлицитно наводи да је услуга намењена женама
и деци угроженим насиљем у породици (Београд, Кикинда,
Панчево, Рума, Сремска Митровица, Врање, Зрењанин, Бор),
док су остале 4 усмерене на жртве насиља генерално (Шабац,
Смедерево, Суботица, Зајечар).
5. Материјална помоћ - јединице локалне самоуправе у својим
одлукама установиле су велики број различитих права која се
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тичу материјалне помоћи. Генерално можемо их поделити на:
новчану помоћ, новчану помоћ у натури, накнаду трошкова
и друга права. Од укупно 118 анализираних две јединице
локалне самоуправе установиле су правном регулативом
новчану помоћ за жртве насиља и то су Град Београд и Пирот.
Све остале услуге, које нису усмерене специјализовано на
жене које преживљавају насиље или жртве насиља генерално, жене
које преживљавају насиље могу користити као грађанке конкретне
јединице локалне самоуправе, као и сви други грађанке и грађани,
под за то дефинисаним условима.
РАЗМАТРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЕЛЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
У КОНТЕКСТУ ОДГОВОРА НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ
ИЗАЗВАНУ КОРОНАВИРУСОМ
Мере (изолације, забране кретања и карантина) током ванредног
стања ограничиле су доступност услуга за жене које су преживеле
насиље, а у посебно тешкој ситуацији су биле припаднице
вишеструко маргинализованих група (жене са инвалидитетом,
Ромкиње итд). Специјализоване женске организације прилагодиле
су свој начин рада и радно време како би остале доступне за пружање
подршке женама које преживљавају насиље. У саветовалиштима
центара за социјални рад психолошка подршка женама је пружана
телефонским путем, будући да су према инструкцијама надлежног
министарства запослени радили од куће. Новчана помоћ за жртве
насиља исплаћивана је за оне које су ово право оствариле пре
увођења ванредног стања, али је постојао застој у исплати који је
у међувремену решен (Пајванчић и др, 2020: 110). Специфични
проблеми који су погодили жене које преживљавају насиље у
породици и партнерским односима су: отежано пријављивање
насиља – забележени су случајеви прекршајног кажњавања
жена које су прекршиле забрану кретања због пријаве насиља у
породици током трајања полицијског часа (Игњатовић, 2021б: 6);
проблеми у вези поштовања судски установљеног модела виђања
деце са родитељем са којим не живи током ванредног стања и
опречне информације од стране разлчиитих институција која су
и поред обраћања надлежним министарствима остала разрешена
(Игњатовић, 2021б: 6); и питање ургентног збрињавање у сигурне
куће и прихватилишта које је било условљавано негативним ПЦР
тестом који захтева знатно дугу и у неким ситуацијама процедуру
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коју кориснице нису могле испунити, те је тиме обесмишљена
сврсисходност ургентног збрињавања у ситуацијама високог
ризика од смртног исхода насиља (Пајванчић и др, 2020: 109-110).
Анализа стања у погледу заштите и подршке женама жртвама
насиља у контексту имплементације Закона о спречавању насиља
у породици током 2020. године, показала је да је број пријава за
насиље у породици опао за око 5%; број случајева насиља у
породици разматраних на састанцима Групе за координацију
и сарадњуу 2020. години мањи за десетину (11,8%) у односу на
годину која је претходила, док је број инвидидуалних планова
заштите и подршке такође мањи за десетину с изразитим смањењем
56,2% ионако малог процента учешћа жртава на састанцима Група
за координацију и сарадњу (Игњатовић, 2021б: 4-5).
У погледу прилагођавања услуга за жене које преживљавају
насииље у контексту кризе изазване коронавирусом ницијатива
да се омогући подношење пријава и тужби за заштиту од насиља
онлајн, није уродила плодом, а ни пракса одржавања састанака
Група за координацију и сарадњу путем скајпа није заживела
(Пајванчић и др, 2020: 106). У контексту одговора на кризу
изазвану ситуацијом коронавируса развијене су и иновативне
праксе, од којих би за жене које преживљавају насиље од посебног
значаја билa психолошка подршка – путем онлајн комуникације и
интернет платформи (Центар за социјалну политику, 2020: 34-37).
ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
Анализа услуга социјалне заштите за жене које преживљавају
насиље у породици и партнерском контексту показала је да
су дефиниције услуга социјалне заштите, неусклађене са
дефиницијама специјализованих и општих услуга за жене које
преживљавају насиље установљене Конвенцијом Савета Европе
о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у
породици. Велике разлике приметне су и у погледу дефинисања
услуга и права из области социјалне заштите у Одлукама о услугама
и правима из социјалне заштите на локалу, где се иста врста услуга
дефинисаних Законом о социјалној заштити, потпуно различито
дефинише у различтим једницама локалне самоуправе (што је
знатно отежало њихову компарацију).
Резултати показују и да су (специјализоване) услуге социјалне
заштите за жене које преживљавају насиље у породици и
партнерском контексту малобројне. Малобројност је уочљива
и у погледу броја услуга социјалне заштите приликом чијег
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остваривања жене које преживљавају насиље имају приоритет
односно за које су препознате као приоритетна корисничка
група. Жене које преживљавају насиље, припаднице вишеструко
маргинализованих група су готово потпуно невидљиве у контексту
дефинисања услуга социјалне заштите и истицања као приоритетне
корисничке категорије. У оквиру групе Дневних услуга у
заједници нема ниједне која је специфично намењена женама које
преживљавају насиље, док су им у највећој мери доступне услуге
смештаја, а потом саветодавно-терапијске и социјално едукативне
услуге. Питање информисања о постојећим услугама и правима
из области социјалне заштите, како за жене које преживљавају
насиље, тако и за целокупно становништво јединица локалних
самоуправа, је упитно будући да један део јединица локалних
самоуправа нема ажуриран (пречишћен) текст Одлука о услугама
и правима из социјалне заштите, као и да оне нису јасно издвојене
на њиховим интернет страницама.
У погледу мапираних малобројних услуга које бисмо могли
сврстати у специјализоване услуга за жртве насиља у породици (као
што су СОС телефон и смештај у сигурне куће и прихватилишта)
не испуњавају стандарде у погледу географске доступности,
а нарочито је упитна доступност ових услуга за жене које
преживљавају насиље припаднице вишеструко маргинализованих
група (жене са инвалидитетом, Ромкиње, лезбејке итд).
Доступност мапираних услуга социјалне заштите за жене које
су преживеле насиље у породици и партнерском контексту може се
размотрити са неколико аспеката:
- Географске доступности – будући да један део јединица
локалних самоуправа уопште не обезбеђује услуге социјалне
заштите за жене које су преживеле насиље у породици и
партнерском контексту, то знатно отежава приступ услугама за
њихове становнице.
- Доступности за припаднице вишеструко маргинализованих
група – физичке и архитектонске баријере, те недоступност услуга
на знаковном језику, језицима националних мањина, формални
службени језик, знатно компликују приступ услугама.
- Административно-формалне доступности – неке услуге
као што је услуга СОС телефона могу се остварити непосредно,
док друге морају бити одобрене односно остварују се посредно
(смештај у сигурну кућу на основу упута ЦСР).
- Финансијске доступности – видљиво је да су буџетска
издвајања за услуге социјалне заштите генерално минимална и
усмерена на велике градове. Забрињавајуће је да је финансирање
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ионако малобројних специјализованих услуга за жене које
преживљавају насиље у породици и партнерском контексту
спуштено на локални ниво, и у великој мери зависно од спорадичне
донаторске подршке.
- Ресурса (институционалног система) за обезбеђење услуга
– ово је нарочито значајно у погледу минималних финансијских
и других средстава за озбезбеђење услуга, преоптерећености и
сагоревања поступајућих професионалаца у центрима за социјални
рад, те недостатка знања везаних за рад са женама припадницама
вишеструко маргинализованих група. С друге стране, приметно је
одсуство институционалне подршке и сарадње са пружатељкама
специјализованих услуга за жене које су преживеле насиље из
невладиног сектора и њихова маргинализација (иако пракса
показује да су круцијалне за излазак жена из насиља).
ПРЕПОРУКЕ
Имајући у виду установљену малобројност услуга социјалне
заштите специјализовано намењених женама које преживљавају
насиље у породици и партнерском контексту, те њихову ограничену
доступност и недостатке са различтих аспеката (географског, аспекта
доступности за жене припаднице вишеструко маргинализованих
група, административно-формалног, финансијског и аспекта
ресурса за обезбеђење услуга) потребно је урадити следеће:
- Установити јединствену класификацију услуга социјалне
заштите, и ускладити дефиниције услуга установљене Законом
о социјалној заштити са стандардима Конвенцијe Савета
Европе о спречавању и борби против насиља према женама
и насиља у породици (чија је и Србија потписница) у погледу
поделе на опште и специјализоване.
- У правној регулативи, на националном и локалном нивоу,
препознати жене које су преживеле насиље као посебну
категорију корисника на коју су усмерене услуге социјалне
заштите и/или им дати приоритет приликом установљавања
нових и измене постојећих услуга социјалне заштите. Нарочито
треба водити рачуна о установљавању и развоју услуга за
припаднице вишеструко маргинализованих група (жене са
инвалидитетом, Ромкиње, жене које живе на селу, жене старије
животне доби, самохране мајке) које преживљавају насиље.
- Пречишћен текст важећих Одлука о социјалној заштити свих
јединица локалне самоуправе, које су их донеле, учинити
доступним истицањем на огласним таблама и интернет
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страницама локалних самоуправа и редовно га ажурирати.
Израдити и редовно ажурирати јединствену базу доступних
услуга социјалне заштите на нивоу читаве земље и учинити
је доступном истицањем на интернет страници надлежног
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања или неке друге надлежне установе социјалне заштите.
У оквиру подкатегорија по којима се може претраживати база
укључити и „услуге за жене које су преживеле насиље“.
Информисати грађанство и жене које су преживеле насиље
о правима и услугама из области социјалне заштите, начину
аплицирања за њихово остваривање, потребној документацији,
процедурама и начинима остваривања у пракси. Информације
о услугама морају бити доступне и за припаднице вишеструко
маргинализованих група – на језику прилагођеном грађанкама
уз избегавање претерано стручних термина, на језицима
националних мањина које живе на територији конкретне
локалне самоуправе, као и у форматима који одговарају на
потребе особа са инвалидитетом.
Обезбедити једнаку географску доступност услуга социјалне
заштите односно установити минимум услуга социјалне
заштите који мора бити обезбеђен у свим јединицама локалне
самоуправе на територији читаве земље.
Подржати, препознати значај њиховог рада и дугорочно
финансирати пружатељке специјализованих услуга за жене
које преживљавају насиље, а за које се у пракси и искуству
корисница показује да ефикасно и ефективно одговарају на
њихове потребе (како би се превазишла постојећа ситуација у
којој постоји ризик да се и услуге и пружатељке угасе или раде
са минималним средствима).
Увећати капацитете установа социјалне заштите – пре свега
број запослених и ресурсе у центрима за социјални рад, како би
се спречила преоптерећеност и професионалано сагоравање, а
тиме и потенцијалне негативне последице на ниво и квалитет
пружених услуга.
Приликом планирања и дефинисања мера усмерених на
отклањање/решавање
кризне
ситуације,
истовремено
планирати и мере усмерене на неопходне промене и адаптације
у обезбеђивању услуга усмерених на спречавање и сузбијање
насиља према женама.
Омогућити да се пријем нових корисника у установе социјалне
заштите не условљава процедурама које кориснице не могу
испунити, или процедурама које могу трајати толико дуго
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да се обесмишљава сврсисходност ургентног збрињавања у
ситуацијама високог ризика од смртног исхода насиља.
Прилагодити радно време, и начин пружања услуга тако да
оне буду благовремене, увремењене и сврсисходне у погледу
отклањања социјалних ризика на које су усмерене.
Развијати и подстицати иновативне праксе у пружању услуга
социјалне заштите као одговор на кризну ситуацију, на пример
обезбеђење услуга путем онлајн комуникације и интернет
платформи.
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MAPPING OF LEGALLY DEFINED SOCIAL PROTECTION
SERVICES IN THE REPUBLIC OF SERBIA FOR WOMEN
AND CHILDREN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
AND THEIR CONSIDERATION IN THE CONTEXT OF
RESPONDING TO THE CRISIS SITUATION CAUSED BY
COVID-19 VIRUS
Resu me
Specialized services for women survivors of violence are few and
underdeveloped shows conducted mapping. Services should be defined
more precisely and harmonized with the definitions from the Istanbul
Convention. It is especially important to improve the normative
framework in the context of defining services that are specifically
intended for women survivors of violence, and to recognize them as a
priority group for the provision of social protection services in general.
It is necessary to establish a system of information on existing services
(in a language adapted to citizens while avoiding overly professional
terms, in the languages of national minorities living in specific local
municipalities, as well as in formats that meet the needs of people with
disabilities). It is also necessary to increase and provide financial and
other resources of the social protection system (which are currently
minimal and insufficient), expand geographical availability and ensure
the social protection services throughout the country. Insure long-term
funding and support of providers of specialized services for women
survivors of violence (women‘s organizations) which in practice
and experience of beneficiaries are shown to respond effectively and
efficiently to their needs (to overcome the current situation where there
is a risk of services and providers shut down). In the context of crisis
response, during planning crisis management measures, at the same
time is necessary to plan adaptation of measures aimed at preventing the
growth and escalation of violence against women in the family and the
partnership context by harmonizing methods and modalities of work.
Keywords: violence against women, social protection services,
protection and support, domestic violence, specialized
services for women survivors of violence.
* Овај рад је примљен 23. јуна 2021. године, а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И УЛОГА
СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА У ШКОЛИ
Саже т ак
У раду су наведена теориjска схватања релевантна за проблем
који се истражује, тачније, теоријска схватања злостављања дјеце
уопште и у школи, са посебним освртом на злостављање ученика
и улога социјалног радника у школи. Када је ријеч о злостављању
дјеце у школи, што је у фокусу и нашег истраживања, можемо
издиференцирати:- међувршњачко злостављање - злостављање
ученика од стране одраслих. У том циљу сагледали смо ставове и
мишљења ученика, родитеља и наставника о различитим облицима
психолошког, физичког и сексуалног злостављања ученика. Такође,
смо настојали сазнати реакције одраслих на наведене појаве као
и повјерење наставника и родитеља у одјељенске старјешине и
стручну службу школе, квалитет односа наставник-ученик као и
задовољство ученика и родитеља школом.Циљ истраживања је
емпиријско неекспериментално испитивање мишљења, ставова
и процјена ученика, наставника и родитеља о присутности
различитих облика злостављања ученика основних и средњих
школа,
Испитивањем су обухваћени:
- ученици седмих и осмих разреда у основним и другог и
трећег разреда
у средњим школама (1881 испитаник),
- родитељи испитиваних ученика (1712 испитаника),
- цјелокупно наставно особље у школама (1355 испитаника)
За потребе овог истраживања, односно за доказивање посебних
хипотеза, кориштене се скале процјене Ликертовог типа.
Дио приказаних резултата нашег истраживања нас упућује
на закључак да стручна служба школе има огроман допринос у
васпитно-образовном процесу. Нажалост, мали број социјалних
svjetlana.ninkovic@gmail.com. Дио необјављеног магистарског рада одбрањен 2018.
године, Универзитет Бања Лука, Факултет Политичких наука
*
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радника је запослено у основним и средњим школама у Републици
Српској. У наредном периоду потребно је активније радити на
промовисању и унапрјеђењу социјалног рада у школи.
Кључне ријечи: злостављање ученикa, школа, социјални радник.
УВОД
Злостављање дјеце је озбиљан, сложен и трајно актуелан
проблем који датира још од античких времена. Упркос дугој историји
као озбиљан социјални проблем схваћен је тек у деветнаeстом
стољећу. Ипак и од тада је требало да прође готово стотину година
да би се насиље над дјецом препознало и признало као велики
и озбиљан национални проблем у великом броју земаља и да се
донесу закони о обавезном пријављивању злостављене дјеце.
Према извјештају Свјетске здравствене организације жртвама
злостављања или занемаривања сваке године у просјеку постаје
четрдесет милиона дјеце млађе од петнаест година. Злостављање
и занемаривање дјеце представља најозбиљнији облик угрожавања
дјеце. У нашој земљи не постоје поуздани статистички подаци
о облику и броју злостављане дјеце али злостављање је често
присутно, на улици, у породици, школи, међу вршњацима.
Многе институције и/или појединци су се до сада бавили
истраживањем различитих облика злостављања, било са
социолошког, психолошког, педагошког или неког другог аспекта.
Фокусирали смо се на злостављање дјеце у школи, не мислећи
при том и не желећи сугерисати, да је овај облик злостављања
најприсутнији. Напротив, иако је присутан, пошли смо од
претпоставке да није значајније изражен .
У оквиру овог облика насиља, можемо издиференцирати:
- насиље међу вршњацима
- насиље над ученицима од стране наставика
ШТА ЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊЕ/НАСИЉЕ?
У литератури, а и у свакодневном животу поред ријечи
злостављање, често се користи и у употреби је ријеч насиље,
која семантички има слично или исто значење. У литератури се
ови појмови најчешће изједначавају.Појам злостављање, у даљем
тексту, биће наша терминолошка одредница. У најопштијем
смислу, злостављање је кршење људских права. Поред кршења
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општих људских права, злостављање подразумијева насилно
физичко или психичко утицање или занемаривање дјетета од стране
родитеља, васпитача или других особа, које доводи до оштећења,
повређивања, спутавања развоја а евентуално и до смрти.
Разликујeмо више облика злостављања као што су:






физичко злостављање,
вербално или емоционално злостављање (психичко)
сексуално злостављање,
социјално злостављање,
економска манипулација.

Ови облици злостављања нису међусобно искључиве
категорије. Често су испреплетене и повезане, те је питање у
којем тренутку неки од облика преовладава. Злостављање може
трајати дуже или краће вријеме. Може бити спорадично, повезано
с одређеним ситуацијама или континуирано.
Без обзира о којој врсти злостављања је ријеч, предуслов
за пружање одговарајуће помоћи злостављаним ученицима је
обављање цјеловите процјене дјетета и његових потреба. За
потребе нашег истраживања посебно издвајамо и одређујемо
сљедећие облике злостављања:
1. физичко или тјелесно злостављање (гурање, штипање,
грубо стискање, повлачење за косу, ћушкање, наношење
физичких повреда, ударање ногом, обарање на земљу ...);
2. психолошко
или емоционално злостављање (вербални
напади, исмијавање, вријеђање, омаловажавање, понижавање,
називање погрдним именима, довођење у нелагоду посебно
у друштву, срамоћење, ширење неистина, грубе шале,
застрашивање, лажно оптуживање, пријетња силом , уцјена);
3.сексуално злостављање које Свјетска здравствена организација
одређује као било који сексуални чин, нежељени сексуални
коментар, приједлог или контакт остварен против воље жртве,
употребом пријетње, силе, уцјене (додиривање интимних дијелова
тијела, наговарање, вршење притиска и изнуђивање сексуалног
односа, силовање).
УВОД У ПРОБЛЕМ
Када је ријеч о злостављању дјеце у школи, што је у фокусу
нашег истраживања, можемо издиференцирати:
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- међувршњачко злостављање
- злостављање ученика од стране одраслих.
Већина аутора под злостављањем у школи мисли на насилно
понашање на релацији ученик-ученик, ученик-наставник
те наставник-ученик. Често се говори и о самој школи као
микросоцијалној средини која својом васпитно-образовном
филозофијом насилно дјелује на личност ученика.
Задатак васпитно-образовне установе је да осигура сигуно и
подстицајно окружење за сваког ученика. Овај задатак није нимало
лак, посебно у времену у којим се васпитно-образовне установе и
поредице сусрећу са низом нових изазова и проблема. Са друге
стране, притрисак на васпитно-образовне установе да одговоре на
све веће захтјеве које се пред њих постављају, чине рад у васпитнообразовним установама веома сложеним. У том смислу, улога
стручних служби, и свих професионалаца који у њој раде, постаје
све значајнија.
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА
У овом истраживању настојали смо сагледати присутност
различитих облика злостављања ученика у васпитно-образовној
пракси наших основних и средњих школа. У том циљу сагледали
смо ставове и мишљења ученика, родитеља и наставника о
различитим облицима психолошког, физичког и сексуалног
злостављања ученика. Такође, смо настојали сазнати реакције
одраслих на наведене појаве као и повјерење наставника и родитеља
у одјељенске старјешине и стручну службу школе, квалитет односа
наставник-ученик као и задовољство ученика и родитеља школом.
У операционалном одређењу предмета истраживања утврђени
су чиниоци садржаја предмета истраживања, просторно, временско
и дисциплинарно одређење предмета истраживања.
Временско одређење предмета истраживања односи се на
временско одређење теоријског и емпиријског дијела истраживања.
Теоријски дио истраживања односи се на сагледавање теоријских
доприноса у савременом поимању насиља над дјецом, злостављања
ученика у образовању од друге половине 20. вијека па до данас, а
емпиријско истраживање било је усмјерено на анализу актуелне
перцепције директних и индиректних актера злостављања ученика
у основним и средњим школама у Републици Српској.
Просторно одређење предмета истраживања подразумијева
реализацију истраживања у основним и средњим школама у
Републици Срспкој.
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Дисциплинарно
одређење
предмета
истраживања
подразумијева да ће се истраживање реализовати у оквиру науке
социјалног рада и уже научне области теорије и методологије
социјалног рада.
Истраживање има тендецију да допринесе проширењу
фонда научног сазнања науке социјалног рада, те да понуди
сазнања корисна за унапређење праксе у образовању, те
значајније заступљености социјалних радника у школама. Стога
се препознаје научни и друштвени циљ истраживања.
Научни циљ овог истраживања је дескрипција ставова и
мишљења ученика, наставника и родитеља о злостављању ученика
у школи. Сходно тако постављеном циљу, обављено је емпиријско
испитивање мишљења, ставова и процјена ученика, наставника и
родитеља о присутности различитих облика злостављања ученика
основних и средњих школа.
Друштвени циљ овог истраживања је да се утврде ставови
и мишљења директних и индиректних учесника злостављања
ученика о садржају, облицима и заступљености злостављања.
Полазећи од тога да толерантан став о овој појави води неадекватној
перцепцији злостаљања ученика, друштвени циљ јесте да се утиче
на промјену перцепције главних актера, што је полазни основ за
сузбијање и превенирање ове појаве.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања је емпиријско неекспериментално
испитивање мишљења, ставова и процјена ученика, наставника и
родитеља о присутности различитих облика злостављања ученика
основних и средњих школа. У циљу истраживања садржанo je
такође сагледавање различитих аспеката међуљудских односа у
школи.
Из предмета и циља истраживања произашли су сљедећи
задаци:
1. Утврдити ставове и мишљење ученика, наставника и
родитеља о психолошком злостављању ученика у школамa;
2. Испитати присутност физичког злостављања ученика у
школама према исказима ученика, наставника и родитеља;
3. Снимити мишљење и ставове наставника и ученика о
односима наставник-ученик;
4. Утврдити ставове и мишљења наставника, ученика и
родитеља о појавама сексуалног злостављања ученика у школама;
5. Утврдити, на основу исказа наставника и родитеља њихово
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повјерење према одјељењским старјешинама;
6. Испитати ставове родитеља, ученика и наставника о
спремности родитеља у тражењу помоћи школе у случајевима
појаве злостављања;
7. Утврдити ставове ученика, наставника и родитеља о
степену задовољства школом.
УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА
Од укупно 203 основне школе и 93 средње школе
у Републици Српској узорак на којем је проведено истраживање
чини 36 школа са цјелокупног подручја Републике Српске, од чега
је 20 основних и 16 средњих школа.
Из сеоског подручја су четири школе, шест школа из
приградског и 26 из градског подручја.
Испитивањем су обухваћени:
-	ученици седмих и осмих разреда у основним и другог и
трећег разреда у средњим школама (1881 испитаник),
- родитељи испитиваних ученика (1712 испитаника),
- цјелокупно наставно особље у школама (1355 испитаника)
УЧЕНИЦИ
У истраживању је учествовало 1881 ученик, од чега је 952
(50,61%) ученика основних и 929 (49,39%) ученика средњих
школа.
У основној школи од 952 испитана ученика било је 481
дјевојчица и 471 дјечак.
У средњој школи је од 929 испитаних ученика 583 су дјевојчице
и 346 дјечака.
То значи да је у истраживању укупно учествовало 817 (43,44%)
дјевојчица и 1064 (56,56%) дјечака.
Испитано је 483 ученика VII и 469 ученика VIII разреда, те
450 ученика II и 470 ученика III разреда средње школе.
РОДИТЕЉИ
Анкетирањем је обухваћено 1712 родитеља и то 879 (51,34%)
родитеља ученика основних и 833 (48,66%) родитеља ученика
средњих школа.
Од укупног броја анкетираних родитеља 570 је мајки и 309
очева ученика основних школа, те 509 мајки и 324 очева ученика
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средњих школа, што је укупно 1079 (63,03%) мајки и 633 (36,97%)
очева.
Највише је родитеља са средњом стручном спремом и то
1264 родитеља или 73,83% (672 родитеља ученика основних и
585 родитеља ученика средњих школа). Најмање је родитеља са
завршеном основном школом, 68 односно 3,97% (59 родитеља
ученика основних и 9 родитеља ученика средњих школа). Вишу
стручну спрему имају 194 родитеља или њих 11,33% (75 родитеља
ученика основних и 119 родитеља ученика средњих школа). Високу
стручну спрему имају 193 родитеља или 11,27% (73 родитеља
ученика основних и 120 родитеља ученика средњих школа.
НАСТАВНИЦИ
У истраживању је учествовало 1355 цјелокупно наставно
особље у школама од тога је 818 (60,37%) у основним и 537
(39,63%) у средњим школама.
Међу наставницима 882 (65,09%) су жене и 475 (35,05%)
мушкараца (555 жена и 263 мушкараца у основној, те 325 жена
и 212 мушкараца у средњој школи. Најмање наставника је са
средњом стручном спремом и то 195 у основној и 19 у средњој
школи. Вишу стручну спрему има 485 испитаника из основних и
24 из средњих школа. Високу стручну спрему има 168 наставника
основних и 465 средњих школа.
МЈЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
За потребе овог истраживања кориштене су скале процјене
Ликертовог типа и то за ученике УУ-1 и УУ-2; за наставнике
УН-1 и УН-2; и за родитеље инструменти УР-1 и УР-2.За сваку
од наведених популација (ученици, наставници и родитељи)
кориштен је по један упитник, с тим да је сваки упитник имао
два дијела, како је у претходном ставу наведено. Жељели смо
сазнати став испитаника о злостављању, те утврдити у којем је
обиму је присутно физичко, вербално, емоционално и сексуално
злостављање ученика у школи, према исказу ученика, њихових
родитеља и наставника.
НАЧИН ПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЊА
Школама из узорка, уз упитнике, достављено је и писмено
Упутство о начину истраживања. Упутство је садржавало сва
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потребна обавјештења и објашњења о истраживању, његовом циљу,
узорку и начину примјене инструмената. Директори, педагози,
психолози и социјални радници школа су били одговорне особе
у провођењу истраживања и сумирању резултата. Ученици су
попуњавали упитнике на часу одјељењске заједнице, а родитељи на
родитељском састанку. Наставници и остали васпитно-образовни
радници, упитнике су могли попунити и код куће. Након тога
директори, педагози, психолози и социјални радници су сумирали
резултате за своју школу. Сумарне податке за све три скупине из
узорка, као и појединачне упитнике доставили су на даљу обраду и
интерпретацију резултата
АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА
Ставови и мишљења ученика, родитеља и наставника о
психолошком злоставњљању
Већина ученика (72,87%), родитеља (79,9%) и наставника
(89,60%) углавном се слаже и слаже се, да називање погрдним
именима може повриједити другу особу, односно има јасно
формиран став да је називање погрдним именима облик
психолошког злостављања ученика. Очекивано овај став је највише
изражен код наставника. С обзиром на позицију, улогу и стручно
оспособљавање наставника проценат наставника са правилно
формираним ставом према овој појави мора бити далеко већи,
односно сви наставници требају уважити чињеницу да је називање
ученика погрдним именима психолошко злостављање које
повријеђује младу личност, негативно утиче на односе наставникученик и свеукупну васпитно-образовну климу у школи, оставља
ожиљке у психи младе личности и има негативне посљедице у
даљем развоју дјеце. Присуство појаве психолошког злостављања
ученика (називање погрдним именима ) понекад и често опажа
69.08% ученика, 51,49% родитеља и 42,82% наставника.
Неки наставници (понекад и често) понижавају и исмијавају
ученике пред одјељењем тврди 63,85% ученика, 44,45% родитеља
и 25,61% наставника. Да се појава не дешава изјављује 24,46%
ученика, 23,89% родитеља и 21,58% наставника. Нису упознати
с том појавом тврди 11,67% ученика, 29,32% родитеља и 52,80%
наставника Ови подаци указују на аспурдну ситуацију да су о
проблему који је првенствено у надлежности наставника и којим
морају употпуности владати, управо они најмање упознати. Оквир
педагошког дјеловања наставника мора укључивати међусобно
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уважавање и разумјевање и наставника и ученика, демократску
ненасилну комуникацију и свеукупно сагледавање и каналисање
утицаја на младе. Нема вербалног злостављања ученика од стране
наставника (слаже се и угламном се слаже) 55,49% испитаних
ученика, 59,51% родитеља и 61,58% наставника. Занимљива је
појава да знатан проценат ученика који запажа називање ученика
погрдним именима и исмијавање ученикла од стране наставника
не квалификује ту појаву као вербално злостављање. Вербално
злостављање судећи по одговорима све три категорије испитаника
није ријетка појава у нашим школама и приоритетан задтак сви
релевантних фактора је предузимање адекватних мјера у смјеру
превенције и искорјењивања такве праксе.
Ставове о вербалном злостављању међу ученицима илуструју
сљедећи подаци: међу ученицима има свађе и међусобног
исмијавања тврди (слажу се и се углавном слажу) 75,03% ученика,
59,98% родитеља и 35,25% наставника. Несигурно је 11,435
ученика, 21,615 родитеља и 21,38% наставника. Ову појаву
негира 13,53% ученика, 18,39% родитеља и 43,24% наставника.
Оволике разлике у ставовима о овој појави можемо тражити у
незаинтересованости као и толерисању ове појаве. Ово нас даље
води у правцу закључака да се наставници не укључују довољно
у сагледавање свеукупне ситуације у домену понашања и рада
ученика и самим тим нису у прилици да адекватно и правовремено
дјелују. Успјешан наставник свакодневно прати, има увид и зна
шта се дешава ученицима у школи и окружењу и тиме себи
обезбјеђује индикаторе за адекватан и правовремен утицај на
понашање и рад ученика. Сасвим другачију слику добијамо када
сагледамо одговоре све три категорије испитаника о опажању
појаве међуученичког вербалног злостављања у њиховим школама
јер 90,31% ученика, 64,94 % родитеља и 81,81% наставника опажа
ту појаву.
Иако готово 82% наставника запажа међувршњачко вербално
злостављање тек њих35,35% изјављује да има јасно формиран став
о тој појави. Остали су на нивоу регистровања појаве без јасно
диференцираног става о неприкладности појаве и потреби рада
на њеном спречавању и санкционисању као и креирању услова за
његовање културе понашања и међусобне ненасилне комуникације.
Добри односи између наставника и ученика су пусте жеље“
(слаже се и угламном се слаже) 25,63 % ученика и 12,87%
наставника, док 72,83% наставника и 48,82% ученика те односе
сматра добрим. Алармантан је податак да је односом наставникученик незадовољно више од половине ученика.
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Даљу слику стања односа наставник-ученик употпуњују
сљедећи подаци: више од половине испитаних ученика (52,58%),
38,37% родитеља и 7,24% наставника сматра да наставници воле
само добре ђаке а с том тврњом се не слаже и угламном се не
слаже 29,23% ученика, 35,56% родитеља и 81,74% наставника);
наставници другачије гледају на ученике чији су родитељи богати
сматра 36,31% ученика (слаже се или угламном се слаже) 49,69%
родитеља и 20,28% наставника.
На основу добијених података сазнајемо да наставници
угламном не условљавају своје односе са ученицима њиховим
успјехом или социјалним статусом.
Наставници сматрају да су они увијек у праву праву“ изјављује
67,20% ученика (слаже и угламном слаже) што може бити прилично
сигуран показатељ
ауторитарног односа наставника према
ученицима. Неки наставници вичу и галаме кад су изнервирани
запажа 95,95% ученика а 72,21% наставника изјављују да учени
тврде се наставници тако понашају кад су изнервирани. Наведени
подаци довољно су илустративан снимак стања демократичности,
слобода и равноправних, партнерских односа наставник-ученик.
У сфери ових односа треба хитно предузимати мјере у правцу
побољшања јер је то значајан предуслов успјеха ученика и
ефикасности васпитно-образовног дјеловања школе уопште. Сферу
односа наставника према ученицима употпуњујемо резултатима
који показују да неки наставници често и понекад истјерују ученике
са часа и присиљавају их да стоје. Нису ли ови подаци сигуран знак
капитулације тих наставника пред стварни проблемима и признање
сопствене немоћи владања ситуацијом на часу.
Ставови ученика, родитеља и наствника према појави физичког
злоставњљања су: 89,61% ученика, 81,65% родитеља и 95,58%
наставника слаже се или се угламном слаже да наставник нема
право да удари ученика кад га овај изнервира. Ставови све три
категорије испитаника у погледу примјене физичке казне морају
бити јасно утемељени у правцу негирања физичке казне као
васпитног поступка, мјере. Појаву шамарања или ударања ученика
од стране наставника испитаници опажају да се то не дешава никад
48,43% ученика, 55,84% родитеља и 52,69% наставник. То се
дешава понекад и често сматра 24,39% ученика, 11,96% родитеља
и 10,62% наставника. Није упознато 27,16% ученика, 32,18%
родитеља и 37,50% наставника. На основу свега закључујемо да
је физичка казна још увијек присутна у пракси неких наставника.
Не постоји оправдање за употребу физичке казне ни у ком случају
и сви насиоци васпитно-образовног процеса морају уважавати
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чињеницу да физичка казна не може и не смије бити саставни
дио њихове праксе.Ставове испитаника према појави физичког
обрачуна међу ученицима детерминишу сљедећи подаци: честа су
међусобна физичка малтретирања ученика (слаже се и угламном
се слаже) 34,94% ученика, 29,49% родитеља и 15,19% наставника.
С овом појавом се не слаже или се угламном не слаже 29,46%
ученика, 31,50% родитеља и 71,03% наставника. Није упознато
20,24% ученика, 27,77% родитеља и 13,75% наставника.Сасвим
другачија ситуација је када се испитаници изјашњавају о опаженој
појави међусобног физичког малтретирања међу ученицима јер
78,45% ученика, 65,42% родитеља и 75,43% наставника изјављује
да ту појаву опажа понекад и често а њено присуство негира тек
9,75% ученика, 13,38% родитеља и 11,82% наставника. Остали
нису упознати с том појавом Судећи по добијеним резултатима
физички обрачуни међу ученицима су саставни дио њиховог
свакодневног понашања и рјешавања конфликата и вјероватно
опонашања понашања које се свакодневно демонстрирају у
различитим медијима, на улици, у породици у дјететовом ужем и
ширем окружењу. Овакво стање не треба и не смије никога оставити
равнодушним. Напротив, указују на ружну и опасну појаву и не
можемо а да се на запитамо у каквом се то амбијенту школују наша
дјеца? Какве моделе понашања усвајају наши ученици? Хоће ли
то понашање постати њихов трајни модел понашања? Колико је
општи друштвени миље, породица а колико школски амбијент
утицао на такво понашање младих? Ова питања захтијевају
посебно освјетљавање проблема са свих аспеката и доношење
адекватних стратегија елиминисања истих.
Резултати испитивања ставова према сексуалном узнемиравању
ученика су:76,15% ученика се слаже и угламном се слаже да нема
сексуалног узнемиравања ученика у њиховој школи. То исто
тврди 80,48% родитеља и 84,62% наставника. Појаву сексуалног
узнемиравања ученика у својој школи запажа 8,16% ученика,
5,54% родитеља и 7,9% наставника.У постојање односно одсуство
те појаве није сигурно 15,68% ученика, 13,96% родитеља и 7,46%
наставника.
Ставове испитаника о овој појави употпуњују подаци који
показује да 12% ученика, 3,20% родитеља и 0.96% наставника
се слаже и угламном се слаже да у њиховој школи им случајева
сексуалног узнемиравања ученика од стране наставника.Ову појаву
негира (не слаже се и угламном се не слаже) 75% ученика, 82,65%
родитеља и 92,95% наставника. Није сигурно у присуство односно
одсуство ове појаве 12,81% ученика, 14,13% родитеља и 6,08%
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наставника. Стање у школама у овом домену настојали смо сазнати
испитивањем мишљења свих категорија испитаника о опажању
учесталости појаве сексуалног узнемиравња ученика у њиховим
школама. Резултати тих спознаја су: ученици тврде да су их неки
наставници узнемиравали на непристојан начин (понекад и често)
изјављује 26,16% ученика, 6,53% родитеља и 6,96% наставника.
Ту појаву категорички негира 40,40% ученика, 86,79% родитеља
и 44,37% наставника. Није сигурно 33,42% ученика, 6,65%
родитеља и 48,66% наставника. Да се у њиховој школи догодио
случај непристојног узнемиравања ученика од стране наставника
(понекад и често) тврди 19,29% ученика, и 4,01% наставника.Ту
појаву негира 41,36% ученика и 48,43% наставника. Несигурно је
39,34% ученика и 46,98% наставника.
Сексуално узнемиравање ученика од стране наставника никад
није било предмет расправе у школи тврди 73,48% наставника,4,28%
изјављује да се о том расправљало понекад и често, а 22,22% није
упознато с том проблематиком.
Занимљива је и изненађујућа чињеница да ставови наставника
о сексуалном узнемиравању ученика нису одраз њиховог
искуственог сазнања те појаве него су више резултат склоности
наставника да вјерују у непостојање те појаве.
Мање од половине испитаних наставника категорично
је у изјави да у њиховој школи нема случајева непристојног
узнемиравања ученика од стране наставника. Изненеђујуће је висок
проценат наставника који су неинформисани о оваквим појавама
у њиховој школи. Ситуација у овом погледу мора бити јасна и
одлично позната свим наставницима јер је дужност свих носиоца
васпитно-образовног процеса да владају ситуацијом и климом у
школи и обезбиједе максималну безбједност и заштиту интегритета
личности сваког појединог ученика.Судећи по резултатима
одговора све три категорије испитаника у нашим школама није
искључена појава сексуалног узнемиравања ученика. Ситуација
у том домену је алармантна све дотле док се може говорити и о
једном једином случају сексуалног узнемиравања ученика.
На основу ставова и мишљења ученика, родитеља и наставника
сагледали смо спремност родитеља да траже заштиту за своје
дијете у случајевима било ког облика злостављања дјеце. Родитељи
су се жалили на вријеђање ученика од стране неких наставника
(понекад и често) тврди 17,21% ученика, 5,48% родитеља и 21,37%
наставника. Никад нису тражили помоћ у рјешавању овог проблема
мисли 43,75% ученика, 88,37% родитеља и 18,90% наставника. Нису
упознати с овом појавом изјављује 39,02% ученика, 6,135 родитеља
- 38 -

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр. 02-2021

стр: 27-46

и 59,72% наставника. Спремност родитеља да тражи заштиту у
случају физичког злостављања илуструју подаци да 39,52% ученика
92,95% родитеља и 35,30% наставника изјављује да се родитељи
никад нису жалили одговорним лицима на ту појаву. Да су се
жалили понекад и често сматра 15,79% ученика, 2,56% родитеља
и 10,62% наставника. Нису упознати изјављује 44,74% ученика,
24% родитеља и 54,29% наставника. На појаву непристојног
узнемиравања ученикаод стране наставника већина родитеља или
49,18% изјављује да се никада није жалило, 7,75% да се жалило
(понекад и често) 43,04% родитеља изјављује да није упознато
с том појавом. На основу одговора свих категорија испитаника
можемо закључити да родитељи још увијек нису спремни да траже
помоћ од одговорних лица у школи у случајевима било ког вида
злостављања дјеце. Даљи ток истраживања оваквог стања требао би
ићи у смјеру испитивања узрока таквих поступака родитеља као и
развијању свијест о потреби тражења заштите дјеце као и повјерења
родитеља у одговорна лица у школи. На основу исказа родитеља
и настваника настојали смо сазнати њихово повјеење у разредне
старјешине и стручну службу школа (педагог, психолог, социјални
радник и дефектолог). Добили смо сљедеће показатеље:Тако 65,18%
родитеља тврди да разредни старјешина понекад и често заштићује
ученика у случајевима било каквог малтретирања, 9,92% тврди да
нема реакције разредног старјешине а 24,88% нису упознати.
Разредни старјешина често и понекад реагује кад је ученик
изложен било ком облику малтретирања сматра 88,84% наставника
,не реагије изјављује 1,21% а 9,48% наставника није упознатно
са понашањем разредних старјешина у случајевима малтретирања
ученик у школи. Слично виђење наставника је и понашања стручне
службе школе у случајевим малтретирања ученика у школи јер
86,59% наставника сматра да стручна служба реагује на појаву било
ког вида малтретирања ученика, 1,05% сматра да педагог, психолог,
социјални радник или дефектолог не реагује на ту појаву, а 12,33%
није упознато са тим. Повјерење родитеља у стручну службу
школе још је далеко од очекиваног (56,18% вјерује да стручна
служба реагује). Заштита ученика од било ког вида насиља мора
бити приоритетан задатак школе, педагога, психолога, социјалног
радника или дефектолога, свих наставника и посебно разредних
старјешина који морају у таквим случајевима увијек реаговати
и помоћи жртви и посебно превентивно дјеловати креирањем
свеукупне климе толеранције и међусобне помоћи.
Већина ученика 63,79% изјављује да је задовољн или
угламном задовољно стањему својој школи, 14,93% није сигурно
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а 21,26% су незадовољни или угламном незадовољни стањем у
својој школи. Такође скоро сви испитани родитељи или 98,94%
задовољни школом коју похађа њихово дијете и то 56,36% су
потпуно задовољни, а 42,58% су углавном задовољни школом.
Свега 4,38% родитеља није задовољно школом коју похађа њихово
дијете. Већина родитеља и ученика изражавају задовољство
школом коју похађају односно коју похађају њихова дјеца.Овакви
ставови обе категорије испитаника нису резултат њиховог
изражавања свеукупног задовољства појединим испитиваним
сегментима рада школе већ су више одраз њиховог свеукупног
односа према васпитно-образовној пракси школе.Повјерење дјеце
у родитеље илуструју сљедећи подаци:највећи број родитеља или
86,56% вјерују да би им се дијете без страха обратило уколико би
се десио било који проблем у вези односа са наставницима, и то
категорично тврди 75,00% а углавном сматрају да би им се дијете
обратило 11,56%. Само 4,20% родитеља сумња и не сматрају да
би им се дијете обратило за помоћ ако би се десио неки проблем
у вези с наставницима. Судећи према ставовима родитеља
међусобно повјерење ученика и родитеља као битан предуслов
добрих међусобних односа и повољне породичне климе, је у
већини случајева развијено и дјеца могу отворено разговарати о
проблемима с којима се сусрећу и тражити родитељску помоћ.
СОЦИЈАЛНИ РАД У ШКОЛИ
Правовремена подршка педагошко-психолошке службе
ученику је веома значајна. Стручни сарадници раде на пословима
којима се унапређује васпитно-образовни процес. Стручни
сарадници су: педагог, психолог, социјални радник и дефектолог
у основним и средњим школама Републике Српске. Обавезе и
одговорности стручних сарадника често се преклапају, па су
тимски рад, уска сарадња, заједничко планирање и свакодневна
комуникација и координација активности предуслов за постизање
добрих резултата. Истовремено, свако од стручних сарадника
има и уже поље специјалности, специфичне послове, приступе и
методе, којима доприносе заједничком дјеловању.Социјални рад
је на самом почетку у школама, док у предшколским установама
још увјек није заживио. У основним, средњим и специјалним
установама имамо 27 запослена социјална радника и то: основна
школа -8, средња школа -15 и специјалне установе-4.
Социјални рад у школи је дио јединственог социјалног рада,
заснован на научним знањима и практичним искуствима, који
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се остварују у васпитно-образовним установама са циљем да
допринесе успјешном остваривању њихових функција и да пружи
помоћ ученицима погођеним различитим социјалним проблемима,
угроженим разним врстама ускраћености или склоним ризичним
понашањима, да успјешно заврше школу коју похађају. Према
доступним информација, може се закључити да је Шведска
једна од европских земаља која има развијен школски социјални
рад и концепт његовог даљег развоја. Уведен је у школе крајем
осамдесетих година 20-ог вијека. У Републици Српској, социјални
рад уведен је у васпитно-образовне установе у новије вријеме.
Тачније, усвајањем нових закона о образовању, 2008. године,
као стручни сарадници у предшколској установи , основној и
средњој школи идентификовани су и социјални радници (Закон
о предшколском васпитању и образовању, Закон о основном
образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и
васпитању).
Школски социјални радник је дио стручне службе школе
и ради индивидуално и тимски. У континуираној сарадњи са
наставницима добија информације и индикаторе за своје дјеловање,
које почиње као индивидуални рад контактом са учеником, затим
његовим родитељима, посјетом породици и укључивањем других
стручњака у школи или на нивоу општине у којој школе дјелују, до
ублажавања или рјешавања проблема.
Социјални рад у школи је у функцији остваривања васпитнообразовног процеса и постизања резултата сваког ученика
понаособ, примјерених његовим психо-физичким способностима.
Огледа се у помагању ученицима у постизању задовољовајућих
школских успјеха, у савладавању различитих врста угрожености
и ризика, координацији и усмјеравању рада школе, породице,
локалне заједнице ради постизања школског успјеха дјетета,
укључивању свих активности које су усмјерене ка рјешавању
конфликата и неслагања између ученика, родитеља и наставника у
школи или особа повезаних са школом. Поред наведеног, социјални
рад у школи је стручна активност чији је задатак пружање помоћи
ученицима који су се нашли у ситуацији отежаног образовног,
емоционалног и социјалног развоја уопште. Социјалним радом
поспјешује се васпитно–образовно функционисање школе.
Социјални рад интервенише на тачкама на којима су ученици
у интеракцији са својим окружењем. Ученици из породица са
несређеним породичним односима, емоционално нестабилни и
социјално неприлагођени постају проблем у школи. Примјена
социјалног рада долази до изражаја код проблема материјалног
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положаја ученика и његове породице, социјалних односа у
породици, код сметњи у социјалном развоју испољеном у виду
проблемског понашања, васпитне запуштености, делинквенције
и неуспјеха у школи. Социјални радник у школи индентификује
ученике са проблемским понашањем, помаже родитељима у
рјешавању конфликта и ангажује, по потреби, и друге стручњаке
на рјешавању проблема (психолога, разредног старјешину,
наставника). Због породичних проблема, васпитне запуштености,
неоправданог изостајања са наставе, занемаривања, злостављања,
крађе, болести у породици, социјални радник школе сарађује са
Центрима за социјални рад, надлежним службама у домовима
здравља и МУП-у као и са представницима локалне самоуправе.
Социјални радници доносе у школу карактеристично посматрање,
знање, вриједности и професионалне активности, али и сопствене
ресурсе за процес промјене. Социјални радници имају своја
прошла искуства, информације и сазнајне структуре, различите
погледе на односе и предвиђања посљедица одређених односа.
Сваки радник доноси свој сопствени стил понашања у односима,
али има и обавезу сталне промјене својих перспектива у свјетлу
нових сазнања, актуелних чињеница везаних за ситуацију, нових
ресурса и слично. Социјални радници у школама треба да буду
отворени за нове методе рада и сарадњу кроз заједнички рад са
другим актерима којима је циљ промјена.
НЕКЕ ОД НАЈВАЖНИЈИХ УЛОГА СОЦИЈАЛНОГ
РАДНИКА
- упознавање и праћење социјално-економског статуса
ученика,
- идентификовање и континуирано праћење ученика који
се налазе у стању социјалне потребе и предузимање
одговарајућих мјера,
- сарадња са системом социјалне и дјечије заштите и другим
системима социјалне сигурности, покретање социјалних
акција у школи и заједници, формирање мрежа подршке
- упознавање наставника и школских органа са социоекономским статусом ученика, и мјерама које предлаже,
- рад са породицама угрожених ученика и информисање о
правима у системима социјалне сигурности,
- рад са ученицима са сметњама у психофизичком развоју,
- аналитичко-истраживачки рад,
- вођење документације о раду,
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- сарадња са друштвеном средином и другим институцијама
(мјесном заједницом, општинским службама, другим
школама, установама социјалне заштите, здравственим
установама, хуманитарним организацијама, спортским,
културним организацијама и друштвима),
- организовање социјално-хуманитарних акција
Социјални рад у специјалној установи усмјерен је на
укључивање дјеце и омладине са сметњама у развоју у друштветну
средину, разбијање предрасуда и стереотипа о овој популацији, а
све то путем организованих активности са вршњацима који немају
сметње.У погледу сарадње са родитељима омогућава се проток
информација које родитељима користе у испуњавању њихових
родитељских одговорности као и оснаживању родитељских
капацитета.
ЗАКЉУЧАК
Проучавање феномена злостављања ученика мотивисано је
чињеницом да је овај проблем трајно актуелан и да у данашњим
савременом свијету достиже забрињавајуће размјере. Настојали
смо да сазнамо да ли је та појава присутна у васпитнообразовној пракси наших основних и средњих школа. Резултати
до којих смо дошли говоре у прилог тврдње да постоје значајни
индикатори о присутности различитих облика злостављања
ученика. Најизраженији облик злостављања према резултатима
истраживања је психолошко
злостављање. Дуготрајно и
систематско психичко злостављање извор је бројних проблема
у у развоју младе личности (повлачи се у себе, нетрпељиво,
несоцијално, слабији успјех) а и касније у одраслој доби (агресивни,
осветољубиви, спремни да другима наносе зло). Међувршњачко
физичко злостављање присутно је у нашим школама, али такође
још увијек није употпуности напуштена пракса неких просвјетних
радника физичког кажњавања ученика и рад свих одговорних на
сузбијању овог облика злостављања ученика приоритетан је и
трајан задатак. На основу резултата нашег истраживања не можемо
нажалост елиминисати ни појаву сексуалног узнемиравања
ученика у нашим школама. Рад на елиминисању ове, са радом
школе неспојиве појаве, хитан је, приоритетан и трајан задатак
свих релевантних фактора. Друштво у цјелини, локална заједница,
родитељи, креатори образовне политике, институције које образују
наставнике и нарочито саме школе дужни су обезбиједити услове
у којима ће се сви ученици осјећати безбједни и заштићени. Јер
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школа је прије свих институција позвана да образује и васпитава,
пружа заштиту и сигурност свих ученика као и да сензибилише
и едукује ширу јавност, посебно дјецу, родитеље, наставнике о
постојању проблема насиља над дјецом и начином борбе против
насиља. Јер само у сигурној, емоционално топлој, демократској и
подстицајној средини сваки ученик може дати максимум од себе
и бити „здрав“ грађанин свог друштва. Дио приказаних резултата
нашег истраживања нас упућује на закључак да стручна служба
школе има огроман допринос у васпитно-образовном процесу.
Нажалост, мали број социјалних радника је запослено у основним
и средњим школама у Републици Српској. У наредном периоду
потребно је активније радити на промовисању и унапрјеђењу
социјалног рада у школи.
ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЈЕЂИВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА
У ШКОЛИ
1) ’’За унапрјеђење социјалног радника потребно је што више
семинара и обуке за различите теме везане за социјални рад’’;
2) ’’Едукација социјалних радника за рад са ученицима и
њиховим породицама, примјеном различитих метода и техника
рада – искуства из праксе и оспособити социјалне раднике за
радионичарски тип рада са дјецом’’;
3) ’’Подстицање на квалитетнију сарадњу са родитељима
ученика, придавање значаја укључивању родитеља у живот школе
и образовање и васпитање дјеце, промовисање солидарности и
хуманости у одрастању дјеце, едукација социјалних радника за
рад са дјецом са сметњама у психофизичком развоју и њиховим
породицама’’;
4) ’’ Стручно усавршавање и сталне едукације сигурна сам да
ће дати најбоље резултате’’.
РЕФЕРЕНЦЕ
„Поступање са дјецом и малољетницима у кривичном поступку“, I и II
циклус, Министарство правде Републике Српске,
Курс тренинга тренера „Стоп насиљу у породици“, Влада РС,
Учествовала на семинару на којем је реализован пројекат о
„Предузетништву“;
Обука: “Побољшање истражних капацитета за борбу против трговине
људима и реинтеграцију жртава трговине људима“, Министарство
за људска права БиХ;
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Учешће у јавној дебати „Успостављање минимума социјалне сигурности
и једнаких могућности“, Коалиција маргинализованих група у БиХКОМА;
Округли сто „Права дјетета и насиље над дјецом“, Омбудсмен за дјецу
РС;
Семинар „Глобално истраживање пушења код школске дјеце и омладине“,
Институт за јавно здравство РС;
Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља,
злостављања и занемаривања дјеце“;
Семинар „Инклузија Рома“, Делегација ЕУ БиХ;
Округли сто “Примјена протокола о поступању у случају насиља,
злостављања и занемаривања дјеце“;
Семинар „Заштита личних података“, Министарство за људска права
БиХ;
Семинар „Замка одрастања и криза савремене породице“, Министарство
за породицу омладину и спорт РС;
Семинар „Социјални рад у образовном систему - Подршка развоју
стандарда и капацитета социјалних радника у основним школама у
Републици Српској“.
Објавила стручни рад: „Примјена и унапређење инклузивног образовања
у Републици Српској - улога социјалног радника“у организацији
„Save the Children
Стручни симпозијум „Унапређење образовног система у области примјене
инклузивних принципа подучавања“, Министарства образовања,
науке, културе и спорта Унско-санског кантона.
Научно-стручни скуп „Солидарност у свијету који се мијења: Перспективе
и изазови за социјални рад и социјалну политику“, Факултет
политичких наука, Београд.
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ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И УЛОГА...

Svjetlana Ninkovic
STUDENT ABUSE AND THE ROLE OF A SOCIAL WORKER
IN SCHOOL
Resu me
The paper presents theoretical understandings relevant to the
problem being researched, more precisely, theoretical understandings
of child abuse in general and in school, with special reference to student
abuse and the role of social workers in school. When it comes to child
abuse at school, which is the focus of our research, we can differentiate:
- peer abuse - student abuse by adults. To that end, we looked at the
attitudes and opinions of students, parents and teachers about various
forms of psychological, physical and sexual abuse of students. Also, we
tried to find out the reactions of adults to these phenomena as well as
the trust of teachers and parents in class teachers and the professional
service of the school, the quality of teacher-student relations and the
satisfaction of students and parents with school. teachers and parents
about the presence of various forms of abuse of primary and secondary
school students,
The test covered:
- seventh and eighth grade students in primary and second and third
grade in secondary schools (1881 respondents),
- parents of surveyed students (1712 respondents),
- total teaching staff in schools (1355 respondents)
For the purposes of this research, ie to prove special hypotheses,
Likert-type estimation scales were used.
Part of the presented results of our research leads us to the conclusion
that the professional service of the school has a huge contribution to the
educational process. Unfortunately, a small number of social workers
are employed in primary and secondary schools in Republika Srpska. In
the coming period, it is necessary to work more actively on promoting
and improving social work at school.
Keywords: student abuse, school, social worker.

* Овај рад је примљен 19. јуна 2021. године, а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА
ПОРОДИЦА ДЕЦЕ С ТЕШКОЋАМА У
РАЗВОЈУ У ВРЕМЕ КРИЗЕ
Саже т ак
У раду се теоретски елаборирају карактеристике
функционисања породица деце с тешкоћама у развоју с посебним
освртом на њихово свакодневно функционирање у време посљедње
кризе из које су, по свему судећи произашле, многе негативне
промене које су имале неповољан учинак на живот свих људи.
Такођер кроз емпиријско истраживање које је посебно фокусирано
на права и положај деце с тешкоћама у развоју и њихове чланове
породица настоји се указати на њихов неравноправан положај и
прије посљедње кризе.
Кључне речи: дете с тешкоћама у развоју, породица, функциони
сање, криза.
УВОД
За сваког појединца породица има незамењиво место у одгоју
и развоју. Стога се може рећи да је породица друштвена заједница
у којој се остварују темељи целокупног човековог живота. Заправо
породица представља микро систем који једино може пружити
блиско, непосредно, интимно, осећајно и љубављу прожето озрачје
које је толико потребно младом бићу како би се несметано развило у
зрелу и моралну личност (Росић, 2005, 97-98). Она је као природна
заједница врло слојевита друштвена појава у којој се развија
особност детета и читав склоп односа и суодноса у њој и изван ње.
*
*
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Дакле, у одгоју детета највећу одговорност има његова породица
јер она је прва степеница где дете добија основу одгоја који се
касније током живота надограђује у разним одгојно-образовним
институцијама које дете похађа током свог живота. Родитељи су
ти који омогућавају детету прва искуства и могућности за развој
и све врсте учења и управо тако утичу на његов успех у периоду
образовања. С тим у вези породица је за сваку индивидуу од велике
важности, а посебну улогу има у развоју детета с тешкоћама у
развоју јер та деца дуже су везана за родитеље. Пратећи наведено
може се констатовати да су родитељи деце с тешкоћама у развоју
најчешће окупирани континуираном бригом о детету с тешкоћама
у развоју, те да због оптерећења неретко требају подршку важних
друштвених актера. Зато је неопходно за све породице, али посебно
за породице деце с тешкоћама у развоју да се у време криза омогући
адекватна потпора која може помоћи да се на сигуран начин носе
са ситуацијом, односно да се уложе напори како би се смањили
многи стресори, а посебно они који се односе на економску
нестабилност. Заправо породице деце с тешкоћама у развоју су
подложније сиромаштву и ван кризних ситуација јер најчешће због
континуиране бриге о детету с тешкоћама у развоју један родитељ
(најчешће мајка) није у могућности да равноправно партиципира на
тржишту рада и својим радом придоноси економској стабилности.
Управо наведено представља један од важних ограничења које
додатно отежава свакодневницу тих породица. Не треба заборавити
ни чињеницу да је њихов кућни буџет оптерећен специфичним
потребама детета с тешкоћама у развоју међу које неки аутори
(Lakićević, 2012:141) наводе: здравствену заштиту, предшколско
васпитање, све нивое образовања, оспособљавање за рад,
запошљавање, дружење са вршњацима, спортске и рекреативне
активности, културу и забаву. Иста ауторица (Lakićević, 2012)
истиче да су наведене потребе универзалне потребе на које имају
право сва деца, али када су у питању деца с тешкоћама у развоју и
одрасле особе с инвалидитетом разлика се огледа у томе што је за
њихово остваривање неопходно обезбедити посебне услове. Све
наведено намеће нужност укључивања многих важних друштвених
субјеката у превазилажењу многих препрека с којима се суочавају
породице деце с тешкоћама у развоју. Заправо у време криза,
посебно последње, тзв. корона кризе, из које су произашле многе
негативне промене и нови приступи у функционисању сваког
појединца неопходна је континуирана подршка како би се ублажио
негативан притисак на, ионако, неусловно функционирање
породица деце с тешкоћама у развоју.
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ПОРОДИЦА И ДЕТЕ С ТЕШКОЋАМ А У РАЗВОЈУ
Свака породица је као систем специфична и има развојну
перспективу која у већој или мањој мери овиси од повезаности
са социјалним контекстом. Дакле, за адекватно функционисање
породице, односно за позитивну породичну климу која
представља основни сегмент у одгоју и развоју сваке индивидуе
треба имати у виду да је недељива од друштва, али исто тако да
као засебан микро систем има незамењиво место у животу сваке
особе. Наведено посебно јер се у литератури (Čudina Obradović,
Obradović, 2006, 296) наводи да функционална, здрава и потицајна
породица живи у чистој и уредној средини, а сви чланови
придоносе одржавању породичне атмосфере. У функционалној
породици постоји и оквирна организација рада за сваког члана,
организирање заједничких активности, нпр. заједничких оброка,
слободног времена, излета и сл. Стога, чланови функционалне
породице имају неке важне заједничке вредности и приоритете,
као што су образовање, међусобно поверење, честа комуникација,
толерантност, поштовање индивидуалних слобода унутар
договорених граница и др. У светлу лакшег разумевања савременог
функционисања породице такођер треба узети у обзир чињеницу да
се кроз хисторију структура породице мењала тако да у модерним
друштвима, уместо традиционалне (више генерацијске) породице,
све се више говори о тзв. нуклеарној породици која представља
заједницу састављену само од родитеља и деце. Данас се нуклеарна
породица сматра основном јединицом друштва и местом у којем се
остварује људска репродукција - како биолошка, тако и друштвена.
Стога у свакој породици рађање детета најчешће је извор радости
и формирања нових осећања, а у браку који је до тада био без
деце долази до истинског формирања породице и развијања
основног породичног осећања које карактерише њежан, брижан и
заштитнички став. Међутим, рођење детета с тешкоћама у развоју
или њихово накнадно утврђивање представља снажан изазов и
претњу за родитеље, а спознаја о доласку на свет члана породице
који одступа од просека најчешће битно мења њено уобичајено
функционисање и одређује правац и ток њеног даљег развоја. Зато
су на самом почетку тог сазнања родитељи деце с тешкоћама у
развоју веома узнемирени, често нереални у својим очекивањима, а
у каснијем периоду изложени „бурн оут“ синдрому. За ублажавање
негативних последица развојне тешкоће на родитеље, корисно
дејство може да има разговор и размјена мишљења о томе које
потребе би било могуће задовољити, а да тога родитељ раније није
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ни био свестан. Затим, неопходно је подржати родитеље да истрају
у подршци детету да настави с дотадашњим активностима, али и
да се укључе у нове (Mitić, 2007). Заправо родитељи који подижу
децу с тешкоћама у развоју обично у потпуности морају да им
подреде живот, с тим да је родитељима ове деце неопходна подршка
заједнице што посебно долази до изражаја у модерним друштвима
где је у фокусу интересовања нуклеарна породицама у којима, за
разлику од више генерацијских, где су остали чланови породице
преузимали бригу о млађима и онима који требају додатну негу,
нема тко преузети ту бригу. Значај породице за дете произлази и
из чињеница да свако дете у породици чини прве кораке, изговара
прве речи, упија прве утиске о вањскоме свету, прима прве савете.
Сматра се да родитељи за нормални одгој детета имају кључну
улогу (Imširagić i Hukuć, 2010:15). Заправо родитељи који подижу
децу с тешкоћама у развоју обично у потпуности морају да им
подреде живот, с тим да је родитељима ове деце неопходна подршка
заједнице што посебно долази до изражаја у модерним друштвима
где је у фокусу интересовања нуклеарна породицама у којима, за
разлику од више генерацијских, где су остали чланови породице
преузимали бригу о млађима и онима који требају додатну негу,
нема тко преузети ту бригу. Значај породице за дете произлази и
из чињеница да свако дете у породици чини прве кораке, изговара
прве речи, упија прве утиске о вањскоме свету, прима прве савете.
Стога посао родитеља је тежак јер представља ангажман с пуним
радним временом у трајању од најмање осамнаест година. У првом
раздобљу живота, породица је најпогоднија средина за дететов
развој и одгој јер се у њој обликују први социјални ставови, навике
за ред и рад. Од ангажирања родитеља као одгајатеља детета овиси
целокупно формирање и касније понашање детета (Imširagić i
Hukuć, 2010:11). Зато се може рећи да је породица прва степеница
где индивидуа добија основу одгоја који се касније током живота
само надограђује јер родитељи су ти који омогућавају детету прва
искуства и могућности за развој и све врсте учења. Међутим,
родитељ детета с озбиљним или трајним здравственим проблемима
које имају посљедице на психички или физички развој индивидуе,
налази се у специфичној ситуацији јер такво дете треба своје
родитеље више него друга деца, а да би родитељ могао одговорити
свим изазовима у таквим ситуацијама неопходна је помоћ и подршка
целе заједнице. Бити родитељ детету с инвалидитетом посебно је
тешко у времену криза јер како неки аутори истичу „живети у кризи
значи живети у немиру“(Zambrano, 1987:356). Ако се узме у обзир
чињеница да су ти родитељи преоптерећени додатном бригом о
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детету с инвалидитетом онда се може констатовани да у односу
на остале породице, које су такођер подложне притиску друштва,
су оптерећене додатним „немиром“, односно такве породице теже
креирају животни амбијент неопходан за миран и спокојан живот
који представља претпоставку за здрав развој детета. Зато живот
у кризи за сваког појединца представља изазов, а посебно за оне
који су се из било којих разлога сусрели са потешкоћама и прије
кризе. Управо потешкоће у развоју индивидуе додатно придоносе
чињеници да ове скупине, посебно у времену негативних промена,
све више постају видљиво невидљиве скупине грађана у друштву.
ДИНАМИКА ОДНОСА У ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ С
ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ
Породице с децом с тешкоћама у развоју чешће од других су
подложне променама породичних односа како међу супружницима
тако и у односу према другим члановима. Моменат спознаје
родитеља, али и осталих најближих чланова породице о постојању
или о накнадно стеченој тешкоћи, може се рећи да остаје трајно
запамћен, јер је то сазнање које мења стил живота породице.
Зато како стручњаци истичу (Jusufbegović, 2017) родитељи од тог
момента у врло кратком периоду, пролазе кроз процес жаловања
и опраштања од фантазија које су претходно имали о детету, те
долази прије или после до фазе опоравка и прилагоде на нове
околности породичног живота. Најчешћа почетна емоционална
реакција на спознају тешкоће у развоју детета код родитеља је
порицање које најчешће представља стање процеса жаловања
које уобичајено долази прво од свих осталих стања јер је његова
сврха помоћ родитељима да се носе с губитком. Порицање,
заправо, амортизира почетни ударац и открива унутрашње снаге
за суочавање с реалношћу. Након порицања појављују се фазе
повлачења, потиштености, љутње, а могуће и очајања пред осећајем
беспомоћности. Чланови породице на различите начине носе се са
својим емоционалним реакцијама, при чему се неизбежно мења и
њихов међусобни однос. Уз суочавања и прихватања потешкоће код
детета често се појављује и одређена доза страха што представља
снажну емоционалну реакцију на опасност. То је веома непријатна
емоција која може бити кочница успеха. Ипак понекада страх може
имати и позитивне ефекте јер може бити извор додатне енергије
потребне за остваривање животних циљева.
У процесу жаловања кључни аспект опоравка породице је
пружање емоционалне подршке кроз саветовање (Jusufbegović,
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2017). Тиме се код родитеља покреће поступак суочавања с
тешкоћама и проналажења потицајних начина у бризи за дете с
једне и потискивања страха с друге стане, што свакако скраћује
период негације потешкоћа.
Ток жаловања јединствен је за сваког родитеља. Наведена
стања јављају се различитим редоследом, трају различито дуго
и могу се понављати јер свако ново раздобље дететовог живота,
као што је полазак у школу, адолесценција, и слично, освештавају
нове губитке и потичу појаву неких од стања жаловања. Оно
што је важно за свакодневно функционисање родитеља деце
с тешкоћама у развоју, јесте могућност да испоље емоције и
могућност за искрен и отворен разговор с блиским особама, с
другим родитељима и стручњацима под условом да им је стручни
третман редовно доступан. Важност доступности третмана
посебно се показао важним у време актуалне кризе јер кроз
стручну емоционалну подршку указује се посебна важност тим
породицама, али се и указује разумевање за специфичну ситуацију
у којој се налазе. Такође се на неки начин може утицати на
развијање свести шире заједнице о томе, да свака породица у којој
одраста дете с тешкоћама, на многе начине прелази своје границе,
у емоционалном, социјалном, финанцијском аспекту породичног
живота, а због чега неретко родитељи врло лако остају без залиха
своје енергије.
Због свега горе наведеног, живот с дететом с тешкоћом у развоју
од родитеља захтева прелажење личних граница издржљивости
те занемаривање важних личних потреба (Milić Babić, 2012:214).
Како истиче иста ауторица (Milić Babić, 2012) способност
родитеља у сучељавању са стресним околностима везаним уз
подизање детета с тешкоћама у развоју овиси о личној снази особе,
социоекономским ресурсима и система подршке. У литератури
се могу наћи неки типични обрасци понашања родитеља деце с
тешкоћама у развоју који обликују њихов партнерски однос. Тако
према Леутар и Старчић (2007) мајка се, при бризи за новорођенче
или дете с тешкоћама у развоју, несвесно удаљава од супруга.
Осећај напуштености може пак супруга удаљити од породице као
начин самозаштите. С друге стране, у неразвијеним земљама света,
још увек можемо наићи на традиционалан приступ окривљавања и
напуштања мајки деце с тешкоћама у развоју од стане очева детета
(Masulani-Mwale, 2016).
Сви проблеми с којима су се суочавале породице у којима је
један члан с тешкоћама у развоју додатно су усложњени у време
„корона“ кризе која је свим људима донела нову стварност и
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нужност да се прилагоде новој свакодневници што је посебно
тешко било породицама у којима је једна индивидуа с потешкоћама/
инвалидитетом јер деца с тешким инвалидитетом и комбинованим
тешкоћама теже од осталих се прилагођавају новим правилима, а
посебно тешко, је било прилагодити „онлине“ систем образовања
одређеним категоријама деце с тешкоћама у развоју. С проблемима
у свакодневном функционисању у време пандемије, посебно у
време тоталног затварања, суочене су биле све породице што је и
довело до повећања насиља.(Gatarić, 2020). Међутим са свим тим
проблемима због специфичности у функционисању посебно су
биле погођене породице деце с тешкоћама у развоју.
УТИЦАЈ КРИЗЕ НА ЖИВОТ ПОРОДИЦА ДЕЦЕ С
ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ
У најширем смислу речи под кризом се подразумева нестабилна
ситуација у друштвеним, политичким или економским пословима.
Неки аутори (Ivanović, 2014) истичу да криза има блиско значење с
раскрижјем, неким критичним тренутком кад је потребно сагледати
претпоставке, хипотезе, предвиђања и инвентивно оценити кризну
ситуацију. Без обзира на различите приступе у дефинисању
термина треба узети у обзир и заједничке карактеристике свих тих
приступа у одређивању кризе, а то су негативне промене које имају
исто тако негативан утицај на живот сваког поједина, а посебно
на живот оних који припадају скупини социјално искључених
и изван кризног контекста. Управо у скупину грађана за коју се
веже континуирана социјална искљученост су породице деце с
тешкоћама у развоју за које криза засигурно, у најмању руку, значи
продубљивање проблема с којима су се и раније суочавали. Заправо,
још у првој деценији 21. века, тачније у време економске кризе која
је наступила 2008. године, сегментација реалности у аутономним
сферама као што су економска, политичка, социјални и културна
је довела до сепарације између знања и акције, знања и чињења,
теорије и праксе (Jugović; Brkić, 2013), а што је још тада обележило
негативан статус породица деце с тешкоћама у развоју. Негативан
статус тих чланова заједнице само је усложњен у току последње
кризе изазване пандемијом, те је може се рећи више него икада
дошло до игнорирања важности индивидуалне субјективности
човека и значаја улоге његове свести у уобличавању друштвеног
свет“ (Jupp, 2006, prema: Brkić; Jugović 2013). Управо наведено је
разлог недовољног укључивања социјалних актера у креирању
прихватљивих мера, посебно у време тоталног и делимичног
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лоцкдоwна, када су више него икада родитељи деце с тешкоћама
у развоју били препуштени сами себи и решавању, нових
наметнутих свакодневних потешкоћа. Заправо, прилагођавањем
услуга социјалне заштите која је кључна за остваривањем већег
благостања ове скупине грађана, посебно у време посљедње
кризе, као да је заборављено. Очито да су негативне промене
произашле из криза разлог редуцираног издвајања за остваривање
већег благостања најискључивијих скупина. У вези с наведеним
неопходно је споменути и чињеницу да ниво социјалне заштите је
увек овисан од нивоа економског развоја, демографских промена,
стопе незапослености и осталих институционалних, социјалних и
економских фактора. Стога живот социјално искључених скупина
и у времену актуелне кризе углавном овиси од нивоа развоја
друштва прије кризе. С тим у вези пружање подршке и помоћи
деци с тешкоћама у развоју, њиховим члановима породице и
осталим особама с инвалидитетом углавном овиси од нивоа развоја
одређене земље, али и од заинтересованости друштвених актера
за креирање акција чија реализација значи већи квалитет живота
социјално искључених групација. Пратећи наведено логично је да
у државама где се иначе бележе мања интересирања за социјалну
заштиту становништва се не могу, ни у времену посљедње кризе,
очекивати и бољи услови живота било које социјално искључене
скупине становника укључујући и децу с тешкоћама у развоју.
Такође се неретко у време криза истиче одговорност појединца за
самога себе при том заборављајући да породице деце с тешкоћама
у развоју могу створити боље животно озрачје само у ситуацији
да је систем прије кризе створио претпоставке за то. Међутим у
друштвима где се и раније није много улагало у квалитет живота
најискљученијих скупина становника свакако да је панедмија само
продубила проблеме, а при том социјални актери, који су требали
показати интерес за ове чланове породица, на жалост као и до сада су
више усмерили своје активности ка пружању помоћи онима који су
због кризе погођени традиционалним проблемима (незапосленост
и сиромаштво). (Gadžo-Šašić, 2018). Посебан проблем у времену
пандемије изазвао је прелазак образовања из редовног у онлајн
режим. Како истичу неки аутори (Tonković; Pongračić; Vrsalović,
2020) врхунац кризе изазване пандемијом ЦОВИД-19 узроковао
је да готово 1.6 милијарди ученика диљем света, у 195 држава,
није могло користити своје учионице. Школе су биле већим делом
затворене, а ученицима су ускраћене образовне могућности, што је
оставило дугорочне друштвене и економске последице. Наведеним
проблемом су посебно биле погођене породице деце с тешкоћама у
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развоју на које је пребачен терет одговорности за образовање деце без
обзира на врсту потешкоће и дотадашње финансијске могућности.
Заправо родитељи су ти који су били у обавези да створе услове
за тзв. „мрежно“ учења. Наравно да наведени приступ учења се
упражњавао и раније у школама, а имао је углавном сврху увођења
модерних технологија у учењу, али за децу с тешкоћама у развоју
и њихове чланове породица примена таквог приступа учењу овиси
првенствено од врсте тешкоће, а затим од имовинске могућности
породица. Стога иако мрежна настава постаје незаобилазна у
тренутној глобалној ситуацији у којој још увек влада несигурност
не треба заборавити обавезу заједнице да преузме одговорност
за образовање и задовољавање осталих потреба најрањивијих и
најискљученијих чланова заједнице. Наиме иако су забележене
подршке породицама са имовински слабијом ситуацијом кроз
донацију уређаја за праћење наставе и кроз интернет прикључке
ипак су заборављени они најрањивији, а то су породице деце с
тешкоћама у развоју које, и поред да су имале адекватну опрему,
због специфичности у развоју детета нису били у могућности да
се прилагоде захтевима онлине наставе. Зато свако друштво, ако
није раније, треба да у наредном периоду преузме одговорност за
креирање тзв. универзалног дизајна који према УН Конвенцији
о правима особа с инвалидитетом представља дизајнирање
производа, окружења, програма и услуга тако да сва лица могу
у највећој могућој мери да их користе без додатних адаптација
(чл. 2). Међутим, према појединим ауторима (Gadžo-Šašić, 2020)
унаточ чињеници, што је у првој деценији 21. века усвојена УН
Конвенција о правима особа с инвалидитетом, која прецизније
него било који дуги међународни документ нормира основна права
особа с инвалидитетом укључујући и децу с тешкоћама у развоју,
на жалост, њихов положај није много бољи. Узрок наведеном може
се наћи у кризама које су обележиле нови век.
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Основни циљ истраживања је обезбеђивање подршке
породицама деце с тешкоћама у развоју, посебно у време негативних
промена које су произашле из последње кризе. Истраживањем су
сакупљене информације о проблемима и ограничењима с којима
се породице деце с тешкоћама у развоју суочавају што је посебно
било изражено у време тоталног лоцкдоwна. Наиме сегмент
проучавања отежавајућих околности у којима живе породице деце
с тешкоћама у развоју у односу на породице које немају децу с
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тешкоћама у развоју нису довољно у фокусу интересовања биле ни
прије пандемије. Стога као циљ проведеног истраживања може се
навести и подизање свести о могућностима и способностима ове
деце, те упознавање заједнице о проблемима с којима се суочавају
њихове породице, посебно у периоду похађања онлине наставе.
МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања о карактеристикама функционисања
породица деце с тешкоћама у развоју добијени су применом
анкетног упитника који се састојао од 8 питања затвореног и 4
питања отвореног типа. Истраживањем је обухваћено 55 родитеља
деце с тешкоћама у развоју који живе на подручју Кантона Сарајево
у Федерацији Босне и Херцеговине.
Табела бр.1: Основне карактеристике испитаника

Сполна структура

Старосна структура

Брачни статус
испитаника

Радни однос испитаника

M

8

Ж

47

Од 24 дo 40 година

36

Више од 41. године
старости

19

Ожењен/удата

50

Растављен/a

3

Удовац/удовица

2

Запослен/a

21

Незапослен/a

34

Од укупног броја испитаника учествовало је 47 особа
женског спола и 8 мушког. Родитељи су онлине упитник попуњавали
у периоду од априла до маја 2020. године. Из табеларног приказа
евидентано је учешће већег броја родитеља који нису у радном
односу што потврђује већ наведену чињеницу да обично унутар
породица деце с тешкоћама у развоју један родитељ не ради јер
немају типичну подршку у виду вртића, а што указује и на већи
ризик од сиромаштва породица које се брину о детету с тешкоћама
у развоју. Према презентираним подацима такођер је евидентно да
је обухваћено 36 испитаника старосне доби до 40 година док је
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њих 19 старије од 40 година. Што се тиче брачног статуса иако
инвалидитет отежавајуће утиче на очување брачне заједнице ипак
је већина испитаника, њих 50, у брачној заједници. Наведени
податак указује и на чињеницу да у одређеним ситуацијама дете с
тешкоћама у развоју може и да ојача брачну везу, те с тим увези да
придонесе јединственој бризи о члану породице којем је неопходна
додатна брига и њега.
Табела бр. 2:Основне карактеристике деце с тешкоћама у развоју
Старосна доб деце
испитаника

Класификација деце с
тешкоћама у развоју

Од 1 до 10 година

29

Више од 10 дo 18 година

26

Дете са оштећеним
чулом вида

1 (1.8 %)

Дете са поремећајем у
говору

12 (21.8 %)

Дете са интелектуалним
тешкоћама

1 (1.8 %)

Дете с оштећеним чулом
слуха

-

Дете с телесним
оштећењем

12 (21.8 %)

Дете с комбинованим
потешкоћама

29 (52,7%)

У истраживању о карактеристикама функционисања породица
деце с тешкоћама у развоју с посебним нагласком на време кризе
учествовало је укупно 29 родитеља чије дете с тешкоћама припада
старосној доби до 10 година, док је 26 оних чија деца припадају
скупини деце од 10 до 18 година. Што се тиче врсте потешкоће код
деце чији су родитељи узели учешће у овом истраживању евидентно
је да је највише родитеља деце с комбинованим сметњама (52,7 %)
што не изненађује обзиром да ниво укључености породица деце с
тешкоћама у развоју и прије пандемијске кризе је овисио од типа
потешкоће коју имају, места где живе и културе или слоја којем
припадају. Узимајући у обзир наведено није тешко закључити да
управо породице деце с комбинованим тешкоћама су се суочавале
са вишеструком искљученошћу и прије пандемије, односно да
је новонастала криза додатно негативно утицала на свакодневно
функционисање поготово тих породица.
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Табела бр.3: Кључни показатељи потешкоћа у свакодневном
функционисању породица деце с тешкоћама у развоју
Прихваћеност породице и деце
од стране осталих чланова
заједнице прије пандемије

Враста помоћи коју остварује
породица деце с тешкоћама
у развоју од државе прије и у
време пандемије

Информисаност о правима
породица деце с тешкоћама у
развоју
Слагање са тврдњом:
„Породице деце с тешкоћама
у развоју у време пандемије
наилазе на додатно
отежавајуће околности
које представљају баријере
у њиховом свакодневном
функционисању “
Слагање са тврдњом:
„Недовољна укљученост
државних органа и институција
отежава свакодневно
функционисање породица деце
с тешкоћама у развоју”
Слагање са тврдњом:
„Учесталије бесплатне сручне
услуге/третмани би олакшале
родитељима бригу о деци с
тешкоћама у развоју”

У потпуности
Делимично
Неприхваћени
Новчана и друга материјална
помоћ
Оспособљавање за живот
и рад
Смештај у установе
социјалне заштите
Услуге социјалног и другог
стручног рада
Кућна њега и помоћ у кући
Дa
Нe
Делимично
У потпуности се не слажем
Донекле се не слажем
Нити се слажем нити се не
слажем
Донекле се слажем

29 (52,7%)
26 (47,3%)
-Т

У потпуности се слажем

-

У потпуности се не слажем
Донекле се не слажем
Нити се слажем нити се не
слажем
Донекле се слажем
У потпуности се слажем
У потпуности се не слажем
Донекле се не слажем
Нити се слажем нити се не
слажем
Донекле се слажем
У потпуности се слажем

46 (83,6 %)
9 (16,4 %)

35 (63.6 %)
3 (5.5 %)
4 (7.3 %)
13 (23.6 %)
26 (47.3 %)
7 (12.7 %)
22 (40 %)
46 (83,6%)
2 (3,6 %)
1 (1,8%)
6 (10,9 %)

51 (92,7 %)
4 (7,3 %)
-

Кључна активност у пружању подршке породицама деце с
тешкоћама у развоју је развијање свести о њиховим способностима
и могућностима што представља и једну од основних претпоставки
за њихово прихваћање. Међутим према презентираним подацима
иако се 29 од укупно 55 испитаника изјаснило да су прихваћени
од стране осталих чланова заједнице не треба занемарити ни не
тако малу групу испитаника, њих 26 (47,3 %) који су поделили свој
став да нису у довољној мери прихваћени у заједници у којој живе.
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Наиме ако се узме у обзир чињеница да су овим истраживањем
обухваћени испитаници који живе у урбаним срединама и који су
уз то и чланови удружења што на самом старту их чини члановима
заједнице који остварују више контаката и који стога имају више
могућности за превазилажење свакодневних потешкоћа у односу на
оне који живе у руралним срединама и који нису чланови удружења
онда добивени резултати сами по себи говоре о тежини проблема с
којима се суочавају ови чланови заједнице. Међутим, охрабрујући
је и податак да се нити један испитаник није изјаснио да је у
потпуности неприхваћен од стране заједнице јер родитељи који
подижу децу с тешкоћама у развоју обично у потпуности морају да
им подреде живот, тако да је родитељима ове деце неопходна бар
делимична подршка друштва како у време криза тако и у времену
које није бременито негативним променама произашлим из криза.
Према Закону о основама социјалне заштите, заштите цивилних
жртава рата и заштите породице с децом ФБиХ корисници права
из области социјалне заштите уз: децу без родитељског старања,
одгојно занемарену децу, одгојно запуштену децу, децу чији је
развој ометен породичним приликама, материјално неосигуране и
за рад неспособне особе, старије особе без породичног старања,
особе са друштвено негативним понашањем, особе и породице
у стању социјалне потребе којима је услед посебних околности
потребан одговарајући облик социјалне заштите, су и деца с
тешкоћама у развоју, односно како се наводи у самом тексту Закона
особе с инвалидитетом и особе ометена у физичком или психичком
развоју (чл. 12). Према одредбама истог Закона (чл. 14) то су:
слепе и слабовиде особе, глухе и наглухе, особе са поремећајима
у говору и гласу, са оштећењима организма и трајним сметњама у
физичком развоју, особе са сметњама у психичком развоју (лаког,
умереног, тежег и тешког степена) и особе са комбинираним
сметњама (вишеструко ометена у развоју). Права из социјалне
заштите која се могу остварити су: новчана и друга материјална
помоћ, оспособљавање за живот и рад, смештај у установе
социјалне заштите, услуге социјалног и другог стручног рада,
кућна њега и помоћ у кући (чл. 19). Према добивеним резултатима
евидентно је да највише испитаника, њих 35 (63.6 %) остварује
право на новчану и другу материјалну помоћ. Од 55 испитаника,
њих 13 (23.6 %) остварују право на кућну негу и помоћ у кући, док
само 4 (7.3 %) испитаника остварује право на услуге социјалног
и другог стручног рада. Право на оспособљавање за живот и рад
остварују свега 3 (5.5 %) испитаника. Презентирани подаци указују
да након успостављања дијагнозе, родитељи неретко не остварују
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право на услугу социјалног и другог стручног рада. Чини се да су
најчешће препуштени сами себи, тако да се истовремено морају
суочити с тешком дијагнозом и чињеницом да се најчешће немају
коме обратити за даљу помоћ и подршку о чијој важности је већ
било речи. У таквим околностима великом броју тих родитеља
интернет је једини извор информација (и дезинформација) о
томе шта се дешава с њиховим дететом, како му могу помоћи,
те како могу остварити права која им припадају. Све наведено је
додатно усложњено у време последње кризе. Стога је неопходно
уложити веће напоре у стварању веће доступности права на
услугу социјалног и другог стручног рада јер је то кључно право
од којег зависе многа друга права, али и начин превазилажења
многих свакодневних потешкоћа које произилазе из специфичног
функционисања.
Према презентираним резултатима свега 26 (47.3 %)
испитаника је одговорило да су информисани, њих 22 (40 %) је
одговорило да су делимично информисани о правим која имају,
док је 7 (12.7 %) испитаника одговорило да није информисано
о тим правима. Породице деце с тешкоћама у развоју које нису
информисане о својим правима, те на који начин та права могу
остварити, имају додатне потешкоће које се вежу за свакодневницу.
Иначе презентирани подаци су поражавајући посебно ако се има у
виду да се не организују никакве активности како би се породице
деце с тешкоћама у развоју информирале и о тако оскудним
правима. Додатно отежавајућу чињеницу чини то што се у време
посљедње (пандемијске) кризе, али ни осталих криза које су
обележиле прве деценије 21. века није урадило ништа по питању
унапређења услуга/права која имају деца с тешкоћама у развоју и
њихове породице. Наведено упућује на закључак да су те породице
углавном препуштене саме себи при том остварујући минимум и
то оних „традиционалних“ права.
Пратећи све наведено не изненађује податак да се већина
испитаника, тачније њих 46 (83.6 %) у потпуности сложило с
тврдњом да породице деце с тешкоћама у развоју наилазе на
свакодневне отежавајуће околности које представљају баријере у
њиховом свакодневном функционисању, што је евидентно посебно
у време панедемије, а што се у коначници одражава негативно на
њихов квалитет живота.
Такођер се већина испитаника (њих 46 или 83.6 %) слаже с
тврдњом која гласи: „Недовољна укљученост државних органа
и институција отежава свакодневно функционисање породица
деце с тешкоћама у развоју”. Презентирани резултати указују да
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је неопходан већи ангажман владајућих субјеката свих нивоа у
превазилажењу потешкоћа с којима се суочавају породице деце
с тешкоћама у развоју. Наведено је посебно важно у времену
кризе која још траје, али и у свим осталим околностима које су
бремените негативним променама јер само заједнички ангажман
свих политичких структура може получити системска решењима.
О препуштености породица самима себи додатно сведочи
спознаја да већина родитеља самостално плаћа редовне стручне
третмане деци с тешкоћама у развоју, а све у циљу унапређења
способности детета за обављање свакодневних активности. Уколико
се узме у обзир чињеница да квалитет живота те деце зависи од
подршке и третмана стручњака (логопеда, дефектолога) онда не
изненађује да се чак 51 (92.7 %) испитаник сложило с тврдњом
да „Учесталије бесплатне услуге логопеда, дефектолога и осталих
стручњака би олакшале родитељима бригу о деци с тешкоћама у
развоју”. Није тешко закључити да за свакодневни успех деце с
тешкоћама у развоју непроцењиву и незамењиву улогу има учестао
и континуиран рад са едуцираним стручњацима. Међутим, будући
да динамика бесплатних третмана стручњака не прати потребе ове
деце родитељи су приморани сами тражити и финансирати услуге
логопеда, дефектолога и осталих стручњака што на крају додатно
оптерећује њихов буџет, а родитељи који нису у могућности
приуштити тај вид подршке, по свему судећи, дете остаје без,
може се рећи, кључне услуге за њихов даљни развој. Стога се са
сигурношћу може истакнути важност обезбеђивања доступности
бесплатног стручног третмана за даљњи развој ове деце.
ЗАКЉУЧАК
Свакодневница породица деце с тешкоћама у развоју је
бременита препрекама и ограничењима због чега су управо они
припадници најмаргиналнијих скупина у заједници. Заправо то
је скупина грађана, како је и потврђено истраживањем, која се
чешће од осталих суочава с дискриминацијом кроз негативне
ставове, али и недостатком адекватних политика и на тај начин
им се онемогућује да остваре равноправно загарантована права на
здравствену заштиту, образовање, социјалну заштиту, једном речју,
на све оно што би им у коначници помогло у бољем функционисању.
Показатељи реализованог истраживања су да потешкоће породица
деце с тешкоћама у развоју чини то што није у довољној мери
развијена могућност остваривања прописаних права, али и
чињеница да важни социјални актери нису довољно укључени у
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креирање мера чија би реализација значила боље услове живота
за те породице. Наведеном треба додати и незаинтересованост у
решавању тих проблема и недовољна подршка шире заједнице у
време пандемије када су сви суочени са одређеним ограничењима,
а у таквом амбијенту у посебно незавидној позицији су били
чланови заједнице који су се због специфичних услова и прије
криза били погођени проблемом социјалне искључености односно
са мањом могућношћу остваривања социјалних, економских и
културних права.
У вези с наведеним посебно су истакнута ограничења у
свакодневном деловању породица деце с тешкоћама у развоју
што је углавном уветовано неразумевањем и неприпремљеношћу
околине. Овде треба истакнути потешкоће с којима су биле
погођене ове породице у процесу реализације мрежног одржавања
наставе у време потпуног и делимичног лоцкдоwна. Заправо,
кључна чињеница је да ни најбољи уређај и најбржи интернет не
може помоћи овој деци у квалитетном похађању онлине наставе,
а управо је то оно на што се није обраћала пажња, посебно на
почетку пандемије. Због свега наведеног неопходно је радити на
освештавању друштва о присутности деце с тешкоћама у развоју
у друштву, о њиховим правима, али и могућностима што, једино
уколико се посматра у целини, може ублажити негативну позицију
ових чланова заједнице. Како истичу неки аутори (Ковачевић,
2020) да би се постигао жељени резултати у овој сфери, требало
би се пратити Добровољни Европски оквир квалитета за социјалне
услуге где су дефинисане смернице које упућују на критеријуме
који би обезбедили адекватан развој услуга и то: доступност
кориснику, приступачност, економска исплативост и одрживост у
заједници, усмереност ка кориснику што се односи на чињеницу
да услуге треба да буду флексибилне према потребама корисника,
да имају континуитет и да су утемељене на истраживању, односно
на резултатима праћења и процене квалитета.
Стога, у сврху осигурања нормалног животног ритма деце
с тешкоћама у развоју, али и њихових породица сви чланови
друштва дужни су, у складу са својим могућностима, придонети
њиховој инклузији у друштво. Несумњиво да из презентираног
произлази да је потребно дефинисати привилегије и олакшице
које они требају имати, оформити званичну институцију која би се
континуирано бавила проблемима ове деце и њиховим породица,
али и да одговорне структуре изнађу начин финансирања стручних
третмана који су кључни за стицање сазнања за самостално
функционисање. Као и сваки други, и проблем ове деце и њихових
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породица треба решавати системски. Они су деца с тешкоћама у
развоју, а друштвене структуре треба да придонесу да постану
видљиви у друштву.
Најактуелнији покушај да се, иако не системски, помогне
овим породицама огледа се у уложеним напорима у креирање
Предлога закона о родитељима неговатељима Федерације Босне
и Херцеговине чији је циљ да се једом од родитеља особа с
инвалидитетом призна право на статус „родитеља неговатеља“, те
да му се омогући месечна накнада у висини износа нето најниже
плате у ФБиХ, али и право на пензијско и инвалидско, здравствено,
као и осигурање за време незапослености. Да би се наведени
пример подршке сматрао системским закон са истим правима би
требао бити креиран и усвојен у РС-у и Дистрикту Брчко. Било
како било остаје да време покаже да ли ће остатак БиХ територије
кренути стопама обогаћивања квалитете живота породица деце с
тешкоћама у развоју. Такођер време ће показати ниво примене, али
и учинковитост предложених одредаба.
РЕФЕРЕНЦЕ
Čudina Obradović Mira, Obradović Josip, „Psihologija braka i obitelji“,
Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2006
Gadžo-Šašić Sabira, „Socijalni rad s osobama s invaliditetom“, Fakultet
političkih nauka, Sarajevo, 2020
Gadžo-Šašić Sabira, „Socijalni rad i socijalni razvoj: izazovi i mogućnosti u
prvim decenijama 21. vjeka“, DHS, Tuzla,, 2018, str. 387-400
Gatarić Tanja, „Porast nasilja u porodici tokom pandemije“, 2020, preuzeto
sa: BiH: Porast nasilja u porodici tokom pandemije, preuzeto sa: https://
ba.voanews.com/a/bih-nasilje-u-porodici-pandemija/5476868.html
Imširagić Amra, Hukić Đana, „Roditelji-odgajatelji djece s teškoćama u
razvoju“, Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i
praksu, 2010, str. 9-18
Ivanović Vesna „Pojam krize: konceptualni i metodološki aspekti“,
Međunarodne studije, Zagreb, 2014, str. 9-29
Jugović Aleksandar, Brkić Miroslav „Socijalni rad u Srbiji u kontekstu
ekonomske krize i društvene transformacije“, Letopis socijalnog rada,
Zagreb, 2013, str. 91-112
Jusufbegović Sanja, „Emocionalna podrška obitelji dece s teškoćama u razvoju“,
2017, preuzeto sa: https://www.poliklinika-djeca.hr/za-roditelje/stresnidogadaji/emocionalna-podrska-obitelji-djeteta-s-teskocama-u-razvoju/
Kovačević Simona Anikca, „Evalvacija postojećih mera i usluga namenjenih
porodicama dece sa smetnjama u razvoju“, Socijalna politika br. 03,
2020, str. 37-50
- 63 -

Сабира Гаџо-Шашић, Мерсиха Бихорац-Хаџимуховић  КАРАКТЕРИСТИКЕ...
Lakićević Mira, „Socijalna integracija osoba sa invaliditetom“, Fakultet
političkih nauka, Beograd, 2012
Leutar Zdravka, Starčić, Tanja, „Partnerski odnosi i dijete s poteškoćama u
razvoju“, Letopis socijalnog rada 2007, 14 (1), str. 27-58
Masulani-Mwale i sur.,“ Parenting children with intellectual disabilities“,
Malawi: the impact that reaches beyond coping? Child: care, health and
development, 42, 6, 2016, str. 871–880
Milić Babić Marina, „Obiteljska kohezivnost u obiteljima djece s teškoćama u
razvoju“, Nova prisutnost 10, 2012, str. 207-224
Mitić Marija, “Hraniteljstvo kao izazov”, Familia, Beograd, 2007
Mitić Marija, “Porodica i stres”, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta,
Beograd, 1997
Parlament FBiH, „Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite porodice sa decom“,“Sl. list FBiH”, br. 36/99, 1999
Rosić Vladimir, „Odgoj, obitelj, škola“, Mala enciklopedija odgoja, Rijeka:
Žagar, 2005
Tonković Aleksandra, Pongračić Luka, Vrsalović Predrag, „Delovanje
pandemije Covid-19 na obrazovanje diljem sveta“, Časopis za odgojne i
obrazovne znanosti Foo2rama, Slavonski Brod, 2020, str. 121-134
UN, „Konvencija o pravima osoba s invaliditetom“, 2006
Zambrano, María, „La vida en crisis”, u: Hacia un saber sobre de alma, Alianza
editorial, Madrid, 1987

- 64 -

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр. 02-2021

стр: 47-65

Sabira Gadžo-Sasic
Mersiha Bihorac-Hadžimuhović
CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING OF FAMILIES OF
CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN
TIMES OF CRISIS
Resume
The paper theoretically elaborates the characteristics of the
functioning of families of children with disabilities with special reference
to their daily functioning during the last crisis, which apparently
resulted in many negative changes that had an adverse effect on the
lives of all people. Also, through empirical research that is particularly
focused on the rights and position of children with disabilities and their
family members, it seeks to point out their unequal position even before
the last crisis.
Keywords: a child with developmental disabilities, family, functioning,
crisis.

* Овај рад је примљен 07. јуна 2021. године, а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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ПОДРШКА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА РАЊИВИМ
ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА ТОКОМ
ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ1
Саже т ак
Последње глобалне кризе допринеле су појачаној рањивости
одређених друштвених група и поставиле изазов пред државним
сектором да обезбеди друштвене мреже подршке и солидарности
као директан одговор на кризом нарушено социјално благостање.
Организације цивилног друштва, које традиционално спроводе
активности подршке рањивим друштвеним групама, препознате су
као важан актер у ублажавању последица криза, како на глобалном
нивоу, тако и у Републици Србији у последње три декаде.
На основу анализе садржаја релевантних докумената и
спроведеног емпиријског истраживања у коме је учествовало
двадесет организација цивилног друштва, у овом раду се настоји
одговорити на основно истраживачко питање: каква је улога
цивилног сектора у превазилажењу последица криза у Републици
Србији? Са посебним фокусом на кризу изазвану пандемијом
COVID-19, циљеви истраживања су приказ деловања цивилног
сектора у Републици Србији у превазилажењу последица
кризе и мапирање изазова у спровођењу активности подршке и
suzana.mihajlovic@fpn.bg.ac.rs
danijela.pavlovic@fpn.bg.ac.rs
1 Чланак је настао на основу излагања на научној конференцији „Солидарност у свету
који се мења: перспективе и изазови за социјални рад и социјалну политику“, одржане 4.
јуна 2021. године на Универзитету у Београду - Факултету политичких наука, као и под
окриљем научног пројекта „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја (број пројекта: 179076).
∗

∗∗
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међусекторске сарадње са јавним сектором у Републици Србији.
Налази истраживања показују да је цивилни сектор наставио да
обезбеђује подршку рањивим групама у измењеним околностима
током пандемије COVID-19, као и да развија нове активности
подршке у складу са потребама рањивих група. Остварена је
интензивна сарадња са другим организацијама цивилног друштва,
док је примереност и ефективност подршке рањивим групама коју
пружа државни сектор оцењена најлошије, као и квалитет сарадње
између цивилног и јавног сектора у превладавању последица кризе.
Цивилни сектор у Републици Србији представља значајну мрежу
подршке рањивим групама, чије се активности подршке нарочито
интензивирају у ситуацијама кризе, док су домети ове подршке
ограничени услед нестабилних извора финансирања и изостанка
сарадње са јавним сектором.
Кључне речи: цивилни сектор, рањиве
пандемија, изазови.

друштвене

групе,

УВОД
Постмодерно друштво изложено је новим ризицима по
социјално благостање грађана, који више нису засновани на
традиционалним ризицима од старости, болести и незапослености,
већ на различитим врстама несигурности које произлазе из
нарастајућих изазова глобализације и постиндустријског друштва.
Савремене државе усмерене су ка превладавању ових ризика
путем програма и мера као део уобичајених одговора државног
сектора у обезбеђивању социјалне сигурности грађана, док се
са перспективе политичких наука и јавне политике овом сектору
приписује и кључна улога у управљању ризицима и кризом у
ситуацијама изванредних претњи по појединца, институције и/или
друштво (природне катастрофе, претње људском благостању и др)
(Drennan, McConnell, and Stark 2014).
У контексту метеорског успона организација цивилног
друштва (Brass et al. 2018) и ограниченог капацитета државног
сектора да пружи подршку грађанима у областима благостања,
запошљавања, здравља и образовања, у академској литератури
последње две декаде 20. века расте интересовање за активности
цивилног сектора као средњег пута између тржишта и државе
у обезбеђивању благостања (Legutko 2018). Управо услед кризе
државе благостања, као и иновативног приступа извандржавних
организација у раду са рањивим групама и обезбеђивању
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развојне помоћи, цивилни сектор је као алтернатива државном
надоместио „јаз“ у обезбеђивању „добара, услуга или окружења за
обезбеђивање средстава за живот, као и подршке рањивим групама
које су искључене из подршке државних институција“ (Banks and
Hulme 2012, 3). У најширем значењу, под цивилним сектором се
на националном и интернационалном нивоу подразумева „сет
институција, организација и понашања смештен између државе,
пословног света и породице“ који укључује „филантропске
институције, социјалне, културне и политичке покрете и димензије
јавне сфере, облике социјалног капитала, политичку партиципацију
и социјално ангажовање, као и вредности и обрасце понашања
повезане са њима“ (Anheier and List 2005, 8).
Након Другог светског рата када добијају данашњу форму,
организације цивилног сектора су најчешће повезиване са
хуманитарним активностима, односно са задовољавањем основних
људских потреба и одговором на социјалне проблеме - нарочито на
проблем сиромаштва, као и што добијају улогу у пружању подршке
благостању грађана у ратним контекстима и развојним програмима
подршке сиромашним државама (Macdonald 1997). Упркос
томе што су настале из традиција филантропије и самопомоћи
(Lewis and Kanji 2009), од деведесетих година 20. века долази до
проширивања њихових активности, те се сматра да организације
цивилног друштва доприносе функционисању демократије путем
развоја социјалне сарадње (Putnam 1993), а како би стекле шири
друштвени легитимитет све чешће се ангажују и у активностима
заговарања друштвених промена (Drabek 1987). Поред овог заокрета
у политиколошком смислу, специфично за област социјалне
политике, за проширивање улоге организација цивилног сектора
на националном нивоу посебно је релевантан њихов појачан
ангажман у активностима које се односе на пружање социјалних
услуга (Перишић 2016, 55). Сумирајући све горенаведено, аутори
најчешће диференцирају две основне улоге ових организација:
пружаоци услуга и заговорници промена за сиромашне (Banks and
Hulme 2012; Bebbington, Hickey and Mitlin 2008).
Почетком 21. века, упоредо са државним сектором, организације
цивилног друштва узимају учешће у управљању кризама и
превазилажењу негативних последица криза. Последња светска
економска криза у највећем делу је профилисала организације
цивилног друштва као „социјално оријентисане“ (socially-oriented
NGOs), чији је фокус активности подршка рањивим групама у
превазилажењу последица кризе, док се у јавном дискурсу с овим
сектором најчешће повезују добротворне активности у контексту
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кризе (Кucheryavaya 2016). Аутори оцењују да је једна од последица
економске кризе - „резање трошкова“ утицала и на ограничено
деловање државе у вези имигрантски оријентисане социјалне
политике, те се мејнстриминг одговорности подршке социјалној
интеграцији миграната у последњој мигрантској кризи пренео
на организације цивилног друштва (Jóźwiak, Sánchez-Domínguez
and Sorando 2018). Међутим, упркос разноврсним активностима
подршке рањивим групама током криза, критике усмерене према
организацијама цивилног друштва фокусиране су око њихове
ограничене трансформативне улоге. Са једне стране, критике
произлазе из алоцирања ресурса према тренутним потребама и
хуманитарном дискурсу расподеле који је условљен захтевима
донатора (Buthe, Major and De Mello e Souza 2012). Са друге стране,
аутори истичу да је узрок томе технократизација и бирократизација
помоћи која онемогућава организације цивилног друштва да буду
фацилитатори „развојних алтернатива“ на тај начин што наглашено
приоритизују пружање услуга науштрб креирања и учествовања
у трансформативним агендама (Banks, Hulme and Edwards 2015).
У оба случаја, аутори наводе да су се ове организације удаљиле
од пружања подршке сиромашнима, постављајући у академској
литератури широко распрострањено питање за разумевање
њихове улоге у поспешивању друштвене солидарности засновано
на grassroots принципима: „да ли им modus operandi омогућава
остваривање социјалне правде?“ (Banks 2021).
У овом раду преиспитује се кључно истраживачко питање:
каква је улога цивилног сектора у превазилажењу последица криза
у Републици Србији? Циљеви истраживања су двојаки: 1) приказ
деловања цивилног сектора у Републици Србији у превазилажењу
последица криза у последње три декаде, са посебним фокусом
на активности подршке рањивим популацијама у току пандемије
COVID-19; 2) стицање знања о променама у обезбеђивању подршке
рањивим друштвеним групама од стране цивилног сектора,
односно мапирање изазова у спровођењу активности подршке и
међусекторске сарадње са јавним сектором у Републици Србији,
у историјском контексту и у контексту пандемије COVID-19.
Примењена методологија садржи два аспекта - деск истраживање
активности цивилног сектора као одговора на кризе и емпиријско
истраживање у циљу сагледавања искустава организација цивилног
друштва на подршци рањивим групама у условима пандемије
COVID-19.
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АКТИВНОСТИ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ
СОЦИЈАЛНОГ БЛАГОСТАЊА У КРИЗИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Политичка и економска дешавања у последњих неколико
деценија у Србији су утицала на појавне облике цивилног
друштва. Развој цивилног сектора у Србији доводи се у везу са
карактеристикама југословенског модела социјализма, услед којих
је у великој мери био ограничен развој цивилног сектора почетком
деведесетих година прошлог века (Динић 2013). У овом периоду,
цивилно друштво се развијало у веома тешким економским и
политичким условима. Прве ОЦД у Србији појавиле су се након
усвајања Закона о удружењима грађана 1990. године, када се
њихово деловање манифестовало у облику грађанских протеста
против тадашњег режима. Главни фокус њиховог ангажмана након
1990. године била је подршка избеглицама из бивше Југославије
и интерно расељеним лицима, повратницима на основу Уговора
о реадмисији (MIGREC 2020). Многе од ових организација
постојале су захваљујући подршци међународних организација,
мрежа и асоцијација, а њихове активности није финансирала
држава (Перишић 2016). ОЦД се најчешће финансирају уз помоћ
страних донација, а током деведесетих година домаћа удружења
и појединци који су одобравали и промовисали сарадњу са
странцима су сматрани издајницима, док су ОЦД оптуживане
за сарадњу са непријатељима (Лазић 2005). Због компликованих
политичко-економских околности у држави, забележена је
неповерљивост једног дела друштва према ОЦД, посебно према
оним организацијама које нису јавно приказивале своје порекло,
приход и начин коришћења новца. За несметано функционисање
цивилног сектора било је неопходно обезбедити правни оквир
који није био уобличен и због тога је у цивилној области ситуација
била конфузна (Вуковић 2015). Број организација у овом периоду
је растао, али ипак, Србија се тада и даље сврставала у државе
у транзицији са веома малим бројем организација цивилног
сектора (Перишић 2016). Када су се завршили грађански немири и
протести 2000. године, почињу да се оснивају и непрестано јачају
ОЦД, што ће означити нову фазу у развоју цивилног друштва.
Њихова активност је била заступљена на читавој територији
земље у различитим областима, било да су хуманитарне или
развојне природе: промовисање људских права, борба против
дискриминације, социјално укључивање и унапређење реформи
социјалне заштите, реформа јавне управе, реформа система
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образовања и јачање демократских институција, активности на
управљању кризама, правна подршка и заговарање, психолошка
подршка и медицинска нега, заштита деце, образовна подршка,
јачање капацитета у јавном сектору. „Ове промене представљале су
један од сегмената свеукупне реформе система социјалне заштите,
у правцу тзв. 3Д – деинституционализације, диверзификације и
децентрализације” (Перишић 2016, 13).
ОЦД које традиционално спроводе активности подршке
рањивим друштвеним групама, препознате су као важан актер у
ублажавању последица криза, како на глобалном нивоу, тако и у
Србији у последње три декаде. Велики број кризних ситуација у
савременом свету актуелизује потребу за интервенцијама у кризи
јер у таквим околностима уобичајени начини реаговања и решавања
проблема не одговарају тренутним захтевима ситуације (Roberts
2000, према Dattilio & Freeman 2011). Једна од таквих криза јесте
економска рецесија у Сједињеним Америчким Државама која је
званично започела у децембру 2007, мада први знаци економског
успоравања и финансијске кризе били су примећени још у рану
јесен 2007. године. Ова криза је погоршала положај цивилног
сектора, јер “тешкоће у економији изазване кризом битно су
умањиле подршку из домаћих извора активностима цивилног
друштва” (Павловић 2012, 13). Иако се број организација цивилног
сектора повећао у Србији у првој деценији 21. века у односу на
број организација током деведесетих година, положај актера у
цивилном сектору је био доста отежан. Истраживања показују да
је финансијска подршка међународног цивилног сектора веома
смањена у односу на деведесете, многи донатори су отишли на
ургентна подручја, а они који су остали, знатно су смањили своје
фондове у Србији (Павловић 2012), што се може довести у везу са
смањивањем активности цивилног сектора и отежаним пружањем
социјалних услуга. Убрзо након ове кризе уследила је мигрантска
криза, која је означила велики преокрет у организацији активности
цивилног сектора и пружању подршке рањивим групама. Прилив
миграната који се догодио у Србији последњих година захтевао
је благовремен и адекватан одговор како јавног, тако и цивилног
сектора, како би се заштитила њихова основна људска права, уз
поштовање безбедносних захтева. Упркос постојању бројних
међународних и домаћих правних извора који прописују обавезе
државе у погледу заштите основних људских права миграната
и стварања услова за њихову интеграцију, чини се да одговор
званичних институција на такозвану мигрантску кризу не би био
адекватан и ефикасан без активног укључивања цивилног друштва.
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Стратегија за управљање миграцијама из 2009. године управо зато
и наглашава потребу за подизањем капацитета цивилног сектора
како би могао дати допринос управљању миграцијама (Стратегија
за управљање миграцијама 2009). У току мигрантске кризе
примећено је да постоје различити одговори цивилног сектора који
су усмерени првенствено на пружање различитих врста подршке
и помоћи, било као додатак или реакција на државне политике
у вези са потребама миграната (Irrera, 2016). Ово повећавање
активности цивилног сектора могуће је је делимично објаснити
великом разноликошћу онога што се подразумева под цивилним
сектором, а таква његова природа је управо дошла до изражаја
током мигрантске кризе. Цивилни сектор се не може свести на
активности невладиних организација, будући да први грађани који
су пружали подршку мигрантима нису били део неке организоване
групе, већ су то били појединци који су самоиницијативно
помагали мигрантима без икакве надокнаде, често користећи само
своје ресурсе (Батричевић и Кубичек 2019). Стога је први задатак
активиста цивилног друштва (често самоорганизованих грађана)
био да пруже најхитније врсте помоћи - храну, одећу и обућу,
хигијенске производе, лекове и само најосновније смернице и
упутства.
Повезано са одговором на пандемију COVID-19, у
истраживањима се наводе различите активности цивилног сектора
у Србији. Недостатак посебне заштитне опреме био је посебно
изражен, како међу неформално самозапосленим, тако и међу
радницима који су неформално ангажовани код послодаваца,
који због свог изузетно осетљивог положаја и недостатка правне
заштите нису могли приуштити или захтевати одговарајућу заштиту
од послодавца на раду (Брадаш, Рељановић и Секуловић 2020).
Средства за заштиту прикупљена током пандемије расподељена су
ангажовањем бројних донатора, а пре свега организација цивилног
друштва. Такође, Роми и Ромкиње нису препознати као једна од
група са највећим ризиком, па су у том смислу недостајале циљане
системске мере подршке. Након што су организације цивилног
друштва указале на проблеме, неке јединице локалне самоуправе
самостално или уз подршку Црвеног крста Србије предузеле
су одређене активности како би обезбедиле приступ неким од
основних услуга, храни и дезинфекционим средствима (Tim za
socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva 2020). Бескућници,
као још једна веома рањива категорија становништва, су помоћ
углавном добијали кроз активности и подршку цивилног сектора
на терену и у народним кухињама, али и од случајних пролазника.
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ОЦД указале су на лош положај и особа са инвалидитетом, што
је утицало и на промену мера Владе Републике Србије, јер су
првобитно особе са инвалидитетом изостале из мера подршке (Tim
za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva 2020).
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ РАЊИВИМ ГРУПАМА ОД
СТРАНЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Искуства подршке рањивим групама од стране цивилног
сектора током пандемије COVID-19 – налази из упитника
Методологија и узорак истраживања
Емпиријски део истраживања подразумевао је прикупљање
података од организација цивилног друштва (у даљем тексту
ОЦД) у циљу сагледавања искустава подршке рањивим групама у
Републици Србији током пандемије COVID-19. Тематска подручја
упитника укључивала су: опште податке о ОЦД, утицај пандемије
на активности подршке рањивим групама, сарадњу ОЦД са
другим актерима на пружању подршке рањивим групама током
пандемије; оцену недостајуће подршке рањивим групама током
пандемије. На основу података о регистрованим ОЦД Канцеларије
за сарадњу са цивилним друштвом Владe Републике Србије,2
посебно конструисан упитник је послат организацијама према два
критеријума селекције: примарна циљна група и област деловања,
односно упућен је организацијама које спроводе активности у
областима везаним за социјалну политику (образовање, здравље,
социјалне услуге, хуманитарна помоћ, развој и становање, јавно
заступање) и које су усмерене ка подршци рањивим групама
(деца и млади, особе са инвалидитетом, припадници етничких и
националних мањина, жене, мигранти, расељена и избегла лица,
сиромашни грађани и друго).
На „Упитник организацијама цивилног друштва о подршци
рањивим групама у току пандемије COVID-19 у Србији“
одговорило је двадесет организација.3 Прикупљени подаци
2 http://ocdoskop.rs/organizacije.html.
3 Разливалиште; Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУРДОР, Снага
пријатељства – Amity; Женско удружење колубарског округа; Удружење Ромски центар за
права детета; Волонтерски центар Војводине; Центар за интеграцију младих; Удружење „На
пола пута“; Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом; Помоћ деци; Удружење грађана „Сунце“ Ниш; Удружење за помоћ деци
са посебним потребама „Наши снови“; Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним
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обрађени су на два начина, у програму SPSS и методом анализе
оквира. Према категорији ОЦД, у узорку су превладала удружења
(90%), док су преостали одговори укључивали фондацију и
хуманитарну организацију при Српској православној цркви. Од
укупног броја организација 18 је основано након 1990. године,
док су године оснивања у распону од 1932. до 2014. године. Шест
организација делује на територији целе Републике Србије, док 7
на територији Града Београда, 4 у региону Војводине (Јужнобачки
округ и Јужнобанатски округ), три на територији региона
Шумадије и Западне Србије (Колубарски и Мачвански округ)
и две на територији Јужне и Источне Србије (Нишавски округ и
Браничевски округ).
У односу на укупан узорак, најзаступљеније активности које
пружају ОЦД, око две трећине, су у области социјалних услуга
(дневних услуга у заједници и саветодавно-терапијских и социоедукативних услуга), као и у активностима хуманитарне помоћи,
заштите права и политике заговарања - које пружа око 40%
испитаних организација (Графикон 1).

Извор: обрада аутора.

Узимајући у обзир узрасне категорије, млади и деца су
доминантна рањива група према којој су активности организација
усмерене, 65% и 50%, респективно. Половина организација
особама „Бисер“ општине Србобран; Caritas Шабац; Организација младих „Cupae“; Фондација Адра Србија; Социатива; Екуменска хуманитарна организација; Верско добротворно
старатељство Архиепископије београдско-карловачке СПЦ.
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усмерава рад према особама изложеним сиромаштву, док значајан
проценат пружа подршку становништву са инвалидитетом (40%)
и особама у контексту миграција (интерно расељеним лицима и
избеглицама). Поред предложених категорија, једна организација
је навела да њихову циљну групу чине и: ЛГБТ заједница, жртве
трговине људима, особе од ризику од обољевања и оболеле од
ХИВ-а, као и зависници од психоактивних супстанци (Графикон 2).

Извор: обрада аутора.

Велика већина организација (90%) ангажује волонтере
приликом активности пружања подршке рањивим групама, док
највећи удео - по 25%, чине организације у којима је број активних
чланова 11−20 и преко 50. Петина организација спроводи своје
активности ослањајући се на 6−10 особа, док по 15% удела чине
организације са између 1−5 и 21−50 активних чланова. Највећи
део организација се финансира из пројектног финансирања (85%),
потом путем индивидуалних донација (65%) и чланарине (40%),
док су институционални грантови, приходи од пружања услуга
социјалне заштите и волонтерски рад подједнако заступљени код
скоро трећине организација (30%).
Резултати истраживања
Наредни део упитника обухватао је питања прве тематске
целине - утицај пандемије на активности подршке рањивим
групама. Скоро све ОЦД су наставиле да пружају одређену
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подршку рањивим групама током пандемије у склопу њихових
редовних активности (Графикон 3), док је највећи део организација
прилагодио ове активности онлајн начину комуникације и рада,
рада уживо у малим групама и поштујући противепидемијске
препоруке. Половина организација је морала да одустане од
пружања услуге/активности коју је пре пандемије редовно пружала,
а као разлози су наведени финансијски разлози, неспремност да се
активности прилагоде онлајн начину рада, као и посвећивање раду
на дистрибуцији помоћи становништву у сарадњи са локалном
самоуправом.
Графикон 3. Спровођење активности подршке ОЦД-а рањивим групама
током пандемије

Извор: обрада аутора.

Већини ОЦД (85%) су се рањиве групе са којима раде обраћале
за додатну подршку у вези превазилажења кризе током пандемије,
док су најчешће упућивале захтеве за додатном психосоцијалном
и подршком у остваривању социјалних права из државног сектора
(Графикон 4). Већина организација (65%) је управо због тога
увела нове услуге или активности подршке рањивим групама са
којима раде као директан одговор на кризу и исказане потребе у
току пандемије, те је четвртина организација пружала психолошко
саветовање путем телефона, док је пар организација обезбеђивало
додатну помоћ у натури (маске и средства за хигијену; лаптопове за
сиромашну децу и младе за праћење онлајн наставе; пакете хране
за становнике неформалних насеља). Две организације су навеле
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и подршку у набавци лекова и хране за старије грађане и особе са
инвалидитетом.
Графикон 4. Додатна подршка за коју су се рањиве групе обраћале ОЦД
током пандемије

Извор: обрада аутора.

Одговори на скуп питања која су се односила на утицај
пандемије на цивилни сектор и организацију подршке рањивим
групама, показали су да ниједна испитана ОЦД не сматра да ће
престати са радом уколико криза потраје, већ највећи део процењује
да ће бити потребно посвећеније ангажовање у односу према
донаторима (35%). Скоро трећина сматра да ће наставити да ради
без тешкоћа, док петина као стратегију прилагођавања препознаје
промену досадашњег фокуса рада, а 15% ОЦД сматра да ће морати
да потражи нове донаторе (Слика 1). Потреба за променом фокуса
рада и/или интензивирањем потражње средстава за реализацију
активности подршке рањивим групама проистекла је из четири
кључна проблема током пандемије. Већина организација (60%) је
потврдила да је највећи проблем била немогућност реализације
редовних активности, потом и немогућност спровођења нових
пројеката (45%). Упоредо са тим, око трећине организација су
означиле проблем немогућности плаћања текућих обавеза током
пандемије (зарада запослених и режијских трошкова), док 15%
наводи лошу сарадњу са институцијама државног сектора. Само
две ОЦД не пријављују проблеме који су ометали њихов рад током
пандемије.
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Слика 1.

Извор: обрада аутора.

Разматрајући утицаје пандемије на мишљење јавног мњења
о цивилном сектору и њиховим активностима подршке рањивим
групама, испитаници су у великој већини исказали мишљење да је
унапређен однос јавности према ОЦД. Томе је допринело ширење
информација о активностима подршке коју пружају ОЦД, на основу
чега су грађани стекли веће поверење у ове организације, док је са
друге стране препознат значај цивилног сектора као додатне мреже
подршке у локалним заједницама, нарочито у кризи:
• Верујемо да су ОЦД попут наше биле веома активне у
хуманитарним акцијама у односу на рањиве групе којима помажу,
те да су тиме допринеле побољшању сопственог имиџа код јавног
мњења. (ОЦД4)
• Утисак је да се поверење учврстило и да је јавно мњење
доживело ОЦД као релевантне у пружању подршке рањивим
групама током пандемије. (ОЦД8)
Насупрот томе, око трећине ОЦД је имало индиферентан или
негативан утисак о мишљењу јавног мњења, најчешће наводећи
неповерење које становништво има према цивилном сектору
уопште, као и сужено поимање активности ОЦД које се пресликало
и на однос према ОЦД током пандемије:
• Лошије него иначе, али у принципу, и уопште узевши, јавно
мњење је лоше оријентисано према цивилном друштву. Конкретно,
наше удружење нема тај третман јер се на локалном нивоу не
препознаје као цивилно друштво већ као пружалац социјалних
услуга. (ОЦД14)
Претежно негативан утисак је превладао у одговору на питање
на који начин ОЦД очекују да дуже трајање пандемије има утицаја
на пружање подршке рањивим групама са којима раде. Испитаници
у великој већини очекују да се рањиве групе нађу пред двоструким
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изазовима, са једне стране са изазовом на макродруштвеном нивоу
повезаним са отуђеношћу и неспремношћу друштва да се ангажује
на подршци овим групама, а са друге стране, повезано са тим, са
постојећом искљученошћу из државних мера подршке које нису
искључиво намењене рањивим популацијама. Неколико одговора
се тицало неизвесности пружања услуга због могућности укидања
финансирања пројеката подршке, као и да ће се од суштински
важних активности/услуга одустати како би се приоритизовале
оне које директно одговарају на последице пандемије, у контексту
нарастајућих потреба и захтева рањивих група према ОЦД за
материјалном и психосоцијалном подршком.
• Људи који живе у неформалним насељима су потпуно
искључени из планова подршке током пандемије и сем неколико
ОЦД немају другу подршку. (ОЦД1)
• Бојимо се да ће се рад организација свести на краткорочна
пружања услуга, уместо на досадашњи рад у циљу системских
промена. (ОЦД7)
Следећи одељак упитника садржао је питања повезана са
оценом подршке рањивим групама током пандемије и сарадње
ОЦД са другим актерима на тим активностима. Скоро све
организације су сарађивале су другим актерима током пандемије
на подршци рањивим групама са којима иначе раде (95%), док
су највећу фреквентност у сарадњи остваривале са другим ОЦД
(65%), институцијама и службама система социјалне заштите
(55%), као и са јединицама локалне самоуправе (45%). Скоро
трећина организација је током пандемије имала искуство сарадње
са институцијама здравственог и образовног система, потом и са
међународним организацијама. Узимајући у обзир примереност
и ефикасност подршке рањивим групама од стране различитих
актера током пандемије, испитаници су најповољније оценили
цивилни сектор, док су институције јавног сектора оцењене
лошије, нарочито национални ниво дизајнирања и спровођења
подршке рањивим групама (Графикон 5).
Доминантно позитивна оцена цивилног сектора елаборирана
је у контексту правовремене реакције и флексибилности цивилног
сектора, који су произашли из дугогодишњег рада са рањивим
групама у ситуацијама кризе, као и из партнерског и посвећеног
рада ОЦД са рањивим групама / за рањиве групе:

•
•

Сарадња је била конструктивна, добронамерна, искрена
и посвећена. (ОЦД10)
Разумевање партнерских ОЦД са којима смо сарађивали и
брзо прихватање прилагођавања пројектних активности
тренутним епидемиолошким мерама. (ОЦД4)
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Tим који реализује услуге навикао је на кризне ситуације
јер радимо са осетљивом циљном групом, године искуства
у пружању услуге су такође допринеле да смо увек били
корак испред и са три сценарија за поступање. (ОЦД9)

Извор: Обрада аутора.

Негативна оцена јавног сектора у највећем делу је произлазила
из недостатка информација и финансирања који су били потребни
ОЦД да би наставиле несметано да пружају подршку рањивим
групама током пандемије, као и изостанка заинтересованости
јавног сектора да се бави рањивим групама. Одговарајући на ово
питање, четвртина испитаника је указала на то да им државне
институције најчешће нису одговарале на апеле и дописе:
• Државне институције по обичају нису спремне за
пожртвованост, а ни да ураде основни део свог посла. (ОЦД15)
• Неблаговремене информације и инструкције од надлежног
министарства о организацији и начину пружања услуга... Ниједна
институција која је расписала конкурсе за финансирање услуга
и активности које се везују за особе са инвалидитетом није
прихватила, па ни обавестила нас о исходу достављених предлога
пројеката. (ОЦД14)
Недостатак комуникације између централног и локалног
нивоа власти проузроковао је застоје у пружању услуга социјалне
заштите. На локалном нивоу, испитаници посебно истичу
позитивну оцену сарадње са институцијама у области здравља
и образовања, као и са установама социјалне заштите са којима
остварују континуирану сарадњу, док претежно негативна оцена
сарадње са органима јединица локалне самоуправе произлази из
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прекида финансирања услуга из локалних буџета током пандемије,
као и ангажовања ових средстава за подршку која ће се приписати
државном сектору, чиме је сарадња са локалном самоуправом
најчешће била ограничена на техничка питања.
• Сусрели смо се са политизовањем односа државних
и локалних јединица управе у процесу обезбеђивања подршке.
(ОЦД11)
• Постојало је интересовање у сарадњи са локалном
самоуправом, добра воља да се пружи подршка у решавању
различитих формалности (под којим условима запослени могу да
дођу на посао, уђу у услугу, пријем нових корисника, тестирања
и сл). Међутим, могућност да они дају било какву препоруку није
била могућа те су нас упућивали на ресорно министарство, а
ресорно министарство нас поново враћало на локалну самоуправу,
уз образложење да је услуга становање уз подршку локална услуга.
Локална самоуправа нас је пребацивала на Завод за јавно здравље
у Панчеву, а они, пошто поступају по налогу Министарства
здравља а не Министарства за рад запошљавање, борачка и
социјална питања давали су контрадикторне информације, да би
нас на крају сви упутили на Кризни штаб. И тако у круг за свако
питање. (ОЦД9)
Последњи сегмент упитника обухватио је питања о оцени
недостајуће подршкe рањивим групама током пандемије.
Испитаници су били углавном сагласни да државни сектор није
посебно таргетирао рањиве групе:
• Заинтересованост надлежних у пандемији за наше циљне
популације је тотално изостала, а било би драгоцено да смо
препознати. (ОЦД6)
Узимајући у обзир државни сектор подршке, најзаступљенији
одговори су били повезани са неадекватном организацијом
постојећег система подршке рањивим групама. Примедбе
ОЦД су се односиле на изостанак или нејасност инструкција за
прилагођавање постојећих услуга социјалне заштите које пружају
ОЦД, као и на неприлагођавање остваривања других права на
материјалну подршку из државног система подршке рањивим
групама - непостојање могућности онлајн пријаве за ова права
и изостанак додатне финансијске подршке рањивим групама у
условима пандемије. Две ОЦД су указале и на недовољну подршку
сиромашној деци и младима у области образовања за праћење
онлајн наставе, посебно за оне који станују у неформалним
насељима. Већина ОЦД је предложила нове активности подршке
рањивим групама са којима раде, при чему су примат у предлозима
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заузеле различите outreach активности (кућне посете, подела
материјала за рад, онлајн радионице преко друштвених мрежа),
користећи искуства током пандемије на пружању подршке старима,
родитељима и деци, а у циљу индивидуализованог приступа и
психолошког саветовања у кризи.
ЗАКЉУЧАК
Задовољавање социјалних потреба људи и заштита
најугроженијих категорија ознака је социјалне државе од њеног
настанка, док су последње глобалне кризе допринеле појачаној
рањивости одређених друштвених група и поставиле изазов
пред јавним сектором да обезбеди друштвене мреже подршке и
солидарности. Услед ових околности, цивилни сектор заузима све
значајнију социјално оријентисану улогу, те уобичајено у кризним
контекстима пружа директан одговор на кризом нарушено
социјално благостање.
Многе мере јавног сектора које су уведене током пандемије
COVID-19 у Републици Србији нису биле посебно усмерене на
пружање подршке најугроженијим сегментима становништва
којима је помоћ најпотребнија, а који се управо у периодима
кризе суочавају са појачаним ризиком од екстремног сиромаштва,
искључивања и дискриминације у свим областима живота. ОЦД
су предузимале одређене активности како би се обезбедио приступ
неким од основних социјалних услуга, храни, психолошкој
подршци и дезинфекционим средствима, те је тиме смањио јаз
између потреба рањивих група у кризи и фокусиране подршке
овим групама. ОЦД нису биле укључене у креирање и обликовање
одговора Републике Србије на пандемију COVID-19 и последице
пандемије на рањиве групе, услед чега је онемогућено обављање
њихових редовних активности, док оне које су претходно покренуле
или развиле сет активности на терену у ванредном стању, нису
препознате нити квалификоване за било који специфичан облик
помоћи.
Упркос томе, ОЦД су током 2020. године прилагођавале
пружање социјалних услуга, као и развијале специфичну подршку
рањивим групама, приликом чега су препознате као референтна
контакт-тачка за рањиве групе са којима раде у упућивању захтева
за подршком. Њихова правовремена подршка на исказане потребе
у локалним заједницама допринела је томе да се утисак јавног
мњења о ОЦД сектору благо унапреди под утицајем њихове
реакције на кризу. Најизраженији изазов са којим су се ОЦД
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суочиле је повезан са неадекватном сарадњом са институцијама
државног сектора на националном и локалном нивоу, односно са
изостанком информација и финансирања од стране јавног сектора
како би наставиле несметано да пружају подршку рањивим групама
током кризе. Финансирање активности је умногоме обликовало
одговор ОЦД сектора на кризу, те се из тога може извући неколико
закључака. Најпре, може се оценити да се цивилни сектор удаљио
од grassroots приступа услед ослањања на формалне изворе
финансирања (институционалне грантове или подршку донатора),
који у највећој мери обликују и/или ограничавају њихове
активности. С друге стране, како би улога заговарања одређених
политика за рањиве групе била могућа, потребно је обезбедити
континуирано и флексибилно финансирање њихових активности,
што би такође допринело и ефективнијем одговору на променљиве
потребе рањивих група „на терену“, посебно у временима кризе.
РЕФЕРЕНЦЕ
Перишић, Наталија. 2016. Социјална сигурност: појмови и програми.
Београд: Факултет политичких наука.
Anheier, Helmut and Regina List. 2005. A Dictionary of Civil Society,
Philanthropy and the Third Sector. London: Routledge.
Banks, Nicola. 2021. “The Role and Contributions of Development NGOs
to Development Cooperation: What Do We Know?” In The Palgrave
Handbook of Development Cooperation for Achieving the 2030 Agenda,
eds. Sachin Chaturvedi et al, 671−688. Cham: Palgrave Macmillan.
Banks, Nicola, and David Hulme. 2012. The role of NGOs and civil society
in development and poverty reduction, BWPI Working Paper 171.
Manchester: The Brooks World Poverty Institute.
Banks Nicola, Hulme David, and Michael Edwards. 2015. “NGOs, states and
donors revisited: Still too close for comfort? ” World Development, 66:
707–718. doi: 10.1016/j.worlddev.2014.09.028.
Batrićević, Ana i Kubiček, Andrej. 2019. “Doprinos civilnog sektora integraciji
i zaštiti ljudskih prava migranata u Srbiji - normativni okvir i praktična
iskustva”. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 38
(2): 169-187.
Bebbington Anthony, Samuel Hickey, and Diana Mitlin. 2008. “Introduction:
can NGOs make a difference? The challenge of development alternatives“
In: Can NGOs Make a Difference? The Challenge of Development
Alternatives, eds. Anthony Bebbington, Samuel Hickey, and Diana Mitlin
(eds.), 3-37. London: Zed Books.
Bradaš, Sarita, Reljanović, Mario i Ivan Sekulović. 2020. „Uticaj epidemije
covid-19 na položaj i prava radnica i radnika u Srbiji uz poseban osvrt
na radnike i radnice na prvoj liniji i u neformalnoj ekonomiji i višestruko
- 84 -

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр. 02-2021

стр: 67-88

pogođene kategorije”. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju.
Brass, Jennifer et al. 2018. “NGOs and international development: A review
of 35 years of scholarship“. World Development, 112: 134–149. doi:
10.1016/j.worlddev.2018.07.016.
Buthe, Tim, Solomon Major, and André de Mello e Souza. 2012. “The politics
of private foreign aid: Humanitarian principles, economic development
objectives and organizational interests in the allocation of private aid
by NGOs“. International Organization, 66 (4): 571–607. doi: 10.1017/
S0020818312000252.
Dattilio, Frank and Arthur Freeman. 2011. “Cognitive-behavioral strategies in
crisis interventions”. Zagreb: Naklada Slap.
Dinić, Dragan. 2013. “Uloga OCD u evro-integracijama”, Politička revija, 38
(4): 123-145. doi: 10.22182/pr.3842013.7
Drabek, Anne Gordon. 1987. “Development alternatives: the challenge for
NGOs – an overview of the issues“, World Development 15 (Supplement
1): ix-xv. doi: 10.1016/0305-750X(87)90135-5.
Drennan, Lynn, Allan McConnell, and Alastair Stark. 2014. Risk and Crisis
Management in the Public Sector (2nd ed.). London: Routledge.
Irrera, Daniela. 2016. „NGOs and the EU’s Responses to Emergencies
and Crises. An Analysis of ECHO’s and Member States Support“. In
Partnerships in International Policy-Making, ed. Raffaele Marchetti.
(237-252). doi:10.1057/978-1-349-94938-0_12
Jóźwiak, Ignacy, Maria Sánchez-Domínguez, and Daniel Sorando. (2018).
“Mainstreaming by Accident in the New-Migration Countries: The
Role of NGOs in Spain and Poland“. In Mainstreaming Integration
Governance, eds. Peter Scholten and Ilona Van Breugel, 47−70. Cham:
Palgrave Macmillan.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. „Civilno društvo“. Dostupno na:
https://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/%D1%86
%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%
B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%8
6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%
B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.78.html
(Pristupljeno: 20. maj 2021. godine).
Кucheryavaya, Elena. 2016. “The Role of NGOs in the Development of
Societies and Overcoming the Consequences of Crises: Case Studies of
Poland and Russia“. Polish Political Science Yearbook, 45: 166−177.
doi: 10.15804/ppsy2016013.
Lazić, Mladen. 2005. Promene i otpori. Srbija u transformacijskim procesima.
Beograd: Filip Višnjić.
Legutko, Agnieszka Joanna. 2018. “NGO in the Modern State“. In
Institutionalist Perspectives on Development. Palgrave Studies in
Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth, eds. Spyros
Vliamos and Michel Zouboulakis, 59−74. Cham: Palgrave Macmillan.
- 85 -

Сузана Михајловић Бабић, Данијела Павловић

ПОДРШКА ЦИВИЛНОГ...

Lewis, David and Nazneen Kanji. 2009. Non-Governmental Organizations
and Development. Abingdon, UK: Routledge.
Macdonald, Laura. 1997. Supporting Civil Society: The Political Role of NonGovernmental Organizations in Central America. London: Macmillan.
MIGREC - Migration, Integration and Governance Research Centre. 2020.
“Deliverable 1.2: The current and future needs regarding migration,
integration and governance related research in Serbia: mapping of
stakeholders at the national level”. Dostupno na: https://migrec.fpn.bg.ac.
rs/wp-content/uploads/2020/04/Deliverable-1.2.pdf (Pristupljeno: 25.
maja 2021. godine).
Pavlović, Vukašin. 2012. „Civilno društvo, partije i izbori“, Politički život, 5:
9−16.
Perišić, Natalija. 2016. „Novi odnosi javnog i civilnog sektora – partnerstva
i ugovaranje u obezbeđivanju socijalne sigurnosti u Srbiji“. Sociološki
pregled, 50 (3): 347–370. doi: 10.5937/socpreg1603347P
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy. Princeton: Princeton University Press.
Strategija za upravljanje migracijama, Službeni glasnik Republike Srbije,
59/2009.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 2020. Posledice Kovid-19
na položaj osetljivih grupa grupa u riziku: uzroci, ishodi i preporuke.
Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Vuković, Ana. 2015. „Civilno društvo i ženske nevladine organizacije u Srbiji“.
Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 45 (2): 335−358. doi: 10.5937/
zrffp45-7131.
Zakon o udruženjima. 2018. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/2009,
99/2011, 44/2018.

- 86 -

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА бр. 02-2021

стр: 67-88

Suzana Mihajlovic Babic
Danijela Pavlovic
CIVIL SECTOR SUPPORT TO VULNERABLE SOCIAL
GROUPS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE
REPUBLIC OF SERBIA
Resu me
The civil sector in the Republic of Serbia has been recognized
as a significant social safety net in the last three decades, responding
to various crises that have affected the social well-being of citizens.
Their role in times of crisis has changed and expanded, from
humanitarian support to advocating for social change.
Many of the state measures introduced during the COVID-19
pandemic in Serbia were not specifically aimed at providing support
to the most vulnerable segments of the population in need. According
to research, measures have not yielded satisfactory results, while
assistance from the donor community and civil society organizations
has been continuous, but still insufficient. The recent crisis has posed
new challenges in providing support to vulnerable groups supported
by civil society organizations in the national context, as well as
determining the role of these organizations as a socially oriented. Civil
society organizations have manifested this role through activities of
direct support to vulnerable groups affected by the crisis, through
material and counseling assistance, while at the same time modifying
the provision of social services in crisis. The research conducted in
this paper shows that cooperation in support of vulnerable groups
is most intensive with other civil society organizations, while
cooperation with the state sector in overcoming the consequences
of the crisis was qualified as insufficient, as well as the adequacy
and effectiveness of support of this sector. However, critical,
transformative role of civil society has been lacking. Organizations
were mostly focused on providing a direct and prompt response to
the needs of vulnerable groups, while advocacy for more proactive
support for these groups by state institutions was done sporadically
and by limited number of organizations, especially those advocating
for the rights of persons with disabilities.
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The survey results indicate that civil sector has been recognized
as an important support net by the general public and targeted
vulnerable groups, but not by the public sector. In this regard, the
national authorities should provide increased and continuous funding
of civil organizations activities, especially in times of crisis, in order
to provide the missing support to vulnerable groups.
Keywords: civil sector, vulnerable social groups, pandemic,
challenges.

* Овај рад је примљен 12. јула 2021. године а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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КОНТАКТИ ДЕЦЕ СА РОДИТЕЉИМА
ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ – ИЗАЗОВИ ТОКОМ
ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19
Сажет ак
Одслужење затворске казне представља изазован период,
како за оног ко служи казну, тако и за чланове његове породице,
а нарочито децу. Бројна истраживања показују да су ова деца
изложена вишеструким ризицима, а један од ризика јесте прекид
контаката, а самим тим и односа детета са родитељем који је
на одслужењу затворске казне. Неки од разлога за то могу бити
финансијске или организационе природе, неразрешен однос или
љутња детета према родитељу. Такође, политике посете затворима
нису прилагођене овој врсти контакта и не одражавају потребе
деце. Потребе ове деце често остају невидљиве и непрепознате и
ван надлежности кривично-правног система.
Напред наведени изазови су постали комплекснији током
пандемије КОВИД 19, која је актуелна више од годину дана. У
Србији је овај период обележило, између осталог, и увођење
ванредног стања. Као реакција на здравствене ризике, затвори су
предузели мере које су подразумевале обустављање посета, а потом
реализовање посета уз строго придржавање епидемиолошких мера
које подразумевају и физичку дистанцу. Све ово се рефлектовало
на контакте деце са родитељима лишеним слободе.
Предмет рада биће представљање резултата истраживања
које се бавило начином одржавања контаката и превазилажењем
изазова у одржавању ових контаката током пандемије КОВИД 19 у
установама за извршење кривичних санкција у Србији. Рад има за
циљ да укаже на значај очувања породичних веза, а са нагласком
на потребе и права деце и у периоду кризе.
Кључне речи: контакти, деца, родитељи лишени слободе, изазови,
пандемија КОВИД 19.
* bojana.pucarevic@filfak.ni.ac.rs
** ljiljana.skrobic@filfak.ni.ac.rs
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УВОД
Деца која дужи или краћи период одрастају без родитеља који је
на одслужењу казне затвора суочавају се са различитим тешкоћама
и последицама. Неке од њих су испољавање интернализујућих
проблема у понашању (повлачење, анксиозност, па и депресија),
испољавање
екстернализујућих
проблема
у
понашању
(аутоагресија, агресија, различити облици делинквентног
понашања), лоша школска постигнућа, проблеми у грађењу и
одржавању односа са вршњацима (Dallaire, 2007; Murray and al.,
2009; Travis et al., 2014; Haskins, 2014; Davis & Shlafer, 2017).
Такође, она су у ризику од сиромаштва, нестабилности становања,
стигматизације, искључивања из заједнице, поремећаја породичних
односа, измештања из биолошке породице, прекида контаката
са родитељем у затвору, ређих контаката и након родитељевог
одслужења казне (Geller et al., 2011; Glaze & Maruschak, 2008;
Lopoo & Western 2006; Braman, 2004).
Казна затвора родитеља неминовно носи и промене у односу
родитеља и детета и само уз подржане и континуиране контакте
овај однос може бити очуван као ресурс за будући период након
одслужења казне родитеља. Међутим, на одржавање контаката
утичу различити фактори попут организационих и безбедносних
процедура самих установа, личних односа родитеља који су на
издржавању казне и одрасле особе која брине о детету, материјалних
услова породица… Специфичност претходног периода је што је
утицај на одржавање контаката имао фактор који није везан за
контекст одређене земље, установе или личне односе, већ глобални
феномен, а то је пандемија вируса КОВИД 19.
Када говоримо о Републици Србији, пандемија вируса
КОВИД 19 и константан раст броја заражених за последицу су
имали увођења ванредног стања 15.03.2020. године које је трајало
до 06.05. исте године. Од тог периода до данас биле су на снази
различите мере како би се обезбедило сузбијање ширења вируса,
а које су подразумевале забрану окупљања, ограничено кретање
становништва, обавезно ношење заштитних маски, одржавање
физичке дистанце на јавним местима, затварања образовних
установа, затварање границе за стране држављане, организовање
рада од куће кад год је то било могуће, редукцију јавног превоза
…1 Све ове околности довеле су до потребе да се и у различитим
институцијама предузму специфичне мере како би се смањила
1 https://www.paragraf.rs/svi-propisi-uputstva-za-sprecavanje-sirenja-korona-virusa-covid-19.
html
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могућност заразе. Једна од мера односила се и на забрану посета
у свим установама за извршење кривичних санкција (затворима) у
Србији у периоду од 30.03. до 12.05.2020. године. Посете су, под
одређеним условима, биле дозвољене само адвокатима. Ову меру
увела је Управа за извршење кривичних санкција Министарства
правде, а у складу са препорукама надлежних здравствених
институција (Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ и Инфективне клинике Клиничког центра
Србије). Ипак, и након реуспостављања посета, постоје извесна
ограничења и измене у начину њиховог реализовања, као и строго
придржавање епидемиолошких мера које укључују и одржавање
физичке дистанце.
Прекид посета и друге промене у овој области немају утицај
само на лица која су на одслужењу казне, већ и на чланове њихових
породица. Деца ових лица представљају посебну вулнерабилну
популацију, а ризик за прекид или неадекватно одржавање
контаката деце са родитељима који постоји и у „редовним“
околностима само је појачан у околностима пандемије. У раду ће
бити представљени резултати истраживања које се бавило начином
одржавања контаката и превазилажењем изазова у одржавању ових
контаката током пандемије КОВИД 19 у установама за извршење
кривичних санкција у Србији. Рад има за циљ да укаже на значај
очувања породичних веза, са нагласком на потребе и права деце у
периоду кризе.
НАЦИОНАЛНИ КОНТЕКСТ ОДРЖАВАЊА КОНТАКАТА
ДЕЦЕ СА РОДИТЕЉИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ
Када посматрамо национални контекст у вези са овом темом,
као значајно издваја се постојање права детета на одржавање
контаката са родитељем са којим не живи које је обезбеђено
Породичним законом (Породични закон, чл. 61, 2005). Када су у
питању прописи који уређују права на контакте особе која је на
одслужењу казне (родитеља), а која су предуслов да се ово право
детета оствари, запажамо да су прописи делимично, али недовољно
осетљиви на потребе деце.
У казнено-поправним заводима у Србији, осуђеници имају
право на телефонске позиве, на дописивање, на пријем пакета,
као и на посете (Закон о извршењу кривичних санкција, 2014).
Примењују се две врсте посета и то редовне посете и посете у
посебној просторији. Не постоје посебне „погодности“ када је број
посета деце у питању, већ је ово регулисано правилима која важе за
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све посетиоце. Редовне посете трају један сат и могуће су два пута
месечно. У просторијама где се реализују налазе се и друга осуђена
лица и службена лица, а физички контакт је сведен на минимум.
Посете у посебним просторијама у којој се налази само осуђеник са
својим посетиоцима могу да трају до три сата, једном у два месеца
и да се реализују са партнером, децом или другом блиском особом.
Донекле су препознате у овим посетама и специфичне потребе деце
па је назначено да ова просторија “мора бити довољно пространа,
загрејана, осветљена, са потребним намештајем, купатилом и
прилагођена за боравак деце” (члан 48). Контакти које затвореник
реализује са породицом, а који се остварује преко телефона, писама
и другим средствима се не ограничавају (Правилник о кућном реду
казнено-поправних завода и окружних затвора, 2014).
Такође, нормативни оквир омогућава спречавања потенцијалне
сепарације беба и мајки због одслужења затворске казне мајке.
Закон о извршењу кривичних санкција прописује одлагање
извршења казне затвора „ако је осуђена жена навршила шести
месец трудноће или има дете млађе од једне године - најдуже до
навршене треће године живота детета“ (чл. 59, 2). Допуном истог
Закона, од 2015. године, чланом 119. посебно је наглашено право
жене која се породи у периоду када је на одслужењу да „може
задржати дете до истека казне, а најдуже до навршене друге године
живота детета, после чега родитељи детета споразумно одлучују
да ли ће дете поверити на чување оцу, осталим сродницима или
другим лицима” (Закон о извршењу кривичних санкција, 2015).
С обзиром на то да не постоји јединствена база са основним
демографским подацима о затвореницима у Србији, тешко је
проценити број осуђених лица за које је питање контаката са
децом релевантно, па се у изостанку потпуних података могу
сагледати подаци прикупљени у појединачним истраживањима.
Према истраживању Института за криминолошка и социолошка
истраживања и Мисије ОЕБС у Србији 44% особе лишене слободе
су у брачној или ванбрачној заједници, док 43% њих има децу
(најчешће имају једно - 22,2% двоје - 13,7%, троје - 4,2% и четворо
деце -1,6%. (Стевановић и други, 2018).
У Србији је евидентан и недостатак услуга и програма подршке
који су специфично намењени овој деци и породицама. Изостаје
подршка усмерена ка старатељу детета, ка родитељу који је у
затвору, као и самом детету у различитим областима, али и у области
одржавања контаката. Такође, начини организовања установа за
извршење кривичних санкција и безбедносне процедуре доприносе
да окружење у ком се одржавају посете нису у потпуности
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прилагођени потребама деце. Ако свеукупно погледамо актуелне
политике и праксе у Србији, запажамо да потребе ове деце остају
недовољно видљиве и недовољно препознате не само у систему
кривичног правосуђа. У околностима криза као што је здравствена
криза изазвана пандемијом вируса КОВИД 19 сви ови изазови и
ограничења постају комплекснији.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У истраживању су коришћени полуструктуирани интервјуи
који су реализовани током маја 2021. године. С обзиром на
епидемиолошку ситуацију узроковану вирусом КОВИД19,
интервјуи су реализовани телефонским путем.
За учеснике и учеснице истраживања су изабрани стручни
радници из Служби за третман казнено-поправних завода с обзиром
на то да су они укључени у припрему и организацију контаката који
су део индивидуалног плана третмана лица на одслужењу затворске
казне. Сагласност за реализовање истраживања добијена је од
Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде.
Након тога Управа је упутила позив за учешће у истраживању свим
казнено-поправним заводима на територији Републике Србије
(Ниш, Ћуприја, Београд- Падинска скела, Пожаревац- Забела,
Пожаревац- Казнено- поправни завод за жене, Шабац, Сомбор,
Сремска Митровица). Само са једним Заводом нисмо успеле да
остваримо контакт.
У истраживању је учестовало 7 стручних радника и радница
запослених у службама за третман казнено-поправних завода за
мушкарце у Ћуприји, Београду- Падинској скели, ПожаревцуЗабели, Шапцу, Сремској Митровици, Нишу и Казнено-поправном
заводу за жене у Пожаревцу. У односу на занимање у узорку је
било троје специјалних педагога и по један психолог, социјални
радник, педагог и социолог. У односу на пол, учествовале су 4
жене и 3 мушкарца.
За учешће у истраживању добијена је усмена сагласност
учесника и учесница на основу пуне информисаности о циљу
истраживања, начину прикупљања података и презентовања
резултата. Уз њихову сагласност, разговор је снимљен и
транскрибован, након чега су подаци обрађивани путем тематске
анализе од стране две истраживачице које су независно анализирале
транскрибовани материјал (Braun and Clarke, 2006). Како би се
сачувао идентитет учесника и учесница, уместо њихових имена
користе се шифре.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
„У 21. веку постоји пуно модела и начина да се контакти
унапреде и свима буду пријатнији и квалитетнији, али код нас још
увек не постоји свест о значају истих, не постоји воља да се такве
ствари мењају. Негде још увек имамо уврежено мишљење да су ова
лица заслужила своје казне и да их не треба додатно „награђивати“.
О деци, односно како то изгледа из њиховог угла и да она нису
одговорна за овакву ситуацију, нико не мисли.” Завод 1
ПОШТОВАЊЕ ПРАВА НА КОНТАКТЕ
Према унутрашњој организацији казнених установа, тачније
степена сигурности који је у њима присутан, заводи који су
обухваћени истраживањем, припадају установама затвореног,
полуотвореног и отвореног типа. Међутим, у неким од ових
установа постоје различити нивои сигурности. Зависно од тога у
ком типу установе се налазе, лица имају различит ниво права који
се односе на контакте са блиским особама. Како истичу и учесници
и учеснице, све установе омогућавају лицима на одслужењу
затворске казне одржавање контаката са блиским особама путем
посета, телефона и писама. Нормативно је дефинисана динамика и
услови под којима се ови контакти реализују, али као вид награде
у процесу третмана, користе се и тзв. ванзаводске погодности
(дневна одсуства, одсуства током викенда, празника, годишњег
одмора) као и повећање учесталости посета и телефонских
контаката, док су писма најчешће дозвољена у неограниченом
броју. Посебно је наглашено да лица која су на одслужењу затворске
казне у установама затвореног типа и поред тога што имају права
на контакте са породицом и децом, ретко користе ова права јер су
најчешће прекинули сваки контакт са породицом, немају подршку
чланова породице, а одрасла особа која би требало да омогући
детету посете и контакте, исте не подржава.
ИЗАЗОВИ У ОДРЖАВАЊУ КОНТАКАТА ДЕЦЕ СА
РОДИТЕЉИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ
Као посебно значајан сегмент одржавања контаката, сви
учесници истичу контакте осуђеника са децом. То се и у третману
ових лица поставља као један од индивидуалних циљева –
успостављање или одржавање контаката са децом. Говорећи о
посетама деце родитељима у затвору, учесници су навели неке од
изазова у актуелној пракси:
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- Неприлагођеност безбедносне политике деци (чекање на
улазу, претрес, ...);
- Изостанака посебних просторија или опремљеност сала за
контакте;
- Економски разлози као узрок изостанка посета;
- Опструирање контаката од стране другог родитеља или
старатеља детета.
Неки од учесника истицали су одступања од одређених процедура,
тачније на које начине настоје да исте прилагоде како би детету, али
и родитељу посете били што је могуће пријатније. Већина учесника
сматра да безбедносна политика затвора у неким ситуацијама
може да буде стресна за дете, али истичу да се дешавају различите
злоупотребе деце од стране одраслих и да због тога процедуре морају
да се примењују и када су деца у питању. Као значајно истичу да се
запослени у служби обезбеђења ипак труде да овај процес прилагоде
деци и да настоје да кроз исти не заплаше децу.
„Не баш толико детаљно као одрасли, али се исконтролишу јер
нажалост дешава се да одрасли злоупотребе децу и покушају на
тај начин да унесу нешто што је забрањено. Из угла безбедности
установе то је јасно, из угла детета наравно да то може бити
непријатно.” Завод 2
“Што се тиче процедуре при претресу она би требала да буде
за све иста, због могућих злоупотреба, али са децом се никада
не иде баш тако детаљно... Наше командирице су максимално
професионалне, покушавају да млађу децу релаксирају и анимирају
током тог процеса, како би нарочито млађа деца то доживела као
игру, да не буде стресно. Наравно та нека нужна контрола мора,
али није то стресно. Никада се није десило да то буде детету стрес
па да одбија после поново да дође.” Завод 4
Деца посете родитељима реализују у салама у којима су и сва
остала лица и њима блиске особе и те посете трају сат времена.
Учесници препознају да тај простор није подстицајан за ову врсту
контаката, а нарочито није прилика да родитељ успоставља однос
са дететом. У интервјуима је више стручних радника истицало да
овакве посете нарочито не пријају деца нижег календарског узраста,
јер родитељ не успева да им окупира пажњу дужи временски
период, нема простора у ком би могли да реализују активности
које би детету биле занимљиве. Међутим, поред уобичајених
посета, испитаници истичу и право осуђеника на брачне односно
породичне посете, у посебно опремљеним просторијама и оне
могу трајати три сата. Сви испитаници истичу да је овај вид посета
знатно „природнији и интимнији“ за све, а нарочито за децу.
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„Постоје брачне или породичне посете у посебној просторији
и трају 3 сата. То је пријатније за децу много више од уобичајених
посета.” Завод 2
Постоје специфичности појединачних завода. На пример,
Завод у Сремској Митровици користи ресурс који им је на
располагању, а то је хотел Срем који је недавно реновиран и у
ком се реализују ове врсте посета. Међутим, интересантно је да
иако имају у оквиру затворског комплекса ергелу коња, то се не
користи за реализацију контаката деце са родитељима и ако би то
могло да допринесе садржајности контаката деце са родитељима.
Још један специфичан завод јесте Казнено поправни завод за
жене у Пожаревцу. Наиме, како истиче стручна радница из ове
установе, сви запослени су сензибилисани за важност одржавања
ове врсте контаката и настоје да деци овај боравак буде што
пријатнији.
“У тој соби за породичне посете услови су знатно бољи, то
је као мини апартман. Мајке ту могу да скувају чај, поједу неки
слаткиш са дететом, дете може да црта, уживају у тим неким
донекле нормалним околностима. Ми смо ипак женски затвор и
сензибилисани смо за тај део и чини ми се да се ствари крећу у
добром правцу, да ће то бити све боље.” Завод 4
Када је у питању изазов који се тиче неопходних материјалних
ресурса за реализовање посета, два учесника препознају то као
веома значајно. Трошкови путовања, доношења пакета родитељу,
све то може, у ситуацији када је породица већ материјално
депривирана, представљати значајан материјални издатак.
“Тај финансијски разлог у Србији је исто значајан. Код нас су
и лица из Крагујевца, Пожаревца и многих других градова. Да би
породица дошла у посету, донела неки пакет то није мало издвајање.
Ако је мајка остала са децом, а отац издржавао породицу, то су
опет велики трошкови у овој ситуацији па посете могу да изостану
и из тог разлога”. Завод 2
Да би дете и родитељ у затвору остварили право на контакте
то мора да омогући други родитељ или старатељ детета. Неколико
учесника у истраживању наводи примере из праксе у којим се због
конфликтних односа одраслих услед развода брака, различитих
облика породичног насиља или неких других разлога ови контакти
не реализују. Истичу да се то дешава и у ситуацијама када је
суд или орган старатељства дефинисао модел виђења детета са
родитељем који је у затвору. О овој подтеми говорили су и из угла
значаја сарадње затвора са другим установама како се ово право не
би ускраћивало.
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“Нарочито је важна сарадња са ЦСР када су у питању кривична
дела из домена породичног насиља или када су родитељи разведени,
забрана приласка супрузи, организовање контаката са дететом... Ти
фактори су додатни изазови за одржавање ових контаката. Није то
нешто често, али у последње време постаје учесталије.” Завод 2
КОНТАКТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19
Учесници истраживања истичу да је током пандемије примат
био заштита здравља лица на издржавању казне и спречавање
појаве и/или ширења вируса у заводима. И поред овог јасног
фокуса, установе су настојале да на различите начине обезбеде
услове како би ова лица могла у што већем обиму да користе право
на контакте са децом. У оквиру ове теме испитаници су износили
различита искуства о томе како су се прилагођавали овој ситуацији.
Већина је истицала да су у овим околностима осуђеним лицима
биле ускраћене ванзаводске погодности, односно могућност
изласка из завода и дужи боравак код куће. У неким установама
обустављене су и посете, а неким су посете биле забрањене само
током ванредног стања.
“У том период имали само посете. Њихов број није коригован,
остало је на два пута месечно, али је могло да дође само једно
лице. За време карантина и то је било обустављено.” Завод 1
Како истичу неки од испитаника, одлука да у посету може
да дође само једна особа, очекивано, смањила је посете деце
родитељима.
АЛТЕРНАТИВЕ ОБУСТАВЉЕНИМ ПОСЕТАМА
Услед изостанка посета, контакти путем телефонских
позива и писама постали су значајно учесталији. Како наводе
учесници и учеснице истраживања, епидемиолошка ситуација је
имала непредвидив ток, па су постојале бојазни колико ће мере
бити на снази, што је код лица на одслужењу затворске казне
изазивало осећај забринутости услед прекида контаката, као и
фрустрираности која је била последица промена уобичајеног тока
реализовања контаката и предвидљивости у реализацији истих. У
оваквим околностима била је евидентна потреба за осмишљавањем
алтернативног начина за контакте. Неколико испитаника наводи
значај подршке невладине организације „Хелп“, са којом су
сарађивали у контексту различитих едукација, али и обезбеђивања
таблет уређаја који су намењени за видео позиве. Ову праксу
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установила су четири завода из узорка истраживања. Говорећи о
предностима овог вида контаката испитаници су издвојили:
- Предвидљивост у контактима током пандемије
- Контакти са децом која су ретко долазила у посете (деца
нижег календарског узраста, деца која живе у иностранству)
- Могућност учешћа родитеља у важним догађајима, попут
дететовог рођендана.
Осим предности, било је речи и о могућим изазовима
коришћења савремене технологије у сврху одржавања контаката:
- Недовољан број таблет уређаја
- Усклађивање распореда позива са дневном рутином детета
- Нестабилна интернет конекција.
У оквиру ове подтеме, испитаници су говорили о томе да су
заводима на располагању по један таблет уређај што са собом носи
обавезу прављење распореда позива, ограничавање трајања истих
... Потом, важећи распоред некада није у складу са временом које
одговара породици или распореду спавања деце, похађања школе
или неких других обавеза. Као још један од изазова, учесници
истраживања напоменули су да немају све породице приступ
стабилној интернет конекцији која је предуслов за ову врсту
контакта. И поред поменутих изазова, стручни радници наводе
да настоје да осмисле што бољи модел коришћења овог вида
контаката јер су родитељи веома задовољни овом могућношћу и
увек истичу бенефите, а ређе поменуте изазове.
“Ови видео позиви су нешто што им је у период карантина
било драгоцено. Они су јако осетљиви на све промене одређених
рутина, а изостанак контаката и ванзаводских мера јесу велика
промена. И поред ограниченог броја позива, као и времена за
позив, ово је веома значајан аспект за затворенике.” Завод 3
Учесници и учеснице истраживања, који су имали прилику
да организују овај вид контаката, сагласни су да се исти могу
задржати и у уобичајеним околностима као допуна другим
видовима контаката или замена услед немогућности реализовања
других видова контаката. Међутим, они наглашавају да сматрају
да ни овај ни било који други алтернативни вид контаката не може
да надомести бенефите посета и физичког контаката родитеља са
дететом.
“Мислим да у појединачним случајевима можемо да наставимо
са овом праксом и у нормалним околностима, али сви се надамо
да ће се ускоро вратити уобичајене, редовне посете, јер је то
незаменљиво. Загрљај не можете пренети овим путем.“ Завод 4
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ИЗАЗОВИ РЕУСПОСТАВЉАЊА ПОСЕТА
Реуспостављање посета са собом је донело и измене на
плану контаката у заводима. Наиме, дозвољене су посете, али уз
поштовање одређених епидемиолошких мера. Све ово је утицало
на учесталије посете, али у већини завода обим посета још увек
није на предпандемијском нивоу. Учесници су и у овом контексту
говорили о изазовима на које се наилазило. Пре свега, услед
поштовања препоручених мера, током посета није био дозвољен
физички контакт, посете су биле временски ограничене (у неким
заводима на само 15 минута), потом су се посете реализовале у
просторијама са стакленим препрекама. Овакве околности су
такође утицале на контакте деце са родитељима, јер је деци било
тешко објаснити да не могу да загрле или пољубе родитеља. То је
представљало стрес за све, што је резултирало бурним реакцијама
родитеља након посете („испади у понашању“, „плакање“), а неки
од њих су чак тражили прекид контаката са децом ( „мислим да су
на тај начин желели да заштите и децу, а и себе“).
Сви учесници наводе да је током маја 2021. године, донета
одлука којом су укинуте мере. Уз негативан пи-си-ар (PCR) тест,
потврду о вакцинацији или антигенски тест (који се реализује и у
неким заводима), уз ношење маски или визира посете се реализују
у уобичајеном обиму.
ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
На основу резултата и компарације периода пре и током
пандемије може се видети да запослени у службама за третман,
без обзира на све неповољне околности, улажу напор како би
се омогућило остварење права на контакте које имају како лица
на одслужењу казне тако и њихова деца. Такође, када постоји
могућност запослени у заводима ове контакте чине пријатнијим
за децу иако не постоје посебне процедуре за то. Без обзира на то,
различити изазови ипак постоје и доприносе томе да контакти нису
увек у складу са оним што је деци потребно. Због тога су неопходне
промене на више нивоа. У оквиру самих установа потребно је
прилагођавање простора за посете и активности током посете деце.
Поред тога, постоји простор и за јачање подршке родитељима на
одслужењу казне како би били адекватно припремљени и како би
одржали мотивацију за контакте. Потребан је и развој различитих
услуга подршке особама које брину о деци чији су родитељи
лишени слободе. Тиме би се умањила могућност да фактори
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попут неповољне материјалне ситуације или конфликтних
односа одраслих буду препрека адекватним контактима деце са
родитељима.
Постојеће изазове пандемија није променила, они су
„допуњени“ забраном посета, али пандемија јесте допринела
увођењу иновација у праксу контаката. Стручни радници су били
ангажовани у омогућавању алтернативних видова контаката, пре
свега преко онлајн платформи. С обзиром да препознају то пре
свега као добру „допуну“ посетама, потребно је јачати капацитете
установа (попут техничких могућности) и знања стручних
радника и родитеља, а све како би овај вид контаката постао део
редовне праксе одржавања контаката. Ово је посебно значајно ако
се сагледа које су предности овог начина одржавања контаката
(предвидљивост у одржавању контаката, контакти и за децу
која су ретко долазила у посете због узраста или територијалне
удаљености, могућност учешћа родитеља у важним догађајима,
попут дететовог рођендана).
Како је до овог тренутка у свету урађено свега неколико
истраживања са овом тематиком, још увек нема пуно података о
утицају изостанка или смањеног обима посета деце родитељима
у затвору током пандемије. Једна од ретких студија указује на то
да у Великој Британији током пандемије, право и потреба деце
на контакте са родитељима нису били адекватно заштићени и
задовољени и да је неопходно предузети одређене мере како би ово
питање добило адекватнији третман (Мinson, 2021). Потом, аутори
друге публикације која се тицала овог питања упозоравају да је
изостанак посета у многоме утицао на анксиозност како родитеља
тако и деце и истичу да је важно да и у оваквим околностима право
на породични живот не буде занемарено (Child Rights Connect
Working Group on Children of Incarcerated Parents with the support of
Penal Reform International, 2020). Ако сагледамо светско искуство
и национални контекст, као и још увек неповољну здравствену
ситуацију изазвану КОВИД 19 потребно успоставити процедуре
и јасне смернице како би се деци омогућило да адекватно остваре
право на контакте са родитељем у затвору.
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CONTACTS OF CHILDREN WITH INCARCERATED
PARENTS - CHALLENGES DURING THE COVID-19
PANDEMIC
Resu me
Serving a prison sentence is a challenging period, both for the
person serving the sentence and for his family members, especially
children. Numerous researches show that these children are exposed
to multiple risks, and one of the risks is the severance of contacts, and
thus the child’s relationship with their incarcerated parent. Some of
the reasons for this may be of a financial or organizational nature, an
unresolved relationship between the person caring for the child. Also,
prison visit policies are not adapted to this type of contact and do not
reflect the needs of children. The needs of these children often remain
invisible and unrecognized even outside the jurisdiction of the criminal
system.
The above challenges became more complex during the COVID-19
pandemic, which has been going on for more than a year. In Serbia,
this period was marked, among other things, by the proclame of a state
of emergency. As a reaction to health risks, the prisons took measures
that included the suspension of visits, and then the realization of visits
with strict adherence to epidemiological measures that include physical
distance. All this was reflected in the contacts of children with their
incarcerated parent.
The subject of the paper will be the presentation of the results
of the research that dealt with the manner of maintaining contacts
and overcoming the challenges in maintaining these contacts during
the COVID-19 pandemic in institutions for the execution of criminal
sanctions in Serbia. The paper aims to point out the importance of
preserving family ties, with an emphasis on the needs and rights of
children even in times of crisis.
Keywords: contacts, children, parents deprived of liberty, challenges,
pandemic COVID-19.

* Овај рад је примљен 17. јуна 2021. године, а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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друштвених девијација троје
аутора различитих генерација:
проф. у пензији, др Милосава
Милосављевића, проф. др Мирослава Бркића и доц. др Драгане Стоецкел. Намењена је, пре
свега, студентима прве године
основних академских студија
социјалне политике и социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, али и студентима других
тзв. “помажућих” професија,
као и практичарима истих, са
циљем да савремена теоријска
знања употребе у пракси превазилажења проблема изазваних друштвеним девијацијама.
Садржај књиге подељен је у четири велике и комплементарне
целине: Теоријско-методолошке основе науке о друштвеним
девијацијама и односи са другим наукама, Зависности, Аутоагресије и агресије и Кршење
друштвених вредности и нор*

ми. Први део књиге представља
свеобухватну анализу различитих критеријума и приступа
у дефинисању друштвених девијација, систематично наводећи њихове снаге и слабости,
уз указивање на тешкоће дефинисања друштвених девијација.
Осим анализе општеприхваћених дефиниција и разматрања
о друштвеним девијацијама и
приказа постојећих научних
класификација феномена, аутори предлажу и оригиналну
дефиницију и класификације
појма. Осим тога, аутори у овом
делу приказују генезу изучавања друштвених девијација
у оквиру различитих научних
дисциплина и уз помоћ метода
ових наука. Посебан значај овог
дела се управо огледа у диверзитету приказаних приступа и
инсистирању на савременим
приступима у бављењу овим
темама, удаљавајући се од социјално-патолошке призме. У
фокусу другог дела књиге су
приказане различите врсте бо-

dzunabirmancevic@gmail.com.
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Јелена Бирманчевић

Приказ

лести зависности: од класичних
болести зависности, попут алкохолизама и зависности од дроге,
преко зависности од коцке, до
зависности које су карактеристичне за модерно доба, односно
о којима се почиње говорити у
модерно доба, попут зависности од интернета и секса. Аутори
посвећују поглавље свакој од
наведених зависности у којима
указују на њихову етиологију,
облике, најзначајније карактеристике и фазе у развоју зависности, те разматрају друштвену
реакцију на њих.
Предмет следећег, трећег
дела монографије, су аутоагресије (самоубиства и покушај
самоубиства), као различити
облици агресивног понашања
са фокусом на најраспострањеније појавне облике у савременим друштвима као што је, на
пример, агресија на спортским
догађајима и тероризам, али и
многи други облици индивидуалних и групних, односно
колективних агресија. Аутори
се баве и темом насиља, са посебним освртом на међуљудско
насиље, насиље у породици,
насиље над децом, партнерско
насиље, насиље над старијим
особама, насиље у заједници и
вршњачко насиље. Последња,
четврта целина овог рукописа,
бави се најзначанијим облицима девијантног понашања који
представљају кршење друштвених и правних норми, али и
општеприхваћених,
односно

распрострањених друштвених
вредности као што су: сексуалне девијације, проституција, трговина људима, криминал, корупцију, малолетничко
преступништво, бескућништво,
просјачење и скитњу. За сваку од наведених појава, аутори
разматрају дефиниције, кључне
карактеристике и њене врсте, са
посебним освртном на друштвену реакцију. На крају књиге налази се библиографија у којој је
истакнуто 540 коришћених библиографских јединица. Аутори
су се ослонили на савремене
домаће и стране научне изворе
литературе, писане на српском,
енглеском, француском и немачком језику. Књига Друштвене девијације на систематичан,
кохерентан и иновативан начин,
ослањајући се на релевантне
научне методе и богате изворе
литературе, обрађује тематску
област друштвених девијација.
Иако су дело написали аутори
из различитих генерација, њега
одликује разумљив и уједначен
стил, што одражава блискост
њихових ставова који су обликовани заједничким академским
радом на развијању ове области.
Допринос публикације огледа
се у успеху аутора да сложена
знања, стечена вишегодишњим
изучавањем дате области, изразе на разумљив и једноставан
начин, прилагођен посебно потребама студената за усвајањем
основних знања из ове области.
Истовремено, модеран приступ
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и савремене теме пружају добру основу за продубљенију
анализу представљених облика девијантног понашања од
стране свих оних код којих ова
монографија пробуди додатно
интересовање за бављење овим
темама. Аналитичко-критички
приступ аутора заговара извесни преокрет у академској заједници: напуштање старог дискурса и подстицање научног ин-

стр: 103-105

тереса за савремене друштвене
девијације. Публикација може
пружити пре свега студентима
“помажућих” професија, као
и њиховим практичарима, али
и широј јавности, вредан корпус знања за боље разумевање
друшвених девијација, односно за превазилажење проблема
који су директно или индиректно производ неког од облика девијантног понашања.

* Овај рад је примљен 20. јуна 2021. године, а прихваћен на састанку Редакције 20.
септембра 2021. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У часопису Социјална политика објављују се радови који
представљају резултат најновијих теоријских и емпиријских научних истраживања у области социјалне политике и социјалног рада.
Радови се објављују на српском језику и ћириличком писму
или енглеском језику.
Часопис се објављује три пута годишње. Рокови за слање радова су: 1. март, 1. јул и 1. новембар.
Исти аутор не може да објави рад у два узастопна броја часописа, без обзира да ли је реч о самосталном или коауторском раду.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе потписану и скенирану изјаву да рад није претходно објављен, односно
да није реч о аутоплагијату или плагијату. Образац изјаве може се
преузети са интернет странице часописа: http://www.ips.ac.rs/rs/
magazines/srpska-politicka-misao/authors_directions/.
Радовe слати на имејл-адресу: sp@ips.ac.rs.
Научни чланак може имати највише 40.000 карактера са размацима, укључујући фусноте. Приликом бројања карактера изоставити списак референци. Изузетно, монографска студија може
бити већег обима у складу са одредбама Правилника о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживања.
Осврт може имати највише 15.000 карактера са размацима.
Приказ књиге може имати највише 10.000 карактера са размацима.
Приликом провере броја карактера користити опцију Review/
Word Count/Character (with spaces) уз активирану опцију Include
textboxes, footnotes and endnotes.
НАЧИН ЦИТИРАЊА
Часопис Социјална политика користи делимично модификовани Чикаго стил цитирања (17. издање приручника Chicago Manual
of Style), што подразумева навођење библиографске парентезе (заграде) по систему аутор–датум у тексту, као и списак референци са
пуним библиографским подацима након текста рада.
Податке у библиографској парентези и списку референци навести на језику и писму на коме је референца објављена.
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У наставку се налазе правила и примери навођења библиографских података у списку референци и у тексту. За сваку врсту
референце прво је дато правило навођења, а затим пример навођења у списку референци и библиографској парентези.
Библиографска парентеза се по правилу наводи на крају реченице, пре интерпункцијског знака, и садржи презиме аутора,
годину објављивања и одговарајући број страна, према следећем
примеру: (Суботић 2010, 15–17).
Монографија
Један аутор
Презиме, име. Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике.
Београд: Институт за политичке студије.
(Суботић 2010)
Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power
Politics. New York: W. W. Norton & Company.
(Mearsheimer 2001)
Два или три аутора
Презиме, име, и име презиме. Година издања. Наслов. Место
издања: издавач.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија
савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.
(Стојановић и Ђурић 2012)
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman.
1998. Decentralising Public Service Management. London:
Macmillan Press.
(Pollitt, Birchall, and Putman 1998)
Четири и више аутора
Презиме, име, име и презиме, име и презиме, и име презиме.
Година издања. Наслов. Место издања: издавач.
Милисављевић, Бојан, Саша Варинац, Александра Литричин, Андријана Јовановић, и Бранимир Благојевић. 2017.
Коментар Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: према стању законодавства од 7. јануара 2017. године. Београд: Службени гласник; Правни факултет.
(Милисављевић и др. 2017)
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Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора
Након навођења имена, ставити зарез, па након тога одговарајућу скраћеницу на језику и писму референце, нпр. „ур.”, „прев.”
„prir.”, „ed.”, „eds.”
Kaltwasser, Cristobal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa
Espejo, and Pierre Ostigoy, eds. 2017. The Oxford Handbook of
Populism. New York: Oxford University Press.
(Kaltwasser et al. 2017)
Поглавље у зборнику
Презиме, име. Година издања. „Наслов поглавља.” У Наслов,
ур. име презиме, број страна на којима се налази поглавље. Место
издања: издавач.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак
Великог рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и геополитичке прилике у Европи 1914.
године, ур. Миломир Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78.
Лајковац: Градска библиотека; Београд: Институт за политичке студије.
(Степић 2015)
Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with
the confrontation between republicanism and neoliberalism.” In
Discourse and Politics, eds. Dejana M. Vukasović and Petar
Matić, 23-46. Belgrade: Institute for Political Studies.
(Lošonc 2019)
Чланак у научном часопису
Чланак у редовном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Наслов часописа волумен (број): број страна на којима се налази чланак. DOI број.
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава
и неолиберални модели урушавања националних политичких институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57.
doi: 10.22182/spm.6242018.2.
(Ђурић и Стојадиновић 2018, 46–48)
Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great
Britain?” Serbian Political Thought 18 (2): 5–14. doi: 10.22182/
spt.18212018.1.
(Ellwood 2018, 11)
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Чланак у посебном броју
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” У „Наслов
посебног броја”, ур. име презиме уредника, напомена о посебном
издању, Наслов часописа: број страна на којима се налази чланак.
DOI број.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама: стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно
издање, Српска политичка мисао: 5–35. doi: 10.22182/spm.
specijal2016.1.
(Стојановић 2016, 27)
Енциклопедије и речници
Наведен је аутор/уредник
Презиме, име, име и презиме, ур. Година издања. Наслов. Том.
Место издања: издавач.
Jerkov, Aleksandar, ur. 2010. Velika opšta ilustrovana
enciklopedija Larrouse: dopunjeno srpsko izdanje. Tom V (S–
Ž). Beograd: Mono i Manjana.
(Jerkov 2010)
Није наведен аутор/уредник
Наслов. Година издања. Место издања: издавач.
Webster’s Dictionary of English Usage. 1989. Springfield,
Massachusetts: Merriam-Webster Inc.
(Webster’s Dictionary of English Usage 1989)
Докторска дисертација
Презиме, име. Година издања. „Наслов докторске дисертације.” Докторска дисертација. Назив универзитета: назив факултета.
Бурсаћ, Дејан. 2019. „Утицај идеологије политичких
партија на јавну потрошњу у бившим социјалистичким државама.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду:
Факултет политичких наука.
(Бурсаћ 2019, 145–147)
Wallace, Desmond D. 2019. “The diffusion of representation.”
PhD diss. University of Iowa.
(Wallace 2019, 27, 81–83)
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Чланак у дневним новинама или периодичним часописима
Наведен је аутор
Презиме, име. Година издања. „Наслов чланка.” Назив новине
или часописа годиште: број стране на којој се налази чланак.
Авакумовић, Маријана. 2019. „Платни разреди – 2021.
године.” Политика, 8. децембар: 9.
(Авакумовић 2019)
Није наведен аутор
Назив новине или часописа. Година издања. „Наслов чланка.”
Годиште: број стране на којој се налази чланак.
New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for
Governor.” July 30, 2002.
(New York Times 2002)
Референца са корпоративним аутором
Назив аутора [акроним, по потреби]. Година издања. Наслов
издања. Место издања: издавач.
Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС]. 2018. Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији. Београд: Министарство за европске интеграције Републике Србије.
(Министарство за европске интеграције Републике Србије [МЕИРС] 2018) – прво навођење
(МЕИРС 2018) – свако следеће навођење
International Organization for Standardization [ISO].
2019. Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Geneva:
International Organization for Standardization.
(International Organization for Standardization [ISO] 2019)
– прво навођење
(ISO 2019) – свако следеће навођење
Репринт издања
Презиме, име. [Година првог издања] Година репринт издања.
Наслов. Место првог издања: издавач првог издања. Напомена „Репринт“ на језику и писму референце, место издања репринт издања: издавач. Напомена одакле су цитати у тексту преузети.
Михалџић, Стеван. [1937] 1992. Барања: од најстаријих
времена до данас, треће издање. Нови Сад: Фототипско из- 111 -

дање. Репринт, Београд: Библиотека града Београда. Цитати
се односе на фототипско издање.
(Михалџић [1937] 1992)
Посебни случајеви навођења референци
Навођење другог и сваког следећег издања
Презиме, име. Година издања. Наслов, напомена о издању. Место издања: издавач.
Гаћиновић, Радослав. 2018. Млада Босна, друго допуњено и измењено издање. Београд: Evro Book.
Више референци истог аутора
1) Исти аутор, различите године – Ређати према години издања, почевши од најраније.
Степић, Миломир. 2012. „Србија као регионална држава: реинтеграциони геополитички приступ.” Национални интерес 14 (2): 9–39. doi: 10.22182/ni.1422012.1.
Степић, Миломир. 2015. „Позиција Србије пред почетак
Великог рата са становишта Првог и Другог закона геополитике.” У Србија и геополитичке прилике у Европи 1914.
године, ур. Миломир Степић и Љубодраг П. Ристић, 55–78.
Лајковац: Градска библиотека; Београд: Институт за политичке студије.
2) Исти аутор, иста година – Ређати према азбучном или абецедном редоследу почетног слова назива референце. Поред године
објављивања ставити почетна слова азбуке или абецеде која се користе и у библиографској парентези.
Гаћиновић, Радослав. 2018а. „Војна неутралност и будућност Србије.” Политика националне безбедности 14 (1):
23–38. doi: 10.22182/pnb.1412018.2.
Гаћиновић, Радослав. 2018б. Млада Босна, друго допуњено и измењено издање. Београд: Evro Book.
(Гаћиновић 2018а, 25), (Гаћиновић 2018б)
3) Исти аутор као самостални аутор и као коаутор – Прво
навести референце у којима је самостални аутор, а затим оне у
којима је коаутор.
Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама: стање парадигме.” У „Постмодернизација српске науке: политика постмодерне / политика после постмо- 112 -

дерне”, ур. Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно
издање, Српска политичка мисао: 5–35. doi: 10.22182/spm.
specijal2016.1.
Стојановић, Ђорђе, и Живојин Ђурић. 2012. Анатомија
савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.
4) Исти аутор као први коаутор у више различитих референци – Ређати према азбучном или абецедном редоследу презимена
другог коаутора.
Pollitt Christopher, Johnston Birchall, and Keith Putman.
1998. Decentralising Public Service Management. London:
Macmillan Press.
Pollitt Christopher, Colin Talbot, Janice Caulfield, and
Amanda Smullen. 2005. Agencies: How Governments do Things
Through Semi-Autonomous Organizations. New York: Palgrave
Macmillan.
Посебни случајеви навођења библиографске парентезе
Изузеци од навођења библиографске парентезе на крају реченице
1) Навођење презимена аутора у оквиру реченице – Годину издања ставити у заграду након навођења презимена, а број стране
на крају реченице у заграду. За референцу на латиници или страном језику у загради навести и презиме аутора.
„Према мишљењу Суботића (2010), …” (30).
„Бокслер (Bochsler 2018) у својој књизи тврди…”
2) Навођење презимена аутора у оквиру реченице пре цитата
из референце – Након навођења презимена, у библиографској парентези навести годину и број стране, а затим навести цитат.
Као што Суботић (2010, 45) наводи: „ … ”
Миршајмер (Mearsheimer 2001, 57) изричито тврди: „…”
3) Навођење исте референце више пута у једном пасусу – Ако
се наводи иста страна или опсег страна, унети библиографску парентезу приликом последњег навођења или на крају пасуса пре интерпункцијског знака. Ако се наводе различите стране, референцу
навести приликом првог позивања на одређену страну, а затим до
краја пасуса у заграду стављати само различите бројеве страна.
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Не користити „исто”, „ibid”, или „op. cit.” за вишеструко навођење референце.
Навођење израза „видети”, „упоредити” и сл.
Изразе унети у библиографску парентезу.
(видети Кнежевић 2014, 153)
(Степић 2015; упоредити Кнежевић 2014)
Секундарна референца
У библиографској парентези прво навести презиме аутора,
годину и број стране примарне референце, затим „цитирано у:”
и презиме аутора, годину и број стране секундарне референце. У
списку референци навести само секундарну референцу.
„Том приликом неолиберализам се од стране највећег
броја његових протагониста најчешће одређује као политика
слободног тржишта која охрабрује приватне фирме и побољшава избор потрошачима, разарајући при том ‘неспособну,
бирократску и паразитску владу која никада не може урадити
ништа добро, без обзира на њене добре намере’” (Chomsky
1999, 7 цитирано у: Ђурић и Стојадиновић 2018, 47).
Ђурић, Живојин, и Миша Стојадиновић. 2018. „Држава
и неолиберални модели урушавања националних политичких институција.” Српска политичка мисао 62 (4): 41–57.
doi:10.22182/spm.6242018.2.
Иста библиографска парентеза, више референци
1) Различити аутори – Референце одвојити тачком и зарезом.
(Степић 2015, 61; Кнежевић 2014, 158)
2) Исти аутор, различите године – Навести презиме аутора, а
затим године издања различитих референци по редоследу од најраније до најновије и одвојити их зарезом, односно тачком и зарезом
када се наводи број страна.
(Степић 2012, 2015) или (Степић 2012, 30; 2015, 69)
3) Различити аутори, исто презиме – Иницијал имена. Презиме аутора. Година издања.
(Д. Суботић 2010, 97), (М. Суботић 2010, 302)
Суботић, Драган. 2010. „Нови јавни менаџмент у политичком систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 91–114.
doi: 10.22182/pr.2312010.5.
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Суботић, Момчило. 2010. „Војводина у политичком
систему Србије.” Политичка ревија 23 (1): 289–310. doi:
10.22182/pr.2312010.15.
Правни акти
У библиографској парентези навести члан, став и тачку или
параграф коришћењем скраћеница „чл.”, „ст.”, „тач.”, „Art.” „para.”
и сл.
Устави и закони
Назив акта [акроним, по потреби], „Назив службеног гласила”
и број, или интернет адреса и датум последњег приступа.
Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике
Србије”, бр. 98/06.
(Устав Републике Србије 2006, чл. 33)
Закон о основама система образовања и васпитања [ЗОСОВ], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон.
(ЗОСОВ 2019, чл. 17, ст. 4)
Zakon o nasljeđivanju [ZN], „Narodne novine“, br. 48/03,
163/03, 35/05, 127/13, i 33/15 i 14/19.
(ZN 2019, čl. 3)
An Act to make provision for and in connection with
offences relating to offensive weapons [Offensive Weapons Act],
16th May 2019, www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/17/pdfs/
ukpga_20190017_en.pdf, last accessed 20 December 2019.
(Offensive Weapons Act 2019)
Одлуке државних органа и институција
Назив органа [акроним или скраћени назив], Назив акта и број
предмета, датум доношења акта, или интернет адреса и датум последњег приступа.
Заштитник грађана Републике Србије [Заштитник грађана], Мишљење бр. 15–3314/12, 22. октобар 2012, https://www.
osobesainvaliditetom.rs/attachments/083_misljenje%20ZG%20
DZ.pdf, последњи приступ 20. децембра 2019.
(Заштитник грађана, 15–3314/12)
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U.S. Department of the Treasury [USDT], Treasury Directive
No. 13–02, July 20, 1988, https://www.treasury.gov/about/roleof-treasury/orders-directives/Pages/td13-02.aspx, last accessed
20 December 2019.
(USDT, 13–02)
Законодавни акти Европске уније
Назив акта, подаци из службеног гласила у формату наведеном
на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament
and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules
and general principles concerning mechanisms for control by
Member States of the Commission’s exercise of implementing
powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 13–18.
(Regulation 182/2011, Art. 3)
Међународни уговори
Оснивачки уговори Европске уније
Назив уговора или консолидоване верзије [акроним], подаци
о коришћеној верзији уговора из службеног гласила у формату наведеном на сајту EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p.
1–112.
(TEU 1992, Art. J.1)
Consolidated version of the Treaty on European Union
[TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.
(TEU 2008, Art. 11)
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the
European Union [TFEU], OJ C 202, 7.6.2016, p. 1–388.
(TFEU 2016, Art. 144)
Остали међународни уговори
Назив уговора [акроним или скраћени назив], датум закључивања, регистрација у Уједињеним нацијама – UNTS број, регистрациони број са сајта United Nations Treaty Collection: https://treaties.
un.org.
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization [Marrakesh Agreement], 15 April 1994, UNTS
1867, I-31874.
(Marrakesh Agreement 1994)
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Convention on Cluster Munitions [CCM], 30 May 2008,
UNTS 2688, I-47713.
(CCM 2008)
Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite
Kingdom of Jordan [Israel Jordan Peace Treaty], 26 October
1994, UNTS 2042, I-35325.
(Israel Jordan Peace Treaty 1994)
Одлуке међународних организација
Назив међународне организације и надлежног органа [акроним], број одлуке, Назив одлуке, датум усвајања.
United Nations Security Council [UNSC], S/RES/1244
(1999), Resolution 1244 (1999) Adopted by the Security Council
at its 4011th meeting, on 10 June 1999.
(UNSC, S/RES/1244)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe [PACE],
Doc. 14326, Observation of the presidential election in Serbia (2
April 2017), 29 May 2017.
(PACE, Doc. 14326, para. 12)
Судска пракса
Судска пракса у Републици Србији
Врста акта и назив суда [акроним суда], број предмета са датумом доношења, назив и број службеног гласника или друге публикације у коме је пресуда објављена – ако је доступно.
Одлука Уставног суда Републике Србије [УСРС], IУа2/2009 од 13. јуна 2012. године, „Службени гласник РС”, бр.
68/2012.
(Одлука УСРС, IУа-2/2009)
Решење Апелационог суда у Новом Саду [АСНС], Ржр–
1/16 од 27. априла 2016. године.
(Решење АСНС, Ржр–1/16)
Судска пракса Међународног суда правде
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, врста одлуке са датумом доношења, назив и број гласила у коме је пресуда објављена, број стране.
International Court of Justice [ICJ], Application of the
Interim Accord of 13 September 1995 (the Former Yugoslav
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Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December
2011, I.C.J. Reports 2011, p. 644.
(ICJ Judgment, 2011)
International Court of Justice [ICJ], Accordance with the
International Law of the Unilateral Declaration of Independence
in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, I.C.J.
Reports, p. 403.
(ICJ Advisory Opinion, 2010)
Судска пракса Суда правде Европске уније
Назив случаја, број случаја, врста случаја са датумом доношења, Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
European Parliament and Council of the European Union, Case
C-270/12, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 January
2014, ECLI:EU:C:2014:18.
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
v. European Parliament and Council of the European Union,
C-270/12) или
(CJEU, C-270/12)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
European Parliament and Council of the European Union, Case
C-270/12, Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on
12 September 2013, ECLI:EU:C:2013:562.
(Opinion of AG Jääskinen, C-270/12)
Судска пракса Европског суда за људска права
Назив случаја, број представке, врста случаја са датумом доношења, Европска идентификациона ознака судске праксе (ECLI).
Pronina v. Ukraine, No. 63566/00, Judgment of the Court
(Second Section) on Merits and Just Satisfaction of 18 July 2006,
ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD006356600.
(Pronina v. Ukraine, 63566/00, par. 20) или
(ECHR, 63566/00, par. 20)
Судска пракса других међународних судова и трибунала
Назив суда [акроним суда], Назив случаја, број случаја, врста
случаја са датумом доношења.
International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian
Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since
1991 [ICTY], Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A- 118 -

AR77, Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against
Prior Counsel, Milan Vujin, Judgment of 27 February 2001.
(Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A-AR77) или
(ICTY, IT-94-1-A-AR77)
Архивски извори
Назив установе [акроним или скраћени назив], назив или број
фонда [акроним или скраћени назив], кутија, фасцикла (уколико
постоји), сигнатура, „Назив документа” (ако нема назива, дати кратак опис одговарањем на питања: ко? коме? шта?), место и датум
документа или н.д. ако није наведен датум.
Архив Србије [АС], МИД, К-Т, ф. 2, r93/1894, „Извештај
Министарства иностраних дела о постављању конзула”, Београд, 19. април 1888.
(АС, МИД, К-Т, ф. 2)
(АС, МИД, ф. 2) – ако је позната само фасцикла, а не и
кутија
Dalhousie University Archives [DUA], Philip Girard fonds
[PG], B-11, f. 3, MS-2-757.2006-024, “List of written judgements
by Laskin,” n.d.
(DUA, PG, B-11, f. 3)
Извори са интернета
Презиме, име или назив корпоративног аутора [акроним].
Година објављивања или н.д. – ако не може да се утврди година
објављивања. „Наслов секције или стране унутар сајта.” Назив
сајта. Датум креирања, модификовања или последњег приступа
страници, ако не може да се утврди на основу извора. Интернет
адреса.
Bilefsky, Dan, and Ian Austen. 2019. “Trudeau Re-election
Reveals Intensified Divisions in Canada.” The New York Times.
https://www.nytimes.com/2019/10/22/world/canada/trudeau-reelected.html.
(Bilefsky and Austen 2019)
Институт за политичке студије [ИПС]. н.д. „Предавање
др Фридриха Ромига.” Институт за политичке студије.
Последњи приступ 10. октобар 2018. http://www.ips.ac.rs/rs/
news/predavanje-dr-fridriha-romiga/.
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(Институт за политичке студије [ИПС], н.д.) – прво навођење
(ИПС, н.д.) – свако следеће навођење
Танјуг. 2019. „Европска свемирска агенција повећава
фондове.” 28. новембар 2019. http://www.tanjug.rs/full-view1.
aspx?izb=522182.
(Танјуг 2019)
ФОРМАТИРАЊЕ ТЕКСТА
Опште смернице о обради текста
Текст рада обрадити у програму Word, на следећи начин:
- величина странице: А4;
- маргине: Normal 2,54 cm;
- текст писати курентом (обичним словима), осим ако није
другачије предвиђено;
- проред између редова у тексту: 1,5;
- проред између редова у фуснотама: 1;
- величина слова у наслову: 14 pt;
- величина слова у поднасловима: 12 pt;
- величина слова у тексту: 12 pt;
- величина слова у фуснотама: 10 pt;
- величина слова за табеле, графиконе и слике: 10 pt;
- увлачење првог реда пасуса: 1,27 cm (опција: Paragraph/
Special/First line);
- поравнање текста: Justify;
- боја текста: Automatic;
- нумерација страна: арапски бројеви у доњем десном углу;
- не преламати речи ручно уношењем цртица за наставак
речи у наредном реду;
- сачувати рад у формату .doc.
Примена правописних правила
Радове ускладити са Правописом српског језика у издању Матице српске из 2010. године или из каснијих издања.
Посебну пажњу обратити на следеће:
- Приликом првог навођења транскрибованих страних
имена и израза у облој загради поред навести и њихове облике на изворном језику у курзиву (italic), нпр: Франкфуртер алгемајне цајтунг (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Џон
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-

-

-

Ролс (John Rawls), Алексеј Тупољев (Алексей Туполев).
Поједине општепознате стране изразе писати само на изворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori, a
posteriori, sui generis итд.
Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или
бројем.
Текст у фуснотама увек завршавати тачком.
За навођење израза или цитирања на српском језику користити наводнике који су својствени српском језику према важећем правопису („ ”), а за навођење или цитирање
на енглеском или другом страном језику користити наводнике који су својствени том језику (“ ”, « »).
Угластом заградом [] означавати: 1) сопствени текст који
се умеће у туђи текст; или 2) текст који се умеће у текст
који је већ омеђен облом заградом.
Црту писати са размаком пре и после или без размака, никако са размаком само пре или само после. Између бројева,
укључујући бројеве страна, користити примакнуту црту
(–), а не цртицу (-).
За наглашавање појединих речи не користити подебљана
слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искључиво курзив (italic) или наводнике и полунаводнике (’’ на
српском језику или ‛’ на енглеском језику).
Форматирање научног чланка

Научни чланак форматирати на следећи начин:

Име и презиме првог аутора*

* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује се навођење институционалне имејл-адресе аутора.

Установа запослења
Име и презиме другог аутора
Установа запослења

НАСЛОВ РАДА**

** Фуснота: по потреби, навести један од следећих (или сличних) података: 1) назив и број пројекта у оквиру кога је чланак
написан; 2) да је рад претходно изложен на научном скупу у виду
усменог саопштења под истим или сличним називом; или 3) да је
истраживање које је представљено у раду спроведено за потребе
израде докторске дисертације аутора.
Сажетак
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Сажетак, обима од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ, коришћени теоријско-методолошки приступ, резултате и закључке
рада.
Кључне речи: Испод текста сажетка навести од пет до десет
кључних речи. Кључне речи писати курентом и једну од друге
одвојити зарезом.
У тексту је могуће користити највише три нивоа поднаслова.
Поднаслове навести без нумерације, на следећи начин:
ПОДНАСЛОВ ПРВОГ НИВОА
Поднаслов другог нивоа
Поднаслов трећег нивоа
Табеле, графиконе и слике уносити на следећи начин:
- изнад табеле/графикона/слике центрирано написати: Табела/Графикон/Слика, редни број и назив;
- испод табеле/графикона/слике навести извор на следећи
начин: 1) уколико су табела/графикон/слика преузети, написати
Извор: и навести референцу на исти начин као што се наводи у
библиографској парентези; 2) уколико нису преузети, написати Извор: Обрада аутора.
Референце наводити у тексту према Начину цитирања.
Фусноте користити искључиво за давање напомена или ширих
објашњења.
РЕФЕРЕНЦЕ
Списак референци навести након текста рада, а пре резимеа,
на следећи начин:
- прво навести референце на ћирилици по азбучном реду;
- затим навести референце на латиници и страним језицима
по абецедном реду;
- прву линију сваке референце поравнати на левој маргини,
а остале увући за 1,27 cm, користећи опцију Paragraph/Special/
Hanging;
- све референце наводити заједно, без издвојених делова за
правне акте или архивску грађу;
- референце не нумерисати;
- наводити искључиво оне референце које су коришћене у
тексту.

Након списка референци навести име и презиме аутора,
наслов рада и резиме на енглеском језику на следећи начин:
First Author*
*

In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended.

Affiliation
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Second Author
Affiliation
TITLE

Resume

Резиме, обима до 1/10 дужине чланка, садржи резултате и закључке рада који су образложени опширније него у сажетку.
Keywords: Кључне речи писати курентом и једну од друге одвојити зарезом.
Уколико је рад написан на страном језику, након списка референци, име и презиме аутора, наслов, резиме и кључне речи навести на српском језику.
Форматирање осврта
Осврт форматирати на исти начин као научни чланак, без
навођења сажетка, кључних речи и резимеа.
Форматирање приказа
Приказ књиге форматирати на следећи начин:
Текст поделити у две колоне.
Име и презиме аутора*
* Фуснота: Имејл-адреса
аутора:
Препоручује
се
навођење институционалне
имејл-адресе аутора.
Установа запослења
НАСЛОВ ПРИКАЗА
Испод наслова поставити
слику предње корице;

Испод слике предње корице
навести податке о књизи према
следећем правилу:
Име и презиме. Година
издања. Наслов. Место
издања: издавач, број страна.
Текст приказа обрадити у
складу са општим смерницама
о обради текста.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета нашег
часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је седам
дана од пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати
особама које нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком
тренутку схвати да постоји било који вид конфликта интереса у вези са
радом који треба да рецензира потребно је да о томе што пре обавести
редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни
рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки
приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури,
посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из
политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету
рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог
рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада

Име, презиме и научно звање рецензента:
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