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Увод 
 

1. Иницијални извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима за период од 1990-2002. године односи се на Савезну Републику Југославију, 
која је престала да постоји 4. фебруара 2003. године, када је,  на основу Полазних 
основа за преуређење  односа Србије и Црне Горе од 14. марта 2002.године,  Савезна 
скупштина усвојила  Уставну повељу државне заједнице Србија и Црна Гора.  Саставни 
део Уставне повеље је и Повеља о људским и мањинским правима и грађанским 
слободама која је усвојена 28. фебруара 2003. године. 
 
2. Сходно Уставној повељи, име нове државе, односно државе следбеника Савезне 
Републике Југославије  је  Србија и Црна Гора и она се заснива  на равнопрвности две 
државе чланице, државе Србије и  државе Црне Горе (члан 1. и 2).  Територију Србије и 
Црне Горе чине територије држава чланица, с тим што  је државна граница 
неповредива, а граница између држава чланица непромењива, осим уз обострану 
сагласност (члан 6). Држава Србија укључује Аутономну покрајину Војводину и 
Аутономну покрајину Косово и Метохију која се у складу са Резолуцијом 1244 Савета 
безбедности УН тренутно налази под управом међународне администрције (Одлука о 
проглашењу Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора). 
 
3. Србија и Црна Гора је један субјект међународног права, а државе чланице могу бити 
чланице међународних глобалних и регионалних организација за чије чланство није 
услов  међународни субјективитет (члан 14). 
 
4. Органи нове државе су:  Скуштина Србије и Црне Горе (једнодомна и чини је 126 
посланика, од којих је 91 из Србије и 35 из Црне Горе); Председник Србије и Црне Горе 
(мандат председника траје  четири године); Савет министара ( министар спољних 
послова, министар одбране, министар за међународне економске односе, министар за 
унутрашње економске односе и министар за људска и мањинска права), Суд Србије и 
Црне Горе (одлуке Суда су обавезујуће и без права жалбе, а суд је овлашћен да стави 
ван снаге  законе, друге прописе и акте институција државе који су у супротности са 
Уставном повељом и законима Србије и Црне Горе). Србија и Црна Гора има Војску 
која је под демократском и цивилном контролом (члан 54). 
 
5. С обзиром да Иницијални извештај о примени Међународног пакта о грађанским и 
политичким правима обухвата период од 1992-2002. године то су информације дате у 
вези са Савезном Републиком Југославијом, те је тај назив државе углавном  задржан, 
ради лакшег праћења текста. 
 
6. Такође, сходно договору надлежних органа  република чланица (сада држава 
чланица) Србије и Црне Горе, овај извештај се састоји из два дела. Први део се односи 
на  СРЈ и Републику Србију, и у његовој изради су учествовали надлежни савезни 
органи ( од којих су многи престали да постоје доношењем Уставне повеље) и органи 
Републике Србије. Други део извештаја се односи искључиво на Црну Гору, а у његовј 
изради су учествовали  надлежни органи Црне Горе.  Напомињемо да је због 
временског периода на који се извештај  односи  углавном коришћена скраћеница СРЈ 
као назив земље. 
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Информације општег карактера 

 
7. Бивша СРЈ, а сада Србија и Црна Гора је је смештена у југо-источном делу европског 
континента и заузима средишњи део Балканског полуострва површине 102.173 км. 
Географски посматрана,  Србија и Црна Гора спада у групу балканских, 
средњеевроских, медитераснких и подунавских земаља.  Граничи се са осам држава: 
Мађарском,  Румунијом, Бугарском, Албанијом, Италијом, Босном и Херцеговином,  
Хрватском и Македонијом.  

 
8. У овом региону у току је период пост-конфликтне консолидације и дубоких и 
сложених унутрашњих промена у већини земаља, као и дефинисања места појединих 
држава  и региона у целини у новој међународној констелацији. Иако је на први поглед 
такво прилагођавање диктирано војно-политичким реалностима, у његовој позадини је 
пре свега снажно опредељење водећих политичких снага у водећим земљама за развој 
политичког и економског система какав већ деценијама делује у земљама Западне 
Европе и који је доказао своју ефикасност и виталност у односу на другачије 
историјске друштвене моделе. 
 
9. Пре десетак година, СРЈ је, по већини битних параметара, била ближе 
западноевропској интеграцији него било која земља Источне Европе. Данас је из њих, 
што је пре свега последица политике вођене у последњој деценији XX века. Стога је 
пред Србијом и Црном Гором задатак да се, истовремено, надокнађује оно што је 
изгубљено, као и да се политички и економски трансформише како су то чиниле земље 
Источне Европе, које су данас на прагу Европске Уније, а које нису биле суочене са 
последицама дезинтеграције државе, сукоба и санкција, са великим бројем избеглица и 
другим проблемима. Такође, стање које је наслеђено  у свим сферама друштвеног 
живота, а посебно у економији, показало се тежим и сложенијим него што се мислило. 
Морају се превазилазити последице политичке, економске, моралне, па и опште 
цивилизацијске разградње друштва до које је дошло за време претходне власти. 
 
10. Учешће и помоћ међунардне заједнице у консолидовању стања у земљи и  њеном 
изласку из изолације било је врло значајно. Србија и Црна Гора  је решена да испуњава 
своје међународне обавезе, а то се нарочито односи на поштовање Дејтонског 
споразума, чему посебно доприноси убрзани развој односа са БиХ, као и на 
превазилажење проблема КиМ1. Србија и Црна Гора, иако незадовољна положајем 
неалбанског становништва у КиМ, је одлучна да конструктивно сарађује са 
међународним представницима и заједно са њима решава постојеће проблеме у складу 
са Резолуцијом СБ УН 1244. 
 
11. Такође, Србија и Црна Гора  је спремна на пуну сарадњу са Хашким Трибуналом. 
До сада су учињени врло значајни кораци - донет је Закон о сарадњи са Трибуналом,  
изручен је бивши председник СРЈ, Слободан Милошевић и  још низ оптужених. 
 
12. У оваквим околностима, приоритети  државне заједнице су: 

• приближавање Европској Унији, са циљем да се оствари чланство у истој; 
• нормализовање и развој односа са суседима, пре свега са бившим 

југословенским републикама - што је питање од посебног значаја за наше 
грађане, а нарочито за избеглице, као и јачање регионалне сарадње; 

• уравнотежени односи са великим силама; 
• поштовање и доследно спровођење међунаордно-прихваћених обавеза, посебно 

на основу  међународних уговора о људским правима. 
 
                                                           
1 Косово и Метохија - скраћеница се употребљава само с разлога неоптерећивања текста 
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Члан 1. 

 
Право на самоопредељење 
 
13.  У Уставу СРЈ  није постојала изричита одредба која се односила на право на 
самоопредељење. Међутим, у члану 48. припадницима националних мањина било је 
зајамчено  право да успостављају и одржавају несметане међусобне односе у СРЈ и ван 
њених граница са припадницима своје нације у другим државама и да учествују у  
међународним невладиним организацијама, али не на штету СРЈ или републике 
чланице. 
 
14. Питање права на самоопредељење је изричито регулисано у Уставној повељи 
државне заједнице Србија и Црна Гора. 

 
15. За разлику од Устава СРЈ, Уставна повеља Србије и Црне Горе изричито јемчи 
право на самоопредељење у члану 60. Сходно одредбама овог члана , по истеку 
периода од три године, државе чланице имају право да покрену поступак за промену 
државног статуса, односно иступање из државне заједнице. Оваква одука се доноси 
након референдума, а Закон о референдуму доноси држава чланица, водећи рачуна о 
међународно признатим демократским стандардима.  Такође, утврђено је да у случају 
иступања државе Црне Горе из државне заједнице, међународни документи који се 
односе на СРЈ, посебно Резолуција 1244 Савета безбедности УН,  у целости ће се 
односити и важити за државу Србију, као следбеника. Држава чланица која искористи 
право иступања не наслеђује право на међународно-правни субјективитет, а сва спорна 
питања посебно се регулишу између државе-следбеника и осамостаљене државе. У 
случају да се обе државе чланице у референдумском поступку изјасне за промену 
државног статуса, односно независност, у поступку сукцесије регулишу се сва спорна 
питања, као у случају бивше СФРЈ. 
 
16. Реѕолуцијом  СБ 1244  КиМ  је стављен под привремену управу УН. Србија и Цртна 
Гора се залже за доследно спровођење ове резолуције, међутим на терену нема 
напредка у имплементацији кључних одредби нити концепта критеријума за њено 
спровођење.  
 
17. Приоритети Србије и Црне Горе су: безбедност за све становнике КиМ, поштовање 
људских и мањинских права, повратак избеглих и расељених, расветљавање судбине 
несталих лица и децентрализацији. То би требало да буду приоритети УНМИК, јер се 
тиме гарантује стварање услова за проправљање стања на КиМ. 
 
18. Србија и Црна Гора је спремана на сарадњу са УНМИК и дијалог са привремним 
органима КиМ. За то постоји и институционални оквир – Висока радна група – која је 
успотстављена Споразумом СРЈ/УНМИК из 2001 године. УНМИК, међутим у агенду за 
разговоре укључује само техничка питања и доноси одлуке најчешће без консултације 
са органима Србије и Црне Горе  или не уважава примедбе. Албански политичари са 
КиМ не показују спремност за отпочињање дијалога, оцењујући да за то још није 
дошло време. 
 
19. Србија ии Црна Гора има значајне резерве у односу на пренос надлежности са 
УНМИК на привремене органе КиМ до краја 2003. године. Тај пренос не може бити 
механички и аутоматски процес. Осим тога те институције би морале постићи много 
већи степен ефикасности, транспарентности, репрезентативности и договорности да би 
преузеле надлежности од УНМИК-а. 
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Члан 2. 
 
 
А) Људска права и равноправност грађана 
 
 

• Ратификовани међународни инструменти 
 
20. Опредељење за људска права СРЈ/Србија и Црна Гора је исказала приступањем, 
ратификацијом и потписивањем више међународних уговора из области људских 
права, којима је депозитар Генерални секретар УН. 
 
21. СРЈ је 12.03.2001. године дала сукцесорску изјаву у погледу међународних уговора 
о различитим аспектима људских права, којима је  депозитар Генерални секретар УН, а 
које је прихватила СФРЈ. Ради се о 10 тзв. цоре конвенција, од укупно 14 колико их је у 
оквиру УН усвојено. 
 
22. Са променом власти, октобра 2000. године СРЈ је узела активно учешће у 
међународној заједници и приступила већем броју међународних уговора у области 
заштите људских права: 
 

• Римски статут Међународног кривичног суда (јун 2001) 
• Факултативни протокол уз Међунаордни пакт о грађанским и политичким 

правима (јун 2001) 
• Други факултативни протокол уз Међнародни пакт о грађанским и политичким 

правима који се односи на укидање смртне казне (јун 2001) 
• Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета о учешћу деце у 

оружаним сукобима (јул 2001) 
• Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета о трговини децом, 

дечјом проституцијом и дечјом порнографијом (јул 2001).  
• Протокол уз Конвенцију о елиминисању свих оболика расне дискриминације 

жена (децембар 2002) 
 
 
23. СРЈ, је такође, дала сукцесорску изјаву у вези са Женевским конвенцијама, у којој 
су укинуте резерве на  Конвенције које је ставила бивша СФРЈ. 
 
24. Такође, земља је веома активна и на унапређењу људских права у оквиру 
регионалних организација.  
25. Подношењем захтева СРЈ за пријем у Савет Еропе  отпочео је процес усаглашавања 
националног законодавства и правног система  земље са европским стандардима 
људских права.  
 
26. Такође, СРЈ је приступила Оквирној конвенцији о заштити националних мањина ,а  
врше се припреме за ратификовање још 12 релевантних конвенција. 
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• Гарантивање људских  права у Уставу СРЈ/Повељи о људским и 
мањинским правима и грађанским слободама  

 
27. СРЈ/Србија и Црна Гора  признаје и јемчи слободе и права човеку и грађанину које 
признаје међународно право.  Одредбе Повеље о људским и мањинским правима и 
грађанским слободама су  конкретније по овом питању од поменутог члана 10. Устава 
СРЈ и прописују да свако има обавезу да поштује људска и мањинска права других, а да 
се ова права непосредно примењују у складу са Уставном повељом државне заједнице 
Србија и Црна Гора и да се уређују, обезбеђују и штите уставима, законима и 
политиком држава чланица (члан 2) Такође, Повељом су зајамчена људска и мањинска 
права гарантована општеприхваћеним правилима међународног права, као и 
међународним уговорима који важе у државној заједници и као таква, непосредно се 
примењују (члан 7).  
 
28. Устав СРЈ је гарантовао да  су грађани  једнаки без обзира на националну 
припадност, расу пол, језик, веру, политичко или друго уверење, образовање, социјално 
порекло, имовно стање и друго лично својство. Такође, постојала је гаранција једнакост 
свих пред законом  и обавеза  и одговорност сваког да  поштује слободе и права других 
(члан 20. Устава СРЈ). Повеља је и поводом забране дискриминације исцрпнија у 
односу на Устав, те поред поменутих гаранција забрањује и сваку непосредну, или 
посредну дискримнацију по било ком основу укључујући и дискриминацију по основу 
културе, језика, старости или физичког инвалидитета. Такође,  Повеља прописује и 
увођење посебних мера које су неопходне за остварење равноправности, посебне 
заштите и напретка за лица,  или групе лица која се налазе у неједнаком положају да би 
им се омогућило уживање људских  права под једнаким условима.  Те мере се, 
међутим, могу примењивати само док  се не остваре циљеви због којих су педузете 
(члан 3).  
 
29. У СРЈ/ Србија и Црна Гора злоупотреба слобода и права човека и грађанина је 
противуставна и кажњива. Признате и зајамчене слободе и права , сходно  Уставу СРЈ,  
уживала су  судску заштиту (члан 67). У Повељи, је утврђено да свако има право на 
делотворну судску заштиту у случају да му је повређено или ускраћено неко  зајамчено  
људско, или мањинско право, као и да има  право на уклањање последица таквог 
кршења.  Свако ко сматра да је то право повређено или ускраћено појединачним актом 
или радњом институције државе чланице или организације која врши јавна овлашћења 
има право на да поднесе  жалбу Суду Србије и Црне Горе (члан 9). 
 
30. Повеља познаје случајеве  одступања од људских и  мањинских права, само у обиму 
у коме је то нужно у датој ситуацији, и то по званичном проглашењу ратног или 
ванредног стања, ако је опстанак државне заједнице или државе чланице угрожен. 
Ипак,  мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у погледу следећих права: 
људско достојанство и слободан развој личности,  право на живот, неповредивост 
физичког и психичког интегритета, забрана ропства, положаја сличног ропству и 
принудног рада, право на слободу и безбедност, право на правично суђење, 
претпоставка невиности, забрана ретроактивности, кажњавање само на основу закона, 
не бис ин идем, право на склапање брака, слобода мисли, свести и вероисповести, 
држављанство, забрана насилне асимилације, забрана изазивања расне, националне и 
верске мржње. 
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Б) Права припадника  мањина 
 
31. У Уставу СРЈ пошло се од концепта грађанске демократије, под  којом је уживање 
свих уставних слобода и права искључиво везано за статус држављана,односно једнако 
је за све држављане без обзира на националну припадност. Поред одредаба о општим 
слободама и правима човека и грађанина, Устав СРЈ садржавао је и девет одредаба које 
се непосредно односе на припаднике националних мањина којима се уређују следећа 
права и слободе:  равноправност по основу националне припадности; право на  
очување, развој и изражавање етничке, културне, језичке и друге посебности; право на 
упторебу националних симбола; право на службену употребу језика и писама упоредо 
са српским језиком и то на подручјима где живе припадници националних мањина; 
слободу изражавања националне припадности уз гаранцију необавезности националног 
изјашњавања, као и слободу изражавања националне културе; право употребе свог 
језика и писма и право на преводиоца у поступку пред судом, другим државним 
органом и организацијом која врши јавна овлашћења; право на  школовање на свом 
језику; право на јавно обавештавање на свом језику; право на оснивање просветних и 
културних организација или удружења; право на успостављање и одржавање 
несметаних међусобних односа у СРЈ и ван њених граница са припадницима своје 
нације у другим државама; право учествовања у међународним невладиним 
организацијама, али не на штету СРЈ или републике чланице. У Уставу СРЈ било је 
предвиђено и посебно право припадника националних мањина да одржавају везе и 
односе са својом матичном државом (члан 48).  Као посебан вид заштите припадника 
националних мањина, Устав  је забрањивао изазивање националне мржње или 
нетрпељивости(члан 50). 
 
32. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама, већ у свом 
називу указује на значај који Србија и Црна Гора даје заштити права мањина. Поред 
општих гаранција ових права, као вида  људских права: обавеза поштовања људских и 
мањинских права (члан 2), забрана дискриминације (члан 3), забрана укидања или 
ограничења људских и мањинских права прописаних Повељом (члан 4), ограничења и 
одступања од људских и мањинских права у изузетним случајевима(члан 5. и 6), 
зајамченост људских и мањинских права која су утврђена у међународним 
инструментима (7), забрана ограничења људских и мањинских права под изговором да 
нису зајамчена Повељом(члан 8), судска заштита и уклањање последица кршења 
људских и мањинских права(члан 9)  и тумачење одредби Повеље  о људским и 
мањинским правима(члан 10), Повеља садржи и посебно поглавље (ИИИ) које 
регулише права припадника националних мањина. 
 
33. Сходно поменутим одредбама Повеље, припадници националних мањина имају 
индивидуална и колективна права која остварују појединачно или у заједицима са 
другим. Колективна права подразумевају да они непосредно или преко својих 
изабраних представника учествују у процесу одлучивања или одучују о појединим 
питањима која су вазана за њихову културу, образовање, информисање и употребу 
језика и писма. Такође, у циљу остваривања права на самоуправу у области културе, 
образовања, информисања и службене употребе језика и писма,  припадници национане 
мањине могу изабрати своје националне савете (члан 47). 
 
34. Посебна права припадника националних мањина зајамчена у Повељи су: слобода 
изражавања националног идентитета (члан 48), забрана дискриминације у опшптем 
смислу, као  и једнака законска заштита (члан 49), забрана насилне асимилације (члан 
50), забрана изазивања расне, националне, верске и друге мржње и нетрпељивости 
(члан 51) , право на очување посебности (члан 52), право на удруживање у просветне и 
културне организације и удружења чије је финансирање добровољно (члан 53), сарадња 
са  сународницима у другим државама (члан 54) унапређивање услова живота , као 
обавеза државе да примењује мере за унапређење пуне и ефективне равноправности 
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припадника националних мањина(члан 55), развијање духа толеранције у области 
образовања, културе и инфорисања(члан 56) и јемство стечених права у смислу да 
Повеља не укида нити мења права припадника националних мањина која су стечена на 
основу прописа примењиваних пре ступања на снагу Повеље (члан  57). 
 
35. СРЈ је  ратификовала Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина Савета 
Европе 2001. године. Имплементација ове конвенције подрзумева да држава мора 
иницирати доношење адекватних закона и креирање одговарајуће политике која  
обезбеђује спровођење преузетих обавеза.  
 
36. У  том циљу:  
 

• Донет је Закон о заштити права и слобода националних мањина (''Службени 
лист СРЈ" бр, 11/02). У овом закону дата је следећа дефинција националне 
мањине: ''свака група држављана СРЈ која је по бројности довољно 
репрезентативна, иако представља мањину на територији СРЈ, припада некој од 
група становништва које су у дуготрајној и чврстој вези  са територијом СРЈ и 
поседују обележја као што су језик, култура, национална или етничка 
припадност, порекло или вероисповест, по којима се разликује од већине 
становништва и чији се припадници одликују бригом да заједно  одржавају свој 
заједички идентитет, укључујући културу, традицију, језик и религију'' (члан 2). 
Оваквом дефиницијом националне мањине превазиђена је уставна 
терминолошка неуједначеност јер се националним мањинама сматрају све групе 
држављана које  се називају или одређују као народи, националне и етничке 
заједнице, националне и етничке групе или националности и народности. 

 
37. Закон у потпуности прати садржај Оквирне конвеницје, али је његова 
имплементација најчешће у надлежности република (сада држава чланица). Пратећа 
нормаривна решења су сагласна са Законом, али  су потребне  реформе у смислу 
унапређивања права националних мањина  у областима образовања, информисања, 
службене употребе језика и писма и  културним  делатностима. 
   

• Покренуте су активности у вези са прихватањем Европске повеље о 
регионалним и мањинским језицима и започети преговори са представницима 
влада Хрватске, Мађарске, Румуније и Македоније у вези са закључивањем 
билатералних споразума о заштити националних мањина.  

 
• Водило се рачуна да измене закона Републике Србије о локалној самоуправи и 

кривичном поступку коореспондирају са стандардима заштите мањина. 
 

• Омнибус законом Скупштини АП Војводини враћен је део укинутих 
надлежности  и пренета овлашћења која се односе на зашту права националних 
мањина.  

 
38. Први извештај о имплементацији Оквирне конвенције Влада СРЈ доставила је 
Саветодавном комитету крајем 2002. године. 
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В) Мере усвојене у циљу обезбеђивања уживања права обухваћених Пактом  
 
39.  Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр. 10/2002 и 11/2002) има уставни основ за доношење у одредби 
члана 72. става 1. тачке 2. Устава Републике Србије, према којој, поред осталог, 
Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права човека 
и грађанина. 
  
40. Овим изменама закона пооштрене су казне за поједина кривична дела, с обзиром на 
то да тежина санкције за кривична дела није утицала на генералну превенцију; уведене 
су нове инкриминације; укинута смртна казна; декриминализована поједина дела; 
појачна заштита малолетних лица предвиђањем оштријих казни за кривична дела 
учињена према тим лицима и повећани обезвређени номинални износи у кривичним 
делима чије законско обележје садржи имовинску вредност.  
 
41. Најновијим изменама КЗ РС у марту 2002. године укинута је смртна казна у 
кривичним делима убиства, тешких случајева разбојничке крађе и разбојништва и 
замењена казном затвора од 40 година. Укидање смртне казне извршено је стога што је 
право на живот неотуђиво право човека и нико га не може лишити тог права, па ни 
држава.  Осим тога не постоји могућност да се отклони неправда учињена изрицањем 
смртне казне невином лицу, нити се у земљама у којима је често изрицана смртна казна 
смањио број кривичних дела у којима је она била запрећена. Најзад, савезни кривични 
закон не предвиђа смртну казну као санкцију ни за једно кривично дело. 
 
42. Пооштрена казнена политика огледа се у повећању посебног минимума и посебног 
максимума казне затвора код одређеног броја кривичних дела из група: кривична дела 
против слобода и права човека и грађанина, против изборних права и слободе 
изјашњавања против личности и морала, против здравља људи и човекове средине и 
против службене дужности. 
  
43. Изменама КЗ РС повећане су казне за следећа кривична дела: отмице; нарушавање 
неповредивости стана; противзаконитог претресања: неовлашћеног прислушкивања и 
тонског снимања; неовлашћеног фотографисања; повреде тајности писама или других 
пошиљки; спречавања штампања и растурања штампаних ствари и емитовања радио и 
телевизијског програма; спречавања или ометања јавног скупа; повреде права 
кандидовања на изборима; повреде права гласања; повреде слободе опредељења при 
гласању; злоупотребе права гласања; повреде тајности гласања; фалсификовања избора 
и гласања; уништавања докумената о изборима и гласању; силовања; принуде на 
обљубу или противправни блуд; обљубе или противправног блуда над немоћним 
лицем; обљубе или противправног блуда са лицем које није  навршило 14 година; 
обљубе или противправног блуда злоупотребом службеног положаја; противправног 
блуда; надрилекарства; примања мита; давања мита. 
 
44. Уведене  су нове инкриминације које  треба да омогуће већу личну и имовинску 
сигурност грађана, да заштите уставно уређење и безбедност Републике Србије, да 
допринесу учвршћивању правног поретка и законитом   функционисању државних 
служби и јавних служби.  
 
45. Увођењем кривичног дела Повреда слободе кретања и настањивања, заштићује се 
Уставом загарантована слобода кретања и настањивања. За учиниоца који ускрати или 
ограничи грађанину СРЈ те слободе, прописују се новчана казна или затвор до једне 
године. Ако је учинилац дела службено лице, предвиђена је казна затвора од шест 
месеци до пет година. Новом инкриминацијом "Насиље у породици, угрожавање 
телесног или душевног интегритета члана породице употребом силе или озбиљном 
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претњом" запрећена је казна затвора до три године, а за употребу оружја или опасног 
оруђа при извршењу овог дела запрећена је казна затвора од шест месеци до пет 
година. Притом за тешку телесну повреду, трајно и тешко нарушавање здравља члана 
породице или малолетника, казна за учиниоца је од две до десет година, а за смртну 
последицу затвор од најмање десет година. 
 
46. Такође, новим кривичним делом "Непредузимање мера за спречавање сексуалне 
злоупотребе лица лишених слободе", инкриминише се непредузимање мера или радњи 
којима се онемогућава или спречава сексуална злоупотреба лица лишених слободе. За 
то кривично дело службено лице ће се казнити затвором од шест месеци до пет година. 
 
47. Уведена је и нова група кривичних  дела корупције где највећи број кривичних дела 
из те групе представља посебан облик злоупотребе службеног положаја из 
користољубља, а због учесталости и велике друштвене опасности та дела су  издвојена 
у посебну групу. 
 
48. У односу на кривичноправну  заштиту малолетника, изменама Закона повећана је 
кривичноправна заштита малолетника пооштравањем казне за кривично дело отмице. 
Ако је отето малолетно лице, предлаже се казна затвора од најмање пет година. 
 
49. У односу на кривична дела из области повреде изборног права, уведен је тежи 
облик кривичног дела "Фалсификовања избора и гласања".2 
 
Г) Питање држављанства  
 
 
50. По Уставу СРЈ, постојало је југословенско држављанство. Југословенски 
држављанин је истовремено био  и држављанин републике чланице – Републике Србије 
или  Републике Црне Горе. Сви држављани СРЈ  су били изједначени у правима и 
дужностима, односно држављанин републике чланице на територији друге републике 
чланице имао је  иста права и дужности као и њен држављанин.  Југословенски 
држављанин није могао бити лишен држављанства, протеран из земље, ни изручен 
другој држави  (члан 17. став 3).  
 
51. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама јемчи  право на 
држављанство. Сходно одредбама члана 35. дете рођено на територији Србије и Црне 
Горе има право на држављанство ако нема друго држављанство. Такође, држављанин 
државне заједнице Србија и Црна Гора не може бити лишен држављанства, протеран из 
дрђавне заједнице, нити изручен ван територије, осим у складу са међународним 
обавезама државе.  
 
52. Услови за стицање и престанак држављанства СРЈ регулисани су Законом о 
југословенском држављанству (“Службени лист СРЈ” бр. 33/96 и 9/2001), Законом о 
држављанству СР Србије (“Сл. гласник СРС” бр. 45/79 и 13/83) и Законом о 
црногорском држављанству (“Сл. лист Републике Црне Горе” бр. 41/99).  
 
53. Сходно Закону о југословенском држављанству основни начин стицања 
југословенског држављанства је стицање држављанства пореклом (иус сангуинис). Он 
се јавља и у комбинацији са системом стицања југословенског држављанства рођењем 
на територији СРЈ (иус соли). Наиме, дете по сили закона, у моменту рођења стиче 
држављанство својих родитеља, без обзира на место рођења детета. Само ако су оба 
родитеља непозната или непознатог држављанства или без држављанства, дете рођено 
                                                           
2 Табела 1 - Кривична дела против слобода и права човека и грађанина из Кривичног закона 
Републике Србије за период 2000-2001. године 
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или нађено на територији СРЈ стиче југословенско држављанство самим рођењем на 
територији СРЈ. Комбинацијом ова два система практично се постиже да свако дете 
коме су један или оба родитеља југословенски држављани, односно које се роди или 
нађе на територији СР Југославије, ако су му оба родитеља непозната или непознатог 
држављанства или без држављанства, може да стекне југословенско држављанство. 
Допунски начин стицања југословенског држављанства су пријем (прирођење) и 
стицање држављанства по међународним уговорима. 
 
54. Поменути закон предвиђа једнака права свих грађана на остваривање статуса 
држављана без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, 
језик, вероисповест, национално порекло или социјални статус, имовно стање или 
други статус.  
 
55. Одредбе Закона о југословенском држављанству  усаглашене су са општим 
стандардима међународног права, а пре свега, са одредбама Европске конвенције о 
држављанству, Конвенцијом о држављанству удате жене и Конвенцијом о правном 
положају лица без држављанства.  
 
56. Имајући у виду ситуацију у којој се нашла СРЈ после отцепљења бивших република 
СФРЈ, односно ситуацију у којој се нашао велики број држављана СФРЈ, прелазним 
одредбама овог закона, које су углавном заштитног карактера са гледишта права 
грађана - држављанина СФРЈ који је имао држављанство друге републике СФРЈ, или је 
држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, омогућено је да се, у правни 
систем, интегрише правило о сукцесији у држављанству. По овом правилу сваки 
појединац на дан сукцесије држава има држављанство државе претходнице, без обзира 
на начин стицања тог држављанства, односно има право на држављанство најмање 
једне од држава којих се сукцесија тиче, те се  на овај начин ублажава тежак социјални 
и правни положај избеглих лица и решавају проблеми њиховог настањивања, кретања, 
породичних и својинских односа у складу са принципима Конвенције о статусу 
избеглица из 1951. и Протокола из 1967. године.  
 
57. Одредбама чл. 47. Закона о југословенском држављанству омогућено је свим 
држављанима бивше СФРЈ који су имали држављанство друге републике СФРЈ или 
друге државе настале на територији СФРЈ да  стекну југословенско држављанство 
уколико су имали пребивалиште на територији СРЈ на дан проглашења Устава СРЈ (27. 
априла 1992. године). То право имају и деца ових лица под условом да су рођена у СРЈ 
после поменутог датума. Такође, југословенско држављанство, по овом члану, може 
стећи и држављанин бивше СФРЈ који је прихватио превођење у професионалног 
официра и професионалног подофицира, односно цивилно лице на служби у Војсци 
Југославије и члан његове уже породице – брачни друг и деца.  Изменама и допунама 
Закона омогућен је континуитет држављанства како напред поменутим категоријама 
грађана, тако и лицима која су као избегла, прогнана или расељена боравила на 
територији СРЈ, као и лицу које је избегло у  иностранство и које је савезном органу за 
унутрашње послове поднело захтев за прихватање у југословенско држављанство (чл. 
48).  
 
58. У случају вишеструког држављанства југословенски држављанин се, сагласно чл. 4. 
Закона о југословенском држављанству, када се налази на територији СРЈ сматра 
југословенским држављанином, са свим правима и обавезама које има као држављанин 
СРЈ.   
 
59. Према одредбама овог закона, југословенско држављанство може престати 
отпустом, одрицањем и по међународним уговорима. При томе, код престанка 
држављанства отпустом задржано је дискреционо право органа који води поступак у 
смислу одобравања истог.   
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60. Југословенском држављанину престаје држављанство републике чланице 
престанком југословенског држављанства, а странац стиче држављанство републике 
чланице стицањем југословенског држављанства.  
 
61. Законом није предвиђен институт одузимања југословенског држављанства, али је 
проширен институт поновног стицања југословенског држављанства, тзв. 
реинтеграција. Југословенско држављанство може поново стећи не само лице коме је, 
на захтев родитеља, престало југословенско држављанство, као што је то било 
прописано ранијим прописима о држављанству, него и свако лице коме је отпустом 
престало југословенско држављанство и које је стекло страно држављанство, ако 
најмање једну годину непрекидно борави у СРЈ  и испуњава услове прописане Законом. 
 
62. Иначе, југословенско држављанство, сагласно важећим прописима, доказује се 
изводом из матичне књиге југословенских држављана, изводом из матичне књиге 
рођених и уверењем о држављанству.  
 
63. У управном поступку жалба на решење о стицању и престанку југословенског 
држављанства није допуштена, али је обезбеђена заштита права у судском поступку 
подношењем тужбе Савезном суду за одлучивање о законитости коначних управних 
аката.  
 
64. Имајући у виду наведено треба нагласити да је доношењем новог Закона о 
југословенском држављанству 1997. године, превазиђен проблем држављанства 
грађана из бивших југословенских република, с обзиром да су, до тада, на територији 
Републике Србије захтеви грађана за стицање, тј. престанак држављанства решавани 
искључиво по важећем Закону о држављанству СР Србије из 1976. године. Одредбама 
тог закона уређено је питање стицања (пореклом, рођењем на територији СРС, 
пријемом држављанина друге републике у држављанство СРС, прирођењем и по 
међународним уговорима) и престанка (стицање држављанства друге републике, 
отпустом, одрицањем, одузимањем и по међународним уговорима) држављанства СРС. 
Према овом закону, стицањем  држављанства СРС (РС) истовремено се стиче и 
држављанство СФРЈ, односно СРЈ.  
 
 
Д) Положај странаца према законима и постојећој пракси  
 
65. Одредбом члана 66. Устава СРЈ  била су утврђена  права странаца у СРЈ, која су 
сагласна стандардима међународног права и међународним уговорима којима је СРЈ 
приступила. Тако је било прописано да странац у СРЈ има слободе, права и дужности 
утврђене Уставом, савезним законом и међународним уговорима. Странац се може 
изручити другој држави само у случајевима предвиђеним међународним уговорима 
који обавезују СРЈ. Јамчи се право азила страном држављанину и лицу без 
држављанства које се прогони због залагања за демократске погледе и због учешћа у 
покретима за социјално и национално ослобођење, за слободу и права људске личности 
или за слободу научног или уметничког стварања. У члану 70. било је прописано да  
страно лице стиче право својине и право привређивања под условима узајамности, у 
складу са савезним законом. Страно лице и лице без држављанства не могу стећи право 
својине на непокретно културно добро. 
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66. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама у члану 37. који 
регулише слободу кретања у државној заједници Србија и Црна Гора прописује да се 
улазак и боравак  странца на територи државе регулише законом, а да се он може 
протерати само на основу одлуке надлежног органа у законом прописаном  поступку. 
Ипак, протерано лице се не може упутити тамо где му прети прогон због његове расе, 
вере, држављанства, припадности одређеној друштвеној групи или политичког 
мишљења или где постоји озбиљно кршење људских права. 
 
67. Право на уточиште у државној заједници има сваки странац који основано страхује 
од прогона због расе, боје, пола, језика, вероисповести, националне припадности, 
припадности некој групи или политичких уверења. Такође, свако ко је принудно 
расељен у оквиру Србије и Црне Горе има право на делотворну заштиту и помоћ у 
складу са законом и међународним обавезама земље (члан 38).  
 
68. Устав Републике Србије у члану 50. предвиђа да странац у Републици Србији има 
слободе и права човека утврђене Уставом и друга права и дужности утврђене законом.  
 
69. У члану 57. Устава Републике Србије предвиђено је да се привредне и друге 
делатности обављају слободно и под једнаким условима, у складу с Уставом и законом. 
Јемчи се право страном лицу да обавља привредну или другу делатност и права по 
основу улагања и пословања, под условима који су законом утврђени за домаћа лица.  
 
70. Одредбама члана 1. Закона о кретању и боравку странаца (“Службени лист СФРЈ”, 
број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 и “Службени лист СРЈ”, број 24/94 и 28/96) 
предвиђено је да се странцем сматра свако лице које није држављанин СРЈ. Странци за 
време боравка у СРЈ могу се кретати, боравити, удруживати, служити личним именом, 
набављати, држати и носити оружје, под условима прописаним  овим законом.  
 
71. Одредбама члана 4. Закона  предвиђено је да се странцима може забранити улазак у 
СРЈ, ограничити или забранити кретање на одређеном подручју, отказати боравак или 
забранити стално настањење у одређеним местима из разлога заштите јавног поретка 
или из разлога заштите интереса одбране земље или из разлога који проистичу из 
међународних односа. 
 
72.  Сходно члану 5. Закона  странци могу долазити и боравити на територији СРЈ ако 
имају важећу страну путну исправу или имају важећу путну исправу за странце издату 
од надлежног органа у СРЈ и ако  наведене путне исправе имају  југословенску визу. 
 
73. Одредбама члана 18. став 2. Закона о кретању и боравку странаца предвиђен је 
изузетак, па тако Савезна влада може одлучити да држављани страних држава које не 
захтевају визе за долазак и прелазак држављана СРЈ кроз њихове земље, могу у СРЈ 
долазити, прелазити и одлазити без визе. 
 
74. СРЈ је са више земаља закључила споразуме о укидању виза (на све врсте путних 
исправа,  за службене и дипломатске путне исправе или само дипломатске). 
 
75. На основу одредби члана 16. Закона, савезни министар унутрашњих послова, у току 
2000. године, донео је једнострану одлуку (чији је рок касније продужаван) о издавању 
туристичких пропусница и омогућавања уласка у земљу одређеним страним 
држављанима (из ЕУ, високо развијених земаља и земаља централне Европе) који 
долазе у СРЈ ради туристичке посете. Туристичке пропуснице издају се на граничном 
прелазу са роком важења до 30 дана. 
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• Странци који су осуђени у СРЈ 

 
76. Странци који су, због повреде неког од прописа, осуђени од стране домаћих 
судских органа, казну издржавају у КПЗ у Сремској Митровици, а жене у КПЗ за жене 
у Пожаревцу. У извештајном периоду 917 страних држављана било је на издржавању 
казне затвора. Највише (517) их је било из Румуније и осуђени су у највећем броју 
случајева због тешке крађе, разбојничке крађе и разбојништва. Међутим,  заступљена 
су и друга кривична дела; затим из Македоније (68), Бугарске (52), Турске (28), 
Хрватске (30), Украјине (26), БиХ (18), Пољске(7), Русије (12), Мађарске(5), Албаније 
(9), Кине (8), Републике Српске (53), а било је и држављана Италије (3), Холандије (6), 
Немачке (3), Словачке (3), Словеније (4), Литваније (9), Шведске (3), Ирана (2), САД 
(3), и других земаља, који су починили разноврсна кривична дела (крађа, тешка крађа, 
разбојничка крађа, разбојништво, одузимање возила, недозвољена трговина, превара, 
убиство, тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога, фалсификовање новца, тероризам, недозвољен 
прелаз државне границе, и друга кривична дела). 
 
77.  За период од 2000. до децембра 2002. године, подаци показују да је на издржавању 
казне затвора било страних држављна и то: из Румуније 123, претежно због кривичних 
дела: тешке крађе и крађе, разбојништва, убиства, силовања, обљубе, тешке телесне 
повреде; из Републике Српске 28 - због кривичних дела: крађе, тешке крађе, 
разбојништва, преваре, тешких дела против безбедности јавног саобраћаја, 
недозвољеног држања оружја, тешке телесне повреде; из Хрватске 17-због кривичних 
дела: убиства, крађе, разбојништва, фалсификовања исправе, кривична дела из 
безбедности саобраћаја, блудних радњи; из Македоније 13-због кривичних дела: крађе, 
тешке крађе и разбојништва, изнуде, неовлашћене производње и стављање у промет 
опојних дрога; из Бугарске 13- због  кривичних дела: крађе, разбојништва и разбојничке 
крађе, дроге, саобраћаја, давања мита; из БиХ 13-због кривичних дела: убиства, тешке 
крађе, тешких случајева разбојничке крађе и разбојништва, оружја, силовања и обљубе; 
из Кине 8-због кривичних дела: отмице и тешке крађе; из Холандије 2-због 
неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога; из Француске 2-због 
кривичних  дела: фалсификовања исправе и дроге; из Пољске 1-због кривичног дела из 
саобраћаја; из Словеније 1-због кривичног дела убиства; из Шведске 1- због кривичног 
дела убиства; из Чешке 1- због кривичног дела утаје; из Италије 1-због кривичног дела 
убиства и из Турске 1-због кривичног дела из саобраћаја. 
 
79. У децембру 2002. године у КПЗ у Сремској Митровици на издржавању казне 
затвора налазило се 105 страних  држављана и то: из Румуније 38, из Хрватске 15, из 
Хрватске 9, из Републике Српске 8, из БиХ 7, из Кине 5, из Бугарске 5, из Македоније 
4, из Словеније 3, из Украјине 2, из Холандије 2, и по један страни држављанин из 
Мађарске, Либана, СР Немачке, Белгије, Италије, Шведске и Русије а углавном због 
кривичних дела која су горе наведена. Од жена страних држављана које казну затвора 
издржавају у КПЗ за жене у Пожаревцу, једна Румунка налази се у Заводу због 
недозвољеног преласка државне границе, једна Бугарка због крађе и једна држављанка 
Босне  и Херцеговине  због оружја. 
                
80. Страни држављани у заводима у Републици Србији имају исти третман као и остала 
осуђена лица. Смештени су у просторијама заједно са осталим осуђеницима. Њиховим 
дипломатским представницима редовно се омогућава да их посете, као и 
представницима Међународног комитета Црвеног крста, који прате њихово 
здравствено стање, радну ангажованост, потребу за пружањем правне и материјалне 
помоћи. Дипломатска представништва скоро свих осуђених странаца  редовно се 
интересују за своје држављане. Потешкоће постоје у комуникацији када су у питању 
румунски и бугарски држављни, а који су иначе најбројнији у заводима.                
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• Странци који су учинили прекршаје у СРЈ 
 

81. Одредбе Закона о прекршајима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/89 и "Сл. гласник РС" бр. 
21/90, 11/92, 20/93, 53/93, 28/94, 36/98 и 44/98) важе на територији Републике Србије и 
примењују се на све учиниоце прекршаја. У погледу странаца постоје две одредбе  овог 
закона  које се односе само на стране држављане: 
  
82. Члан 16. - "Прекршајни поступак се неће водити нити ће се изрицати казна против 
лица која уживају дипломатски имунитет"; Члан 49. - "Удааљење странца са територије 
СРЈ може се изрећи странцу који је учинио прекршај због кога је непожељан његов 
даљи боравак у земљи";Заштитна мера из члана 49. може се изрећи у трајању од шест 
месеци до две године. Време трајања изречене мере тече од дана правоснажности 
решења о прекршају, с тим да се време проведено на издржавању казне не урачунава у 
време трајања ове мере. 
 
83.  У 2001. години према годишњем извештају изречено је 1382 заштитних мера 
удаљења странаца са територије СРЈ. 
 
Статистички извештај о предметима извршења пре правоснажности из члана 305. 
Закона о прекршајима 
Број  лица којима је изречена казна и 
структура изречених казни 
 
Новчана казна  10351 
Казна затвора СРЈ 563  
Страни држављани 1293 
Опомена 463 
Заштитна мера 3631 
Укор 12750 

Структура окривљених по држави 
порекла 
 
СРЈ 3103 
Република Српска 718 
Федерација БиХ  308 
Република Хрватска 174 
Мађарска 76 
Румунија 3610 
Бугарска 428 
Македонија 301 
Албанија 10 
Остали држављани 2893 

 
Структура  прекршаја 

 
Саобраћај 4835 
Јавни ред и мир 1370 
Кретање странаца 4620 
Прелазак државне границе 1707 

 
 
 Право на рад странаца у СРЈ 
 
84. У складу са чланом 8. Закона о основама радних односа ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96) и 
Законом о условима за заснивање радног односа са страним држављанима ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 11/78 и 64/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 42/92, 24/94 и 28/96) страни држављани и 
лица без држављанства могу заснивати радни однос, ако испуњавају услове утврђене 
законом, колективним уговором и општим актом послодавца. Услови које мора да 
испуни страни држављанин и лице без држављанства за обављање послова радног 
места за које се заснива радни однос исти су и за држављане СРЈ. Поред тога, страни 
држављани, односно лица без држављанства морају да испуне посебне услове (који се 
не траже од домаћих држављана, а који су прописани Законом о условима за заснивање 
радног односа са страним држављанином, и то:   



 16 
 

 
а) да имају одобрење за стално настањење, односно привремени боравак у СРЈ и  
 
б) да имају одобрење за заснивање радног односа са одређеним послодавцем. Овај 
услов се не тражи ако се радни однос заснива за обављање стручних послова утврђених 
уговором о пословно-техничкој сарадњи, о дугорочној производној кооперацији, о 
преносу технологије и о страним улагањима.  
 
85. Одобрење  за заснивање радног односа са страним држављанином даје републичка, 
односно покрајинска организација надлежна за послове запошљавања. Према подацима 
Републичког завода за тржиште - филијала Београд, број издатих одобрења за 
заснивање радног односа са страним држављанима, за период јануар 1999-новембар 
2002. године износи 1216. 
 
86. Према порписима о запошљавању и остваривању права незапослених лица страни 
држављани су по њиховом пријављивању на евиденцију Републичком заводу за 
тржиште рада изједначени са домаћим држављанима, осим што не могу остварити 
права на здравствено осигурање по основу незапослености. 
 
87. Законом о раду Републике Србије ("Сл. гласник  Републике Србије" бр. 70/2001 и 
73/2001), којим је прописано да се права и обавезе и одговорности по основу рада 
уређују законом и посебним законом у складу са потврђеним међународним 
конвенцијама, уређено је и питање заснивања радног односа са страним 
држављанином, односно лицем без држављанства на начин како је то регулисано и 
поменутим савезним законима.  
 
 

• Право странца да стиче својину у СРЈ 
 
88. Закон о основама својинскоправних односа (“Сл. лист СФРЈ” бр. 6/80, 36/90 и “Сл. 
лист СРЈ” бр 29/96) у глави И регулише права странаца. Чланом 82а. овог закона 
прописано је да страна физичка и правна лица могу стицати право својине на 
покретним стварима као и домаћа лица. Чланом 82а. предвиђено је да страна физичка и 
правна лица која обављају делатност у СРЈ могу, под условима узајамности, стицати 
право својине на непокретностима на територији СРЈ које су им неопходне за обављање 
те делатности. Страно физичко лице које не обавља делатност у СРЈ може, под 
условима узајамности, стицати право својине на стану и стамбеној згради као и 
држављанин СРЈ. Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, савезним законом може 
се предвидети да страно физичко и правно лице не може стицати право својине на 
непокретностима које се налазе на одређеним подручјима у СРЈ. 
 
89. Чланом  85а. предвиђено је да предузеће које обавља туристичку или угоститељску 
делатност може давати у дугорочни закуп туристички и други пратећи објекат страном 
физичком или правном лицу под условима утврђеним писменим уговором. Дугорочни 
закуп може се закључити најкраће на пет, а најдуже на 30 година. По истеку уговореног 
рока закуп се може продужавати. На захтев закупца извршиће се упис дугорочног 
закупа у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом. Дугорочни 
закуп у погледу кога је извршен упис има правно дејство и према доцнијем стицаоцу. 
 
90. Закон о предузећима ("Сл. лист СРЈ" бр.  29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 36/2002) у 
члану 8. предвиђа да страна правна и физичка лица могу, под условима узајамности, 
оснивати предузећа у складу са овим законом, као и са савезним законом којим се 
уређују страна улагања. 
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91. Савезним законом о страним улагањима ("Сл. лист СРЈ" бр. 3/2002)  предвиђено је 
да страна лица (страно правно лице са седиштем у иностранству, страно физичко лице 
као и југословенски држављанин са пребивалиштем, односно боравиштем у 
иностранству дужим од годину дана) могу, ради стицања добити, улагати у предузећа и 
друге облике за обављање делатности у СРЈ. Страним улагањем, у смислу овог закона, 
сматра се улагање у југословенско предузеће којим страни улагач стиче удео или акције 
у основном капиталу тог предузећа и стицање сваког другог имовинског права страног 
улагача којим он остварује своје пословне интересе у СРЈ. Страни улагач може сам или 
са другим страним или домаћим улагачима основати предузеће или купити акције или 
уделе у постојеће предузеће, а може му бити, као посебан облик страног улагања, 
уступљена дозвола (концесија) за коришћење природног богатства, добра у општој 
употреби за обављање делатности од општег интереса, у складу са законом, односно 
може му се одобрити да изгради, искоришћава и трансферише одређени објекат, 
постројење или погон, као и објекте инфраструктуре и комуникација. 
 
92. На страна улагања на територији државе примењује се југословенско право, 
међутим уколико међународни или билатерални споразум чије су чланице држава 
страног улагача и СРЈ који је за страног улагача или његово улагање повољнији од 
третмана предвиђеног овим законом, примењује се третман предвиђен таквим 
споразумом (члан 13). 
 
93. Правилником о спољнотрговинској арбитражи при Привредној комори Југославије  
("Сл. лист СРЈ" бр. 52/97 и 64/2001) у члану 5. предвиђено је да арбитри могу бити и 
страни држављани. 
 
 

• Наследна права странаца у СРЈ  
 
94. Законом о наслеђивању Републике Србије (“Сл. гласник РС” бр. 46/95) у члану 7. 
предвиђено је да страни држављани у Републици Србији имају, под условом 
узајамности, исти наследни положај као и домаћи држављани, ако међународним 
уговором није друкчије одређено. 
 
 

• Право странца на јавно окупљање у СРЈ 
 
95. Полазећи од одредаба Устава СРЈ, члан 40. ст. 1.и 2. и члана 77. став 1. тач. 5. и 6., 
Савезни уставни суд је 24. априла 2001. године донео Одлуку којом је утврдио да 
одредбе чл. 8. и 13. и члана 15. став 1. тачка 3 и став 2. Закона о окупљању грађана 
("Сл. гласник РС" бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94), којима је уређено питање положаја 
странаца у односу на њихово право на сазивање и одржавање јавног скупа, иступање на 
јавном скупу, њихове прекршајне одговорности и удаљења са територије СР 
Југославије, нису сагласне са Уставом СРЈ. На тај начин, омогућено је странцима да 
под истим условима који важе за држављане СРЈ остварују право на  јавно окупљање. 
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Ђ) Правни лекови доступни жртвама чија су права  
или слободе признате Уговором и њихова практична примена  
 
 
96. Основе за заштиту основних права грађана постављене су у Уставу СРЈ, односно 
Повељи о људским и мањинским правима и грађанским слободама нове државне 
заједнице Србија и Црна Гора. Свако има право на једнаку заштиту својих права у 
законом утврђеном поступку. Устав СРЈ је свакоме јамчио  право на жалбу или друго 
правно средство против одлуке којом се решава о његовом праву или на закону 
заснованом интересу (члан 26). То исто чини и Повеља у члану 18.  
 
 
97. Свако има право на за све једнаку заштиту својих права у поступку пред судом, 
другим државним или било којим органом или организацијом. Свакоме је зајемчено 
право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се решава о његовом 
праву или на законом заснованом интересу (члан 22. Устава Републике Србије). 
 
98. Устав Републике Србије представља оквире правне државе, с аспекта заштите 
грађанина и правних лица. 
  
 Члан 13- "Грађани су једнаки у правима и дужностима и имају једнаку 
заштиту пред државним и  другим органима без обзира на расу, пол, рођење, језик, 
националну припадност, вероисповест, политичко или друго уверење, образовање, 
социјално порекло, имовно стање или које лично својство." 
 
 Члан 22.- " Свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку 
пред судом, другим државним или било којим органом или организацијом. 
 
 Свакоме је зајамчено право на жалбу или друго правно средство против 
одлуке којом се решава о његовом праву или на законом заснованом интересу". 
 
 Члан 25.- "Свако има право на накнаду материјалне и нематеријалне 
штете коју му незаконитим или неправилним радом нанесе службено лице или државни 
орган или организација која врши  овлашћења у складу са законом". 
  
99. Устав Републике Србије у члану 48. прописује право на критику рада државних 
органа и право на подношење представки, предлога и др. 
  
100. Судија не може бити премештен против своје воље. 
  
96. Грађани и правна лица, у заштити својих уставом загарантованих слобода и права, 
имају уставом гарантовано право да покрену судски поступак, а затим , уколико су 
одлуком суда незадовољни, и право на редовне и ванредне правне лекове. Међутим, 
током самог поступка, до правоснажности, односно извршности, односно самог 
принудног извршења или извршења казне, када је у питању кривични поступак, 
уколико су незадовољни третманом  који они, или њихов прани проблем имају пред 
судом, имају четири могућа, законом предвиђена пута: 
 
 1. Захтев за изузеће судије (чл. 71-76. Закон о парничном поступку, 
"Сл. лист СФРЈ" БР. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91,  и 
"Сл. лист СРЈ", бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/2002; односно чл. 40-45 Законик 
о кривичном поступку, "Сл. лист СРЈ" БР. 70/2001). 
 2. Право на подношење притужбе (чл. 7. Закон о уређењу судова, "Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 63/2001 и 42/2002) 
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. 3. Право на подношење представке (Закон о поступању са 
представкама и предлозима). 
 4. Кривично дело повреде права на подношење правног средства - 
(члан 74. Кривични закон  Републике Србије). 
 
101.  Институт изузећа судије (судије поротника, стручног лица, вештака и 
записничара) предвиђен је како у Закону о парничном поступку, тако и у Законику о 
кривичном поступку. Осим што се  набрајају околности које искључују поступање 
судије у предметима уколико је родбински или на други начин повезан са учесницима у 
поступку или је у вези са самим предметом спора на начин који га чини 
заинтересованим, предвиђа се  и могућност изузећа за случај да постоје и друге 
оклности које доводе у сумњу његову непристрасност. Управо оваква законска одредба 
која се односи на институт изузећа  и могућност да се странка обрати председнику суда 
оваквим захтевом, доводећи у сумњу непристрасност судије, у великој мери се поклапа  
и са могућом садржином и разлозима притужбе на рад судије као и са институтом 
"представке". 
 
 
102. Закон о уређењу судова у члану 1. прописује да судска власт припада судовима, 
као и да су судови самостални органи државне власти који штите слободе и права 
грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и 
законитост. Даље, овај закон прописује да је судска власт независна од законодавне и 
извршне власт, да судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом 
предвиђеном поступку, те да је свако дужан, а извршна власт нарочито, да поштује 
извршну судску одлуку и да јој се  повинује (члан 3) У члану 5. превиђено је да се 
судија који суди, одређује, независно од тога ко су странке и какве су околности правне 
ствари, као и да само судска власт може судијама да распоређује предмет, по унапред 
утврђним правилима. У члану 6. изричито се забрањује утицај на суд -"коришћењем 
јавног положаја, средстава јаваног обавештавања или било које јавно иступање којим 
се утиче на ток или исход судског поступка."  Забрањен је и сваки други утицај на суд." 
  
103.  Право на притужбу - Члан  7. Закона о уређењу судова прописује да странка и  
други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад када сматрају: да се 
поступак одуговлачи, да се неправилно води, или да постоји било какав утицај на ток и 
исход поступка. 
  
104. Поступак по притужби предвиђа  члан 52. Закона, на следећи начин: "Када странка 
или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда дужан је да 
размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести притужиоца у року 
од 15 дана од пријема притужбе. 
  
105. Ако је притужба поднета преко  министарства надлежног за правосуђе или вишег 
суда, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се министар или 
председник вишег суда".  
  
106. Дакле, кључна личност за поступање по притужби је председник суда коме је 
притужба подента, па у вези са тим, Закон у члану 49. прописује и права и обавезе 
председниак суда: "Председник суда представља суд, руководи судском управом и 
одговоран је за правилан и  благовремени рад суда... овлашћен да захтева законитост, 
ред и тачност у суду, отклања неправилност и одуговлачење у раду, стара се о 
одржавању независности судија и врши друге послове одређене законом и Судским 
пословником". 
 
 



 20 
 

  
107. Поједине послове судске управе председник суда може поверити и другим лицима, 
али , сходно члану 50 овог закона "никоме не може поверити .... одлучивање о 
годишњем распореду послова и одступању од годишњег распореда послова, о 
одступању од редоследа пријема предмета и о одузимању предмета". 
 
108. Према члану  66. Закона, правосудна управа обухвата, између осталог, и надзор 
над поступањем у предметима у прописаним роковима и поступањем по притужбама и 
представкама, а правосудну управу врши, министарство надлежно за правосуђе. 
Истовремено, сходно члану 67. овог закона, забрањен је утицај на самосталност и 
независност судија, па је "ништав сваки чин правосудне управе којом се дира у 
самосталност и независност суда и судија, а ништавост утврђује Велико персонално 
веће, на предлог председника надлежног суда". 
  
 
109. На крају, Закон у члану 70. предвиђа  Судски пословник који доноси министар 
надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног суда Србије. Примену 
Судског пословника надзире министарство надлежно за правосуђе. После надзора 
сачињава се записник који се доставља председнику суда у коме је вршен надзор, 
председнику непосредно вишег суда и председнику Врховног суда Србије (чл. 71. и 72. 
Закона). Судским пословником прописује се унутрашње уређење и рад суда, а између 
осталог и обавештавање јавности о раду судова.... поступање судског особља са 
странкама, поступање са списисма, поступање по представкама и притужбама, те 
вођење статистика и израда извештаја о раду. 
 
110. Председник суда поступа по притужби само у погледу поштовања Пословника. 
Сходно члану 55. Закона - разлог за разрешење судије је несавесно и нестручно вршење 
дужности, што је дефинисано као:"Судија несавесно врши дужност ако одуговлачи 
решавање предмета, занемарује прописане рокове у вођењу поступка или изради 
одлука или на други начин поступа противно мерилима која одреди Врховни суд 
Србије. Сматра се  несавесним вршењем дужности и ако судија настави послове или 
поступке, исте  или сличне онима за које је утврђено да су неспојиви са његовом 
дужношћу....". 
  
111. Ова одредба је битна, јер је у ранијем периоду један од веома честих разлога 
притужби био страначки, односно партијски утицај на вођење поступка од стане 
појединих судија. 
  
112. Велико персонално веће може у поступку за разрешење несавесног или нестручног 
вршења судијске дужности изрећи судији меру упозорења или меру уклањања из суда 
од једног месеца до једне године (члан 61), с тим што се мера упозорења или мера 
уклањања из суда уписују у лични картон судије, а  за то време судија има положај као 
да је удаљен са дужности (уколико се ради о мери уклањања), а мера упозорења му не 
може бити два пута изречена (члан 62). 
  
113. Судски пословник изричито у члану 6. тачка 5. прописује да председник суда 
поступа по притужби само у погледу поштовања Пословника. Управо у члану 6. 
Судског пословника прецизирају се овлашћења председника суда, у склопу послова 
судске управе, као старешине органа, да наредбама и упутствима на која се не може 
уложити правни лек, у стварима судске управе и у циљу обављања послова према 
Пословнику, самостално организује и надзире рад свих служби суда, судских одељења 
и служби, укључујући преглед уписника и помоћних књига, роковника и рочишника, 
сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и 
на други погодан начин, укључујући предузимање мера да се отклони одуговлачење и 
други недостаци у пословању. Председник суда  је дужан, да сам или преко лица које 
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одреди, провери сваку притужбу странака на рад суда или појединих судија и радника, 
без обзира да ли му је дата усмено или писмено, непосредно суду или преко других 
органа. Пре него што, у најкраћем року одговори на притужбу, председник са њом 
упознаје лице на чији је рад упућена, тражи од њега усмено или писмено изјашњење, 
прегледа предмет и обавља све друго што је неопходно да би утврдио основаност 
притужбе.  
  
 Преглед броја притужби на рад судова у 2001. и 20002. години: 

 
Одсек за надзор у судовима у саставу Министарства правде Републике Србије је за 
првих осам месецу у 2002. године, примио око 5.200 притужби на рад у судовима. 

 
Колико је овај број притужби увећан најбоље доказује чињеница да их је, ранијих 
година било од 300 до 1500. У 2000.години, примљено је само 1614 притужби, а у 2001. 
години чак 6000. 

 
На притужбе је писмено одговорено, и предузете су све остале мере из надлежности 
Одсека, а које произилазе из примене Судског пословника, Одсек за надзор у судовима, 
примио је у 2002. години више од 8.000 грађана који су износили своје усмене притужбе 
на рад судова. 
  
114. Право на представку - Према члану 2. Закона о поступању са представкама и 
предлозима, представка подразумева "молбе, притужбе, предлоге и друге поднеске, 
којима се подносиоци обраћају органу ради заштите и ефикасног остваривања 
друштвеног интереса, својих права, правних интереса и обавеза". Представка се, ради 
остваривања права радних људи и грађана, може, поднети телима или органима 
друштвено политичких заједница или другим организацијама и заједницама које 
обављају делатности од посебног друштвеног интереса и врше јавна овлашћења. С 
обзиром да је овај закон донет у потпуно другачијим државно-политичким 
околностима од данашњих, то штити неке данас непостојеће институције и права, што 
га чини практично непримењивим. 
 
115. Повреда права на подношење правног средства - Повреда поменутог права 
санкционисана је одредбама Кривичног закона СРЈ (члан 196. - кривично дело против 
службене дужности службеног лица у савезним органима и савезним организацијама) 
као и одредбама Кривичног закона Републике Србије ( члан 74. – кривично дело против 
слободе и права човека). Такође, и Законик о кривичном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 
70/2001), као и остали процесни закони којима је прописан судски или 
административни поступак заштите права грађана, детаљно уређују право на тужбу и 
друге иницијалне акте, као и на жалбу и друге редовне и ванредне правне лекове. 
 
 

Члан 3. 
 
 

А) Учешће жена  у политичком  животу земље 
 

116. У СРЈ политичка права и слободе припадају подједнако мушкарцу и жени. 
Бирачко право је дефинисано као опште и једнако право свих пунолетних грађана. 
Сагласно томе женама је дато право да бирају и буду биране. Жене су укључене у 
одлучивање на свим нивоима државне власти. Заступљене су у Савезној скупштини и 
републичким скупштинама, као и у органима извршне власти. Уведене су изборне 
квоте од 30% за припаднике слабије заступљеног пола у Закону о локалним изборима 
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 33/2002, 37/2002 и 42/2002), а о снован је Савет за 
родну равноправност при Влади Републике Србије, септембра 2002. године. У 
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Народној скупштини Србије покренута је процедура за формирање Скупштинског 
одбора за равноправност полова. Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије донело је Препоруку да се при скупштинама општина 
оснивају Савети за равноправност полова где год је то могуће.  
 
117. У 15 градова Србије у току је реализација пилот пројекта “Увођење повереника за 
питање жена у локалној самоуправи”. Институт за упоредно право урадио је Нацрт 
закона против дискриминације и у току је јавна расправа. Насиље у породици 
санкционисано је Кривичном законом Републике Србије који је донет 2002.  године.  
 
118.  Јануара 2001. године именован је нови сазив Југословенске комисије за сарадњу 
са УНИЦЕФ-ом и за унапређење положаја жена и у оквиру Комисије формирана је 
Радна група за жене коју чине четири чланице Комисије и 7 експерткиња.  
 
119. Ова комисија организовала је Међународну конференцију о једнакоправности 
полова априла 2002. године у Београду. На конференцији је било 67 учесница, међу 
којима и представнице из Мађарске, Норвешке, Шведске, Словеније и Бугарске, као и 
из ОЕБС-а, УНДП-а, УНИЦЕФ-а, НДИ (Национални демократски институт), и СТАР-а.  
 
120. Радна група за жене Југословенске комисије за сарадњу са УНИЦЕФ-ом и за 
унапређење положаја жена организовала је, у сарадњи са ОЕБС-ом два округла стола о 
родној равноправности. Издата је публикација Стандарди и механизми за постизање 
родне равноправности у демократским земљама. Јавна презентација књиге 
организована је у Београду, а организоване су и три јавне трибине (Београд, Ниш, Нови 
Сад) на исту тему.  
 
121. Представнице Комисије учествовале су у раду низа других међународних скупова 
на којима је расправљано о унапређењу положаја жена (округли сто о парламентарним 
реформама у Србији у организацији ОЕБС-а  2002. године, Регионална конференција о 
једнаком третману родова у Анкари 2001. године, Трећи светски конгрес жена, Мадрид 
2002, Пета европска министарска конференција о равноправности између жена и 
мушкараца, Скопље  јануар 2003. године).  
 
122. Чланице Групе за жене активно учествују у текућим пројектима који се реализују у 
оквиру Пакта за стабилност Југоисточне Европе, Одељења за демократизацију ОЕБС-а 
и УНДП-а. За потребе УНДП Радна група за жене израдила је предлог увођења родне 
равноправности у све аспекте друштвеног и политичког живота 2001. године.  
 
 
 
Б) Статистички подаци о односу полова именованих у државној управи и учешћу 
жена у судовима и устновама за извршење кривичних санкција 
 
123. У СРЈ се не води родно осетљива статистика. Међутим, сходно званичним 
подацима у  укупној популацији има 52% жена.  
 
124. У Савезној скупштини учешће жена је 5,62%, у Народној скупштини Републике 
Србије има 10,8% жена, а у парламенту Војводине је 6, 67% жена. У локалним 
скупштинама у Србији је 6,5% жена.  
 
125. Од укупног броја запослених у Србији 43% су жене, а од укупног броја 
незапослених 58,7% чине жене.  На челној функцији у привреди Србије је 11,9% жена.  
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126. У односу на посед имовине 2,4 % жена поседује приватне компаније, 3,4% 
поседује уштеђевину, 16,16% су власнице станова, 10,8% су власнице кућа а 9,3% су 
власнице пољопривредног земљишта.  
 
127. Од укупног броја ученика средњег образовање 50,7% су девојке. На 
универзитетима у Србији, студенткиње чине 61,4% од укупног броја студената. 
 
128. Од укупног броја систематизованих места судија у Републици Србији (2419) није 
попуњено 150, а  од броја изабраних судија, учешће жена  судија је преко 50%. У 
органима за прекршаје од 681 судије, 487 је жена, а  у установи за извршење кривичних 
санкција, КПЗ Пожаревац за жене, управник затвора је жена.  
 
 
В) Заступљеност жена у полицијским пословима  
 
129. У складу са Конвенцијом МОР бр. 111 о дискриминацији у запошљавању, коју је 
Југославија ратификовала и Међународном конвенцијом о елиминацији свих облика 
расне дискриминације, у законодавству и административној пракси СРЈ не постоје 
никакве разлике, изузећа, искључења или бољи третман на основу расне, верске, 
националне или друге припадности, политичког опредељења, пола, социјалног порекла, 
имовинског стања или неког другог основа. 
 
130. У наш правни систем и праксу инкорпориране су и одредбе Конвенције о 
елиминацији свих облика дискриминације жена, посебно са аспекта права на једнаке 
услове за запошљавање.  
 
131. У прилог томе је и чињеница да се све више жена опредељује за рад у органима 
унутрашњих послова и поред тежине и специфичности послова и задатака који се у 
овим органима пред њих постављају. Истовремено, након извршених демократских 
промена, отварања према свету и прихватања савремених стандарда које поставља 
Европска заједница, у  Министарству унутрашњих послова Републике Србије је све 
више жена примљених у радни однос. Тренутно, у овом министарству је запослено 
6.775 жена или 19,39% од укупног броја запослених. Само током 2001. и 2002. године, 
у Министарство су примљене 1.324 жене. При томе, управо у периоду од јануара до 
септембра ове године примљен је далеко највећи број жена на рад у МУП Републике 
Србије и то 1.109, што је пет пута више у односу на целу 2001. годину (215). Од овог 
броја, 752 жене су примљене на чисто полицијске послове (полиција опште 
надлежности, саобраћајна полиција, погранична полиција и др.). На руководећим 
радним местима у Министарству се налази 251 жена, или 3,7% од укупног броја 
запослених жена.  
 
132. Поред наведеног броја жена запослених у Министарству унутрашњих послова 
Републике  Србије, велики број жена запослен је у образовним установама које школују 
кадрове за потребе обављања послова у овом министарству. У Вишој школи 
унутрашњих послова од укупно 113 запослених радника, 63 или 55,75% су жене, а у 
Средњој школи унутрашњих послова, од укупно 217 запослених радника, 94 или 
43,32% су жене. 
  
133. Такође, сагласно новим трендовима и реформским процесима је и све већи број 
жена које се уписују у високошколске установе у којима се школују и специјализују  
кадрови за обављање полицијских послова.  
 
134. Полицијска академија је високошколска установа основана 1993. године посебним 
Законом за обављање образовно-научне делатности од значаја за безбедност и 
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полицијске послове. Полицијска академија усавршава и оспособљава старешине за 
највише руководеће послове у полицији, чији је главни задатак да штите законитост, 
права, слободе и сигурност грађана, обезбеђују одржавање јавног реда и мира и 
сузбијају криминал. Основне студије на Академији трају четири школске године и 
кандидати се примају на прву годину студија на основу конкурса који расписује 
Академија у складу са Законом о универзитету, Законом о Полицијској академији и 
Статутом Полицијске академије. На прву годину студија се може уписати кандидат 
који је југословенски држављанин, има средње четворогодишње образовање и 
испуњава посебне услове утврђене законом за пријем у радни однос у Министарство 
унутрашњих послова. Поред тога, кандидат мора да испуни и посебне услове у вези са 
годинама живота, здравственим стањем и психофизичким способностима за обављање 
полицијских послова, које ближе утврђује министар унутрашњих послова. У периоду 
од школске  1993/94. до школске 2002/03. године на основне студије Полицијске 
академије уписано је 1.170 студената. Први пут од оснивања, у школској 2002/03. 
години, на основне студије су уписане и студенткиње - 34, које су такође, поред 
основних услова за упис морале да задовоље и посебне услове утврђене за кандидате 
женског пола, који се односе на психофизичке способности кандидаткиње.     
       
135. Виша школа унутрашњих послова основана је Законом о Вишој школи 
унутрашњих послова, 1972. године, након шо је оцењено да се високостручни кадрови 
за потребе обављања полицијских послова најбоље могу обезбедити школовањем у 
специјализованим школама. Школовање на овој школи траје две и по године или 5 
семестара. Законом су прописани услови за упис кандидата на прву годину студија. 
Поред општих услова: југословенско држављанство, завршена средња четворогодишња 
школа, прописани су и посебни услови који се односе на склоности, психофизичке и 
здравствене способности за школовање и рад у органима унутрашњих послова. У 
периоду од оснивања Школе до 2002/2003. године на Вишу школу унутрашњих 
послова уписано је укупно 12.215 студената од којих су 1.434 девојке. При томе, 
израженије је повећан број уписаних студенткиња почев од школске 1998/99. године 
(86) да би школске 2002/03. године биле уписане 172 студенткиње. Од укупног броја 
уписаних студенткиња, током извештајног периода дипломирало је 619.   
 
136. У оквиру свеукупних реформи Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије , као и сталне потребе за усавршавањем  кадрова, као предусловом за стварање 
модерне полиције, по стандардима Европе и света, током 2002. године на основу 
усвојеног Плана и Програма стручног оспособљавања и усавршавања радника 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, утврђена је обавеза 
организовања Курса за полицајце међу којима и курс за полицајце – жене. На конкурс 
за пријем на Курс за полицајце – жене пријавило се укупно 5.275 жена. Након 
извршених провера психофизичких и здравствених способности, за пријем на Курс је 
одабрано и упућено 786 жена.  
 
137. Четворомесечни курс за полицајце – жене у СШУП у Сремској Каменици (од 
07.05. до 23.08.2002.) завршило је 406 жена полицајаца, а у Наставном центру у 
Куршумлијској Бањи (од 20.05 до 20.09.2002) курс је са успехом завршило 346 жена 
полицајаца. Укупно 752 жена полицајаца је након успешно завршеног курса 
распоређено по секретаријатима и то. Београд (185); Крагујевац (45); Нови Сад (44); 
Ниш (43); Шабац (36); С. Митровица (34); Бор (28) итд. На овим курсевима током рада 
били су присутни и узели су учешће и представници ОЕБС-а.  
 
Г) Инкриминација свих облика насиља над женама 
 
138. Слободе и права жена заштићене су и инкриминацијом свих облика насиља над 
женама. Иако је ово проблем  који погађа сва друштва он није посебно изражен на 
територији Републике, уколико се има у виду да кривична дела извршена на штету 
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жена у просеку чине 16,7% од укупног броја кривичних дела извршених у току једне 
године. У периоду од 1994. до септембра 2002. године извршена су укупно 184.494 
кривична дела на штету жена, што у просеку годишње износи око 20.000 кривичних 
дела. Посматрајући угроженост жена појединим облицима криминалитета евидентно је 
да нема одступања у односу на структуру општег криминалитета, што значи да су жене 
највише угрожене вршењем кривичних дела против имовине – око 70% од укупног 
броја евидентираних кривичних дела на штету жена. Међутим, на штету жена је 
извршен и један број кривичних дела са елементима насиља, међу којима и кривична 
дела која по свом бићу представљају различите облике злостављања жена. Према 
структури извршених кривичних дела, жене су највише угрожене вршењем кривичних 
дела разбојништва – 7.157, силовања и силовања у покушају – 2.162, лаке телесне 
повреде – 2.114, тешке телесне повреде – 1.927, блудне радње – 1.076, а затим вршењем 
кривичних дела убиства и убиства у покушају – 965, тешки случајеви разбојничке крађе 
и разбојништва – 553,  угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи – 454, обљуба 
или противприродни блуд са лицем које није навршило 14. година – 395, 
противприродни блуд – 268, итд.  
 
139. У циљу потпуније кривично правне заштите жена од свих облика насиља у 
породици последњим  изменама Кривичног закона Републике Србије прописано је ново 
кривично дело у Глави 13. –“ Кривична дела против брака и породице”  - чл. 118а – 
Насиље у породици. Овим кривичним делом инкриминисана је свака употреба силе или 
озбиљна претња да ће се напасти на живот или тело чиме се повређује или угрожава 
телесни или душевни интегритет члана породице. При томе, прописивањем овог 
кривичног дела није заштићена од насиља у породици само жена, већ и остали чланови 
породице, пре свега деца, која су такође изложена различитим облицима насиља.    
 
 
Д) Законодавство и пракса која утиче на уживање права жена 3 
 
 
140. Посебна заштита жена постоји и у прекршајном поступку. Сходно члану  36. 
Закона о прекршајном поступку казна затвора не може се изрећи трудној жени, после 
навршена 3 месеца трудноће, нити мајци док дете не наврши једну годину живота, а ако 
је дете мртво рођено,  или ако је умрло после порођаја док не прође 6 месеци од дана 
порођаја.  
 

Ђ) Положај жена у области радног законодавства 

 

141. У области радних односа је у потпуности омогућено  обезбеђивање  подједнаког 
права мушкарцима и женама у погледу уживања права која су формулисана у овом 
пакту. Оно представља ближу конкретизацију његове реализације у оквиру општег 
права на једнакост грађана у стицању и уживању права установљеног чланом 20. 
Устава СРЈ  где се, између осталог, утврђује да су грађани једанки без обзира на пол. 
Ово право у области радних односа може се посматрати и у оквиру поштовања забране 
дискриминације. Као и у случају уставних одредби и одредбе радног законодавства су 
усклађене са међународним актима УН, актима МОР и правилима Европске уније који 
се односе на једнакост жена и мушкараца.  

1. Мушкарци и жене су у потпуности изједначени у погледу избора занимања. 
Сама конкретизација овог права кроз нормативно уређење и његову примену у пракси 

                                                           
3 Табела 2 - Кривична дела против достојанства, личности и морала из Кривичног закона 
Републике Србије за период  200-2001. године 
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не представља предмет радноправне материје, већ прописа о образовању и њима 
сродних области.  

2.1. Када је реч о радноправној области, у погледу заснивања радног односа 
мушкарци и жене имају потпуно једнак третман. То је и нормативно на тај начин 
уређено. Сходно Конвенцији МОР бр. 111 о дискриминацији у погледу запошљавања и 
занимања из 1958. године( и дефиницији израза дискриминација који је у њој дат) и 
Препоруци бр. 111 која се односи на дискриминацију (запошљавање и занимање) из 
1958. године, радноправним законодавством се уређује да су радна места, односно 
могућност заснивања радног односа, доступна сваком лицу које испуњава опште 
услове за рад (да је навршило 15 година живота и да има општу здравствену 
способност) као и опште услове за рад на одређеном радном месту, утврђене законом, 
односно општим актом (правилником) послодавца. На тај начин је искључена и 
примена дискриминације међу лицима различитог пола у области запослења и избора 
занимања. У пракси има случајева да се у погледу појединих специфичних занимања и 
радних места, где по традицији, односно природи посла, радије примају жене, односно 
мушкарци. У  таквим случајевима особе супротног пола се најчешће и не јављају за 
попуну радног места, али нема законске или друге нормативне препреке да и они буду 
примљени, тако да се овде заправо  и  не ради о дискриминацији. 

2.2. Затим, у току трајања радног односа се не врши дикриминација између 
запослених у односу на пол. Сходно Конвенцији МОР бр. 100 о једнакости 
награђивања мушке и женске радне снаге за рад једанке вредности из 1951. године, у 
нашој земљи нема појава неједнаког вредновања за исти рад зависно од пола 
запослених. Нема дискриминације запослених у области установљавања нити 
остваривања других права по основу пола, тако на пример право  на одсуство ради неге 
детета се обезбеђују родитељима оба пола. Поред тога, и остала права из радног односа 
се уживају без обзира на пол запосленог.   

 

142. Поменуто не искључује посебну заштиту жена, у складу са одговарајућим бројним 
међународним актима. Жене су заштићене од рада на радним местима која би штетно 
деловала на њихово здравље с обзиром на неке њихове физичке особине и способности 
у односу на мушкарце. Стога,  су утврђена радна места на којима жене не  могу радити, 
или не могу радити  ноћу у смислу Конвенције бр 45 о запошљавању жена на 
подземним радовима у рудницима свих категорија из 1935. године и Конвенције бр. 89 
о ноћном раду жена у индустријским предузећима из 1948. године. У склду са 
Конвенцијом бр. 156 и Препоруком о запошљавању жена са породичним обавезама из 
1981. године углавном су  обезбеђене могућности и третман за лица, односно жене са 
породичним обавезама, као и рад жена ноћу. 

 
Е) Утицај брака на држављанство жена и деце  
 
143. До доношења Закона о изменама и допунама Закона о југословенском 
држављанству  ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/96 и 9/2001) није било непосредног утицаја брака 
на пријем странца у југословенско држављанство, али је та чињеница била од утицаја 
на одобрење сталног настањења странца у Југославији, сходно прописима о кретању и 
боравку странца, што је један од законских услова за стицање држављанства пријемом 
(члан 12).  
 
144. Изменама и допунама наведеног закона, односно одредбом члана 12а., странац 
који је у браку са југословенским држављанином најмање три године и коме је 
одобрено стално настањење у СРЈ, може бити примљен у југословенско држављанство, 
ако у Југославији није кажњаван казном затвора за кривично дело које га чини 
неподобним за пријем у југословенско држављанство и ако се из његовог понашања 
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може закључити да ће поштовати правни поредак Југославије. Такође, а према члану 
47. наведеног закона, југословенско држављанство може стећи држављанин СФРЈ који 
је прихватио превођење у професионалног официра и професионалног подофицира, 
односно цивилно лице на служби у Војсци Југославије и члан његове уже породице 
(брачни друг и деца). 
 
145. Према томе, изменама и допунама Закона о југословенском држављанству 
омогућено је стицање југословенског држављанства странцу који је у браку са 
југословенским држављанином. Уношењем ове одредбе у Закон, странац стиче право 
на двојно држављанство. Ова измена је у складу са Конвенцијом о држављанству удате 
жене којом се, као и Европском конвенцијом о држављанству из 1997. године, утврђују 
олакшани услови стицања југословенског држављанства по основу брака.  
 
146. Такође, брак утиче на држављанство жене и деце код стицања држављанства 
југословенских исељеника, с обзиром да чланови породица југословенских исељеника 
могу бити примљени у југословенско држављанство под олакшаним условима (члан 
13). 
 
147. Сагласно одредбама Закона свако дете коме су оба или један родитељ 
југословенски држављанин, има право на југословенско држављанство, без обзира на 
место рођења детета, као и дете које се роди или нађе на територији СРЈ, ако су му оба 
родитеља непозната или непознатог држављанства или без држављанства. При томе се 
не прави разлика између стицања југословенског држављанства брачне и ванбрачне 
деце, а усвојеној деци омогућава се стицање југословенског држављанства под 
олакшаним условима.  
 
148. У  односу на утицај брака на престанак југословенског држављанства, одредбом 
члана 19. став 1. тачка 4  Закона је прописано да југословенском држављанину престаје 
југословенско држављанство отпустом ако је регулисао имовинскоправне обавезе из 
брачног односа према лицу које живи у СРЈ. 
 
 
 

Члан 4. 
 
 
А) Ратно стање,  стање непосредне ратне опасности и ванредно стање 
 
149. У  правном систему СРЈ није био познат израз "изванредна јавна опасност", који се 
помиње у члану 4. Пакта. У Уставу СРЈ и другим југословенским позитивним 
прописима употребљавају се термини “ратно стање”, “стање непосредне ратне 
опасности” и “ванредно стање”. Према члану 78. тачка 3. Устава СРЈ, за проглашавање 
ратног стања, стања непосредне ратне опасности и ванредног стања, била је овлашћена  
Савезна скупштина. За време ратног стања, стања непосредне ратне опасности и 
ванредног стања, органи унутрашњих послова поступају на основу овлашћења која им 
се дају по прописима који се тада доносе, као и општим актима која и тада остају на 
снази. Правилно коришћење ванредних овлашћења у том периоду контролише се уз 
помоћ истих механизама који постоје и у мирнодопском стању, будући да ни Устав ни 
закони то питање посебно не регулишу. 
 
150. Чланом 99. тачка 10. Устава СРЈ било је утврђено  да када Савезна скупштина није 
у могућности да се састане, а пошто саслуша мишљење председника Републике и 
председника већа Савезне скупштине, наступање непосредне ратне опасности, 
ванредног, односно ратног стања, проглашава Савезна влада. 
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151. Сагласно члану 99. тач.11. Устава СРЈ, актима донетим за време ратног стања, 
могу се, док то стање траје, ограничити поједине слободе и права човека и грађанина, 
осим таксативно набројаних слобода и права утврђених овим Уставом (једнакост 
грађана; неповредивост физичког и психичког интегритета грађана; неповредивост 
приватности и личних права; лично достојанство и сигурност човека; поштовање 
људске личности и достојанства у кривичном и сваком другом поступку; кажњивост 
насиља над лицем лишеним слободе; забрана мучења, понижавања и изнуђивања 
признања; право на жалбу и друге правне лекове; право на рехабилитацију и накнаду 
штете; заштићеност од кажњавања за дело које, пре него што је учињено, није законом 
било прописано као кажњиво дело; заштићеност од поновног кажњавања за дело у вези 
с којим је поступак предходно правоснажно обустављен или оптужни акт одбијен, 
односно за које је починилац правоснажном пресудом ослобођен; слобода убеђења, 
савести, мисли и јавног изражавања мишљења; слобода веровања, јавног или приватног 
исповедања вере и вршења верских обреда). 
 
152. Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора  утврђује у члану 19, да је 
у  надлежности Скупштине Србије и Црне Горе  проглашење и укидање ратног стања 
уз претходну сагласност скупштина држава чланица. 
 
153. Сходно повељи о људским и мањинским правима и грађанским слободама по 
званичном проглашењу ратног или ванредног стања ако је опстанак државне заједнице 
или државе чланице угрожен, дозвољене су мере одступања од људских и мањинских 
права зајамчених овом повељом и то само у оном обиму у коме је то нужно у датој 
ситуацији. Мере одступања од поменутих права престају да важе престанком ратног 
или ванредног стања. Овакве мере одступања се ни у време ратног односно ванредног 
стања не могу применити  у погледу права на људско достојанство и слободан развој 
личности, право на живот, право на неповредивост физичког и психичког интегритета,  
забране ропства, положаја сличног ропству и принудног рада, право на слободу и 
безбедност, права на правично суђење, претпоставку невиности,  забрану 
ретрокативности, не бис ин идем, права на склапање брака, слободу мисли, савести и 
вероисповести, држављанство, забрану насилне асимилације и забрану изазивања 
расне, националне и верске мржње. 
 
154. Сходно одредби  члана 83. тачка 7. Устава Републике Србије актима донетим за 
време ратног стања могу се ограничити поједине слободе и права човека и грађанина и 
изменити организација, састав и овлашћења Владе и министарстава, судова и јавних 
тужилаштава. Такве акте доноси председник Републике, што доприноси јединственом 
регулисању ограничења основних права и слобода. При томе, Председник је дужан да 
акте поднесе на потврду Народној скупштини Републике Србије чим она буде могла да 
се састане.  

 

155. Законом о народној одбрани ("Сл. лист СРЈ", бр. 43/94, 11/95, 28/96, и 4/99)4.  
утврђена је могућност налагања радне обавезе грађанима када општа опасност угрози 
опстанак нације. Сходно члану 24. овог закона, грађанима се  изузетно  може наложити 
радна обавеза за време ратног стања, стања непосредне ратне опасности или ванредног 
стања. Радна обавеза грађанина се састоји у извршавању одређених послова и задатака 
за време трајања таквог стања. Ову обавезу имају сви за рад способни грађани који су 
навршили 15 година, а нису распоређени на службу у Војсци Југославије. Овакав рад  
нема  каактер радног односа. Ставом 3. члана 24. се утврђују категорије којима се не 
може утврдити извршавање радне обавезе. У току извршавања  ове обавезе се не може 
организовати штрајк. Ближе прописе о организовању и извршавању радне обавезе 
                                                           
4 Задњом изменом Закона из 1999. године је извршена и  измена члана 24.  Закона, тако што је 
додат нови став 3. који утврђује изузетке, односно којим  категоријама  грађана се не може 
утврдити радна обавеза (без сагласности грађанина).  
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доноси Савезна влада. Претходан услов за налагање такве обавезе је да је Савезна влада 
прогласила да је настао неки од таквих разлога- уредбом која се објављује у службеном 
гласилу . Такав рад нема за последицу било који вид дискриминације у смислу члана 4. 
став 1. Пакта и не одступа од обавеза предвиђених овим Пактом нити је у 
несагласности са осталим обавезама које намеће међународно право.  

156. Обавези учешћа  у цивилној одбрани и заштити подлежу сви грађани  од 
навршених 18 до 60 година, мушкарци, односно 55. година, жене (чл. 22). 
 
 
Б) Ратно стање у СРЈ,  проглашено 24. марта 1999. године 
 
157. У  СРЈ ратно стање проглашено је 24. марта 1999. године.  Актима    (уредбама) 
Савезне владе уређено је, између осталог, и питање примене Закона о путним 
исправама југословенских држављана за време ратног стања као и Закона о превозу 
опасних материја за време ратног стања, који су из области унутрашњих послова. 
Такође, донета је и Уредба о примењивању Закона о кривичном поступку који у делу 
предкривичног поступка примењују и органи унутрашњих послова. У складу са 
проглашеним ратним стањем 1999. године, председник Републике је донео уредбе из 
надлежности органа унутрашњих послова – Уредба о унутрашњим пословима за време 
ратног стања, Уредба о окупљању грађана за време ратног стања, Уредба о 
пребивалишту и боравишту грађана за време ратног стања, Уредба о личној карти за 
време ратног стања. Тим уредбама су ограничена или друкчије уређена одређена права 
и слободе: слобода кретања и настањивања, право на приватност и слобода јавног 
окупљања.  
 
158. После бомбардовања Казнено поправног завода у Истоку, КиМ, маја 1999. године,  
када је погинуо већи број осуђених  и запослених у заводу,  1955 осуђених лица је 
измештено у казнено поправне заводе који се налазе на територији Србије. Након 
њиховог премештања,  учестале су  посете међународних организација заводима у 
Србији. По издржаној казни, осуђеним лицима организован је превоз до КиМ, а у 
заводима су остали само они који су били осуђени на дуже казне. 
                  
159. На основу споразума СРЈ и УНМИК-а о премештају осуђених лица, усвојеном на 
43.седници Савезне Владе, бр. 24-2/2002 од 21.03.2002.године, и закључка Владе 
Републике Србије бр. 713-3610/2002 од 22.03.2002.године, овлашћени представници 
УНМИК-а преузели су дана 26.03.2002.године, преостала осуђена лица албанске 
националности, њих 146, ради даљег издржавања казне на територији Косова. 
Неколико осуђених лица албанске националности  (5) на лични захтев, наставило је да 
издржава казну на територији Србије.У међувремену један осуђеник је издржао казну, 
два осуђена лица су у децембру 2002. године предата представницима УНМИК-а  ради 
премештаја на КиМ, а за једног осуђеника се још увек  воде преговори.          
 
160. Сходно члану 24. Закона о народној одбрани у овом периоду   била је  донета и 
Уредба о организовању извршавања радне обавезе ("Сл. лист СРЈ", бр. 36/98 и 20/99) 
која се односила на радну обавезу грађана СРЈ  у време  проглашења ратног стања, 
односно наступања непосредне ратне опасности у току 1999. године. Уредбом су биле 
утврђене категорије запослених којима се није могло утврдити извршење радне обавезе 
без њихове сагласности, и изузетак од овог ограничења (када им се, и без њихове 
сагласности, може наложити радна обавеза код правног лица где су у радном односу, 
ако се не може обезбедити друго лице). Такође, је била на снази и Уредба о 
примењивању Закона о основама радних односа за време ратног стања ("Сл. лист СРЈ" 
бр. 20/99). Све уредбе су укинуте по престанку ратног стања, односно непосредне ратне 
опасности у нашој земљи. 
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161. У СРЈ није било ниједног случаја доношења прописа нити налагања радне обавезе 
из разлог проглашења ванредног стања, нити је проглашавано његово наступање. 

 
Члан 5. 

 
Примена одредаба Пакта у СРЈ 
 
 
162. СРЈ је ратификовала Пакт и  у складу с чланом 16. Устава СРЈ је била дужна да  
испуњава обавезе које произилазе из међународних уговора у којима је она страна 
уговорница. 
 
 

Члан 6. 
 
 

А) Неприкосновеност живота 
 
163. Сходно члану 21. став 1. Устава СРЈ, живот човека је неприкосновен. Исту 
одредбу садржи и Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама у 
члану  11.  Међутим,   у овом члану  додатно је  утврђено да смртна казна у државној 
заједници Србија и Црна Гора  не постоји и да је клонирање људских бића забрањено.  
 
 
Б) Здравствена заштита 
 

• Здравствено стање становништва у СРЈ 
 

164. Здравствена заштита становништва у Републици Србији је обезбеђена и уређена 
Уставом Републике Србије (чл. 30, 40, 68), Законом о здравственој заштити и Законом о 
здравственом осигурању. 
 
165. На основу усвојене поделе система здравствене заштите Европске економске 
заједнице, почев од 1990. године  доношењем одвојених Закона о здравственој заштити 
("Сл. гласник Републике Србије", бр. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 25/96 и 18/02)  и Закона 
о здравственом осигурању ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 18/92, 26/93, 25/96, 
46/98, 54/99, 29/01 и 18/02)) систем здравствене заштите у Републици Србији формално 
припада тзв. Бизмарковом моделу система заснованом на обавезном здравственом 
осигурању, али суштински не делује према принципима модерног здравственог 
осигурања. Републички завод за здравствено осигурање првенствено је државна 
агенција за убирање фискалних прихода (доприноса за здравствено осигурање) којима 
се финансира здравствена заштита становништва финансирањем јавних здравствених 
установа. 
 
166. Почетком деведесетих година у СРЈ почиње след драматичних догађања који 
доводе до стагнације и/или погоршања по већини показатеља здравственог стања 
становништва доступних рутинском праћењу и анализи. Очекивано трајање живота на 
рођењу израчунато из постојећих узрастно-специфичних стопа смртности (скраћене 
апроксимативне таблице морталитета) у периоду од 1989/90. до 1996/97. године 
смањило се за мушку новорођенчад у централној Србији за нешто више од две године, 
у Војводини је остало практично непромењено. За женску новорођенчад је у истом 
временском периоду вредност овог показатеља смањена у Војводини за 1.13 година, а 
практично је непромењена у централној Србији. 
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167. Анализа линеарног тренда очекиваног трајања живота на рођењу за централну 
Србију у периоду од осам година (1990-1997) издваја два критична периода са падом 
вредности овог показатеља за мушку новорођенчад 1992/93, и 1996/97. док се у истим 
периодима запажа стагнација или благи пад вредности за женску новорођенчад. Слична 
ситуација је и у Војводини. 
  
168. Морталитет одојчади, у нашим условима још осетљив показатељ здравственог 
стања деце од рођења до навршене прве године живота, после континуираног пада 
седамдесетих и осамдесетих година, 1992. године почиње да расте, да би 1993. године у 
централној Србији и Војводини стопа била повишена за двоје умрле одојчади на 1.000 
живорођених. После краткотрајног пада, 1996. она поново показује пораст и на другој 
територији.  
 
169. Повезаност стопе умирања одојчади са социјално-економским развојем добро 
илуструје у литератури већ позната, како на међународним тако и на националним 
нивоима (11, 12), негативна корелација између стопа умирања одојчади и друштвеног 
производа (или националног дохотка) пер цапита. На примеру ове вулнерабилне 
категорије становништва је показано да су социјално-економски фактори најмоћније 
одреднице здравственог стања. У периоду од 1990. до 1998. године и у Републици 
Србији може се илустовати негативна корелација између стопе смртности одојчади и 
националног дохотка по глави становника израчунатог у сталним ценама . 
 
170. Стопа морталитета одојчади сложена је мера ризика умирања у неонаталном 
периоду (првих 28 дана живота), који опада са бољом доступношћу неонаталне 
здравствене заштите, и ризика умирања у постнеонаталном периоду (од 28. дана до 
првог рођендана), који опада са бољом едукацијом мајки, бољом санитацијом, 
исхраном, већим обухватом одојчади имунизацијом и успешнијим лечењем 
респираторних обољења у овом узрасту. Умирање одојчади у Републици Србији 
повећавало се на рачун и једног и другог ризика 1993. године, а потом и 1996. и 1997. 
године. 
 
171. Највећи удео у неонаталној смртности чини смртност новорођенчади у првој 
недељи живота, на шта указују и вредности стопе перинаталне смртности. Ова стопа, 
која представља однос збира мртворођења и умирања у првој недељи живота на 1000 
порођаја, поред тога што је показатељ дејства ендогених фактора на здравље плода, у 
земљама са организованом перинаталном здравственом заштитом (здравствена заштита 
трудница), у којима се практично сви порођаји одвијају у здравственим установама, као 
што је то случај у Југославији, представља истовремено и добар показатељ квалитета 
пружених здравствених услуга мајкама с а децом јер се дешава у периодима 
интензивног надзора здравствене службе над њиховим здрављем. 
 
172. Високе вредности стопе перинаталне смртности у централној Србији, које се уз 
благи пораст 1993. и 1996. године задржавају на практично истом нивоу током целог 
посматраног периода, указују на угроженост квалитета здравствене заштите обезбеђене 
трудницама, породиљама и њиховој новорођенчади. У Војводини после пада вредности 
ове стопе 1994. године, она почиње поново да расте 1996. године. 
 
173. Забрињавајући пораст постнеонаталне смртности у централној Србији 1995. и у 
Војводини 1996. године указује на угрожавајуће дејство фактора спољне средине 
(егзогених) на здравље одојчади. 
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174. Матернални морталитет, који одсликава све ризике по здравље мајке током 
трудноће, на порођају и пуерперијуму (шест недеља после порођаја), под непосредним 
је утицајем социјално-екононмских услова живота, здравственог стања мајке пре 
трудноће, појаве компликација током трудноће и на порођају, као и доступности и 
коришћења здравствене службе, посебно пренаталне и опстетричке здравствене 
заштите. Као и стопа перинаталне смртности, стопа или однос матерналне смртности 
(који се чешће користе) добри су показатељи исхода рада здравствене службе односно 
квалитета пружених здравствених услуга. 
 
175. У периоду од осам година у централној Србији, однос матерналне смртности (број 
умрлих жена током трудноће, порођаја и бабиња на 100.000 живорођене деце) повећава 
се за 10. Војводина такође бележи слично повећавање. 
 
 
176. Иако је повећано умирање вулнерабилних категорија становништва као што су 
деца - посебно одојчади и мајки током трудноће, на порођају и у пуерперијуму - 
делимично одговорно за смањивање и стагнацију за жене очекиваног трајања живота 
на рођењу, пораст стопа морталитета код одраслог, радно активног становништва 
највише утиче на опште погоршавање вредности овог показатеља здравствног стања. 
 
177. Стопе умирања одраслог становништва од 20 до 44 године у периоду од 1990. до 
1997. године у централној Србији повећале су се за 14 умрлих на 100.000 становника 
тог узраста, а у Војводини за 10,5 умрлих. 
 
178. Стопе смртности одраслог становништва старог од 44 до 64 година у централној 
Србији у истом временском периоду нешто више су се повећале, тј. за 20.4 умрлих на 
100 000 становника тог узраста, у Војводини за чак 90,3 умрлих на 100.000,  из чега 
следи да је практично током анализираног периода најугроженија била категорија 
одраслог становништва старог од 44 до 64 година на целој територији Републике 
Србије, а изразито на територији Војводине. 
 
179. Анализа специфичних стопа смртности по добним групама показује да је повећање 
стопа смртности у узрасту од 20 до 44 године, а посебно у узрасту од 45 до 64 године 
живота најодговорније за смањење очекиваног трајања живота на рођењу које се у 
временском периоду од 1990. до 1997. године бележи у централној Србији и Војводини, 
што је у складу са резултатима анализе здравственог стања у земљама Централне и 
Источне Европе. 
 
180. Када се анализирају узроци умирања становништа Републике Србије требало би 
истаћи да је структура узрока смрти у периоду од осам година остала практично 
непромењена. Више од половине становништа је у 1997. години умирало од 
кардиоваскуларних болести (56.4% у централној Србији, 60.2% у Војводини ), при чему 
је удео ових смртности порастао око један постотак и у централној Србији и у 
Војводини,  у односу на 1990. годину. На другом месту су малигне болести (17% у 
централној Србији, 18,2% у Војводини ) са малим повећањем у централној Србији  и 
практично непромењеним уделом у умирању у Војводини у односу на 1990. годину. На 
трећем месту су недовољно дефинисана обољења и стања (симптоми, знаци, патолошки 
клинички и лабораторијски налази) а на четвртом повреде, трауме и последице 
деловања спољних фактора. Удео недовољно дефинисаних обољења и стања  се 
повећао и у централној Србији и у Војводини. Удео спољних узрока смрти у структури 
умирања смањен је и  у централној Србији и у Војводини  у односу на 1999. годину.  
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• Активности у области здравствене заштите 
 

181. У оквиру Министарства здравља, самостално и у сарадњи са Владом Републике 
Србије, Републичким заводом за здравствено осигурање и експертским тимовима и 
референтним здравственим установама, у току 2001. и закључно са 23.11.2002.године, 
организоване су и спроведене следеће активности: 
 
а) Извршена је измена и допуна Закона о здравственом осигурању, ради његовог 
усклађивања са "финансијским законима" 
 
б) Завршени су:  Закон о медицинском снабдевању и  Закон о коморама у здравству, а 
планисра се  усклађивање Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању и 
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине. 
 
в) Припремљен је и од стране Владе Републике Србије усвојен је документ о 
Здравственој политици Републике Србије (на основу кога је интезивиран рад на 
реформи система и изради нових прописа у области здравства и здравственог 
осигурања - фебруар 2002).  
 
г) Нови текстови Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању и 
Закона о лекарској, односно фармацеутској комори урађени су као радне верзије и 
достављене на консултације здравственим установама, Републичком заводу за 
здравствено осигурање и његовим филијалама и другим заинтересованим субјектима и 
структурама друштва.Одређено кашњење у финализацији текстова наведених закона 
условљено је њиховом повезаношћу са израдом и доношењем закона у другим 
областима, посебно Закона о локалној самоуправи, као и Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине. 
 
д) Упоредо са радом на изради наведених нацрта Закона о припремају се или су већ 
припремљени и акти које доноси или даје сагласност Влада Републике Србије:  Уредба 
о плану мреже здравствених установа (урађен концепт),  Одлука о личном учешћу 
осигураника у трошковима здравствене заштите (донета),  Одлука о Листи лекова која 
се прописује на терет здравственог осигурања (достављена на сагласност Влади 
Републике Србије), Одлука о обиму и садржини права на здравствену заштиту (у 
припреми). 
 
ђ) Самостално и у сарадњи (Министарства здравља Републике Србије и Републичког 
завода за здравствено осигурање донети су: Правилник о заједничком медицинском 
снабдевању у здравственим установама у државној својини; Одлука о утврђивању 
основица за плаћање доприноса за обавезно здравствено осигурање; Одлука о стопама 
доприноса за обавезно здравствено осигурање; Правилник о изменама и допунама 
Правилника о доказима који се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности; 
Правилник о трошковима и начину утврђивања висине трошкова насталих у поступку 
вршења инспекцијских надзора по захтеву старанке; Правилник о начину стицања 
основних знања о хигијени намирница и о личној хигијени; Измена посебног 
колективног уговора за здравство ( чиме је омогућено повећање зарада за 20%); Одлука 
о критеријумима за уговарање здравствене заштите у 2001. години, између 
Републичког завода за здравствено осигурање, здравствених установа и других носиоца 
здравствене делатности (у току је припрема ове одлуке за 2001. годину). Припремљен 
је и (август, 2002) документ «Визија развоја система здравствене заштите», а  припрема 
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се и стратегија реформе система здравствене заштите и акционог плана за њело 
спрововођење (крај јануара 2003); 
  
е) Формирано је пет националних експертских група за: стоматологију, јавно здравље, 
ментално здравље,туберкулозу, израду Националног здравственог рачуна Републике 
Србије.  
 
ж) Урађени су Описи послова (Термс оф Референце) за техничку помоћ за Светску 
банку: реформу здравственог осигурања и финансирање здравствене заштите, развој 
здравственог информационог система, јавно здравље, развој кадровских ресурса у 
систему здравствене заштите. 
 
и) Припремљена је анализа службе медицине. Ова анализа ће са предлогом реформе у 
овој области бити завршена у јануару 2003. године; 
  
ј) Урађено је истаживање: Задовољство корисника болничком здравственом заштитом у 
пет стационарних здравствених установа у Београду; 
 
к) Урађен је Акциони план Министарства здравља Републике Србије за борбу против 
пушења; 
 
л) Направљен је Предлог промене одлуке о личном учешћу осигураника у трошковима 
здравствене заштите; 
 
љ) Организована је Конференција о реформи менталног здравља у Републици Србији, у 
сарадњи са Светском здравственом организацијом и Каритасом Италије и Каритасом 
Југославије. 
 
м) Организован је стручни скуп у увођењу Националног здравственог рачуна у 
Републици Србији, у сарадњи са ДФИД-ом. 
  
н) Обављене су све активности за лиценцирање софтвера у Министарству здравља, у 
складу са планирањем, лиценцирањем и употребом Мицрософт софтера. Покренут је и 
поступак за лиценцирање софтвера у здравственим установама Републике Србије; 
  
њ) Приступило се изради предлога WЕБ презентације Министарства здравља 
Републике Србије. 
 
 
В) Заштита животне средине 
 
 
182. Систем правних норми у области заштите и унапређења животне средине у СРЈ, 
створен на уставноправним основама, чини велики број закона, преко 150 и других 
прописа, преко 100 на свим нивоима. СРЈ је ратификовала 52 међународна уговора 
којима је преузела извршење међународних обавеза у области заштите животне 
средине.  
 
183. На савезном нивоу донета је Резолуција о политици заштите животне средине у 
СРЈ и Резолуција о политици очувања биодиверзитета у СРЈ. Посебним законима 
уређене су одређене области заштите животне средине међу којима су: режим вода од 
интереса за целу земљу и међудржаних вода, хидрометеорлошко послови од интереса 
за целу земљу, превоз опасних материја, промет експлозивних материја и отрова, 
заштита од јонизирајућег зрачења, производња опојних дрога, зашта животиња од 
заразних болести, заштита биља од болести и штеточина.  Законом  о основама заштите  
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животне средине  ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98) се први пут на јединственим основама 
уређују принципи, критеријуми и мере заштите животне средине, финансирање, 
праћење стања животне средине, одговорност за загађивање животне средине и 
управни надзор, којима ће се обезбедити здрава животна средина у СРЈ. 
 
184. Законом о заштити животне средине Републике Србије ("Сл. гласник Републике 
Србије", бр. 66/91, 83/92 и 53/95) је између осталог,  регулисана заштита од 
индустријских удеса. Промет отрова регулисан је савезним Законом о производњи и 
промету отровних материја и низом подзаконских аката. Законом  су одређена подручја 
заштите животне средине од отрова, категоризација отрова, услови њиховог стављања 
у промет и коришћење, забрана промет и коришћење отрова, уклањање остатака отрова 
и амбалаже, надлежности у спровођењу прописа о промету отрова, надзор и казнена 
политика.  
 
 
 
Г) Употреба ватреног оружја 
 
 

• Употреба ватреног оружжја од стране овлашћеног службеног лица при 
обављању службених  послова 

 
 
185. Услови за употребу ватреног оружја утврђени су у члану 23. Закона о унутрашњим 
пословима (“Службени гласник Републике Србије” бр. 44/91, 79/91, 54/96, 25/2000, 
8/2001). При обављању службених послова овлашћено службено лице може употребити 
ватрено оружје само ако употребом других средстава принуде или на други начин не 
може да: 
1) заштити живот људи;  
 
2) спречи бекство лица затеченог у вршењу кривичног дела напада на уставно уређење, 
угрожавања територијалне целине, подривања војне и одбрамбене моћи, насиља према 
представнику највишег државног органа, оружане побуне, тероризма, диверзије, 
повреде територијалног суверенитета, отмице ваздухоплова, угрожавања безбедности 
лета ваздухоплова, убиства, силовања, тешке крађе, разбојничке крађе, разбојништва, 
тешких  случајева разбојничке крађе и разбојништва; 
 
3) спречи бекство лица затеченог у вршењу кривичних дела за које се гони по 
службеној дужности ако постоје основи сумње да поседује ватрено оружје и да ће га 
употребити; 
 
4) спречи бекство лица лишеног слободе или лица за које је издат налог за лишење 
слободе због извршења напред наведених кривичних дела; 
 
5) од себе одбије непосредни напад којим се угрожава његов живот и 
 
6) одбије напад на објекат или лице које обезбеђује. 
 
186. При употреби ватреног оружја овлашћено службено лице је у обавези да не 
угрожава животе других људи. На то упућују и одредбе Правилника о условима и 
начину употребе средстава принуде ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 40/95, 48/95; 
1/97), као и дужност овлашћеног службеног лица да при употреби средстава принуде 
чува животе људи и људско достојанство. 
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187. О свакој употреби средства принуде овлашћено службено лице у писменом облику 
подноси извештај непосредном старешини, најкасније 24 сата од употребе средства 
принуде. Оправданост и правилност употребе средства принуде, па и ватреног оружја, 
оцењује старешина у Министарству унутрашњих послова за то овлашћен од стране 
министра унутрашњих послова. Овлашћени старешина предлаже министру 
унутрашњих послова предузимање законом утврђених мера у случају неоправдане и 
неправилне употребе средстава принуде (члан 31. Правилника). Против свих 
овлашћених службених лица која су средства принуде употребила неоправдано или 
неправилно, предузимају се дисциплинске и друге мере, укључујући и престанак 
радног односа, односно подношење кривичне пријаве. Према томе, сваки случај 
примене средстава принуде се детаљно испитује и у свим случајевима када је оцењено 
да је употреба неоправдана или неправилна покреће се законски поступак против 
радника, што је такође предузимање додатних мера и радњи ради утврђивања свих 
релевантних околности конкретног случаја, потребних за ефикасно вођење поступка.      
 
188. Такође, у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије редовно се одржавају састанци руководећег састава на којима се 
анализира законитост у раду и поступање припадника Министарства, укључујући и 
случајеве неправилне или неоправдане употребе средстава принуде и о предузетим 
мерама на сузбијању ове појаве, упознају се сви припадници Министарства.   
 
189. У периоду од 1. јануара 1992. до 30. септембра 2002. године, припадници 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије у 10 случајева су прекорачили 
законска овлашћења у вршењу службене дужности приликом употребе ватреног оружја 
(1992. - 2; 1993. - 1; 1994. - 1; 1997. - 2; 1998. - 2; 1999. - 1; 2000. – 1; 2001. – 0; 2002. -0), 
којом приликом је шест лица лишено живота (Крушевац, Урошевац, Косовска 
Митровица, Гњилане, Бор и Београд), четири су задобила тешке (Београд - 3 и 
Урошевац - 1), а једно лаке телесне повреде (Суботица). Против осам припадника 
полиције поднето је осам кривичних пријава због извршених кривичних дела убиства 
(6) и кривичног дела тешке телесне повреде (3). У шест случајева поступак по 
поднетим кривичним пријавама је у току (Крушевац, Косовска Митровица, Београд - 3 
и Бор), док су у два случаја припадници полиције осуђени на казне затвора у трајању од 
4 године и шест месеци (Урошевац) и три године (Гњилане).    
 
 

•  Употреба ватреног оружја у установама за издржавање казне затвора 
 
190. Правилником о начину вршења службе обезбеђења и Правилником о начину и 
условима употребе средстава принуде у установама за издржавање казне затвора ("Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 30/78) регулисан је начин употребе ватреног оружја и 
радници обезбеђења су у обавези да при употреби ватреног оружја не угрожавају 
животе осуђених и других лица као и да при употреби средстава принуде чувају људске 
животе и људско достојанство. 
  
191. Републичким законом о извршењу кривичних санкција утврђено је да овлашћена 
службена лица у заводима за извршење кривичних санкција ватрено оружје 
употребљавају само ако на други начин не могу да одбију непосредан напад којим се 
угрожава њихов живот или живот другог лица, да одбију напад на објекат који 
обезбеђују, да спрече бекство осуђеног из завода затворног типа, затвореног одељења 
завода или завода строго затвореног типа, да приликом спровођења спрече бекство 
лица притвореног због кривичног дела за које се може изрећи казна затвора од 15 
година или тежа казна, да приликом спровођења спрече бекство осуђеног коме је 
изречена казна затвора тежа од 10 година. 
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192. О употреби средстава принуде према осуђеном, управник завода је дужан да одмах 
обавести директора Управе који обавештава министра правде Републике Србије  о 
употреби ватреног оружја. Код сваког случаја употребе ватреног оружја обавештавају 
се органи унутрашњих послова који обавезно излазе на лице места и врше увиђај. 
  
193. У периоду који обухвата овај извештај није било случајева злоупотребе ватреног 
оружја у заводима за извршење кривичних санкција од стране радника службе 
обезбеђења за време вршења службених радњи. У 2002. години, што је и годишњи 
просек, било је пет пута употребљено ватрено оружје и то четири пута пуцњем 
упозорења код спречавања бекства осуђених или притворених лица без рањавања , а 
једанпут прликом спровођења осуђеног из Окружног затвора у Новом Саду у болницу, 
када је дошлло до покушаја отмице осуђеног од стране других лица, којом приликом је 
било рањавања и смртних последица. Све ове употребе ватреног оружја су биле у 
складу са правилима.  
  
194. У случајевима пасивног или активног отпора осуђених или притворених лица при 
извршењу законитог наређења службеног лица, физичког напада на друго лице, 
самоповређивања или покушаја проузроковања материјалне штете ако је неопходно да 
се спречи да до њих дође, према осуђенима се примењују и друга средства принуде 
(физичка сила, гумена палица, издвајање и др). Тако до уптребе палице дође у 50 до 70 
случајева годишње, од којих су два до три неоправдана. Последњих година, а нарочито 
у последње две године, у опадању је број случајева употребе средстава принуде према 
осуђенима,а има и случајева када ова средства нису примењена, а било је услова и 
основа за њихову примену. 
 
Д) Нестанак лица  
 
 
195. У циљу спречавања насилног нестанка лица Кривични закон Републике Србије 
(Службени гласник СРС", бр. 26/77, 28/77,43/77, 20/79,24/84,39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и 
"Службени гласник РС", бр. 16/90, 49/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002, 11/2002 и 
39/2003) у чл. 63., 64. и 116. санкционисао је противправно лишење слободе, отмицу и 
одузимање малолетног лица. Поред тога, Кривични закон СРЈ (Службени лист СФРЈ", бр. 
44/76, 36/77, 34/84,37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 и 5490, "Службеном листу СРЈ", бр. 
35/92, 16/93, 37/93, 24/94, 61/2001 и ''Службеном гласнику РС'', бр.39/2003) у члану 189. такође 
санкционише противправно лишење слободе које је извршено од стране службеног 
лица у вршењу службе. 
 
196. Из напред наведених одредби кривичних закона Републике Србије и СРЈ видљиво 
је да је посебно санкционисано противправно лишење слободе које се изврши од стране 
службених лица, како у вршењу службе, тако и злоупотребом службеног положаја или 
овлашћења.  
 
197. У разјашњавању ових кривичних дела, који имају за последицу нестанак лица, 
органи унутрашњих послова, имају сва овлашћења предвиђена Закоником о кривичном 
поступку која су на располагању код било ког другог кривичног дела које се гони по 
службеној дужности. Такође, сходно тим овлашћењима, органи унутрашњих послова  
по службеној дужности трагају за свим несталим особама (малолетним или 
пунолетним), за чији нестанак постоји пријава најближих сродника или основана 
сумња да су жртве кривичног дела, саобраћајне или друге несреће, елементарне 
непогоде и слично. Уколико се ради о нестанку лица за које се у моменту нестанка не 
зна да ли је последица извршеног кривичног дела, органи унутрашњих послова такође 
трагају за таквим лицима на основу закона и подзаконских аката који уређују 
поступање полиције у трагању за несталим лицима.  
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198. У циљу ефикаснијег проналажења несталих лица и утврђивања идентитета 
непознатих лешева, као и ради сагледавања и праћења догађаја везаних за нестала лица, 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије прикупља, евидентира, обрађује 
и користи податке о овим догађајима, поред осталог и уз помоћ средстава за аутоматску 
обраду података, а што је све уређено подзаконским актима. Евидентирање несталих 
лица у Републици Србији врши се на основу пријаве нестанка лица која се, од стране 
подносиоца пријаве, подноси на стандардизованом упитнику који се доставља 
најближој организационој јединици Министарства унутрашњих послова. Подаци из 
пријаве о нестанку евидентирају се и обрађују у аутоматизованој евиденцији несталих 
лица. Рад на расветљавању околности нестанка лица, проналаска несталог лица или 
евентуалној идентификацији непознатог леша организују и извршавају 
специјализовани радници криминалистичке полиције предузимајући све неопходне 
мере из делокруга своје надлежности о чему достављају извештај у складу са 
Закоником о кривичном поступку, надлежном јавном тужиоцу односно суду. Ови 
послови свакодневно се прате путем Дневног билтена расписаних потрага за несталим 
лицима у складу са чланом 567. Законика о кривичном поступку. 
 
199. Такође, сагласно овлашћењима из Закона о организацији и надлежности државних 
органа у сузбијању организованог криминала ( "Сл. гласник  Републике Србије", број 
42/2002), органи унутрашњих послова су надлежни и за разјашњавање кривичних дела 
која имају за последицу нестанак лица када је присутан елеменат организованог 
криминала. То је случај са кривичним делом отмице које је инкриминисано у чл. 64. КЗ 
РС али само када је присутан и елеменат организованог криминала - злочиначко 
удруживање (чл. 227. КЗ РС). 
 
200. Србија и Црна Гора придаје изузетан  значај решавању питања несталих лица на 
простору бивше Југославије, укључујући и случајеве нестанка и отмица на територији 
КиМ. Са Републиком Хрватском и оба ентитета у БиХ потписани су споразуми, 
односно постигнути договори у вези са решевањем судбине несталих лица. 
 
201. На списку тражења несталих лица из Србије и Црне Горе у Републици Хрватској 
налази се 520 лица, међу којима су пилоти бивше ЈНА и лица за која је СРЈ имала и 
пружала доказа хрватској страни да су била жива у њиховим затворима и под њиховом 
влашћу. Такође, трага се и за 2700 лица српске националности, држављана Републике 
Хрвартске, лицима која су страдала у акцијама хрватске војске и полиције "Бљесак" и 
"Олуја", с обзиром да се највећи број њихових породица, као избегла лица, налазе у 
СРЈ/Србија и Црна Гора и да су захтев за тражењем поднели преко Службе тражења 
Југословенског црвеног крста. 
 
202. Комисија  за хуманитарна питања и нестала лица располаже и  подацима са 1300 
регистрованих гробних места у већем броју масовних гробница у Републици Хрватској, 
где су сахрањена лица српске националности. Њихове есхумације започеле су тек 2001. 
године у Книну и до сада је од 300 ексхумираних едентификовано 112 лица. На основу 
договора између Републике Хрватске и СРЈ обележен је узајамни мониторинг 
ексхумацијама у  Републици Хрватској и Србији и Црна Гора. 
 
203. Током 2002. године, Комисија  за хуманитарна питања и нестала лица прикупила је 
релевантну документацију на основу које су урађени протоколи са свим елементима за 
идентификацију и извршила ексхумацију нн лица сахрањених на градским горбљима у 
Новом Саду, Сремској Митровици, Шапцу и Лозници. Укупно су ексхумирани 
посмртни остаци 223 тела и од свих су узети узорци за ДНК анализу у складу са 
договором између све комисије на основу Споразума о  сарадњи са Међународном 
комисијом за нестала лица који су потписале Савезна влада и Влада Републике Србије 
у априлу 2002. године. Мониторинг је једнострано омогућен и Комисија за тражење 
несталих Федерације БиХ, на локацијама за које је била заинтересована. 
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204. У вези са БиХ, на  списку тражења налази се 125 лица, од којих се највећи број 
односи на старешине и војнике бивше ЈНА из Сарајева и Тузле. 
 
205. Србија и Црна Гора је посебно  заинтересована за решавање судбине несталих и 
отетих лица на КиМ, с обзиром на одговорност Уједињених нација, односно УНМИК, у 
складу са Реолуцијом СБ 1244. Реашавање судбине свих несталих на КиМ је важан 
корак ка успостављању трајног мира и помирења. 
 
206.  У периоду од доласка КФОР и УНМИК на КиМ, 10. јуна 1999. године, нестало је 
или отето преко 1300 лица неалбанске национаности. У истом периоду, нестало је или 
убијено 50 деце што представља најфлагрантнији вид кршења одредби Конвенције о 
правима детета, посебно права на живот, безбрижно детињство и нормални развој деце 
у миру.  
 
Ђ Смртана казна- укидање смртне казне у домаћем законодавству 
  
 
207. Смртна казна у нашем правном систему укинута је изменама Кривичног закона 
Репбулике Србије од 1.марта 2002. годин. Одредбама чланова 3, 44, 53, 54 и 55. Закона 
о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 
11/2002) прописано је да се у чл. 47, 169, 202, 203 и 204 речи "смртном казном", 
замењују речима: "затвором од 40 година", а члан 38. КЗ СРЈ, прописује да "затвор не 
може бити краћи од 30 дана ни дужи од 15 годна, а за најтежа кривична дела или 
најтеже облике тешких кривичних дела може се прописати и казна затвора од 40 
година". Ова казна  не може се изрећи лицу које у време извршења кривичног дела није 
навршило 21 годину живота. 5 
 
208. У складу са  горе наведеним изменама Кривичног закона Републике Србије  
председник Републике Србије је одлуком од 2.08.2002. године 12 правоснажно 
изречених и извршних смртних казни, помиловањем заменио казном затвора у трајању 
од 40 година.6 
 
Е) Сарадња са Хашким трибуналом 
 
209. У оквиру  сарадње СРЈ/Србија и Црна Гора  са Хашким трибуналом  до сада је 15 
оптужених који су боравили на територији државе приведени  у Трибунал. СРЈ је 
ухапсила и испоручила 6 оптужених, укључујући  Слободана Милошевића, бившег 
председника СРЈ и Републике Србије. Поред њега испоручени су и Миломир Стаић, 
бивши шеф кризног штаба општине Приједор, Република Српска и четворо припадика 
Војске Републике Српске Дражен Ердемовић, Предраг Бановић, Ненад Бановић и Ранко 
Чешић. 
 
210. У исто време 10 оптужених је  подстакнуто да се добровољно предају Трибуналом 
што су и учинили: 
 

1. Драгољуб Ојданић, генерл-армије, бивши Начелник Генралштаба Војске 
Југославије и  бивши Савезни министар одбране, 

2. Никола Шаиновић, бивши потпредседник Владе СРЈ 
3. Миле Мркшић, генерал -мајор Војске Југославије, 
4. Павле Стругар, вице-адмирал Војске Југославије, 

                                                           
5 Табела 3 - Правоснажно изречене смртне казне у  прериоду од 1992-2001.године  
  
6 Табела 4- Кривична дела против живота и тела за период 2000-2001. године 
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5. Миодраг Јокић, вице-адмирал Војске Југославије, 
6. Милан Мартић, бивши лидер Срба у Хрватској, 
7. Благоје Симић, шеф кризног штаба Босанског Шамца Републике Српске, 
8. Момчило Грубан, заменик Командира логора Омарска, Република Српска, 
9. Милан Милутиновић, бивши председник Републике Србије 
10. Војислав Шешељ, председник Српске радикалне странке. 

 
211. Национални судови су издали потернице за додатних 17 оптужених чије је 
хапшење тражио Трибунал. Један  оптужени, Влајко Стојиљковић, бивши министар 
унутрашњих послова Србије, извршио је самоубиство. 
 
212. Србија и Црна Гора пружила је активну сарадњу Тужуиоцу Хашког трибунала у 
вези са проналажењем, интевијуисањем и исказима сведока и осумњичених. У том 
смислу, држава је, до сада одговорила на 76 различитих захтева и пружила 
информације за око скоро 150 сведока и оптужених. Од 126 сведока за које је тражено 
ослобађање од чувања државне тајне, Србија и Црна Гора је одобрила 108 /86%) док су 
други у процедури одобравања. 
 

• У случају Милошевић, држава  СРЈ и Влада Србије су одлучиле да дозволе да 
више од 87 бивших и садашњих државних функционера и запослених  сведоче у 
вези са оптужницом везаном за КиМ, чак и у стварима које представљају војне 
државне тајне. 

• Зоран Лилић, бивши председник СРЈ је добио одобрење да сведочи у 
Милошевићевом случају о стварима одређеним после консултација између 
Тужиоца и СРЈ који се односе се на догађаје који покривају оптужнице за 
Хрватску, БиХ и КиМ. 

• Добрица Ћосић, бивши председник СРЈ, као и Небојша Павковић, бивши 
начелник Гнеералштаба Војске Југославије су добили одобрење да сведоче у 
случају Милошевић, у односу на догађаје које покривају оптужнице за 
Хрватску, БиХ и КиМ. 

 
• СРЈ/Србија и Црна Гора је до сада одговорила на 65 од 127 захтева за документа 

које је тражило Тужилаштво Хашког трибунала. Документа која су достављена 
Тужилаштву садрже: 

 
а) Поверљиве војне документе Врховног Савета Одбране, који је Врховни 
командант Војске Југославије; 
б) Одређену поверљиву регулативу Војске Југославије; 
в) Све доступне званичне податке везане за масакр у Рачку у вези са 
оптужницом о КиМ против Милошевића:; 
г) Све расположиве личне податке о Ратку Младићу, бившем Команданту 
Војске Републике Српске; 
д) Информације о свим истрагама и судским радњама против припадника 
Министарства унутрашњих послова Србије за злочине извршене на КиМ; 
ђ) Званичне податке Народне Банке Југославије у  вези са фримама које су 
оптужене да су  биле умешане у трговину оружјем за време сукоба у БиХ; 
е) Власти СРЈ/Србије и Црне Горе су наставиле да истражују масовну гробницу 
у близини Батајнице. Ово је урађено уз присуство истражитеља Трибунала на 
локацији и прикупљени докази су прослеђени Тужилаштву; 
ж) Пред судовима СРЈ/Србије и Црне Горе водиле су се и воде се истраге и 
судски поступци у 30 случајева за кршење мешународног хуманитарног права 
на територији претходне Јудгославије и на КиМ (Нови Сад, Прокупље, Врање, 
Ваљево, Смедерево, Бијело Поље, Пећ, Призрен) - До сада су процеси завршени 
у 2 случаја (Прокупље и Бијело Поље); 
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з) Известан број истражних радњи води се и пред војним судовима против 
појединаца оптужених за злочине на КиМ 1999. године. 

 
 

Члан 7. 
 

А) Заштита од мучења, односно понижавајућег кажњавања и поступања и 
случајеви злоупотребе и прекорачење овлашћења припадника полиције7 
 
213. Одредбом члана 25. Устава СРЈ било је утврђено је да се јемчи поштовање људске 
личности и достојанства у кривичном и сваком другом поступку, у случају лишења, 
односно ограничења слободе, као и за време извршавања казне. Забрањено је и 
кажњиво свако насиље над лицем које је лишено слободе, односно којем је слобода 
ограничена. Нико не сме бити подвргнут мучењу, понижавајућем кажњавању и 
поступању. Забрањено је вршити на човеку, без његове дозволе, медицинске и друге 
огледе. 
 
214. Одредба Устава СРЈ која гласи: "Нико не сме бити подвргнут мучењу, 
понижавајућем кажњавању и поступању" преузета је из члана 7. Међународног Пакта о 
грађанским и политичким правима. Идентичну формулацију садржи и Устав Републике 
Србије у члану 26. став 2. 
 
215. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама утврђује у 
члану 12. да свако има право на неповредивост физичког и психичког интегритета и да 
нико не сме бити подрвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или 
кажњавању. Такође, прописано је да нико не сме бити подвргнут медицинском или 
научним огледима без слободно датог пристанка. Члан 13 забрањује ропство и положај 
сличан ропству и принудном  раду.  У овом члану утврђено је да се  принудним радом  
сматра и сексуално или економско искоришћавање лица које је у неповољном 
положају, као и  да се принудним радом не сматра рад или служба која се  у складу са 
законом захтевају од правоснажно осуђених лица, лица која врше војну службу или у 
случају ванредних ситуација које угрожавају опстанак заједнице. Такође одредбама 
овог члана забрањена је и трговина људима. Напомињемо да се сходно Повељи право 
на неповредивост физичког и психичког интегритета и забрана ропства, положаја 
сличног ропству и принудног рада права на које се ни у ком случају не могу применити 
мере оступања.  
 
216. Заштита од мучења, односно понижавајућег поступања, уређена је превасходно у 
кривичном законодавству СРЈ, како материјалном тако и процесном. Иако се у 
уставним текстовима, као и у кривичном законодавству СРЈ не појављује термин 
"тортура", заштита од мучења, односно понижавајућег кажњавања и поступања уређена 
је у већем броју законских одредби, у којима су описане и санкционисане радње које су 
обухваћене овим појмом из члана 7. Међународног пакта, односно ближе обухваћене 
одредбама Конвенцији УН против тортуре и других сурових, нељудских или 
понижавајућих казни или поступака коју је ратификовала наша земља 1991. године.  
 
217. Кривични закон СРЈ садржи више кривичних дела која санкционишу мучење, 
односно понижавајуће кажњавање и поступање (члан 174-199), а посебно: 
противправно лишење слободе (члан 189), изнуђивање исказа (члан 190), злостављање 
у вршењу службе (члан 191). Поред ових, истичу се и следећа кривична дела: 
злоупотреба службеног положаја (члан 174), несавестан рад у служби (члан 182), 
нарушавање неповредивости стана (члан 192) и противзаконито претресање (члан 193).  
                                                           
7 Табела 5 - Кривична дела  из Кривичног закона Републике Србије која се односе на тортуру за 
период 2000-2001. године 
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218. Кривични закон Србије такође у Глави 8. "Кривична дела против слобода и права 
човека и грађанина" садржи 18 кривичних дела (чл. 60-76) сличне формулације са 
поменутим члановима КЗ Југославије међу којима су: противправно лишење слободе 
(члан 63), изнуђивање исказа (члан 65) и злостава у служби (члан 66). Поред тога, КЗ 
Србије санкционише и кривично дело обљуба или противприродни блуд злоупотребом 
положаја (члан 107). 
 
219. Иако је реч о истим или сличним формулацијама наведених кривичних дела у оба 
кривична закона, наглашавамо да се одредбе Кривичног закона Југославије односе на 
службена лица у савезним органима или савезним организацијама, а да се на сва остала 
службена лица односе поменуте одредбе Кривичног закона РС. 
 
220. Такође, Законик о кривичном поступку садржи начелну одредбу према којој је 
забрањено и кажњиво свако насиље над лицем лишеним слободе и лицем којем је 
слобода ограничена, као и свако изнуђивање признања или какве друге изјаве од 
окривљеног или другог лица, што је у складу са међународним актима којима се 
регулише заштита људских права (члан 12.). Овакво решење било је садржано и у 
члану 10. раније важећег Закона о кривичном поступку.  
 
221. Законик о кривичном поступку одређује да се према окривљеном не смеју 
употребити сила, претња, обмана, обећање, изнуда, изнуривање, медицинска 
интервенција, средства која би утицала на свест и вољу при давању исказа или друга 
слична средства, да би се дошло до његове изјаве или признања или неког чињења које 
би се против њега могло употребити као доказ (чл. 131. ст. 4).  
 
222. Управа за извршење заводских санкција је орган управе у саставу Министарства 
правде Републике Србије надлежан за извршење заводских санкција. У свом раду 
примењује одредбе Закона о извршењу кривичних санкција ("Службени гласник 
Реублике Србије" , бр. 16/97)  који садржи бројне одредбе о праву на хуман однос за 
време издржавања казне затвора. Подзаконским актима-правилницима, уредбама и 
упутствима, које заводи у свом функционисању примењују, регулисан је однос према 
осуђеним лицима, начин живота изарада осуђених у заводима, а тиме и поштовање 
права која осуђени имају (право на човечно поступање-свако мора поштовати 
достојанство осуђеног и нико не сме угрозити телесно и душевно здравље осуђеног, 
право на смештај који одговара савременим хигијенским условима и др) 
 
 
Б) Пракса поступања са затвореницима и мере предузете у циљу обуке органа        
јавног реда 
 
 
223. Поступање са затвореницима у Републици Србији је регулисано одредбама Закона 
о извршењу кривичних санкција ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 16/97)) која су 
уграђена правила УН о поступању са затвореницима као и европска затворска правила, 
а пракса поступања са затвореницима у складу је и прати концепцију преваспитавања. 
Начин живота и рада осуђених у заводима, поред одредаба Закона о извршењу 
кривичних санкција, ближе се уређије актом о кућном реду кога доноси министар 
правде. 
 
224. Осуђено лице након пријема на издржавање казне затвора писмено се упознаје са 
правима и обавезама које има за време издржавања казне, а текст Закона и акт о кућном 
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реду завода доступни су осуђеном све време издржавања казне, а ако је осуђени 
неписмен, то му се саопштава усмено. Осуђени се по пријему најпре упућује у 
Одељење за испитивање личности где се врше криминолошка, медицинска, 
социолошка и друга испитивања личности, ради његове класификације и утврђивања 
програма преваспитавања. 
 
225. Током издржавања казне затвора са осуђеним лицем поступа се на начин којим се 
обезбеђује поштовање његове личности, достојанства и одржавање његовог телесног и 
душевног здравља. Наведено се обзбеђује тиме што осуђени има : право на смештај 
који одговара савременим хигијенским условима и месним климатским приликама; 
право на исхрану подобну да одржи његово добро здравље и снагу; право на бесплатно 
рубље, одећу и обућу који су прилагођени месним климатским приликама; право да 
надлежним органима упућује поднеске; неограничено право на дописивање; право на 
правну помоћ у вези са извршењем казне затвора; право на посету брачног друга, деце, 
усвојеника, родитеља,  усвојиоца и осталих сродника; право на боравак у посебној 
просторији са брачним другом и децом; право на пријем пакета; право на пријем 
новчаних пошиљки; право на рад и права по основу рада; право на бесплатну 
здравствену заштиту; право осуђене жене која има дете да може задржати дете до 
навршене једне године; право на обавештавање-коришћење дневне и периодичне 
штампе и друга средства јавног обавештавања; право на основно и средње образовање, 
које се сходно општим прописима организује у заводима; право на верску културу; 
право на притужбе управнику завода због повреде права или других неправилости које 
су упућене према њему, представке директору Управе уколико не добије одговор  на 
притужбу или није задовољан донетим решењем. 
 
226. Служба обезбеђења се стара о сигурности осуђених лица и малолетника, 
запослених у заводима и имовине установе, односно просторија и радилишта у којима 
осуђена лица бораве и раде, стара се о одржавању унутрашњег реда у заводу. 
Запослени у служби за обезбеђивање су униформисани и наоружани. Рад и 
организација ове службе, опрема, наоружање, овлашћења и униформа запослених као и 
начин коришћења истих, предвиђени су одредбама закона и правилника који регулишу 
рад ове службе. Приликом пријема у радни однос запослених у овој служби, поред 
општих услова предвиђених Законом о радним односима у државним органима, 
потребно је да то буду млађе особе, да имају најмање средњу стручну спрему и да су 
психички и физички способне за вршење службе. Оспособљавање и провера знања као 
и физичке способности  службника обезбеђења, врши се предавањима и полагањем 
испита пред мултидисциплинарном комисијом коју именује Министар правде 
Републике Србије. 
 
227. У 2002. години предузете су мере на обуци и стручном усавршавању запослених у 
заводима, како од стране Управе тако и у сарадњи с а УНИЦЕФ-ом када је и 
организована обука стражара од стране међународних стручњака за обуку стражара.  
 
228. Поред службе обезбеђења која се стара о сигурности осуђених у заводу од значаја 
је и рад службе преваспитавања која применом савремених мера и метода рада, врши 
преваспитавање и ресоцијализацију осуђених малолетних лица. 
 
229. Поред континуираног указивања на уставне и законске одредбе о забрани било 
каквог облика злостављања или мучења, односно понижавајућег кажњавања и 
поступања, са припадницима полиције обављају се сталне провере и анализира се 
понашање. Упознавање и информисање припадника Министарства унутрашњих 
послова о забрани мучења односно понашања са елементима тортуре, врши се на два 
начина и то: кроз стручно образовање, оспособњавање и усавршавање радника кроз 
свакодневни рад. Током школовања у Средњој  и Вишој школи унутрашњих послова и 
Полицијској Академији, на семинарима и курсевима, изузетна пажња поклања се 
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стручном оспособљавању за правилно и законито поступање, нарочито приликом 
примене средстава принуде и појединих других овлашћења. Поред тога, сваке године 
са новим радницима овог министарства, а у оквиру обавезне стручне наставе, врши се 
додатна обука за правилно и законито поступање и примену овлашћења. Освим 
злоупотребама по окончању дисциплинског или кривичног поступка, упознају се 
радници овог министарства у циљу превентивног деловања и сузбијања ове 
појаве.Такође се свакодневно  од стране старешина дају потребна упутства приликом 
упућивања на извршавање задатака. 
 
230. Значајно је истаћи да се курсеви  за полицајце одвијају по новом програму наставе 
за изучавање страног језика, а такође и  нових наставних јединица којима је обухваћена 
обрада Резолуције и Конвенција УН, које се односе на слободе, права и дужности 
човека и грађанина. Новим Планом и Програмом стручног оспособљавања и 
усавршавања радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, поред 
осталог обухваћене су и одредбе ратног и хуманитарног права, кодекс понашања 
полиције, итд. 
 
 

• Временска ограничења којих се затворске власти морају придржавати  при 
изрицању посебних мера безбедности изоловања затвореника у посебне 
безбедоносне ћелије (самице) 

 
 
231. Осуђени, поред тога што уживају горе наведена права, обавезни су поштовати 
правила понашања утврђена законом и актом о кућном реду завода. За повреде правила 
понашања осуђени може бити дисциплински кажњен у дисциплинском поступку у 
коме му се пружа могућност одбране и провере његове изјаве. Дисциплинске казне за 
учињене повреде су: укор, одузимање додељених погодности и упућивање у самицу. 
Дисциплинске казне изриче управник завода. При изрицању најтеже казне, самице, 
неопходно је да се прибави мишљење лекара да ли осуђени може издржати у самици. 
 
232. Дисциплинска казна упућивања у самицу састоји се у непрекидном боравку 
осуђеног у одређеној просторији, уз дневну шетњу на отвореном простору у трајању од 
најмање једног сата, а не ускраћује му се ни једно од права која имају осуђена лица. За 
време издржавања казне свакодневно га посећује лекар. Извршење дисциплинске казне 
упућивања у самицу обавезно се обуставља, ако лекар писмено изјави да даљи боравак 
у самици угрожава здравље осуђеног. 
 
233. Дисциплинска казна упућивања у самицу изриче се најдуже 15 дана а у случају 
дисциплинских преступа најдуже 30 дана, а укупан боравак осуђеног у просторији у 
којој се извршава дисциплинска казна упућивања у самицу не може трајати дуже од 
шест месеци у току једне календарске године. Против решења о дисциплинској казни 
самице осуђени има право жалбе. 
 
234. Извршење дисциплинских казни одузимања додељених погодности и упућивања у 
самицу може се условно одложити до шест месеци у случајевима када се утврди да се 
сврха дисциплинског кажњавања може постићи и без извршења дисциплинске казне. 
Дисциплински поступак као и поступак накнаде штете коју осуђени намерно или 
грубом непажњом проузрокује заводу, су двостепени. По жалбама осуђених против 
првостепених решења управника завода одлучује директор Управе за извршење 
кривичних санкција. Када се утврди да је постигнута сврха дисциплинског кажњавања, 
управник може пре истека времена за који је изречена, обуставити извршење 
дисциплинске казне. 
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• Право осуђеника на посете и одржавање контаката  
 
 
235. У међусобној комуникацији осуђених нема ограничења а законом одређен број 
посета нико не може ограничити, као и неограничено право на дописивање и остала 
наведена права која су Законом предвиђена. Осуђено лице има право да насамо, без 
присуства страже, разговара са овлашћеним службеником Министарства правде 
Републике Србије и изнесе своје проблеме, што осуђени често и користе,  као и право 
да надлежним органима упућују поднеске. Сваки поднесак осуђеног се разматра и 
надлежне службе предузимају одговарајуће мере у вези с тим. 
 
236. Поред ових права предвиђених Законом, осуђени који се добро влада и залаже на 
раду припадају погодности које му управник може доделити и то су: проширено право 
на пријем пакета; проширено право на пријем посета; пријем посета без надзора у 
просторијама за посете; пријем посета у посебним просторијама без присуства осталих 
осуђених; пријем посета изван завода; погоднији смештај; слободан излазак у град; 
посету породици и сродницима о викенду и празницима; наградно одсуство из завода 
до седам дана у току године; ванредно одсуство до седам дана; коришћење годишњег 
одмора изван завода. 
 
 
В) Контролни механизми у спречавању аката тортуре  
 
  
237. Да би се обезбедило да осуђена или притворена лица не буду изложена мучењу 
или другим злостављањима, омогућено им је право да пишу представке и притужбе 
уколико дође до повреде неког од Законом предвиђених права или неправилности које 
су им учињене. Све притужбе упућене управнику или  служби надзора се разматрају и 
по хитном поступку се утврђује њихова основаност. На томе се нарочито инсистира у 
последње две године (од 2000), као што се и  инсистира и да се свака употреба 
средстава принуде евидентира и оцени њена оправданост. Ова евиденција са оценом 
оправданости предузетих мера принуде, у форми извештаја, подноси се Министарству 
правде Републике Србије.  
 
238. Примећено је да се осуђени тешко одлучују да пријаве злостављање и мучење, и то 
нарочито осуђеници који издржавају дуге казне, па то решавају подношењем молбе за 
премештај у други казнени завод. Најчешће притужбе су због ускраћивања пружања 
лекарске услуге јер многа осуђена лица покушавају да за време издржавања казне 
затвора обаве лекарске прегледе и добију лекарску помоћ и интервенције које иначе 
нису имали и могли да остваре пре доласка на издржавање казне. 
 
239. Управа за извршење заводских санкција преко своје организационе јединице 
Одсека за надзор обавља послове надзора над радом завода. Рад Одсека за надзор прати 
директор Управе и министар.  
 
240. Надзором се контролише примена прописа и стручни рад у извршавању заводских 
санкција: контролише се остваривање права и здравствена заштита осуђених лица и 
малолетника, примена средстава принуде и дисциплинских казни и мера према 
осуђеним и малолетним лицима, врши надзор у области преваспитавања осуђених 
лица, учествује у програмирању и планирању васпитних мера, прати рад службе 
преваспитавања, врши надзор над организацијом службе обезбеђења, контролише рад 
служби у заводима,  остваривање преваспитавања, спровођење обуке и упознавања 
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осуђених лица. Надзор је периодичан и обавља се без присуства радника завода у 
разговору са осуђеним и притвореним лицима. 
 
241. Значај надзора је изузетно  важан јер врши оцену успешности рада читавог 
колектива и појединачно, а на уочене недостатке, неправиилности и пропусте се одмах 
указује и предузимају се мере за њихово оклањање. У свакој установи се једанпут 
годишње обавља редован надзор. 
 
242. Надзор може бити и ванредни, који се обавља увек када дође до неког ванредног 
догађаја: нарушавање кућног реда, туче, нереда, самоповређивања осуђених, убистава, 
побуне и других нерегуларних активности. До већих организованих побуна дошло је 
крајем 2000. године (период иннтеррегнума накод пада Милошевића) у казнено-
поправним заводима у Нишу, Сремској Митровици и Пожаревцу-Забели, и том 
приликом је нанета велика материјална штета. У тим заводима казне издржавају 
осуђеници за најтежа кривична дела, а разлог њихове побуне били су услови у 
заводима и висина изречених казни. Да би се ситуација у овим заводима смирила, 
поред онога што је приликом разговора са осуђеним договорено, предузете су и мере за 
размештај осуђеника и утврђивање евентуалне одговорности запослених. У последње 
две године скоро у свим заводима је дошло до замене управника. Поред свих осталих 
мера које се предузимају да се побољшају услови у заводима, разматрају се притужбе 
свих осуђених и по хитном поступку утврђује њихова основаност. 
 
243. Поред интерног надзора над радом Завода за извршење заводских санкција од 
стране Управе за извршење заводских санкција – Одсека за надзор, увид у конкретне 
ситуације вршио је Међународни комитет Црвеног крста који је од 1999. године до 
децембра 2002. године извршио 215 посета и чије су посете у овом периоду биле 
најбројније. У посету заводима или појединим осуђеним лицима били су представници 
Хелсиншког одбора за људска права, УНХЦХР-а, ОЕБС-а, Фонда за хуманитарно 
право, Комитете против мучења  УН, Министарства за социјална питања Републике 
Србије, Више школе унутршњих послова, многи новинари и ТВ екипе којима је 
омогућено да се на лицу места непосредно информишу о стању у заводима. Такође,  
представницима амбасада је дозвољено да остваре непосредан контакт са својим 
држављанима који се налазе у заводима Србије, било као притворена или као осуђена 
лица. Бројност и разноврсност показује колика је јавност у раду затвора. 
 
244. У надлежности Управе за извршење заводских санкција је да одобри појединачне и 
групне посете заводима и осуђеним лицима а за разговор са осуђеним лицима потребна 
је и сагласност суда. Министар правде Републике Србије са помоћницима је обишао 
заводе за извршење кривичних санкција како би се непосредно и лично упознао са 
начином рада и проблемима које имају. 
 
245. Вишегодишњи економски проблеми СРЈ, посебно појачани дејством санкција УН 
и последицама насталих бомбардовањем 1999, драстично су се одразили и на 
функционисање завода за извршење кривичних санкција па тиме и на понашање 
запослених и осуђених у њима. У последње две године уложен је значајан напор да се 
материјално стање запослених и њихова мотивација за рад побољшају што се одражава 
на третман према осуђеним лицима. Такође је уложен огроман напор и велика 
материјална средства да се поправе услови у којима осуђена лица издржавају казну. 
 
246. Надзор над радом затворских установа редовно врше и судови приликом обиласка 
притворених лица. 
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Г) Тужбе и окончани поступци поводом мучења и злостављања током периода 
извештавања 
  
   
247. У периоду од 1. јануара 1992. до 30. септембра 2002. године, Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије је поднело укупно 32 кривичне пријаве против 
43 овлашћена службена лица, због основане сумње да су извршила 21 кривично дело 
злоставе у служби, 6 кривичних дела противправног лишења слободе, по три кривична 
дела обљубе или противприродног блуда злоупотребом службеног положаја и 
изнуђивања исказа и једно кривично дело блудне радње у вези са кривичним делом 
обљубе или противприродног блуда злоупотребом службеног положаја. Од овог броја, 
у 1992. години поднете су три кривичне пријаве против пет радника, у 1993. три 
кривичне пријаве против четири радника, у 1994. години четири кривичне пријаве 
против исто толико радника, у 1995. једна кривична пријава против такође једног лица, 
у 1996. години две кривичне пријаве против два лица, у 1997. и 1998. години поднете су 
по три кривичне пријаве против укупно осам овлашћених службених лица овог 
министарства, у 1999. једна кривична пријава против два лица, у 2000. години једна 
кривична пријава против једног лица, у 2001. години 5 кривичних пријава против 6 
лица и у периоду јануар- септембар 2002. године шест кривичних пријава против 10 
лица. Кривичне пријаве поднете су против 36 униформисаних радника и 7 овлашћених 
службених лица на пословима криминалистичке полиције.  
 
248. Из наведеног приказа евидентно је да је највећи број кривичних пријава поднет 
управо у 2001. и 2002. години, односно након успостављања нове демократске власти у 
Републици Србији, када је ново руководство Министарства одмах приступило процесу 
деполитизације и декриминализације у својим редовима, кадровској обнови 
руководећег састава и демистификацији рада полиције. Истовремено, Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије је посебну пажњу посветило спровођењу 
принципа транспарентности и начела јавности у раду, као својеврсног вида контроле 
рада. Отварање према јавности има за циљ повећање безбедносне културе грађана и 
враћање њиховог поверења у ово министарство. Да поверење у полицију расте, 
показује и податак да је знатно повећан број пријава грађана који се за помоћ обраћају 
МУП-у, било преко веб сајта или непосредно, али и оних који подносе притужбе и 
представке на рад припадника Министарства без страха да ће због тога имати 
негативне последице. По налогу министра унутрашњих послова, старешине полиције у 
свим организационим јединицама Министарства су у обавези да за сваку представку 
(писмену или усмену, потписану или анонимну) изврше све потребне провере у циљу 
утврђивања тачног чињеничног стања и припреме одговор грађанима. У периоду  
01.01.2000 – 31.10.2002. године, организационим јединицама Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије поднето је укупно 4.625 представки и 
притужби грађана на понашање и рад припадника Министарства, од којих су 523 (или 
11,3%) основане, због чега је покренут дисциплински поступак за тежу повреду радне 
дужности против 158, а за лакшу повреду против 111 радника. До окончања 
дисциплинског поступка донета су решења о удаљењу 32 радника. Поднето је 10 
кривичних и 14 прекршајних пријава, а споразумно су четири  радника  раскинула 
радни однос. Извршеним проверама утврђено је  и да је  2.929 представки неосновано 
(63,3%), а за 1.173 представки провера је у току (25,36%).  
 
249. У највећем броју наведених, процесуираних случајева (32 кривичне пријаве против 
43 радника) ради се о неправилној примени или прекорачењима овлашћења која се 
односе на употребу средстава принуде - физичке силе или гумене палице. У 15 
случајева средства принуде су употребљена у службеним просторијама приликом 
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обављања разговора на околности извршења одређених кривичних дела. Том приликом 
три лица су лишена живота, а петорици су нанете тешке телесне повреде. Од укупног 
броја пријављених лица, дванаесторици је у спроведеном кривичном поступку изречена 
осуђујућа пресуда. Сви ови овлашћени радници Министарства који су оглашени 
кривим осуђени су правоснажним пресудама на временске казне затвора у распону од 
80 дана до 6 година. 
 
250. Поред подношења кривичних пријава - истовремено, против 32 пријављена 
радника вођен је и дисциплински поступак. У четири случаја изречена је мера 
престанка радног односа, 10 радника је новчано кажњено, петорица су распоређена на 
друго радно место, против двојице радника поступак је обустављен, пет радника је 
ослобођено дисциплинске одговорности, а против шест радника је поступак у току. Сви 
радници против којих је вођен дисциплински поступак, до његовог окончања су 
удаљени из Министарства. Четворица радника споразумно су раскинула радни однос. 
 
251. Поред предузимања законом предвиђених мера по службеној дужности од стране 
Министарства унутрашњих послова, према расположивим сазнањима, оштећени 
грађани су кривичне пријаве непосредно подносили надлежним јавним тужилаштвима. 
На основу захтева надлежних јавних тужилаштава за прикупљање потребних 
обавештења достављених овом Министарству, грађани су непосредно јавним 
тужилаштвима поднели 1.076 кривичних пријава против 1.578 овлашћених службених 
лица Министарства, најчешће због кривичног дела злостава у служби (930), а затим 
изнуђивање исказа (124) и противправно лишење слободе (53). У највећем броју 
случајева радило се о неоснованим пријавама и притужбама оних грађана против којих 
су предузимане мере кривичног гоњења. О томе су по спроведеном поступку, 
благовремено обавештавана надлежна јавна тужилаштва, која су у највећем броју 
случајева одбацила поднете кривичне пријаве као неосноване. 
 
252. У односу на делокруг и обим послова који овлашћена службена лица 
Министарства унутрашњих послова извршавају, занемарљив је број прекорачења и 
злоупотреба овлашћења приликом предузимања службених радњи. Током 2001. године, 
припадници Министарства су у преко 3.131.000 случајева интервенисали и применили 
законско овлашћење, којом приликом су у само 144 случаја прекорачили своја 
овлашћења и поступали на незаконит и неправилан начин. Процентуално то је 0,004% 
од укупног броја интервенција, односно на 21.740 интервенција долази један случај 
прекорачења и злоупотреба законских овлашћења од стране овлашћених службених 
лица.       
 
Д) Услови и процедуре за обезбеђивање медицинске и психијатријске неге и 
предузете мере 
 
 
253. Здравствена заштита осуђених и притворених лица устројена је према општим 
здравственим прописима. Служба за задравствену заштиту врши здравствену 
превенцију, лечи осуђена и притворена лица и надзире хигијену и квалитет хране и 
воде. Казнено-поправни заводи имају сопствену здравствену службу и стационар,  
окружни затвори користе здравствене услуге лекара здравствених установа места у 
којима се налазе, лекари ординирају два пута недељно и по потреби. Приликом пријема 
у завод сва притворена лица се обавезно прегледају и за сваког од њих се отвара 
здравствени картон. Такође, и приликом пуштања осуђеника и притворених је обавезан 
преглед.  
 
254. Осуђени који се током издржавања казне разболе, лече се у Казнено-поправном 
дому - Болница у Београду (затворска болница). Ово је и специјализована установа у 
оквиру Управе за извршење заводских санкција у којој се извршавају мере безбедности 
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обавезног психијатријског лечења у затвореној установи и обавезног лечења 
алкохоличара и наркомана, као и други специјалистички видови здравствене заштите за 
осуђена лица.  
 
255. Према одредбама Закона о извршењу кривичних санкција, осуђени ужива 
бесплатну здравствену заштиту. Осуђени коме се у заводу не може пружити 
одговарајућа здравствена заштита упућује се у затворску болницу, психијатријски 
завод или другу здравствену установу, а време проведено на лечењу урачунава се у 
казну затвора. Такође, на захтев осуђеног, управник завода може одобрити 
специјалистички преглед, ако такав преглед није одобрио лекар.  
 
256. У извештајном периоду су извршени радови на адаптацији и реконструкцији 
углавном завода на Косову и то у затворима у Призрену, Пећи, Приштини, у Казнено-
поправним заводима  у Косовској Митровици и Истоку, у чију реконструкцију је 
уложено око десетину милиона динара, да би КПЗ у Истоку, након тога, био уништен 
приликом бомбардовања 1999. године. Финансирање је вршено из средстава 
обезбеђених у буџету  Републике Србије уз сопствено ангажовање самих установа. 
Познато је да заводи  на  Косову више нису у функцији јер су у надлежности УМНИК.  
 
257. У последње две године учињено је доста на адаптацији и побољшању услова у 
заводима. Постојећа финансијска средства нису омогућавала да се више учини с 
обзиром да су после побуна приоритет имали казнено-поправни заводи у Сремској 
Митровици, Нишу и Пожаревцу - Забели, где је уништено и спаљено доста објеката. 
Тако је у КПЗ  у Пожаревцу -Забели извршена реконструкција и адаптација ВИИ 
павиљона; у КПЗ у Нишу  ИИ   извршена је реконструкција Другог павиљона и у току 
су радови на адаптацији кухиње, пекаре и вешераја, а прпрема се за адаптирање Дом 
културе јер је приликом побуне уништена библиотека; у КПЗ у Сремској Митровици у 
току су радови на адаптацији економата, а извршена је делимична санација зграде 
притвора; у Казнено-поправном дому Болница у Београду је извршена адаптација 
женског одељења које је адаптирано у складу са европским стандардима; у КПЗ у 
Ваљеву након поплаве 2001. године, изграђен је спољни зид и зграде оштећене 
поплавом; Окружни затвор у Лесковцу је реконструисан и адаптиран. За извршене 
реконструкције и адаптације поменутих завода обезбеђена су средства из буџета 
Републике Србије.  
 
258. У већини завода потребно је  извршити адаптације како би се побољшали услови у 
склду са потребом хуманизирања услова издржавања казне и факторима безбедности, 
јер актуелана пракса да се у просторијама појединих завода на једном месту налази 80 
осуђеника, ствара велике проблеме око успостављања и одржавања реда и дисциплине, 
као и заштите физичког и моралног интегритета осуђених лица. Стварањем мањих 
целина обезбедила би се боља контрола и побољшали услови издржавања казне. 
Присуство великог броја осуђеника на једном месту представља ризик за испољавање 
њиховог негативног, непријатељског и деструктивног деловања.  

 
Ђ) Посета делегације Комитета УН против тортуре СРЈ, 2002. године 
 
259.  Србија и Црна Гора сарађује са Комитетом против тортуре како према члану 20. 
тако и члану 22. Конвенције против мучења и других свирепих, нехуманих или 
понижавајућих казни или поступака. У том контексту прихваћана је  компетенција 
Комитета да разматра три случаја индивидуалних представки, а у току је и процес 
разматрања закључака и препорука Комитета у  вези са појединим индивидуалним 
случајевима који  датирају из 1995. гордине. 
 
260. У СРЈ је од 8. до 19. јула  2002. године, боравила делегација Комитета УН против 
тортуре.  Том приликом представници Комитета су на основу интересовања изражених 
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пре доласка, остварили састанке са надлежним државним органима на савезном и 
републичком нивоу. По обављеним разговорима и посетама,  делегација Комитета је 
прелиминарно констатовала да је до октобра 2000. године у СРЈ систематски 
спровођена тортура. Оцењено је међутим, да се од тог времена не може говорити о 
систематској тортури, већ о изолованим случајевима који постоје у свакој демократској 
земљи, али да је стопа појединачних случајева тортуре ипак већа од уобичајене. 
Закључено је, међутим, да у затворима нема тортуре. Такође, констатовано је да 
спровођење истраге у случајевима тортуре није увек непристрасно и  да полицајци 
штите једни другог и слично.  
 
261. Представници  Комитета су оценили, да након политичких, структурних и 
кадровских промена од октобра 2000. године постоји позитиван реформски тренд у 
свим друштвеним структурама у земљи и да су позитивне реформе видљиве у 
полицији. Констатована је, такође, узлазна линија у степену сарадње који  држава 
остварује са Комитетом. 
 

 
 

Члан 8. 
 
 

А) Недозвољени прелазак границе  
 
262. Географски положај земље и либерални визни режим према појединим земљама 
условили су да држављани тзв. афро-азијског порекла, као и држављани источно-
европских земаља користе територију СРЈ као транзитну станицу за илегално 
пребацивање у земље западне Европе.  
 
261. У првих девет месеци 2002. године, затечено је 657 страних држављана у 
недозвољеном преласку државне границе, од чега највише држављана Турске (187), 
Авганистана (99), Румуније (87) и Ирака (55). Карактеристично је да је већи број 
илегалних прелазака почињен од стране лица која су на легалан начин ушла у СРЈ, а 
ухваћени су приликом илегалног изласка из земље, у покушају даљег одласка према 
западно-европским земљама (држављани Румуније, Молдавије и Кине).  
 
263. Министарство унутрашњих послова Републике Србије предузима појачане мере и 
активности на спречавању и откривању илегалних миграција, као и економских 
миграција држављана Румуније и Молдавије, као и већег број држављана афро-азијског 
порекла према земљама западне Европе и Грчкој..  

 
264. У првих девет месеци 2002. године откривено је више група страних држављана 
који су на организован начин илегално ушли или покушали да изађу из СРЈ и, 
пресечено више канала за илегално пребацивање људи и то: 

 
• Канал којим су се првенствено држављани Авганистана и Ирака, из Бугарске преко 

територије СРЈ и југословенско-мађарске границе,  пребацивали на Запад. 
 
• Канал за пребацивање турских држављана, углавном Курда, који води преко 

приштинског аеродрома "Слатина", Црне Горе и Београда, где их затим преузимају 
лица укључена у илегално пребацивање и доводе до одредишта у близини 
југословенско-хрватске границе. Турски држављани најчешће долазе у аранжману 
туристичких агенција са КиМ. 
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• Пресецањем канала за пребацивање турских држављана преко приштинског 
аеродрома "Слатина", Црне Горе и Београда, дошло је до отварања новог канала 
који води од Бугарске преко Румуније, одакле се турски држављани илегално 
пребацују у СРЈ и преузимају од стране југословенских држављана, ради њиховог 
даљег илегалног пребацивања. 

 
• Пресечен је канал за илегално пребацивање страних држављана, када су у насељу 

Љубичево, општина Пожаревац, у два шлепера дрвене грађе, откривена 43 лица (21 
држављанин Авганистана, 19 држављана Туниса и три држављана Ирана). 

 
• Пресечена су  и 4 канала преко којих се одвијало  организовано илегално 

пребацивање страних држављана из правца Румуније, Бугарске, Украјине и 
Молдавије. 

 
265. У првих девет месеци 2002. године припадници Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије поднели су укупно 26 кривичних пријава против лица која 
су учествовала у организовању илегалног пребацивања лица (20 кривичних пријава по 
члану 249 КЗ СРЈ и 6 кривичних пријава по члану 155 КЗ СРЈ). Процењује се да је 
пресецањем ових канала спречен улазак преко 1.000 потенцијалних илегалних 
миграната, којима су одредиште биле земље западне Европе. 
 
266. Пооштравањем визног режима и престанком директних летова ЈАТ-а за Пекинг, 
значајно је смањен број долазака кинеских држављана преко Аеродрома "Београд" (са 
10.377 у 2000. на 2.209 у 2001. години и 412 у првих девет месеци 2002. године). У 
првих девет месеци 2002. године није омогућен улаз преко граничног прелаза 
Аеродром "Београд" за 38 држављана Кине, због неиспуњавања општих и посебних 
услова за улазак у СРЈ (најчешће недовољно поседовање новчаних средстава, сумња у 
исправност визе и др.).  
 
267. Проблем илегалне миграције изражен је и код ирачких држављана, пре свега из 
економских разлога, али и због чињенице да је СРЈ једина европска земља за коју им 
није била потребна виза. Управо због тога се од држављана Ирака приликом уласка у 
земљу захтевало да осим испуњења општих (важећа путна исправа) и посебних услова 
(поседовање довољне количине новчаних средстава, повратне авионске карте са 
дефинисаним датумом повратка, хотелски ваучери и др.) докажу и основаност разлога 
свог доласка. У првих девет месеци 2002. године, преко Аеродром "Београд" у СРЈ је  
ушло 157 држављана Ирака, док улаз није омогућен за 47 држављана Ирака због 
неиспуњавања општих и посебних услова за улазак у СРЈ. 
 
 
Б) Трговина "белим робљем" 
 
268. Територија СЦГ се користи и као транзитна станица држављанки источно-
европских земаља ради одласка према БиХ и  КиМ, односно преко Македоније ка 
Грчкој и преко Албаније ка Италији, где се оне најчешће запошљавају или настављају 
даљи пут према земљама западне Европе. 
 
269. Један број држављанки из источно-европских земаља (Румунија, Молдавија, 
Украјина и Русија) запошљава се у угоститељским објектима као конобарице, 
стриптизете и анимир даме. Међутим, предузимањем појачаних мера према лицима 
која учествују у њиховом довођењу, ангажовању или препродаји, затим појачаним 
мерама контроле на државној граници, као и битно другачији третман страних 
држављанки које се све више третирају као жртве организованих ланаца трговине 
"белим робљем" и проституције, а све мање као починиоци прекршаја из Закона о 
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кретању и боравку странаца, значајно је смањен број држављанки из источно-
европских земаља.  
 
270. У току  девет месеци 2002. године, Министарство унутрашњих послова Р. Србије 
је приликом контроле угоститељских објеката који се баве ангажовањем држављанки 
ИЕ земаља као конобарица, стриптизета, анимир дама и друго, затекло  452 стране 
држављанке, од којих 273 Румунке, 98 Молдавки, 65 Украјинки, 11 Бугарки, 3 Рускиње 
и по једна једна из Белорусије и Македоније. Према лицима затеченим у прекршају 
предузете су законске мере и мере отказа боравка. Од укупног броја страних 
држављанки, за 48 је утврђено да су биле жртве трговине људима, односно сексуалне 
експлоатације (27 Румунки, 11 Молдавки, 9 Украјинки и једна држављанка Бугарске). 
Поднете су 23 кривичне пријава против 35 лица (власника угоститељских објеката и 
других лица) због извршених 48 кривичних дела у вези са трговином женама, од чега:   
 
• 21 због кривичног дела посредовање у вршењу проституције; 
• 4 због кривичног дела отмице; 
• 8 због противправног лишења слободе; 
• 3 због кривичног дела из чл. 33. Закона о оружју и муницији; 
• 3 због помоћи учиниоцу након извршеног кривичног дела; 
• 3 због фалсификовања исправа; 
• 2 због недозвољеног преласка државне границе;  
• 1 због заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; 
• 1 због кривичног дела убиства; 
• 1 због кривичног дела из чл. 23. Закона о јавном реду и миру; 
• 1 због кривичног дела из чл. 24. Закона о јавном реду и миру. 
 
271. У марту 2002. године отворено је склониште за жене - жртве трговине људима, у 
сарадњи домаће невладине организације Склониште за жене и децу жртве насиља у 
породици и Међународне организације за миграције, у које је до сада смештено 40 
страних држављанки. У априлу 2002. године именован је национални координатор за 
борбу против трговине људским бићима у Републици Србији. 
  
272. У јулу 2002. године предузете су активности на формирању специјалних 
полицијских тимова за борбу против трговине људима у седишту МУП-а Републике 
Србије и у секретаријатима унутрашњих послова.  
 
273. У оквиру регионалне полицијске сарадње, у периоду од 7. до 16. септембра 2002. 
године Министарство унутрашњих послова Републике Србије спровело је акцију под 
називом "Мираж" у циљу спречавања кријумчарења и трговине људима, посебно 
женама и децом и њиховог приморавања на бављење проституцијом или другим 
недозвољеним активностима.  
 
274. У циљу сузбијања илегалне миграције и трговине људима Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије остварило је успешну сарадњу са домаћим 
невладиним организацијама и са Интерполом. Тако су током 2002. године, одржана три  
семинара “Тренинг за припаднике полиције који раде на сузбијању трговине људским 
бићима”, у организацији Инцест-траума центра из Београда и МУП-а Републике 
Србије, на којима је учествовало 60 официра полиције.   
 
275. МУП Р. Србије у сарадњи са УН, УНИЦЕФ, ОСЦЕ предузима читав низ акција у 
вези са овим питањем.  
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В) Забрана принудног рада 
 
 
276. Слобода рада је једно од  уставом зајамчених права и уређена је у оквиру норми 
којима се утврђује право на рад. Чланом 54. Устава СРЈ се јемчио слободан избор 
занимања и запослења. Сходно одредбама Устава запосленима може престати радни 
однос против њихове воље само под условима и на начин утврђен законом и 
колективним уговором. Одредбом става 3. овог члана изричито је био забрањен 
принудни рад. 

277. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама утврђује право 
на рад у члану 40. Право на рад  у складу са законом  је зајемчено овом повељом и 
државе чланице  стварају  услове у којима свако може да живи од свог рада. Такође, 
утврђено је да свако има право на слободан избор рада и  право на правичне и 
одговарајуће услове рада, а нарочито на правичну накнаду за свој рад. 

278. Одредбе  о праву на рад, сличне одредбама Устава СРЈ садржи и Устав Републике 
Србије.  

279. Одредбе о забрани принудног рада, односно слободи рада представљају резултат 
обавеза наше земље које, поред међународних аката УН, проистичу из ратификоване 
Конвенције МОР бр. 29 о принудном или обавезном раду из 1930. године (будући да 
СЦГ још није ратификовала Конвенциу бр. 105. о укидању принудног рада из 1957. 
год), као и Препоруке бр. 35. о индиректном принуђавању на рад и Препоруке бр. 36. о 
регулисању принудног или обавезног рада  из 1930. године. Одређене обавезе 
произилазе и из Препоруке бр. 46. о поступном укидању регрутовања из 1936. године.  

1.1.  У светлу наведених  међународних правила се може посматрати склоп норми  
Закона о основама радних односа које уређују начин заснивања радног односа, 
дефиницију радног односа, могућност преузимања запосленог код другог послодавца, 
одморе, одсуства запослених, дужину радног времена, случајеве када се може увести 
прековремени рад и прерасподелу радног времена.  

1.2. Сама дефиниција радног односа, не садржи експлицитно одредницу о 
добровољности радног односа, али  то јасно произилази из одговарајућих уставних 
одредби, односно уговорног концепта радног односа који је успостављен поменутим 
законом.  

1.3. Чланом 20. став 1. Закона о основама радних односа је утврђена (факултативно) 
могућност увођења рада дужег од пуног радног времена (прековременог рада) под 
условима утврђеним законом, односно колективним уговором и утврђен је недељни 
максимум трајања прековременог рада (до 10 часова недељно). Изузетно ставом 2. су 
прописани случајеви када је запослени дужан да ради и дуже (елементарна непогода и 
у другим случајевима утврђеним републичким законом). Овим законом је утврђено да 
се тачно прецизира време за које се успоставља принудни рад и број радних часова. У 
сваком случају појединачно послодавац (директор) је дужан да доноесе одлуку о 
увођењу прековременог рада (чл. 20. ст. 3). Непоштовање норми о прековременом раду 
је санкционисано прекршајем (за који се послодавцу односно одговорном лицу код 
послодавца изриче новчана казна). За такав рад запосленом припада право на увећану 
зараду, што се утврђује републичким законом, колективним уговором  или уговором о 
раду. 
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1.4. У појединим делатностима, с обзиром на њихову специфичност  (нпр. у области 
грађевинарства, пољопривреде, угоститељства), што се не прецизира ближе законом, 
али се дефинишу услови под којима ће се оне сматрати таквим је могуће увести 
прерасподелу радног времена, тако што ће се један део времена у току године радити 
дуже од пуног радног времена, а један део краће, али тако да укупно радно време 
запосленог у просеку не буде дуже од пуног радног времена у току године. Поменуто је 
уређено чланом 23. овог закона, а такође и  одговарајућим одредбама републичког 
радног законодавства. 

 
1.5. Принудни рад је заштићен и одредбама кривичног законодавства. Групација 

кривичних дела против радних односа представља предмет регулисања републичких 
кривичних закона. Тако, на пример, чланом 86. Кривичног закона Србије је утврђено 
кривично дело повреде права из радних односа, додуше бланкетном диспозицијом. 
Овим чланом се уређује да ће се, ко се свесно не придржава закона, других прописа, 
колективних уговора и других општих аката из радног односа казнити новчаном казном 
или затвором до једне године. 
 
 
Г) Врста рада која  може бити наметнута притвореним или осуђеним лицима 
 
280. У СЦГ, принудни рад  не постоји као кривична санкција. За време извршења казне 
затвора, у оквиру могућности завода, осуђеним лицима се дају послови који одговарају 
њиховим физичким и интелектуалним способностима, стручним квалификацијама и 
израженим жељама осуђеног. Сврха тог рада је да осуђени стекне, одржи и повећа своје 
радне способности и радне навике и стручно знање.Када се, сходно општим прописима 
и само време проведено на раду признаје се за ту квалификацију и време проведено на 
истој врсти посла током издржавања казне затвора. Осуђени има право на накнаду за 
рад и ужива заштиту на раду сходно општим прописима. 
 
281. Осуђени се обучавају и раде у заводима или изван завода. Служба за обуку и 
упошљавање при заводима обучава осуђене за рад, организује њихов рад и обавља и 
друге послове одређене законом. У појединим заводима послују привредне јединице. 
Чланом 15. став 3. Закона о извршењу  кривичних санкција предвиђено је да ће Влада 
Републике Србије основати својом одлуком предузеће за обуку и упошљавање 
осуђених малолетника, међутим, до сада таква одлука није донета, тако да се на рад 
Службе за обуку и упошљавање још увек примењују одредбе посебног закона - Закона 
о организацији и пословању привредних јединица установа за извршење кривичних 
санкција, под условом да те одредбе нису у супротности са другим прописима. 
 
282.  У заводима за извршење заводских санкција постоје следеће   привредне 
јединице: Пивредна јединица "Дубрава"  и  Привредна јединица "Пролеће", у Казнено 
поправном заводу у Сремској Митровици; Привредна јединица "Нови путеви" у 
Окружном затвору у Новом Саду; Привредна јединица "Надел" у ОЗ у Панчеву; 
Привредна јединица "Препород" у КПЗ у Пожаревцу-Забели; Привредна јединица 
"Делиград" у КПЗ у Нишу;  Привредна јединица "Младост" у ВП дому у Крушевцу; 
Привредна јединица "Елан" у КПЗ у Сомбору; Привредна јединица "Будућност" у КПЗ 
за малолетнике у Ваљеву. Поред наведених привредних јединица, већина завода 
поседује обрадиво земљиште на коме се обавља привредна производња. Основни циљ и 
план у вези са производњом у заводима је самофинансирање ове производње, међутим, 
услед недовољних новчаних улагања тај циљ се још увек не може остварити. 
 
283. Осуђенима је омогућено да уз рад похађају наставу општег или стручног 
образовања, а за проналаске и техничка унапређења начињена за време издржавања 
казне, припада им право сходно општим прописима. Уметничка дела и остале духовне 
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творевине које осуђени створи сопственим средствима у слободно време, његова су 
интелектулана својина. 
 
 
 
 
Д) Приговор савести 
 
284.  Чланом 137. Устава  СРЈ било  је прописано да грађанину који због верских или 
других разлога савести не жели да испуни војну обавезу под оружјем омогућиће се да 
војну обавезу испуни без оружја или у цивилној служби у складу са савезним законом.  
276. У том контексту су значајен и одредбе члана 35. овог устава којима је зајемчена 
слобода убеђења, савести, мисли и јавног изражавања мишљења.  
 
285. Повеља о људским и мањинским правима  и грађанским слободама  утврђује да се  
у државној заједници Србија и Црна Гора признаје приговор савести. Нико није дужан 
да противно својој вери или убеђењу, испуњава војну или другу обавезу која укључује 
употребу оружја те се такво лице може позвати да испуни одговарајућу цивилну 
службу у складу са законом (члан 28). 
 
286. Одредбама чл. 296-300 Закона о Војсци Југославије регулисано је питање поступка 
остваривања права на "приговор савести" пред одговарајућим надлежним органима.  
 
287. У погледу остваривања овог права, према подацима којима располаже Сектор за 
попуну, мобилизацију и ситемска питања Генералштаба Војске Југославије, у периоду 
од 1994. до 2002. године, ово право користило је 76 регрута. Тренутно се на служењу 
цивилног војног рока налази 20 регрута. 

 
288. Чланом  24.  став 3. Предлога закона о верским слободама предвиђа се да верска 
уверења никога не ослобађају од извршења грађанских или професионалних дужнсти. 
Овим предлогом закона се као једини изузетак предвиђа тзв. приговор саветсти, на који 
се поједини верници могу позивати у складу са посебним прописом који регулише 
алтернативно служење војног рока без оружја. 
 

 
 

Члан 9. 
 
 

А) Лишење  слободе и притвор 
 
289. Сходно члану  23. Устава СРЈ свако је имао право на личну слободу. Нико не сме 
бити лишен слободе осим у случајевима и по поступку који су утврђени савезним 
законом. Такође, свако ко је лишен слободе мора бити одмах на свом, или језику који 
разуме, обавештен о разлозима лишења слободе и има право захтевати од органа да о 
лишењу слободе обавести његове најближе. Лице које је лишено слободе истовремено 
мора бити упознато да није дужно ништа да изјави и има право да узме браниоца кога 
изабере. Незаконито лишавање слободе је кажњиво. 
 
290. У члану  24. Устава СРЈ било је утврђено  да лице за које постоји основана сумња 
да је извршило кривично дело може, на основу одлуке надлежног суда, бити 
притворено и задржано у притвору, само ако је то неопходно ради вођења кривичног 
поступка. Лицу које је притворено мора се уручити образложено решење у часу 
притвора или најдоцније у року од 24 часа од притварања. Против овог решења то лице 
има право жалбе о којој суд одлучује у року од 48 часова. Трајање притвора мора бити 
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сведено на најкраће време. Притвор може трајати по одлуци првостепеног суда најдуже 
три месеца од дана притварања. Овај рок се може одлуком суда продужити још три 
месеца. Ако се до истека тих рокова не подигне оптужница, окривљени се пушта на 
слободу. 
 
291. Сходно члану  29. став 1. Устава СРЈ свакоме се јамчило право на одбрану и право 
да узме браниоца пред судом или другим органом надлежним за вођење поступка. 
 
292. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама у члану 14. 
такође утврђује право на слободу и безбедност. Такође, Повеља предвиђа и додатна 
јемства у случају лишавања слободе због кривичног дела или прекршаја као и посебна 
јемства(чл. 15. и 16 ). Одредбама члана 17.  регулисано је право на правично суђење, а 
утврђено је да свако има право  на жалбу или друго правно средство против одлуке 
којом се решава о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу (члан 
18). Повеља утврђује претпоставку невиности(члан 19), као и забрану ретроактивности 
(члан 20). Сходно члану 21. нико не може два пута бити кажњен за исто дело. Такође, 
лице које је без основа осуђено за кажњиво дело има право на рехабилитацију и 
накнаду штете од државе (члан 22).   
 
293. Према позитивним законским прописима противправно лишење слободе је 
кажњиво. Кривичним законом Републике Србије ( члан 63), предвиђено је да ће се 
затвором до једне године казнити лице које другог противправно затвори, држи 
затвореног или му на други начин одузме слободу кретања. 
 
294. Ако противправно лишење слободе буде извршено злоупотребом службеног 
положаја или овлашћења, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет 
година. У овом члану предвиђена су и два квалификована случаја. Наиме, ако је 
противправно лишење трајало дуже од тридесет дана, или је вршено на свиреп начин, 
или је лицу које је противправно лишено слободе услед тога тешко нарушено здравље 
или су наступиле друге тешке последице, учинилац ће се казнити затвором од једне до 
осам година. Ако је лице које је противправно лишено слободе услед тога изгубило 
живот, учинилац ће се казнити затвором најмање три године. 
 
295. У периоду од 1992. до септембра 2002. године на територији Републике Србије 
против овлашћених сужбених лица органа унутрашњих послова поднете су кривичне 
пријаве због 6 кривичних дела противправног лишења слободе. 
 
 

• Законик о кривичном поступку  
 

296. Законик о кривичном поступку ступио је на снагу 28.03.2002. године (“Службени 
лист СРЈ” бр. 70/01). 
 
297. Измене Закона о кривичном поступку, првобитно су биле мотивисане 
усклађивањем његових одредби са Уставом СРЈ од 27. априла 1992. године. 
Законодавац се касније определио за доношење новог Законика о кривичном поступку, 
у којем су, поред усклађивања са Уставом СРЈ, извршена и усклађивања процесних 
норми са међународним актима, које је СРЈ у међувремену ратификовала, односно чија 
ратификација предстоји.  
 
298. Значајне измене извршене су у домену овлашћења и поступања органа 
унутрашњих послова, са циљем утврђивања јасног разграничења између делатности 
судске и извршне (полицијске) власти, у складу са уставним принципима о подели 
власти. 
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299. Једна од значајнијих новина унета је у предкривични поступак, односно у фазу 
откривања кривичних дела, у којој су овлашћења органа унутрашњих послова била 
највећа у ранијим законским решењима, с обзиром да предкривичним поступком, од 
сада, руководи јавни односно државни тужилац. Решењима у Законику знатно је 
унапређен и заштићен положај, као и права осумњиченог пред органом унутрашњих 
послова. 
  
300. Значајна новина је свакако укидање тзв. полицијског притвора који је орган 
унутрашњих послова изузетно могао одредити пре покретања истраге против неког 
лица најдуже три дана, под условима такође прописаним претходним Законом о 
кривичном поступку. Међутим, с обзиром да је утврђено да ова одредба закона није у 
сагласности са Уставом СРЈ који садржи основна решења о лишењу слободе, притвору 
и праву на браниоца, нови Законик је не садржи. Укидањем такозваног полицијског 
притвора елиминисан је најчешћи приговор који се до тада стављао на рад органа 
унутрашњих послова, а то је примена средстава принуде према лицима у притвору у 
циљу изнуђивања исказа, односно признања извршења кривичног дела за које се 
терете. 
 
301. Такође, на нов начин, погоднији за осумњиченог, уређено је питање права на 
браниоца у случајевима позивања и саслушавања осумњиченог од стране органа 
унутрашњих послова. Ово питање уређено је сагласно одговарајућим одредбама 
Законика које третирају питање обавезне и факултативне одбране, али је битно да 
осумњичени од првог тренутка пред органом унутрашњих послова може или мора 
имати браниоца, да се тада саслушава према одредбама које важе за саслушање 
окривљенога, да ће тако дат исказ имати снагу доказа у кривичном поступку и сл. 
Уређено је и питање “одбране сиромашних”, односно обавезе надлежног органа 
унутрашњих послова да обезбеди браниоца осумњиченом у случајевима обавезне 
одбране када нема финансијска средства да би га сам обезбедио. Унете су и одређене 
новине у одредбама о задржавању лица и о улажењу у стан и друге просторије и 
претресању стана и лица, с обзиром да се ради о мерама којима се ограничава слобода 
кретања и крши право на приватност лица. 
 
302. Законик о кривичном поступку садржи одредбе које се односе на лишење слободе 
и одређивање притвора. Начелном одредбом Законика, прописано је да лице лишено 
слободе мора бити одмах обавештено, на свом језику или на језику који разуме, о 
разлозима лишења слободе и истовремено упознато да није дужно ништа да изјави, да 
има право да узме браниоца кога сам изабере и да захтева да се о лишењу слободе 
обавесте његови најближи(члан 5). Такође, истим чланом је прописано да лице лишено 
слободе без одлуке суда, мора бити одмах спроведено надлежном истражном судији. 
 
303. Одредбама члана 141. и 142. Законика о кривичном поступку утврђују се основне 
претпоставке и услове за одређивање притвора (притвор се може одредити само под 
условима предвиђеним у овом законику и само ако се иста сврха не може остварити 
другом мером). Нико не може бити самовољно ухапшен или притворен. У притвор се 
прима само лице против која је решењем надлежног суда одређен притвор.  Притвор се 
издржава у свим окружним затворима и одељењима притвора у свим казнено-
поправним заводима Републике Србије. 
 
304. Одредбама члана 143. до 146. утврђују се органи надлежни за одређивање 
притвора (притвор се одређује решењем надлежног суда и то решење предаје се лицу 
на које се односи у часу лишења слободе, а најдоцније у року од 24 сата од часа 
лишења слободе, односно привођења истражном судији; против тог решења 
притворено лице може изјавити жалбу судском већу у року од 24 сата од часа предаје 
решења, која се заједно са решењем о притвору и осталим списима доставља одмах 
судском већу; ако се истражни судија не сложи са предлогом државног тужиоца о 
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одређивању притвора, затражиће да о томе одлучи судско веће, против чијег решења 
притворено лице може изјавити жалбу, која не задржава извршење решења а судско 
веће је дужно да донесе одлуку у року од 48 сати); 
 
305. У члану 144. уређена је дужина трајања притвора (на основу решења истражног 
судије окривљени се може задржати у притвору највише месец дана од дана лишења 
слободе, а после тог рока окривљени се може задржати у притвору само на основу 
решења о продужењу притвора; притвор се по одлуци судског већа може продужити 
највише за два месеца а против решења судског већа дозвољена је жалба која не 
задржава извршење решења; ако се поступак води за кривично дело за које се може 
изрећи казна затвора преко пет година или тежа казна, веће врховног суда може, на 
образложени предлог истражног судије или државног тужиоца, из важних разлога 
продужити притвор највише за још три месеца). Притвореник се отпушта из завода на 
основу решења о укидању притвора и налога за пуштање из притвора које се доноси 
суд пред којим се води поступак, али и кад истекне време за које је одређен притивор.  
 
306. Окривљени коме је одређен притвор мора имати браниоца од првог саслушања и у 
том смислу су  у  Законику , у односу на претходна законска решења, проширена права 
на постављање браниоца по службеној дужности. Адвокатска комора се укључује на тај 
начин што се председницима судова који постављају браниоце по службеној дужности 
доставља сваких шест месеци списак адвоката са кога председник суда по редоследу 
одређује браниоца по службеној дужности. Законик омогћава лицу лишеном слободе 
поверљив разговор са браниоцем евентуално само уз визуелну, а не и звучну контролу 
од стране лица овлашћеног за контролу (члан 75). Контрола преписке између 
окривљеног и браниоца допуштена је само у случају разумне сумње да служи за 
припрему бекства и ометање истраге и ограничена је на ту фазу у поступку. Бранилац 
има право да пре саслушања осумњиченог прочита кривичну  пријаву или захтев за 
спровођење истраге (члан 74).   
 
307. Бранилац у кривичном поступку мора бити адвокат, а изузетно га може заменити 
адвокатски приправник (ако се поступак води за кривично дело за које се по закону 
може изрећи казна затвора у тајању до пет година). Број бранилаца у кривичном 
поступку је ограничен на пет. То, међутим, не спречава ангажовање већег броја 
бранилаца, ван  формалног поступка. 
 
308. Одредбама члана 145. регулише се укидање притвора (сагласност истражног 
судије и овлашћеног тужиоца, ако се та сагласност не постигне, истражни судија ће 
затражити да о томе одлучи судско веће које је дужно да одлуку донесе у року од 48 
сати; ако се притвор укида због истека рока трајања притвора, одлуку о томе доноси 
истражни судија), а чланом 146. одређивање или укидање притвора после предаје 
оптужнице суду, до завршетка главног претреса. 
 
309.  Доношењем Законика о кривичном поступку извршене су значајне измене у 
домену овлашћења и поступања органа унутрашњих послова према лицу  лишеном 
слободе. Тако је, за разлику од раније важећег решења (одређивање мере притвора од 
стране органа унутрашњих послова), одредбама члана 227. Законика одређено да 
овлашћена службена лица органа унутрашњих послова могу неко лице лишити слободе 
ако постоји ма који разлог предвиђен у члану 142. Законика за одређивање притвора, 
али су дужна да такво лице без одлагања спроведу надлежном истражном судији, у 
року не дужем од 8 сати. Ако је због неотклоњивих сметњи за спровођење лица 
лишеног слободе потребно више од 8 сати, овлашћено службено лице органа 
унутрашњих послова је дужно да истражном судији овакво закашњење посебно 
образложи.  
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310. Смисао лишења слободе по основу чл. 227. ЗКП-а је обезбеђивање присуства 
осумњиченог ради привођења надлежном истражном судији. Према томе, лишење 
слободе се не предузма ради спровођења неких других радњи према осумњиченом, с 
обзиром да је утврђена изричита обавеза органа унутрашњих послова да лице лишено 
слободе без одлагања спроведе надлежном истражном судији.  
 
311. Одредбама члана 229. Законика, предвиђено је да лице лишено слободе према 
члану 227. став 1. (ако се крије или се не може утврдити његова истоветност или ако 
постоје друге околности које указују на опасност од бекства; ако постоје околности 
које указују да ће уништити, сакрити, именити или фалсификовати доказе или трагове 
кривичног дела, или ако особите околности указују да ће ометати поступак утицањем 
на сведоке, саучеснике и прикриваче; ако особите околности указују да ће поновити 
кривично дело, или довршити покушано кривично дело, или да ће учинити кривично 
дело којим прети), као и осумњиченог из члана 226. ст. 7. и 8, (позивање у својству 
осумњиченог, ради прикупљања обавештења,  лице за које постоје основи сумње да је 
учинилац кривичног дела или се према том лицу предузимају радње у преткривичном 
поступку предвиђене Закоником, уз упозорење да осумњичени има право да узме 
адвоката; ако у току прикупљања обавештења оцени да позвани грађанин може бити 
сматран осумњиченим, дужан је да га одмах обавести о делу за које се терети и 
основама сумње, о праву да узме браниоца који ће присуствовати његовом даљем 
саслушању, да није дужан да без браниоца одговара на постављена питања, предочење 
на права из члана 5. Законика, у случају задржавања), орган унутрашњих послова може 
изузетно задржати ради прикупљања обавештења или саслушавања најдуже 48 сати од 
часа лишења слободе, односно одазивања на позив уколико је позван као осумљичени.  
 
312. Задржавање може трајати најдуже 48 сати од часа лишења слободе, односно од 
момента одазивања позиву уколико је лице позвано као осумњичени. Одмах или у року 
од два сата потребно је донети решење о задржавању. Против решења о задржавању 
осумњичени и његов бранилац имају право жалбе која се мора одмах доставити 
истражном судији. Истражни судија је у обавези да о жалби одлучи у року од четири 
сата од пријема жалбе. Изјављена жалба не задржава извршење решења о задржавању.  
 
313. О задржавању се одмах мора обавестити истражни судија надлежног суда који 
може наложити да се задржано лице одмах привреде (чл. 229. ст. 4.) . При томе, одмах 
подразумева моменат доношења решења о задржавању, што практично значи да се 
истовремено сачињавају решење о задржавању и писмени акт којим се истражни судија 
обавештава о задржавању лица.  
 
314. У складу са одредбама о задржавању, а на основу члана 12. Закона о унутрашњим 
пословима, о задржавању лица доноси се одмах решење. Задржано лице има право 
жалбе министру у року од 12 сати од пријема решења. Министар је дужан да решење 
по жалби донесе најкасније у року наредна 24 сата од подношења жалбе. Жалба не 
одлаже извршење решења. 
 
315. Укидањем тзв. полицијског притовора елиминисан је најчешћи приговор који се до 
тада стављао на рад органа унутрашњих послова, а то је примена средстава принуде 
преме а лицима у притвору у циљу изнуђивања исказа, односно признања извршења 
кривичног дела за које се терете.  
 
316. Фактички, одредбе Пакта о грађанским и политичким правима садржане су и 
доследно спроведене у оквиру наведених одредби Закона о кривичном поступку и у 
делу који се односи на наведена овлашћења унутрашњих послова. Поред тога, 
одговарајућим законским и подзаконским актима ближе је уређен начин вршења 
унутрашњих послова, утврђени услови и начин примене овлашћења органа 
унутрашњих послова и садржана решења која санкционишу било које мере, радње и 
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поступке који су у супротности са одредбама Пакта о грађанским и политичким 
правима. У случају евентуално супротних поступања против радника који изврше 
злоупотребе или прекораче овлашћења предузимају се кривичне, прекршајне и 
дисциплинске мере, укључујући и удаљење из МУП-а и престанак радног односа.  
 
317. У периоду од 1992. до септембра 2002. године припадници МУП-а Републике 
Србије су меру лишења слободе одредили према 27.244 пријављена лица, а меру 
притвора према 35.450 лица. У просеку је годишње мера лишења слободе одређена 
према 2.476 лица, а мера притвора према 3.938 лица.  При томе, треба имати у виду да 
мера притвора није примењивана током 2001. и 2002. године, због напред наведених 
разлога. 
 
 
 

• Закон о прекршајима 
 
318. Мера лишења слободе коју може применити орган унутрашњих послова 
предвиђена је и одредбама Закона о прекршајима. 
 
319. Према члану  184. Закона о прекршајима припадници полиције и друга службена 
лица овлашћена за довођење могу без наредбе судије за прекршаје привести лице које 
је затечено у вршењу прекршаја, ако се не може утврдити његов идентитет или ако 
нема пребивалиште или боравиште, или ако одласком у иностранство ради боравка (на 
дуже време) може избећи одговорност за прекршај, као и у случају да је довођење 
потребно да би се спречило настваљање вршења прекршаја. У овим случајевима 
довођење учиниоца прекршаја мора се извршити без одлагања. Ако з става 1. овог 
члана учинилац прекршаја затечен у вршењу прекршаја и не може се одмах привести 
судији за прекршаје, а постоји основана сумња да ће побећи или опасност да ће 
непосредно наставити са вршењем прекршаја, овлашћено службено лице органа 
унутрашњих послова може учиниоца задржати најдуже 24 часа. 
 
320. На основу члана 188. Закона о прекршајима, овлашћени орган унутрашњих 
послова може наредити задржавање лица затеченог у вршењу прекршаја под утицајем 
алкохола, док се не отрезни, а најдуже 12 сати.   
 
 
 
Б) Механизми компензације за жртве противзаконитог хапшења или притварања- 
накнада штете због неоправдане осуде. 
 
321. Накнада штете због неоправдане осуде уређена је одредбама 556. до 564. Законика 
о кривичном поступку. Чланом 556. овог законика право на накнаду штете због 
неосноване осуде има лице према коме је била правоснажно изречена кривична  
санкција или које је оглашено кривим, а ослобођено од казне, а доцније је поводом 
ванредног правног лека поступак правоснажно обустављен или је правоснажном 
пресудом олобођен од оптужбе или је оптужба одбијена. Право на накнаду штете 
припада и лицу које је било у притвору , а није дошло до покретања кривичног 
поступка, или је поступак обустављен правоснажним решењем, или је правоснажном 
пресудом ослобођен од оптужбе или је оптужба одбијена, које је издржавало казну 
лишења слободе, а поводом  понављања кривичног поступка, захтева за заштиту 
законитости или захтева за испитивање законитости правоснажне пресуде, изречена му 
је казна лишења слободе у краћем трајању од казне коју је издржало, или је изречена 
кривична санкција која  се не састоји у лишењу слободе, или је оглашено кривим а 
ослобођено од казне; лице које је услед грешке или незаконитог рада органа 
неосновано лишено слободе или је задржано дуже у притвору или установи за 
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издржавање казне или мере; које је у притвору провело дуже времена него што траје 
казна затвора на коју је осуђено. 
 
322. Наведена лица имају право на накнаду материјалне и нематеријалне штете и то: 
  
 
 Материјална штета, стварна штета и измакла добит. 
 

- накнада за неискоришћено право које им припада на основу рада 
(одвојен живот, годишњи одмор, регрес, пензијско-инвалидско 
осигурање); 

- накнада за оштећено или погоршано здравствено стање због 
издржавања казне или задржавања у притвору или за изгубљену 
здравствену заштиту; 

- накнада издатака у вези са слањем пакета са храном или другим 
потребама осуђеном и накнада путних трошкова у вези са посетом 
осуђеном; 

- накнада трошкова кривичног поступка, накнада плаћене новчане 
казне по ранијој пресуди, накнада за испуњени имовинско-правни 
захтев из неоправдане осуде; 

- накнада материјалне штете и у виду ренте, ако је оштећени због 
потпуне или делимчне способности за рад изгубио зараду или су му 
потребе трајно увећане или ако су могућности његовог даљег 
развоја уништене или смањене. 

     
 
 Нематеријална штета 
   

 Код ове штете надокнађује се штета за: претрпљене физичке болове, 
претрпљене психичке болове, претрпљене душевне болове, због 
умањене животне активности услед телесног оштећења или оштећења 
здравља и други облици нематеријалне штете. 

 
 Поступак за накнаду штете покреће се подношењем захтева 
Министарству правде Републике Србије, тако што је у смислу члана 
557. Законика грађанин обавезан да се пре подношења тужбе суду за 
накнаду штете обрати писменим захтевом овом министарству, а ако је у 
питању одлука Војног суда, Савезном министарству одбране, ради 
постизања споразума о постојању штете и врсти и висини накнаде. 

 
323. Број предмета- захтева за накнаду штете у Републици Србији 
 
 1992. - 100 предмета од чега је постигнуто 9 споразума са странкама; 
 1993. - 78 предмета од чега су постугнута 4 споразума са странкама;  
 1994 - 88 предмета од чега су постугнута 17 споразума са странкама;  
 1995. - 119 предмета од чега су постугнута 17 споразума са странкама;  
 1996. - 114 предмета од чега су постугнута 5 споразума са странкама;  
 1997. - 115 предмета од чега су постугнута 13 споразума са странкама;  
 1998. - 189 предмета од чега су постугнута 31споразума са странкама;  
 1999. - 113 предмета од чега су постугнута 12 споразума са странкама;  
 2000. - 214 предмета од чега су постугнута 38 споразума са странкама;  
 2001. - 361 предмета од чега су постугнута 51 споразума са странкама;  

 2002. - 371 предмета (до 01.11.) од чега су постугнута 76 споразума са 
странкама;  
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324. Право на надокнаду штете због неоправданог кажњавања прописано је и у Закону 
о прекршајима. (члан 299). Право на накнаду штете због неоправданог кажњавања има 
лице коме је правоснажним решењем била изречена казна или заштитна мера, а касније 
поводом ванредног правног лека прекршајни поступак обустављен. 
 
325. Такође, право на  накнаду штете (члан 300)  има лице према коме је одређено 
извршење прекршајне санкиције пре правоснажности решења о прекршају ако у 
жалбеном постуку дође до обуставе прекршајног поступка; лице које је било задржано 
у прекршајном поступку, па је поступак обустављен; лице које је издржало казну затвра 
па му је поводом ванредног правног лека или поводом жалбе изјављене против решења 
којим је одрђано извршење решења пре правоснажности, изречена казна затвора у 
трајању краћем од казне коју је издржаки; ако је услед грешке или незаконитог рада 
судије лице  неосновано задржано дуже него што закон дозвољава. 
 
326. Повраћај новчаних износа - право на повраћај плаћене новчане казне, повраћај 
одузете имовинске користи повраћај предмета или новчане вредности одузетог 
предмета има лице коме је у прекршајном поступку неоправдано изречена новчана 
казна, заштитна мера одузимања имовинске користи или заштитна мера одузимања 
предмета (члан 301).  
 
 
 
 

Члан 10. 
 
 
 

А) Раздвајање окривљених од осуђених  - притвор  
 
327. У поступку са притвореним лицима примењују се одредбе Законика о  кривичном 
поступку и одредбе Закона о извршењу кривичних санкција и не сме се вређати 
личност и достојанство окривљеног. У заводима за извршење кривичних санкција 
окривљена и осуђена лица су увек физички одвојена. Притворено лице се смешта у 
посебно одељење завода, а због заштите истраге, комуникација између саучесника у 
кривичном делу није могућа па се зато смештају одвојено, а није могућа ни 
комуникација са притвореницима из других просторија. 
  
328. Притворено лице борави у заводу под истим условима као и осуђено лице. Разлика 
у третману састоји се у томе што притвореник има право на већи број посета од 
осуђеног лица, затим право на коришћење своје хране, одеће,  обуће, постељине, за 
притворена лица није организован рад, али ако то хоће, имају право  да раде, док је рад 
осуђених лица посебно организован и постоји посебна служба за рад осуђених лица.  
 
329. Притворена лица бораве у групним собама, осим ако истражни судија у писаној 
форми не тражи издвајање на тачно одређено време. Груписање се врши по својствима 
личности. 
 
330. Притворена лица се, зависно од пола, смештају у за то посебно одређене 
просторије у  установама, које су издвојене и искључена је могућност  мешања.  Акт о 
кућном реду за примену мере притвора доноси републички  министар правде. 
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Б) Затворске установе 
 
331. У складу са Законом о извршењу кривичних санкција осуђене жене се увек 
распоређују у казнено-поправни завод за жене, установу која је потпуно физички 
одвојена и организована у складу са потребама жена које у њој издржавају казну. У 
овој установи стража, медицинско особље и сви други запослени, који су у 
непосредном контакуту са осуђеницима, су жене.  
 
 
В) Поступци према малолетницима 
  
332.. Поступање према малолетницима који су извршили кривично дело уређено је 
одредбама Законика о кривичном поступку и Закона о извршењу кривичних санкција и 
специфично је у односу на поступање према пунолетним лицима. 
 
333. Програм поступања са малолетницима одрђује стручни тим васпитно-поправног 
дома. Малолетници се распоређују у васпитне групе према узрасту, душевној 
развијености, осталим личним својствима и према  програму поступања.  Малолетници 
који издржавају притвор одвојени су од пунолетних лица. 
  
334. Избор посла у казнено поправним домовима врши се према способностима 
малолетника и њиховим склоностима за одређену врсту посла, а у складу са 
могућностима које постоје у казнено поправном  дому. Радно време осуђених 
маллетника одређује се тако да им се омогући школовање и стручно оспособљавање и 
да им остане довољно времена за физичко васпитање и разоноду. Закон о извршењу 
кривичних санкција (чл. 286-288) садржи прописе о помоћи послсе извршења затворске 
васпитне мере и  казне малолетничког затвора. 
 
335. Пракса судова на територији Окружног суда у Београду укључује да се према 
годишњем плану рада два пута годишње посећују малолетници у заводима. Посету 
чине судије, јавни тужиоци, стручна лица Центра за социјални рад, органа унутрашњих 
послова. Одржавају се, такође, рочишта за контролу васпитних мера, састанци са 
родитељима било у заводу или месту пребивалишта малолетника, од почетка извршења 
почињу припреме и стварање услова за прихват, а све то надгледа и осмишљава 
стручни сарадник - психоло Окружног суда и Првог општинског суда у Београду. 
 
336. Казна малолетничког затвора извршава се у Казнено-поправном заводу за 
малолетнике, односно малолетници мушког пола се распоређују у казнено поправни 
завод за малолетнике, а женског пола у посебно одељење казнено поправног завода за 
жене. Ову казну у Републици Србије ослуђени малолетници издржавају у Казнено-
поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, а осуђене малолетнице у посебном 
одељењу Казнено-поправног завода у Пожаревцу. 
 
337. Одредбама Закона о извршењу кривичних санкција се уређује упућивање, пријем, 
одлагање и прекид извршења, разврставање у васпитне групе, исхрана, права на посете 
и на бављење физичком културом, одрђивање посла и образовања, могућност редовног 
школовања и дисциплинско кажњавање малолетника у васпитно-поправном дому и 
извршење казне малолетничког затвора.  
 
338. Казна малолетничког затвора изриче се изузетно и у проценту до 2% годишње 
учествује у односу на број укупно изречених санкција према малолетницима. У току 
извршења казне малолетничког затвора  завод одржава сталну везу са органом 
старатељства и породицом малолетника, како би превасптање малоленика било 
успешније  и малолетник припремљен  за поново укључење у друштво. 
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339. У периоду који покрива овј извештај на издржавању казне затвора било је: 1992.- 
25;  1993. - 29;  1994. -25; 1995. -56; 1996.-52; 1997.-54; 1998.-48; 1999. -48; 2000. -48; 
2001. -46; 2002. -38 осуђених малолетника. 
 
340. У 2000. години казну затвора у трајању од 1-2 године издржавало је 4 
малолетника; казну затвора у трајању 2-3 године, 3 малаотника; у трајњу од 3-5 година, 
7 малолетника; у трајању од 5-10 година, 34 малолетника, и то углавном за кривична 
дела из групе кривичних дела против живота и тела и кривичних дела портив имовине. 
 
341. У 2001. години казну затовра у трајању од 1-2 године издржавало је 5 
малолетника; од 2-3 године, 2 малолетника; од 3-5 година , 4 малолетника; од 5-10 
година, 29 малолетника, и то углавном за кривична дела из групе кривичних дела 
портив живота и тела и кривичних дела против имовине. 
 
342. У 2002. години казну затвора  у трајању од 1-2 године издржавало је 7 
малолетника; од 2-3 године, 3 малолетника, од 3-5 година , 4 малолетника и од 5-10 
година, 24 малолетника, и то углавном за кривична дела из групе кривичних дела 
против имовине и криивчних дела против безбедности јавног саобраћаја.  
 
 
 

 
Члан 11. 

 
Испуњење уговорне обавезе 
 
343.  У кривичном законодавству СРЈ није предвиђена казна затвора за немогућност 
испуњења неке уговорне обавезе. Неиспуњење уговорне обавезе или задоцњење с 
њеним испуњењем доноси право повериоцу да тражи накнаду штете коју је услед тога 
претрпео, а дужнику ствара обавезу да штету накнади. У погледу закључења уговора, 
накнаде штете, као и одговорности за накнаду штете примењују се правила 
облигационог права, посебно одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93). 

 
 
 

Члан 12. 
 
 
 

А) Пребивалиште и боравиште  
 
344. Материја пребивалишта и боравишта грађана регулисана је одредбама Закона о 
пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник СРС” бр. 42/72.....25/89 и “Сл. 
гласник РС” бр 53/93..48/94). Одреба чл. 4. овог закона дефинише пребивалиште као 
место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи. Пунолетни 
грађани дужни су да пријаве и одјаве пребивалиште и пријаве промену адресе стана. 
Пријављивање боравка странаца врши се по посебним прописима. Приликом пријаве 
пребивалишта, односно промене адреса стана, пунолетни грађани  дужни су да пријаве 
и своју малолетну децу (чл. 4. ст. 1 и чл. 6)  
 
345. Пријављивање пребивалишта и промене адресе стана врши се у року од 8 дана од 
дана настањења, односно промене адресе стана. Одјављивање пребивалишта грађанин 
је дужан да изврши пре напуштања места пребивалишта (чл. 8). 
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346. Приликом пријаве пребивалишта грађани су дужни да дају истините податке. Од 
њих се може затражити исправа на основу које се доказује идентит лица, а  намеру да 
стално живе на неком пребивалишту, односно адреси грађани доказују уговором о 
коришћењу стана, власничким листом, уговором о подстанарском односу и сл.  
 
347. Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван свог пребивалишта 
(чл. 4. ст. 2). Грађани који бораве ван места свог пребивалишта дуже од 15 дана дужни 
су да пријаве боравиште и да се непосредно пре одласка одјаве (чл. 12). 
 
348. Грађани који намеравају да бораве у иностранству дуже од 60 дана дужни су да 
пре одласка пријаве одлазак у иностранство. Ови грађани дужни су да пријаве 
привремени долазак или повратак у земљу најкасније у року од три дана од дана 
доласка, односно повратка у место пребивалишта (чл. 13. ст. 1 и ст. 2) 
 
 
 
349.  Пријаве и одјаве пребивалишта и пријаве промене адресе стана, пријаве одласка у 
иностранство и привременог доласка или повратка из иностранства у место 
пребивалишта, подносе се општинском органу унутрашњих послова, а у местима ван 
седишта општине - месној канцеларији, која их без одлагања доставља општинском 
органу унутрашњих послова (чл. 14) 
 
350. Евиденцију пребивалишта, промене адресе стана и боравишта грађана, као и 
евиденције о боравку грађана у иностранству дужем од 60 дана води општински орган 
унутрашњих послова. У граду са више општина ове евиденције воде се јединствено за 
целу територију града. 
 
351. Расељена  и избегла лица под истим условима као и други грађани Републике 
Србије уживају слободу кретања и избора пребивалишта и ова своја права и слободе 
остварују у складу са важећим прописима. 
 
 
 
Б) Путне исправе 
 
352. Поступак издавања путних исправа прописан је Законом о путним исправама 
југословенских држављана (Службени  лист  СРЈ, бр. 33/96 и 23/02), као и 
подзаконским актима. 
 
353. За издавање пасоша лице мора да поседује важећу личну карту, уверење о 
држављанству, две фотографије, доказ о извршеној уплати законом прописане таксе и 
доказ о уплати за образац пасоша, а за малолетно лице и извод из матичне књиге 
рођених.  
 
354. Пасош се издаје са роком важења од 10 година, а деци са роком важења од 2 
године. Регрутима и војним обвезницима, млађим  од 27 година, који нису регулисали 
војну обавезу пасош се  издаје са роком важења од 5 година, а најкасније до новембра 
календарске године када пуни 27. година живота.  

 
355. Поступак издавања јавних исправа избеглим и расељеним лицима, чије 
спровођење је у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
обавља се у складу са позитивним законским прописима. 

 
356. Одузимање пасоша или одбијање захтева за издавање пасоша се врши решењем 
надлежног органа за унутрашње послове у случајевима: 



 66 
 

 
• ако је против лица које тражи издавање пасоша покренут кривични поступак, а на 

захтев надлежног суда док поступак траје; 
• ако је лице које тражи издавање пасоша осуђено на безусловну казну затвора у 

трајању дужем од 3 месеца, док казну не издржи; 
• у случају, да је у складу са важећим прописима, лицу које тражи издавање пасоша 

забрањено кретање ради спречавања ширења заразних болести односно епидемија; 
• ако је то неопходно из разлога одбране земље, у случају да је проглашено ратно 

стање, стање непосредне ратне опасности и ванредно стање. 
 
357. Последњим изменама Закона о путним исправама  југословенских држављана 
дошло до измена чл. 46. који одређује разлоге за одбијање захтева за издавање путне 
исправе и то тако што је брисана тачка 5. овог члана којом је било регулисано да се 
лицу неће издати путна исправа уколико се утврди да то лице настоји да одласком у 
иностранство избегне доспелу обавезу издржавања или доспелу имовинско-правно 
обавезу из брачног односа или односа родитеља и деце, за коју постоји извршна 
исправа  - на предлог заинтересованог лица или његовог стараоца, односно органа 
старатељства, док је за тачку 3. истог члана утврђено да није у складу са Уставом – “ако 
се утврди да лице које тражи издавање путне исправе или визе настоји да одласком у 
иностранство избегне обавезу служења војног рока или службу у Војсци Југославије – 
на захтев надлежног војног органа”. 
 
358. Савезни суд је за наведене одредбе Закона о путним исправама југословенских 
грађана установио да нису у складу са чланом 30. Устава СРЈ зато што се "грађанину 
јамчи слобода кретања и настањивања и право да напусти СРЈ и у њу се врати (ст.1.); и 
да се слобода кретања и настањивања и право да напусти СРЈ може ограничити 
савезним законом, ако је то неопходно за вођење кривичног поступка, спречавања 
ширења заразних болести или за одбрану СРЈ". Пошто се наведеним одредбама Закона 
ограничавају уставне слободе и права грађанина да напусти СРЈ, а не спадају у мере 
које су неопходне за успешно вођење кривичног поступка, након објављивања одлука 
Уставног суда у Службеном листу СРЈ, Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије је наложило да се све одузете путне исправе по наведеном основу врате 
грађанима, односно да се њихови захтеви за издавање путних исправа позитивно реше.  
 
359. У случају неповољне одлуке правни лек је жалба на решење која се подноси у року 
од 15 дана од стране уручења решења о којој одлучује Савезно министарство за 
унутрашње послове. Уколико и у другостепеном поступку странка не буде задовољна 
решењем, може покренути управни спор тужбом код Савезног суда у року од 30 дана 
од дана уручења решења.  
 
360. У периоду од 1. јануара 1992. до 30. септембра 2002. године у Републици Србији 
поднета су укупно 5.830.852 захтева за издавање путне исправе. На основу ових захтева 
издате су укупно 5.820.272 путних  исправа. Одбијено је 10.580 захтева за издавање 
пасоша, што је 0,2% од укупног броја поднетих захтева. Разлози за одбијање захтева су 
у складу са наведеним одредбама Закона о путним исправама југословенских 
држављана. 
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В) Услови за пријем странаца на територију  земље  
 
361. Услови за пријем странаца на територију СРЈ садржани су у одредбама чл. 5. и 26. 
Закона о кретању и боравку странаца:  
 
• да поседује важећу националну путну исправу или одговарајући други путни 

документ који СРЈ признаје; 
• обавезна виза за држављане оних земаља са којима нису закључени уговори о 

укидању виза (визе се добијају у ДКП); 
• да поседује довољно средстава за издржавање за период боравка или да су му 

средства на други начин обезбеђена. 
 
 
362. Кретање и боравак странаца на територији СРЈ регулисани су Законом о кретању и 
боравку странаца и Правилником о начину издавања путних и других исправа и виза 
станцима и обрасцима тих исправа и виза (Сл. лист СФРЈ" бр. 44/81 и "Сл. лист СРЈ", 
бр. 23/2000 и 24/2000). 
  
363. Странац може долазити у СРЈ и боравити на њеној територији ако има важећу 
путну исправу и југословенску визу, односно туристичку пропусницу, или важећу 
путну исправу за странца коју је издао надлежни орган СРЈ и југословенску визу.  

 
364. Странац  који у СРЈ дође са страном путном исправом може за време важења визе, 
привремено боравити у СРЈ до три месеца, а ако прелази преко територије СРЈ до седам 
дана, рачунајући од дана прелажења државне границе.  

 
• Привремени боравак 
 

365. Странцу се може, на његов захтев одобрити привремени боравак и преко три 
месеца ради: школовања, специјализације, научног истраживања, запошљавања или 
вршења одређене професионалне делатности. 

 
366. Привремени боравак странца одобрава, у складу са Законом о кретању и боравку 
странаца, надлежни орган у Републици Србији. 

 
367. Одобрење за привремени боравак издаје се са роком важења до једне године, ако 
за то постоје оправдани разлози. Привремени боравак странцу се може продужавати 
више пута, и то сваки пут на период до  годину дана. 
 

• Стално настањење 
 

368. Странцу се може одобрити стално настањење у СРЈ у следећим случајевима: ако 
му је неко од чланова уже породице (брачни друг, дете, родитељ) држављанин СРЈ или 
странац коме је одобрено стално настањење у СРЈ; ако је закључио брак са 
држављанином СРЈ; ако је југословенског порекла; ако је у СРЈ уложио средства ради 
обављања привредних и друштвених делатности. Изузетно, стално настањење у СРЈ 
може се одобрити и другим странцима.  
 
369. Одобравање сталног настањења странцима  у СРЈ регулисано је чл. 38-43 Закона о 
кретању и боравку странца. Стално настањење у СРЈ одобрава савезни орган управе 
надлежан за унутрашње послове, односно Савезно министарство унутрашњих послова. 
Против решења којим му је одређен захтев за одобрење сталног настањења и против 
решења о престанку права на стално настањење странац може изјавити жалбу Влади 
СРЈ. Против решења доносеног по жалби не може се водити управни спор.  
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370. Приликом подношења захтева за одобрење привременог боравка, као и захтева за 
одобрење сталног настањења  поред посебних правила поступка прописаних Законом о 
кретању и боравку странца, примењују се и сва општа правила Закона о општем 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001) која важе и за југословенске 
држављане. Ово се односи како на  достављање решења, тако и на рад првостепеног 
органа по жалби, предавање жалбе и др. На тај начин су страни држављани у свим 
основним правима пред законом изједначени са југословенским држављанима, како у 
поступку регулисања њиховог сттуса у СРЈ, тако и у свим осталим случајевима.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Азил 
 

371. Одредбама чл. 44-49. Закона о кретању и боравку странаца, уређено је питање 
признавања азила у нашој земљи странцу који је прогроњен  због свог залагања за 
демократске погледе и покрете, за социјално и национално ослобођење, за слободу 
права људске личности или за слободу научног или уметничког стварања, начина 
признавања односно одузимања права азила (одлучује функционер који руководи 
савезним органом управе надлежним за унутрашње послове), као и обезбеђења 
смештаја, средства за издржавање и здравствене заштите лицу коме је признато право 
азила. 
 

• Статус избеглице 
 

372. Одредбама чл. 50-57. истог закона уређено је питање признавања статуста 
избеглице у нашој земљи странцу који је напустио државу чији  је држављанин или у 
којој је био стално настањен као лице без држављанства, да би избегао прогањање због 
својих напредних политичких стремљења или националне, расне или верске 
припадности, начина признавања односно одузимања статуса избеглице (одлучује 
савезни орган управе надлежан за унутрашње послове), као и обезбеђења нужног 
смештаја, средстава за издржавање и здравствене заштите лица коме је признат статус 
избеглице. Треба истаћи да према овом закону деца странаца којима је признат статус 
избеглице уживају сва права као и њихови родитељи. 
 
373. Бивша СФРЈ је још 1959. године ратификовала Конвенцију о статусу избеглица из 
1951. године, а Протокол о статусу избеглица који је закључен јануара 1967. године 
ратификован  је октобра исте године, чиме су његове одредбе инкорпорисане у наш 
правни систем. Сукцесорском изјавом из марта 2001. године настављено је чланство у 
овој Конвенцији. 
 
374. Закони и уредбе Србије и Црне Горе третирају углавном питање хуманитарне 
помоћи избеглицама са простора претходне Југославије у тренутку када се  СРЈ  
суочавала са масивним приливом избеглица тако да дефиниције избеглица нису у 
потпуности у сагласности са Конвенцијом о статусу избеглица. 
 
375. У току је рад а новим законским решењима, као и изради националног плана 
акције за азиланте и избеглице.  
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376. Србија и Црна Гора је земља азила за 351.484 избеглице из претходне Југославије 
и то: 
 
 228.451 из Хрватске 
 122. 281 из БиХ 

652 из Словеније 
100 из Македоније 

 
377. Такође, Србија и Црна Гора пружа заштиту и помоћ за 235.034 интерно расељених 
лица са КиМ и то: 
 
 205.619 из Србије 

29.435 из Црне Горе 
 

 
Г) Начин регулисања слободе кретања странаца  
 
378. Сходно Закону о кретању и боравку странаца странци се могу слободно кретати на 
територији земље, али им се та слобода може ограничити на одређеном подручју или 
им се може забранити стално настањење у одређеним местима, због заштите јавног 
поретка, или интреса одбране земље, као и због разлога који проистичу из 
међународних односа.  
 
379. Странцу који је прогоњен  због свог залагања за демократске погледе и покрете за 
социјално и национално ослобођење, за слободу или права људске личности или за 
слободу научног рада признаће се право азила и обезбедити повластице које проистичу 
из статуса азиланта. Странцу који је напустио државу чији је држављанин или у којој је 
био настањен као лице без држављанства, да би избегао прогањање због својих 
напредних политичих стремљења или националне, расне или верске припадности, може 
су у СРЈ признати статус избеглице.  
 
380. Сукцесорском изјавом СРЈ  наставила је чланство у Конвенцији о избеглицама из 
1951. године и Опционом протоколу из 1967. године, а тренуто је у току рад на изради 
новог закона о избеглицама и азилантима, уз помоћ Пакта стабилности и ВКИ УН, како 
би био усаглашен са међунаородно прихваћеним обавезама.  
 
 
Д) Право странца да заснује радни однос у СРЈ 
 

381. Одредбом  члана 8. Закона о основама радних  односа уређено  је да  
страни држављани  и  лица без  држављанства  могу  заснивати  радни  однос 
под условима из члана 7. овог закона (дакле, под истим условима  којис се  
траже и  за домаће  држављане . 

382. Законом  о условима за  заснивање радног  односа са страним  
држављанима  ("Сл. лист СФРЈ" бр. 11/78 и 64/89 и "Сл. лист  СРЈ" бр .  
42/92, 24/94 и 28/96) се утврђује да страни држављанин  може  засновати  
радни однос у  СРЈ ако  има одобрење за стално  настањење , односно  за  
привремени боравак  и ако  добије одобрење за заснивање радног односа  
које издаје републичка организација  надлежна за  послове запошљавања  
(члан 2). Законом  се утврђују случајеви  када страни држављанин  може 
засновати радни однос и без јавног оглашавања. Предвиђено  је да се 
општим актом послодавца  утврђују  радна места  на којима се могу  
запошљавати страни држављани . При доношењу  овог  закона су  поштована  
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међународна  правила која  важе у  овој области, а као  примаран  принцип  
једнаког третмана странаца,  односно  недискриминације  са домаћим  
држављанима . Такође, је у  току  обнова,  односно  закључивање  бројних  
билатералних  међудржавних  уговора о социјалном  осигурању  са другим  
државама  на  основу  којих  се  омогућава да  странци  имају  изједначен 
третман са  нашим грађанима  и  у области социјалног осигурања. На тај  
начин је у  земљи у  високој  мери  остварљива  слобода  кретања стране радне  
снаге и настањивања.  

 
 

Члан 13. 
 
А) Закони и пракса у вези са обавезом странаца да напусте територију  земље  
 
383. "Странац у СРЈ  има слободе, права и дужности утврђене Уставом, савезним 
законом и међународним уговорима. Странац се може изручити другој држави само у 
случајевима предвиђеним међународним уговорима који обавезују СРЈ. Јамчи се право 
азила страном држављанину и лицу без држављанства које се прогони због залагања за 
демократске погледе и због учешћа у покретима за социјално и национално 
ослобођење, за слободу и права људске личности, или за слободу научног или 
уметничког стварања" (члан 66. Устава СР Југославије). 
 
384. Странац коме је изречена мера безбедности протеривање из земље или заштитна 
мера удаљења са територије СРЈ или коме је отказан боравак или борави без одобрења 
надлежног органа дужан је да напусти територију СРЈ у року који одреди надлежни 
орган (члан 61. Закона о кретању и боравку странаца). 
 
385. Кривични закон СРЈ у члану 70. ст. 1. и 2. предвиђа да суд може странцу изрећи 
протеривање са територије СРЈ за време од једне до 10 година или заувек. При оцени 
изрицања ове мере суд ће узети у обзир побуде и начин извршења дела и друге 
околности које указују на непожељност даљег боравка странца у СРЈ. 
 
386. Закон о прекршајима Републике Србије (у члану 49.) и Законом о прекршајима 
којима се повређују савезни прописи предвиђена је заштитна мера -  удаљење странца 
са територије СРЈ, која се може изрећи странцу за учињен прекршај због кога је 
непожељан његов даљи боравак у земљи. Заштитна мера се може изрећи у трајању од 
шест месеци до две године. 
 
387. Одредбама члана 35. Закона о кретању и боравку странаца  предвиђено је да 
странцу привремени боравак престаје: 
 
• ако му је изречена мера безбедности протеривања из земље или заштитна мера 

удаљења са територије СРЈ, 
• ако му је отказан боравак у СРЈ, 
• ако је надлежни орган одбио његов захтев за одобрење привременог боравка у СРЈ. 
 
 
388. Одредбама члана 36.  овог закона предвиђено је да се привремени боравак може 
отказати странцу у следећим случајевима: 
 
• ако се не придржава прописа који важе у СРЈ или не извршава одлуке државних 

органа, 
• ако остане без средстава за издржавање, а издржавање му није обезбеђено на други 

начин, 
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• ако се бави скитњом и просјачењем, 
• кад то захтевају разлози заштите јавног поретка или интереса одбране земље. 
 
 
Б) Процедура  протеривања странаца  
 
389. Процедура протеривања странаца регулисана је одредбама Закона о кретању и 
боравку странаца (чл. 61.- 64.) и Закона о извршењу кривичних санкција (чл. 307. у вези 
са  чланом  213. и члан 213.): 
 
390. Странац коме је изречена мера безбедности протеривања из земље или заштитна 
мера удаљења са територије СРЈ, или коме је отказан боравак у СРЈ, или који у СРЈ 
борави без одобрења надлежног органа, дужан је да напусти територију СРЈ у року који 
одреди надлежан орган. Ако странац не напусти територију СРЈ у одређеном року а 
има важећу путну исправу, биће спроведен до државне границе и принудно удаљен из 
СРЈ. Странац који не напусти територију СРЈ у одређеном року а нема важећу путну 
исправу, биће упућен, односно спроведен дипломатском или конзуларном 
представништву државе чији је држављанин ради добијања путне исправе. Ако то 
представништво одбије да странцу изда путну исправу, странац ће бити упућен, 
односно спроведен до државне границе и предат надлежном органу суседне државе, 
ако је њен држављанин, или надлежном органу друге државе која пристане да га 
прихвати. 
 
391. Извршење одлука суда и органа за прекршаје, о протеривању тј. удаљењу странаца 
спроводе секретаријати унутрашњих послова доношењем решења о отказивању 
привременог боравка у коме се одређује рок у коме странац мора напустити територију 
СРЈ и време за које не може поново доћи у СРЈ. Против наведеног решења, може се 
изјавити жалба у року од 3 дана Министарству унутрашњих послова Републике Србије. 
Уколико се одбија захтев за одобрење привременог боравка, такође, се доноси решење 
против кога се у року од 15 дана може изјавити жалба Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије. 
 
392. Одредбама члана 61. Закона о кретању и боравку странаца предвиђено је да ће, 
уколико странац не напусти територију СРЈ у одређеном року, а има важећу путну 
исправу бити спроведен до државне границе и принудно удаљен. 
 
393. Одредбама члана 62. предвиђено је организовање прихватилишта за странце који 
се не могу, из било ког разлога, одмах удаљити са територије СРЈ (утврђивање 
идентитета, илегални улазак и боравак, непоседовање путне исправе и сл.). 
 
394. Орган унутрашњих послова спроводи меру на тај начин што отказ боравка 
утискује у пасош, а даје се и писмено решење ако странац инсистира. У периоду од 1. 
јануара 1992. до 30. септембра 2002. године на територији Републике Србије укупно је 
пријављено 3.967.648 странаца на привременом боравку. У истом периоду отказан је 
боравак за 74.011 страних држављана из законом утврђених разлога, што је 1,9% од 
укупног броја странаца који су привремено боравили на територији Републике Србије.  
 
395. У току је интензиван процес усаглашавања и потписивања, са већином европских 
земаља споразума о реадмисији, односно о враћању и преузимању југословенских и 
држављана државе са којом је споразум потписан, обавезних да напусте њихове 
територије (углавном се ради о лицима која немају одобрен боравак). За реализацију 
ових споразума надлежно је Савезно министарство унутрашњих послова. 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, врши тражене провере за лица 
која имају пребивалиште на територији ове републике, као и провере држављанства за 
лица која се преузимају на овај начин.  
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В) Процедура  за протеривање лица која су нелегално ушла у земљу: 
 
396. Лица која су на недозвољен начин ушла у СРЈ, а није им признат статус избеглица 
или право азила предају се судији за прекршаје који поред новчане казне или казне 
затвора изриче заштитну меру удаљења са територије СРЈ (члан 106. ст. 1. тачка 4. 
Закона о кретању и боравку странаца)  
 
397. У погледу одлуке у вези са законитошћу уласка у СРЈ орган унутрашњих послова 
утврђује чињенице и уколико утврди да је лице на недозвољен начин ушло у СРЈ 
подноси пријаву судији за прекршаје, осим ако је лицу  признат статус избеглице или 
азил (Упутство о спровођењу Закона о кретању и боравку странаца које је прописао 
савезни секретар за унутрашње послове 1990. године) . 
 
 
 
 

Члан 14. 
 

  
А) Судство 
  

 
1) Редовни судови 
  

• Организација судства 
 
398. На другој седници  редовног заседања Народне скупштине 5. новембра 2001. 
године донети су: Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о Високом савету 
правосуђа, Закон о јавном тужилаштву и Закон о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава. Сви закони објављени су у "Сл. гласнику Републике Србије" бр. 
63/2001. 
 
399. Дана 19. фебруара 2001.  године донети су : Закон о изменама и допунама Закон о 
уређењу судова, Закон о судијама, Закон о Високом савету правосуђа, Закон о јавном 
тужилаштву и Закон о седиштима и пордучјима јавних тужилаштава ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр. 42/2002) . 
 
400. Уставни суд Републике Србије је 19. сптембра 2002. године донео решење ("Сл. 
гласник Републике Србије, бр. 60/2002) којим се, до доношења коначне одлуке, 
обуставља извршавање појединачних аката и  радњи на основу члана 7, 10, 15, 16, 18. 
Закона о изменама и допунама Закона о судијама.  
 
401. Новине у уређењу судова у односу на ранији Закон о судовима из 1991. године су 
да Закон о уређењу судова садржи прецизне начелне одредбе о судовима, као 
самосталним органима државне власти који се оснивају и укидају законом чија власт је 
независна од законодавне и извршне власти, чија надлежност је одређена законом где 
грађанин има право да му суди судија коме је распоређен предмет по унапред 
утврђеним правилима, забрањује се сваки утицај на суд и дефинише право притужбе на 
рад суда. 
 
402. Овим начелним  одредбама о судовима прецизно се дефинишу судови као 
независни  у организационом и  функционалном смислу у односу на извршну и 
законодавну власт. 
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403. По ранијем Закону о судовима, судови су били образовани као судови опште 
надлежности и привредни судови. Овај судски систем одредио је положај Врховног 
суда Србије као претежно жалбени и утицао је на оптерећеност  Врховног суда Србије 
у погледу броја судећих предмета. Законом о уређењу судова образују се судови опште 
надлежности: општински, окружни, Апелациони и Врховни суд Србије и посебни 
судови: трговински, Виши трговински суд и Управни суд. Судови републичког ранга 
су: Врховни суд Србије, апелациони, Виши трговински и Управни суд. 
 
404. Новим законом, окружни судови задржавају и првостепену и жалбену надлежност, 
а образују се и четири апелациона суда (са седиштем у Београду, Крагујевцу, Нишу и 
Новом Саду), чија је надлежност да одлучују о жалбама на одлуке општинских и 
окружних судова чиме се очекује већа унификација судске праксе. 
 
405. Новина је и судски одмор чија је сврха да судије ускладе рад са годишњим 
одомором и да се грађани у одређеном периоду не обраћају суду о стварима које нису 
хитне природе.  
 
406. У погледу правосудне управе Закон о уређњу судова доноси значајен новине: 
 

1. Судски пословник доноси министар надлежан за послове правосуђа у 
сагласности са председником Врховног Суда Србије, док је по ранијем закону 
овај општи акт био у надлежности министра правде. 

 
2. Надзор над применом судског пословника може да врши само лице које 

испуњава услове за избор у суд чији се рад надзире. Записник сачињен  после 
надзора доставља се и председнику непосредно вишег суда, као и председнику 
Врховног суда Србије. Такође, је ново и то да је председник суда у коме је 
надзор вршен, дужан да обавести председника непосредно вишег суда, 
председника Врховног суда Србије и министра надлежног за послове правосуђа 
о томе шта је предузето да се уочени недостаци у надзору отклоне. 

 
3. Врло значајна новина је лични лист. Лични лист се води за сваког судију, судију 

поротника и запосленог у суду. Подаци из личног листа представљају службену 
тајну. Садржина личних листова треба да послужи прецизној евиденцији о свим 
запосленим у правосуђу која до сада није постојала,  због чега се студијско-
аналитички послови нису могли радити довољно егзактно у погеду сагледавања 
квалификационих, старосних и других особина. Посебну улогу треба да има 
лични лист судије преко кога може да се прати кретање у каријери са циљем да 
се само најквалитетнији кадрови бирају за више судове. Ранијим Законом о 
судовима општи и професионални подаци о кандидатима за судије водили су се 
у Министарству правде на бази података који су преузимани из пријава 
кандидата за избор судија и били су често непотпуни, јер су зависили од 
процене самих кандидта шта ће пријавити из своје личне и радне биографије. 

 
Новим законом, министарство надлежно за правосуђе је добило у надлежност 
да води личне листове чија је садржина за судије одређена овим законом, док ће 
ажурирање података које садржи лични лист  бити  одређено Судским 
пословником као општим правним актом  министарства надлежног за 
правосуђе. Лични лист судија поротника и судског особља прецизније ће 
уредити министарство надлежно за правосуђе. 
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4. Новом законом, правосудна управа коју врши министарство надележно за 
правосуђе даје сагласност на правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у суду, чиме се остварује основна улога 
правосудне управе,  а то је спровођење закона и других прописа у вези са 
уређењем и радом судова. Досадашња пракса показује да у овој области није 
било довољно сарадње између судова и Министарства, што је за последицу 
имало низ мањкавости у правилницима, како у погледу схватања унутрашње 
организације суда, тако и у погледу схватања радног места и елемената који га 
одређују. У односу на ову материју, закон доноси значајне новине у делу који 
се односи на судско особље (нови називи радних места, нова звања, оцењивање 
и др). Оквирна мерила за одређивање броја судског особља утврдиће Високи 
савет правосуђа кад ће надлежно министарство моћи да приступи давању 
сагласности за правилнике. 

 
5. Правосудна стража и уређење правосудне страже које је дато у надлежност 

Министарству је корисна и важна новина коју предвиђа нови Закон о уређењу 
судова, јер су околности у којима су судови до сада радили биле такве да ус 
сигурност људи и имовине често били без заштите.  
 

407. Судови раде у већима и одељењима тако што се у већима суди, а у одељењима се 
усклађују ставови већа у истој правној области. Годишњим распоредом послова у суду 
кога доноси председник суда одређује се стално веће. 
 
408. Законом о седиштима и подручјима  судова и јавних тужилаштава основано је 138 
општинских судова, 30 окружних судова, 18 (уместо некадашњих 16) трговинских 
судова, одређена су њихова седишта, подручја на којима врше надлежности и одређени 
су општински судови за подручја истог окружног суда који поступају и суде у 
појединим врстама правних ствари из надлежности општинског суда (нпр. Први 
општински суд у Београду је надлежан за међународну правну помоћ на територији 
града и за поступање по замолницама, Други општински суд у Београду, надлежан је у 
земљишно-књижним стварима за подручја која покрива Први, Други, Трећи и Пети 
општински суд у Београду, Трећи општински суд у Београду је надлежан за извршење 
кривичних санкција, Четврти општински суд у Београду за  извршење, а Пети 
опптински суд у Београду за издавање платних налога и спорове који настају после 
приговора против платних налога). 
 
409. Доступност суда грађанима остварује се тако што закон предвиђа да суд не може 
одбити пружање заштите у стварима за које је надлежан. 
 
 

• Независност судске од извршне власти 
 
410. Устав Републике Србије предвиђа: 
  
а) да је Република Србија заснована на владавини права (чл.1); 
б) да судска власт припада судовима (чл .9. ст. 4); 
в) да судови штите слободе и права грађанина, законом утврђена права и интересе 
правних субјеката, и обезбеђује уставност и законитост (чл. 95); 
г) да су судови самостални и независни у свом раду и да суде на основу Устава, закона 
и других општих аката (чл. 96. ст. 1); 
д) да је судска функција стална, да су разлози за престанак судијске функције и за 
разрешавање судија утврђени Уставом, да постојање тих разлога утврђује Врховни суд 
Србије и о томе обавештава Народну скупштину и да судије не може бити премештен 
против своје воље (чл. 101); 
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ђ) да се организације, оснивање, надлежност судова и поступак пред судовима утврђује 
законом (чл. 102). 

 
411. Судијску независност одређују и закони путем одређених гаранција као што су:  
  

- сталност функције (до навршетка радног века); 
- непреместивост судије (премештај или упућивање само уз 

сагласност судије); 
- материјална сигурност (плата примерена важности функције); 
- имунитет (не одговара за мишљење или глас дат у вршењу судијске          

дужности, због кривичног дела судија не одговара без одобрења 
Народне скупштине); 

- слобода одлучивања (судија одлуку доноси на основу сопствене 
оцене чињеница и на основу прописа); 

- неизменљивост послова (послови се одређују годишњим распоредом 
послова); 

- расподела предмета случајем (предмети се иносе судије према 
редоследу који се одређује Судским пословником); 

- право на удруживање; 
- право на стручно усавршавање (о трошку Републике Србије, док 

врсту и начин усавршавања прописује Врховни суд Србије). 
 
  
412. Потреба независности судске власти од извршне и од законодавне власти остварује 
се одређивањем да је свако дужан, а нарочито извршна власт да поштује извршну 
судску одлуку и да јој се повинује. Такође, је забрањен и сваки други утицај на суд.  
 
 

•  Постављање судија - процедура 
 
413. Избор судија одређен је Законом о судијама а подразумева услове за избор, 
поступак избора и ступање на дужност.  
 
414. Услови за избор судија су: држављанство СРЈ, завршен правни факултет, положен 
правосудни испит и достојност за вршење дужности судије. Такође је потребно да 
кандидат испуњава услове за рад у државним органима. После положеног правосудног 
испита потребно је да кандидат за судију има одрђено радно искуство у правној стуци и 
то: две године  за судију општинског суда, четири године за судију трговинског суда, 
шест година за судију окружног суда, осам година за судију апелационог суда, Вишег 
трговинског суда и Управног суда и 12 година за судију Врховног суда Србије. 
 
415. Поступак за избор судија почиње оглашавањем слободних судијских места које 
врши Високи савет правосуђа, тако што се оглас објављује у "Сл. гласнику Републике 
Србије" и дневном листу "Политика". Оглас је отворен 15 дана. Кандидати подносе 
пријаву Високом савету правосуђа као и доказе о испуњавању услова за избор. Лица 
која потичу из суда достављају преко суда личне листове (садржај личног листа 
запослених у суду у суду одређен је  законом и судским пословником). Високи савет 
правосуђа прибавља мишљења о стручности и достојности кандидата од органа и 
организација где раде, а затим утврђује образложен предлог кандидата за избор и 
прослеђује га Народној скупштини која врши избор, али само у оквиру образложеног 
предлога.  
 
416. Пре ступања на дужност судија полаже заклетву пред председником Народне 
скупштине, а председник Врховног суда полаже заклетву пред Народном  скупштином 
Републике Србије. 
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417. Судија ступа на дужност на свечаној седници свих судија у суду за који је изабран. 
Ступањем на дужност у нови суд судији престаје дужност судије у ранијем суду. 
Сматра се да судија није изабран, ако без оправданих разлога не ступи на дужност у 
року од два месеца од избора.   
 
418. Високи савет правосуђа као предлагач за избор судија има сталне и позивне 
чланове. Стални чланови овог савета су председник Врховног суда Србије, Републички 
јавни тужилац, министар правде, представник адвоката и један члана кога бира 
Народна скупштина ( при чему то може бити истакнути правник који није судија, јавни 
тужилац или заменик јавног тужиоца), а позивне чланове чини шест судија које бира 
Врховни суд Србије 
 

• Врсте судова8   
 
419. Судови опште надлежности су општински, окружни, апелациони и Врховни суд 
Србије, док су посебни судови трговински судови и Виши трговински суд.   
 
420. Највиши суд у Републици је Врховни суд Србије. Остали судови  републичког 
ранга су: Виши трговински суд и Управни суд са седиштем у Београду.  
 
421. Непосредно виши суд за апелационе судове, Виши трговински суд и Управни суд 
је Врховни суд Србије. Виши трговински су је непосредно виши за трговински суд, а 
апелациони суд је непосредно виши за окружни и општински суд.   
 
 
 2) Војни судови и војна тужилаштва 
 
422. Војни судови и војна тужилаштва, којих у СЦГ има три (у Београду, Нишу и 
Подгорици) као и Врховни војни суд и Врховни војни тужилац (седиште у Београду) 
поступају по истом процесним и материјалним законима као и остали редовни судови 
како у  миру тако и у рату. 
 
423. Правни основ за постојање правосудних органа, као савезних правосудних 
институција садржан је у члану 138. Устава СРЈ којим је регулисано да се војни судови 
и војни тужиоци установљавају савезним законом. На основу те уставне одредбе донет 
је Закон о војним судовима ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/95, 74/99, 3/2002)  и Закон о војном 
тужиоцу ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/95 и 3/2002), којим је прецизније прописана 
организација, надлежност и делатност војних судова и војног тужиоца. 
 
424. Војне судове и тужиоце поставља Председник СРЈ и они су у вршењу своје 
функције, без ограничења мандата, независни и самостални уз обавезу да прате и 
проучавају питња од интереса за уједначавање судске праксе и за јединствену примену 
закона. 
 
425. Војни судови суде војним лицима за сва кривична дела, цивилним лицима на 
служби у Војсци Југославије за кривична дела учињена у вршењу службене дужности, 
осталим цивилним лицима за кривична дела против Војске Југославије таксативно 
наведеним у Закону о војним судовима, те ратним заробљеницима. У спорним 
случајевима ови судови су надлежни  за утврђивање својства ратног заробљеника. 
Поред тога, обављају и друге послове одређене савезним законом, а који произилазе из 
саме природе судског поступка. 
 
                                                           
8 Табела 6 - Приказ стања у судовима у децембру 2002. године 
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426. За суђење због дисциплинског преступа належни су у првом степену војни 
дисциплински судови при Генералштабу Војске Југославије, а у другом степену 
војнодисциплински суд при Генералштабу Војске Југославије. 
 
427. Максималне казне које се могу изрећи за дисциплинске преступе су затвор до 20 
дана и губитак службе професионалног војника, а у изузетним случајевима, 
предвиђеним чланом 165. Закона о Војсци Југославије и казна затвора до 60 дана. Казна 
затвора, се међутим не може изрећи лицу које у време извршења дисциплинског 
преступа није навршило 18 година живота. 
 
428. У вези са радом војних судова треба истаћи да је на основу Закона о амнестији од 
7.10.2000. године амнестирано укупно 9.910 лица (пресек стања 31.12.2001. године) за 
кривична дела непредузимања мера за заштиту војне јединице (чл. 214, 215) и кривична 
дела портивзаконитог ослобођења оф војне службе (члан 217)  Кривичног закона СРЈ, и 
то 2.024 војника, 834 официра и  подофицира и 7.052 лица ван Војске Југославије. 
 
 
В) Организација и рад органа за прекршаје 
 
  
429. Материја прекршаја регулисана је  Законом о прекршајима  који је од доношења 
мењан више пута. Овим законом уређују се: 
 
 1. Организација и рад органа за прекршаје; 

 2. Услови прекршајне одговорности, услови за прописивање и примену 
прекршајних санкција, систем санкција, прекршајни поступак извршења 
решења о прекршају. 

  
 
430. Прекршајни поступак у првом степену води Општински судија за прекршаје. 
 
431. На основу члана 84а и 92. Закона Влада Републике Србије донела је Одлуку о 
образовању органа за прекршаје и утврђивању броја судија у органима за прекршаје и у 
већима за прекршаје. 
  
432. Овом одлуком образовано је 11 Већа за прекршаје ( у Београду, Ваљеву, Зајечару, 
Крагујевцу, Краљеву, Лесковцу, Нишу, Смедереву, Ужицу, Новом Саду, а на 
територији коју је покривало Веће за прекршаје у Приштини од општинских органа за 
прекршаје раде општински органи за прекршаје у Косовској Миторвице, Звечану и 
Лепосавићу) и 173 општинских органа за прекршаје.  
 
433. Општински органи за прекршаје и већа за прекршаје су самостални државни 
органи. Одлуке доносе на основу  устава, закона и других прописа, а за свој рад 
одговарају Влади Републике Србије.  
 
434. Број судија у органима за прекршаје утврђује се Одлуком Владе Републике Србије, 
на предлог министра правде. 
 
435.  У  органима за прекршаје у  2002. години стање  је следеће - У општинском 
органу за прекршаје са две или више судија именује се старешина органа на време од 4 
године и може бити поново именован. У општинском органу за прекршаје које има 
само једног судију,  он непосредно врши дужност старешине органа.  Судија  за 
прекршаје не може бити народни посланик, посланик и одборник, вршити политичке и 
управне функције нити може вршити другу службу и посао или дужност која би могла 
утицати на самосталност и незавиност  или која би умањила његов углед или углед 
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органа за прекршаје.  Судија за прекршаје може бити разрешен судијске дужности 
против његове воље (чл. 108). 
  

 
• Нова решења из предлога Закона о прекршајима и магистратима за 

прекршаје 
 
  
436. Предлог закона о прекршајима и магистратима за прекршаје је у законодавној 
процедури од новембра 2001. године када је Влади Републике Србије достављен 
пречишћен текст Предлога закона, а од априла 2002. године  је у скупштинској 
процедури. 
 
437. Новим решењима из предложеног текста Закона о прекршајима и магистратима за 
прекршаје постиже се хармонизација са правом Европске уније; органи за прекршаје 
добијају адекватнији назив - магистрати за прекршаје; уводи се један другостепени 
орган- републички магистрат за прекршаје као инструмент за уједначавање правне 
праксе и  казнене политике на целој територији Србије; повећава  се минимум и 
максимум новчаних казни и то : ( 200 до 20.00 динара за физичко или одговорно лице у 
правном лицу; од 4.000 до 400.000 динара за правно лице; од 2.000 до 200.000 динара за 
предузетника). Такође, предвиђа се и и повећање новчаних казни које се наплаћују на 
лицу места и то: од 200 до 2.00 динара за физичко и одговорно лице и од 200 до 20.000 
динара за правно лице и предузетника. 
 
438. Поступак за пуштање на условни отпуст покреће се на молбу кажњеног. Молба се 
подноси Републичком магистрату преко првостепеног магистрата који је донео решење 
о кажњавању.  
  
439. Веће, састављено од троје судија Републичког магистрата за прекршај,  пре 
одлучивања о молби утврђује да ли је протекло потребно време предвиђено законом за 
пуштање на условни отпуст и тражи извештај од управе завода у којој кажњени 
издржава казну затвора о његовом владању, извршењу радних обавеза, с обзиром на 
радну способност и другим околностима које показују да ли је постигнута сврха 
кажњавања, ако тај извештај није достављен уз молбу кажњеног.  
  
440. Предложено је и доношење ОМНИБУС закона односно усклађивање одредби о 
прекршајима у свим републичким законима са одредбама Предлога закона о 
прекршајима и магистратима за прекршаје; побољшање прекршајног поступка у циљу 
повећања економичности и ефикасности.  
 
  
 

Члан 15. 
 

Забрана ретроактивности 
 

 
441. Сходно члану 27. став 1. Устава СРЈ нико не може бити кажњен за дело које пре 
него што је учињено није било предвиђено законом или прописом заснованом на 
закону као кажњиво дело, нити му се може изрећи казна која за то дело није била 
предвиђена. 
 
442. Принцип неретроактивности  значи да се на учиниоца кривичног дела примењује 
закон који је важио у време извршења кривичног дела. Ако је после извршеног 
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кривичног дела закон измењен једном или више пута, обавезно се примењује закон који 
је најблажи за учиниоца. 
 
443. Забрану ретроактивности утврђује и Повеља о људским и мањинским правима и 
грађанским слободама у члану 20. Сходно одредбама овог члана нико се не може 
сматрати кривим или казнити за дело које, пре него што је извршено није било 
предвиђено законом као кажњиво. Казне се одређују према  закону који је важио у 
време извршења дела, осим ако је касније закон повољнији за учиниоца.  
 
 
 

Члан 16. 
 

 Правни субјективитет 
 

 
444. Физичко лице постаје субјект права рођењем. Зачето дете се сматра рођеним ако је 
то у његовом интересу. 
 
445. Правна лица трговинског права стичу правни субјективитет уписом у судски 
регистар. 
 
 
 
 

Члан 17. 
 Право на приватност9 
 
446. Право на приватност је такође једно од уставом зајемчених права. На то указује и 
већи број чланова устава: 
 
447. Јемчи се неповредивост физичког и психичког интегритета човека, његове 
приватности и личних права. Јемчи се лично достојанство и сигурност човека (члан 22. 
Устава СРЈ). 
 
448. Стан је неповредив. Савезним законом се може прописати да службено лице, на 
основу одлуке суда, сме ући у стан или друге просторије против воље његовог држаоца 
и у њима вршити претрес. Претрес се врши у присуству два сведока. Службено лице 
сме ући у туђи стан или друге просторије и без одлуке суда и вршити претрес без 
присуства сведока ако је то неопходно ради непосредног хватања учиниоца кривичног 
дела или ради спасавања људи и имовине, на начин предвиђен савезним законом (члан 
31. Устава СРЈ). Сличну одредбу садржи и члан 21. Устава Републике Србије. 
 
449. Тајна писама и других средстава општења је неповредива. Савезним законом може 
се прописати да се, на основу одлуке суда, може одступити од начела неповредивости 
тајне писама и других средстава општења, ако је то неопходно за вођење кривичног 
поступка, или за одбрану СРЈ (члан 32. Устава СРЈ и члан 19 Устава Републике Србије). 
 
450. Јемчи се заштита података о личности. Забрањена је употреба података о личности 
ван намене за коју су прикупљени. Свако има право да буде упознат са прикупљеним 
подацима о личностима који се на њега односе, као и право на судску заштиту у 
случају њихове злоупотребе. Прикупљање, обрада, коришћење и заштита података о 

                                                           
9 Табела 7- Кривична дела из КЗРС против слобода и права човека и грађанина која се односе на 
повреду приватности и Криивчна дела против части и угледа за 2001. и 2002. годину 
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личности уређују се савезним законом (члан 33. Устава СРЈ, члан 20. Устава Републике 
Србије).   
 
451. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама експлицитно у 
члану 24. утврђује право на поштовање приватног и породичног живота. Сходно 
одредбама овог члана  нико не сме ући у туђи стан или друге просторије против воље 
њихових држаоца или у њима вршити претрес, осим на основу одлуке суда. Улазак у 
туђи стан без дозволе суда може, међутим,  бити дозвољен само ако је то неопходно 
ради непосредног хапшења учиниоца кривичног дела или ради отклањања непосредне 
и озбиљне опасности за људе или имовину, на начин предвиђен законом.  
 
452. Такође,  неповредива је тајност писама и других средстава општења, а одступања 
су дозвољена на одређено време само на основу одлуке суда, ако је то неопходно ради 
вођења кривичног поступка или одбране земље.  
 
453. Одредбама овог члана зајемчена је заштита података о личности. Њихово 
скупљање, држање и коришћење утврђује се законом, а свако има право да буде 
обавештен о прикупљеним подацима о својој личности у складу са законом. 
 
454. Органи унутрашњих послова могу одступити од начела неповредивости тајне 
писама и других средстава општења, као и од начела неповредивости стана, само ако су 
од стране суда овлашћени на то, под условима и на начин прописан одговарајућим 
одредбама Законика о кривичном поступку.  
 
455. Овоме иде у прилог и Одлука Савезног уставног суда И У број 171/94 и 153/93 
("Службени гласник РС", број 8/2001) којом је, између осталог, утврђено да одредбе 
члана 13. Закона о унутрашњим пословима нису у сагласности са Уставом СРЈ, а које 
су гласиле: 
 
456. "Ако је неопходно за вођење кривичног поступка или за безбедност и одбрану 
Републике, на предлог републичког јавног тужиоца, односно министра, Врховни суд 
Србије може одлучити да се одступи од начела неповредивости тајне писма и других 
средстава општења према појединим лицима и организацијама. Акт из става 1. овог 
члана доноси председник Врховног суда Србије, односно судија кога он одреди. На 
основу акта из става 1. овог члана министар одређује мере којима се према појединим 
лицима и организацијама одступа од начела неповредивости тајне писма и других 
средстава општења."  
 
457. Према одредби чл. 78. Законика о кривичном поступку претресање стана и осталих 
просторија наређује суд, писмено образложеном наредбом, а орган  унутрашњих 
послова само извршава такав налог суда. Овлашћена службена лица органа 
унутрашњих послова могу и без наредбе да уђу у стан или друге просторије и по 
потреби изврше претресање у тачно одређеним, таксативно наведеним случајевима.     
 
458. Такође, сагласно одредби чл. 232 . Законика орган унутрашњих послова извршава 
и наредбу суда за вршење надзора и снимања телефонских и других разговора или 
комуникација другим техничким средствима и оптичка снимања лица за која постоје 
основи сумње да су сама или са другима извршила кривична дела против уставног 
уређења или безбедности СРЈ; против човечности и међународног права; са елементима 
организованог криминала, давања и примања мита, изнуде и отмице.  
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Члан 18. 
 

 
А) Заштита апсолутног карактера  права на вероисповест 
 
459. Слобода веровања, или приватног исповедања вере и вршење верских обреда је 
била утврђена у члану 43. Устава СРЈ. 
 
460. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама  утврђује да су 
верске заједнице равноправне и одвојене од државе, као и да су слободне у 
самосталном уређивању своје унутрашње организације, вршењу верских послова и 
верских обреда. Такође, верске заједнице имају право да оснивају верске школе и 
добротворне  организације, у складу са законом. 
 
461. Пре трансформације државе , на  нивоу савезне државе стављен је у скупштинску 
процедуру  Предлог закона о верској слободи, акт који системски регулише односе 
државе, с једне и цркава, односно верских заједница с друге стране.  
 
462. Доношење Закона о верским слободама треба да попуни правну празнину која 
карактерише садашње стање правног система земље.  У правном вакуму остала су 
нерегулисана изузетно важна и бројна питања везана за однос државе и верских 
заједница, као и за остваривање верских слобода уопште. У овом тренутку у  СЦГ није 
правно регулисан правни статус цркава и верских заједница, начин њиховог 
регистровања, пружање духовне помоћи Војсци Југославије, болницама, казненим 
установама и домовима за старце, финансирање верских заједница, слобода 
информисања у верским питањима, правна заштита духовника, проблеми злоупотребе 
верских слобода и сл. 
 
463. Према предлогу закона о верској слободи (члан 1) свакоме се јемчи слобода мисли, 
савести и вероисповести. То подразумева слободу да се има или нема, задржи или 
промени вероисповест или уверење и слободу да се појединачно или у заједници са 
другима, јавно или приватно, испољава веровање или уверење вероисповедањем, 
наставом, похађањем службе, обављањем обреда и неговањем верских обичаја. Такође, 
нико несме бити подвргнут принуди која би могла угрозити слободу вероисповести, 
нити бити присиљен да се изјасни о својој вероисповести, верским уверењима или 
њиховом непостојању. 
 
464. Српска православна црква, као доминантна, по броју верника је према Предлогу 
закона о верским слободама правно потпуно изједначена са свим другим верским 
заједницама у СРЈ. Наравно, у пракси је уочљива њена већа присутност од других 
верских заједница, што проистиче како из тога што има највећи број верника, тако и 
због тога што је њена историја непосредно везана за историју државе.   

 
465. Данас се од 40 епархија Српске правослане цркве (укључујући и 4 упражњене 
епархије у БЈР Македонији) већина налази изван територије СРЈ. 
 
 
Б) Ограничења која се односе на право изражавања вероисповести 
 
466. Према Предлогу закона о верској слободи (члан 24) слобода исповедања вере или 
убеђења може бити подвргнута само оним ограничењима која су порписана законом и 
која су неопходна у демократском друштву у интересу заштите јавне безбедности, 
јавног реда, здравља, морала или ради заштите права и слобода других. 
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467. Верска слобода се не сме злоупотребљавати на начин којим се повређују уставом 
зајамчена права и слободе других, а посебно  на начин да изазива и подстиче 
националну, верску или расну нетрпељвост, мржњу, угрожавање права на живот, права 
на физичко или ментално здравље, права деце, права на поштовање приватног и 
породичног интегритета и права на имовину. 
 
468. Верска уверења не ослобађају никога од извршења грађанских или 
професионалних дужности. Изузетно, право на приговор савести ради алтернативног 
служења војног рока без оружја, може се користити у складу са посебним прописом.  
 
469. Овим чланом се постављају неопходна ограничења везана за остаривање слободе 
вероисповести. У ставу 1. је предвиђено да се слобода испољавања веровања или 
убеђења може подргнути једино ограничењима која су предвиђена у закону и која с 
неопходна за заштиту јавне безбедности, поретка, здравља и морала, или основних 
слобода и права других лица.  
 
 
В) Врсте вероисповести   
 
 
470.  Према резултатима пописа становништва из 1991. године у СРЈ (без КиМ и 
општина Бујановац и  Прешево, где попис није у потпуности спроведен) има:  
православних верника - 6.988,901 (80%) ; католика  -533.369 (6,10%); муслимана  - 
468.713 (5,36%);  протестаната - 89.369 (1,02%); Јевреја - 1.008 (0,01%); других верских 
заједница -14.256 (0,16%);проорјенталних култова - 520 (0,005%); верника који не 
припадају ни једној вероисповести -8.468 (0,009%); атеиста - 170.528 (1,95%). 

 
471. Критеријум за појединачно именовање седам цркава и верских заједница у 
Преамбули Предлога закона  (Српска православна црква, Исламска заједница , 
Римокатоличка црква, Јеврејска заједница, Евангеличко-хришћанске цркве хабсбуршке 
вероисповести, Хришћанска реформатска црква, Мање верске заједнице) састоји се у 
чињеници да је за њих постојала посебна законска регулатива још у Краљевини 
Југославији. На тај начин се испољава настојање да се оствари одговарајући 
континуитет са ранијим прописима који су регулисали правни положај верских 
заједница. 
 
 
Г) Места за исповедање вере 
 
472. Према члану 20. Предлога закона о верској слободи, верске заједнице могу 
обављати верске обреде у просторијама и зградама намењеним за те сврхе, на 
отвореном простору који припада верском објекту, гробљима, као и отвореним јавним 
просторијама у складу са прописима о јавном окупљању.  
 
473. Такође, сходно ставу 2. истог члана предвиђено је да државни органи сарађују са 
верским заједницама у одређивању места за изградњу верских објеката у складу са 
стварним верским потребама становништва и  урбанистичким прописима.  
 
Д) Издавање и дистрибуција верских  материјала 
 
474. Према члану 22.  поменутог предлога закона верске заједнице имају право да, у 
складу са уставом и законом, издају и дистрибуирају верске публикације, часописе и 
друге верске материјале, као и да оснивају и корите средства јавног информисања ради 
обавештавања јавности о верским питањима и пословима. 
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475. У верским публикацијама, часописима и другим верским материјалима, 
коресподенцији, као и јавном обавештавању о њиховим активностима верске заједнице 
су дужне да јасно истакну свој пуни назив. 
 
476. Усвајањем Закона о радиодифузији Републике Србије ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр.42/2002) црквама и верским заједницама је омогућено оснивање радио и ТВ 
станица, као и учешће у додели и надзору над употребом фреквенција у 
радиодифузном систему Србије, при чему су ослобођене плаћања накнаде за доделу до 
окончања поступка повраћаја имовине одузете после другог светског рата 
национализацијом, конфискацијом, експропријацијом и  на други начин (члан 67). С 
тим у вези цркве и верске заједнице добиле су право да  предлажу једног од 9 чланова 
савета Радиодифузионе агенције, тела које додељује и врши надзор над употребом 
фреквенција (члан 23). Такође,  овај закон, као једну од обавеза носилаца јавног 
радиодифузног сервиса у остваривању општег интереса прописује и уважавање 
традиционалног духовног, историјског, културног, хуманитарног и просветног значаја 
и улоге цркава и верских заједница у друштву (члан 78). 
 
 
Ђ) Мере које се предузимају за спречавање и кажњавање преступа против 
слободног исповедања вере 
 
 
477. Државни органи за односе са верским заједницама, како на савезном тако и на 
републичком нивоу сарађују са савезним и републичким минстарствима унутрашњих 
послова на спречавању кршења права на слободно исповедање вере, када је то могуће 
предвидети. Кажњавање преступа против слободног исповедања вере је у надлежности 
судова. Често се инциденти догађају ноћу ( бацање камења на верске објекте или 
писање графита) и ретко се проналазе починиоци. Министарство вера Републике 
Србије јавно осуђује акте насиља и позива на верску толеранцију. Такође, одржавају се 
конференције и саветовања на тему толеранције, дијалога и узајамног разумевања 
између верских заједница на којима активно учествују представници државе. 

 
 

Е) Примена принципа недискриминације на основу вероисповести 
 
 
478. У Предлогу закона о верској слободи није предвиђена државна вера. Према овом 
предлогу закона све верске заједнице су једнаке и имају иста права и обавезе. Верске 
заједице су потпуно аутономне и самостално регулишу своје унутрашње односе, 
организацију, управљање, доктринарна питања и све остале елементе из њихове верске 
делатности .  
 
479. Решење да се упис седам традиционалних цркава и верских заједница у Регистар 
врши на једноставнији начин (једнократан упис уз уважавање постојања посебне 
правне регулативе из периода пре Другог светског рата) не значи  да се врши позитивна 
дискриминација већ је то неминовно због њиховог дугог историјског присуства у 
односу на остале верске заједнице. 
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Ж) Процедура за правно признавање, дозволу или толерисање разних 
вероисповести  
 
 
480. Сходно Предлогу закона о верској слободи (чл. 5,6 и 7) верске заједнице стичу 
својство правног лица уписом у јавни Регистар верских заједница који води надлежни 
савезни орган. Организационе јединице верских заједница и савези верских заједница 
могу стећи својство правног лица уписом у  Регистар на основу пријаве верске 
заједнице. 
 
а)  Такозване  традиционалне верске заједнице, које су поименично наведене у 

Преамбули Предлога закона и њихове постојеће организационе јединце имају 
својство правног лица. Њихов упис у Регистар се врши на основу података које 
доставе надлежном савезном органу, и то: назив и седиште верске заједнице, 
односно организационе јединице, име и презиме лица које је овлашћено за 
представљање и заступање и отисак печата.  

 
б) Друге верске заједнице које су већ регистроване према неким од претходних 

закона  (који не важе) задржавају правни субјективитет који су стекле пре 
ступања на снагу овог закона. 

  
 Оне могу, у року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона поднети 

пријаву за упис у Регистар, која не мора да садржи податке. Уз пријаву се 
подноси оверени препис решења о ранијој регистрацији или друга јавна исправа 
којом се доказује  правни субјективитет. 

  
 Ако испуне услове предвиђене Законом биће избрисане из постојеће евиденције 

правних лица и уписане у Регистар, при чему им се признаје непрекинути 
правни субјективитет. Решење о упису доставља се по службеној дужности 
органу код кога је правно лице претходно било регистровано, ради брисања из 
евиденције. 

 
в)  За упис  осталих  верских заједнца подноси се пријава надлежном савезном 

органу која садржи: назив верске заједнице; адресу  седишта верске заједнице; 
име презиме и својство лица које је овлашћено да представља и заступа верску 
заједницу. Уз пријаву се достављају и следећи прилози: одлука о оснивању 
верске заједнице са именима, презименима, бројевима идентификационих 
докумената и потписима најмање 10 југословенских држављана или страних 
држављана са сталним боравком на територији СРЈ, који имају потпуну 
пословну способност; статут или други писани документ верске заједнице, са 
описом њене организационе структуре и назнаком организационих јединица 
које треба да имају правни субјективитет; приказ основа верске доктрине, 
верских обреда и верских циљева; подаци о сталним изворима прихода верске 
заједнице. 

 
481. Према Предлогу закона , о пријави за упис у Регистар надлежни савезни орган 
доноси решење у року од 90 дана од дана пријема уредне пријаве. Ако је пријава за 
упис непотпуна, или је под истим или сличним називом већ уписана у Регистар друга 
верска заједница, надлежни савезни орган ће позвати подносиоца да пријаву допуни 
или исправи у року од 30 дана. Надлежни савезни орган може прибавити и мишљење 
верске заједнице која је претходно уписана у Регистар под сличним називом. Ако у 
наведеном року пријава не буде допуњена или исправљена, сматраће се повученом. 
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482. Надлежни савезни орган доноси решење којим се одбија пријава за упис верске 
заједнице у Регистар ако су њени циљеви, доктрина, обреди или деловање супротни 
уставу и јавном поретку. 

 
483. Надлежни савезни орган може донети решење којим се одбија упис верске 
заједнице у Регистар ако њени циљеви, доктрина, обреди или деловање могу угрозити 
права и слободе других, а нарочито живот, физичко и ментално здравље, права деце и 
право на интегритет породице и имовину. 

 
 
Ј) Верско образовање 
 
 
484. У Предлогу закона о верској слободи подразумева се да је држава, у оквиру 
обавезе да гарантује остварење верских права и слобода, обавезна да обезбеди 
могућност да се у државним школама изводи верска настава. Тиме се омогућава 
остваривање права пореских обвезника на верско образовање њихове деце, док је право 
родитеља и деце да ту могућност искористе или не, у зависности од својих уверења. 
Овим чланом се прихвата такав приступ, тако да се предвиђа да држава може 
организовати верску наставу за оне цркве и  верске заједнице које су поменуте у 
преамбули Предлога закона. Пошто држава није у стању да организује верску наставу 
за све верске заједнице које су регистроване, она се обавезује да то учини само у 
погледу једног броја верских заједница, а то су оне које су ово право имале и пре  
Другог светског рата  на основу закона Краљевине Југославије, који су стављени ван 
снаге. Овакво решење је заступљено и у великом броју других земаља и не сматра се 
дискриминаторним у односу на мање верске заједнице, с обзиром на принцип 
рационалности и реалне могућности државе. Минимални број ученика за које ће 
држава бити обавезна да организује верску наставу, као и низ других питања којима се 
операционализује извођење верске наставе, биће прописан законом и подзаконским 
актима. 
 
485. С обзиром да се подразумева да верску наставу могу изводити и учитељи, 
наставници и професори који већ предају друге предмете у школи, ставом 5. овог члана 
је истакнуто њихово право да их нико не може обавезати да изводе и верску наставу. 
Овом одредбом се такође гарантује право верских заједница да дају свој предлог и 
сагласност пирликом избора вероучитеља. 
 
486. У Предлогу закона се гарантује и право верских заједница да могу организовати 
сопствене школе и добротворне организације (члан 15). Неспорно је да та одредба не 
искључује могућност да се, поред верске наставе која се изводи у верским заједницама, 
верска настава организује и у државним школама. Овај члан се нарочито односи на 
верске заједнице за које држава не финансира верску наставу, а која верско образовање 
својих верника могу организовати и остваривати из сопствених извора. 
 
487. Начин предавања верске наставе у основним и средњим школама је регулисано у 
Закону о изменама и допунама закона о основном образовању ("Сл. гласник  Републике 
Србије" бр. 22/2002) и Закону о изменама и допунама закона о средњем образовању. 
("Сл. гласник  Републике Србије" бр. 23/2002). Према усвојеним законима изборни 
предмети су  верска настава и  предмет етичко-хуманистичког садржаја који утврди 
министар просвете од првог до осмог разреда. Родитељ, односно старатељ ученика 
приликом уписа у први разред има право и обавезу да одлучи који ће од ова два 
предмета  дете похађати.  
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Члан 19.  
 
 

А) Слобода савести, мисли и јавног изражавања мишљења 
 
 
488. Слобода говора и јавног иступања била је утврђена у члану 39. Устава СРЈ.Сходно  
члану 48. Устава Републике Србије грађанин има право да јавно критикује рад 
државних и других функционера, да им подноси представке, петиције и од њих добије 
одговор ако га тражи. Грађанин не може бити позван на одговорност нити трпети друге 
штетне последице за ставове изнете у јавној критици или у поднетој представци, 
петицији и предлогу, осим ако је тиме учинио кривично дело. 
 
489. Слобода мишљења и изражавања је зајемчена и Повељом о људским и мањинским 
правима и грађанским слободама (члан 29). Ово право укључује слободу да се говором, 
писањем, сликом или на било који други начин траже, примају и шире обавештења и 
идеје. Такође, свако има паво на приступ подацима у поседу државних органа, у складу 
са законом, а право на слободу изражавања се може ограничити законом  ако је то 
неопходно ради заштите права и угледа других лица, очувања аутритета и 
непристрасности суда, националне безбедности, јавног здравља и морала или јавне 
безбеднсоти. 

 
 

Б) Слобода информисања 
 
490. Јемчи се слобода штампе и других видова јавног обавештења (чл. 36. Устава СРЈ и 
чл 46 Устава Републике Србије). Грађани имају право да у средствима јавног 
обавештавања изражавају и објављују своја мишљења. Слобода информисања није 
само пасивно већ и активно право у смислу могућности не само да грађани имају 
адекватну инфорамцију већ могућност да изражавају сопствено мишљење. Такође, 
издавање новина и јавно обавештавање другим средствима доступно је свима, без 
одобрења, уз упис код надлежног органа. 
 
491. Право на исправку  објављеног нетачног обавештења, којим се повређује нечије 
право или интерес, као и право на накнаду штете која је настала по овом основу је 
утврђено у члану 37. Такође, зајамчено је и право на одговор у средствима јавног 
обавештавања. 
 
492. Забрањена је цензура штампе и других видова јавног обавештавања (члан 38. 
Устава СРЈ). Осим тога, нико не може спречити растурање штампе и ширење других 
обавештења, осим ако се одлуком суда утврди да се њима позива на насилно рушење 
уставног поретка, нарушавање територијалне целокупности СРЈ, кршење зајамчених 
слобода и права човека и грађанина, или изазива национална, расна или верска 
нетрпељивост и мржња.  
 
493. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама такође јемчи 
слободу медија. Сходно члану 30. свако може без одобрења да оснива новине и друга 
средства јавног обавештавања. Телевизијске и радио станице се оснивају у складу са 
законима држава чланица. У државној заједници нема цензуре и свако има право на 
исправку објављене неистините, непотпуне или нетачно пренете информације којом је 
повређено његово право или интерес. Такође, свако има право на одговор на 
информацију објављену у медијима и нико не може спречити растурање штампе или 
ширење обавештења и идеја путем других средстава јавног обавештавања осим у 
изузетним случајевима (ако се одлуком надлежног суда утврди да је то нопходно ради 
спречавања пропагирања рата, подстрекавања на непосредно насиље или заговарања 
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расне, националне или верске мржње која представља подстицање на дискриминацију, 
непријатељство или насиље. 
 
494. У области јавног информисања, на нивоу федерације донет је 1990. године Закон о 
основама система јавног информисања ("Сл. лист СРЈ" бр. 84/90) који није био  
усаглашен са Уставом СРЈ.  
 
495. Закон о јавном информисању Републике Србије донет је 1998. године ("Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 36/98). Овај закон је био предмет оштрих критика пре 
свега због казнених одредби које су за санкцију пре свега имале високе новчане казне 
усмерене ка самим јавним гласилима, а у циљу гушења медија који нису водили 
"режимску политику". Стога је већина одредаба Закона  укинута тако да су на снази  
само оне које се односе на Регистар. Вођење Регистра је поверено Министарству 
правде Републике Србије. 
 
496. Закон о радиодифузији Републике Србије ("Сл. гласник Републике Србије" бр 
42/2002) уређује начин обављања радиодифузне делатности, а у складу са 
међународним конвенцијама и стандардима,  предвиђено је оснивање Радиодифузне 
агенције Републике Србије, као установе јавнодифузног сервиса. Такође, овим законом  
су утврђени услови и поступак за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског 
програма. 
 
497. Сходно Закону, надлежности радиодифузне агенције Републике Србије укључују 
следеће: 
 
а)  Заштита малолетника - Радиодифузна агенција се стара о заштити малолетника 

и поштовању достојанства личности у програмима који се приказују 
посредством радија и телевизије о чему доноси опше обавезујуће упутство. 

  
 Агенција се нарочито стара да програми који могу да нашкоде физичком и 

менеталном или моралном развоју малолетника не буду доступни путем радија 
или телевизије изузев када је временом емитовања или техничким поступком 
обезбеђено да малолетници по правилу нису у прилици да виде или слушају. 

 
 Приказивање програма који тешко угрожавају физички, ментални или морални 

развој малолетника је забрањен. 
 
б)  Примене прописа о ауторским и сродним правима - основ је за изрицање мере 

од страна Агенције, независно од других правних средстава. 
 
в) Спречавање емитовања програма који садрже информације којима се подстичу 

диксриминација, мржња или насиље против лица или групе због њиховог 
припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи или 
полу.  

 
498. Савет Агенције је основни орган Агенције. Рад Агенције регулисан је  
Статутом.Финансирање Агенције је предивиђено од накнада коју емитери добијају за  
емитовање. 
 
499. Носиоци јавног радиодифузног сервиса су републичка и покрајинске 
радиодифузне установе.  Дозволе се издају на јавном конкурсу уз јавни оглас. 
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500. Постоје две врсте сервиса: 
 

1) јавни радиодифузни сервис мора да омогући кавалитетан пријем радијског, 
односно телевизијског програма за најмање 90% становништва. 

2) комерцијални радиодифузни сервис мора да омогући калитетан пријем за 60% 
становништва. 

 
501. Обавеза носиоца радиодифузног сервиса састоји се у остваривању општег 
интереса који се састоји у стварању и емитовању програма који су намењени свим 
сегментима друштва без дискриминације водећи при томе рачуна нарочито о 
специфичним друштвени групама као што су деца, омладина, мањинске и етничке 
групе, хендикепирани, социјално и здравствено угрожени, глувонеми (са обавезом 
емитовања исписаног текста описа звучног сегмента радње и дијалога) 
 
502. У време предизборне кампање Закон предвиђа да се обезбеди одговарајуће време 
за емитовање промоције политичких странака које учествују на изборима. 
 
503. Закон, такође, предвиђа још два облика радиодифузне организације: 
 

1) Радио и /или телевизијске станице цивилног сектора су оне станице које 
задовољавају специфичне интересе појединих друштвених група и организација 
грађана. Ове станице не могу пословати на профитној основи. 

 
На радио и/или телевизијску станицу цивилног сектора примењују се одредбе 
овог закона које се односе на јавни радиодифузни сервис у погледу посебних 
обавеза при производњи програма. 
 
Обезбеђивање средстава за рад предвиђено је из донација, прилога грађана, 
спонзорства и из других извора прихода, у складу са посебним законом. 

 
2) Радио и/или телевизијску станицу локалне заједнице оснива скупштина 

општине, две или више скупштина општина. Скупштина општине може 
основати само једну радио и/или телевизијску станицу локалне заједнице, а две 
или више скупштина општина или скупштина града могу основати само једну 
радио и/или телевизијску станицу регионалне заједнице и ове радио и/или 
телевизијске станице могу емитовати само један радио и/или један телевизијски 
програм. 

  
• Државни органи и јавне установе које обављају делатности у 

области обавештавања јавности 
 
504. Уредбом о Савезној влади ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/2001) установљен је Савезни 
секретаријат  за информисање који обавља послове који се односе на: слободе, права и 
дужности човека и грађанина у области информисања утврђене Уставом СРЈ; 
обавештава домаћу и страну јавност преко средстава јавног информисања о 
економском и политичком развоју СРЈ и о раду Савезне владе, савезних органа и 
савезних организација; делатност страних информативних установа, страних средстава 
јавног информисања, дописништава и страних дописника у СРЈ; регистрацију 
иностраних информативних установа у СРЈ и пружање помоћи у раду иностраним 
новинарима и дописницима; припремање и издавање публикација за интерно јавно 
информисање; рад предузећа и установа у области информисања и јавних гласила чији 
је оснивач савезна држава (Савезно јавно предузеће Новинска Агенција ТАНЈУГ, 
Савезна јавна установа Борба, Савезна јавна установа Радио-телевизија Југославија), 
као и  на друга питања у области информисања. 
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505. Уредбама Савезне владе ("Сл. лист СРЈ" бр. 3/2002), током 2002. године   основане 
су следеће јавне установе  за обављање делатности, односно послова у области 
обавештавања јавности о догађајима у СРЈ и свету, као и остваривање других видова 
јавног информисања од интереса за остваривање надлежности СРЈ: 
 
  Савезна јавна установа Радио-Југославија  

Савезна јавна установа Југословенски преглед  
Савезна јавна установа Филмске новости 
Савезна јавна установа Телевизија Југославије. 
 

506.  Уредба о  Савезној установи Борба ("Сл. лист СРЈ" бр. 15/97, 56/98, 58/98, 10/2000 
и 17/2000) донета је 1997. године. Овом уредбом је основана Борба као савезна јавна 
установа за обављање делатности, односно послова у области обавештавања јавности о 
догађајима у СРЈ и свету, као и остваривање надлежности СРЈ. 
 
507. Закон о радио-телевизији ("Сл. лист СРЈ" бр. 53/93, 55/93, 67/93, 48/98 и "Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 48/91) донет је 1991. године. Сходно овом закону, ради 
обављање радиодифузне делатности на територији Републике Србије оснива се  Јавно 
предузеће "Радио-телевизија Србије", скраћено  "РТ Србије са п.о" са седиштем у 
Београду које  може оснивати посебна деоничарска друштва. Ово предузеће именује и 
разрешава главне и одговорне уреднике програма на основу јавног конкурса, на 
предлог генералног директора. За финансирање послова од општег интереса утврђених 
овим законом уводи се такса на електрично бројило (као облик претплате). Ово решење 
је изазвало више полемике у јавности и после краћег укидања оно је опет у процедури 
усвајања.  
 
 

• Инострана  информативна делатност 
 
508. Инострана информативна делатност у СЦГ је регулисана Законом о уношењу и 
растурању иностраих средстава масовног комуницирања и о иностраној информативној 
делатности у Југославији ("Сл. лист СФРЈ" бр. 39/74). Овај закон регулише питања 
уношења и растурања стране штампе, иностраног филма и других иностраних 
средстава масовног комуницирања и положај и делатност представника иностраних 
средстава јавног информисања (инсотраних дописништава и дописника) и иностраних 
информативних установа у земљу. 
 
509. Поред тога што је наведени закон сврстан у ред приоритетних које је требало 
ускладити са уставним решењима наведена област до данас није адекватно нормирана, 
а наглашеном рестриктивношћу у примени, у нескладу је са преовлађујућом 
међународном праксом.  
 
510. Постојећи закон даје аутономну дефиницију стране штампе, која се разликује од 
дефиниције домаће штампе коју дају закони о јавном информисању и установљава 
изузетно рестриктиван и ригидан режим њеног уношења и растурања у земљи. 
 
 
 

• Издавачка делатност и штампа 
 
511. Током 2001. године  на српском језику је објављивано 457 часописа, 62 недељних 
новина и 16 дневних новина. На језицима националних мањина издат је такође велики 
број часописа и то: бугарском ( 1 часопис и 2 недељне новине) мађарском (20 часописа, 
4 недељна издања и 1 дневне новине); словачком (20 часописа, 1 недељне новине); 
румунском (2 часописа); русинском (2 часописа). 
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513. Број станица и језик емитованог радио и ТВ програма у 2001. године је следећи: 
 

Што се тиче броја телевизијских програма на теритрији СРЈ је постојало 70 
телевизијских програма и 184 радио програма. Од укупно емитованог програма 
348.667 сати је телевизијског и 1.144.169 сати радио програма. У погледу језичке 
стуктуре у сатницама ово износи: 

1. српски језик: телевизијски програми су емитовани у износу од 311.358 сати, а 
радио програми 1.092.017 сати; 

2. бугарски језик нема телевизијског програма, док се ради програм емиртује 395 
сати; 

3. албански језик: телевизијски програми су емитовани у износу од 110 сати, а радио 
програм у износу од 5.167 сати; 

4. мађарски језик: телевизијски програми емитовани су у износу од 1.183 сати, а 
радио програм у износу од 21.713 сати; 

5. ромски језик: телевизијски програми емитовани су у износу од 848 сати, а радио 
програми у износу од 2.265 сати; 

6. русински језик: телевизијски програми емитовани су у износу од 261 сат, а радио 
програми у износу од 1.848 сати; 

7. словачки језик: телевизијски програми  емитовани у износу од 266 сати, а радио - 
прграми у износу од 7.582 сата; 

8. укарајински језик: телевизијски програми емитовани у износу од 16 сати, а радио 
прграми у износу од 105 сати;  

9. остали језици: телевизијски програми емитовани су у износу од 34.309 сата, а 
радио програми у износу од 6.496 сата. 

 
514. Што се тиче броја и распрострањености медија, према Водичу кроз медије 
Југославије у СРЈ је  постојало 235 телевизијских програма, 504 радио програма и 641 
серијских публикација. 
 

 
Члан 20. 

 
 
А) Забрана пропаганде рата 
 
 
515. У складу са чланом 78. став 1 тачка 3. Устава СРЈ, Савезна скупштина је  
одлучивала о рату и миру и проглашавању ратног стања, стања непосредне ратне 
опасности и ванредног стања. 
 
516. Сходно Уставној повељи државне заједнице Србија и Црна Гора Скупштина 
Србије и Црне Горе  доноси законе и друге акте о проглашењу и укидању ратног стања 
уз претходну сагласност скупштина држава чланица (члан 19). 
 
 
517. Према Кривичном закону Југославије  ( "Сл. лист СФРЈ" бр. 44/76, 36/77, 34/84, 
37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 45/90, 54/90 и "Сл. лист СРЈ" бр. 35/92, 16/93, 37/93, 24/94, 
61/01)позивање или подстицање на рат је кривично дело за које  је предвиђена казна од 
једне до 10 година затвора. 
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Б) Изазивање и подстицање националне, расне, верске или друге  
неравноправности 
 
518. Противуставно је и кажњиво свако изазивање и подстицање националне, расне, 
верске или друге неравноправности, као и изазивање и распиривање националне, расне, 
верске и друге мржње и нетрпељивости (члан 50. Устава СРЈ). 
 
519. Кривични закон СРЈ санкционише изазивање и распиривање националне, расне 
или верске мржње, раздора или нетрпељивости међу народима и националним 
мањинама који живе у СРЈ казном затвора у трајању од једне до 10 година (члан 134). 
Такође, овај закон  прописује да ће се свако ко на основу разлике у раси, боји коже, 
националности или етничком  пореклу, крши основна људска права и слободе признате 
од стране међународне заједнице, казнити затвором од шест месеци до пет година (члан 
154). 
 
 

Члан 21. 
 
 Слобода збора и мирног окупљања 
 
 
520. Грађанима је Уставом СРЈ била  зајемчена слобода збора и другог мирног 
окупљања, без одобрења, уз претходну пријаву надлежном органу. Грађанима се може 
привремено ограничити ова слобода одлуком надлежног органа ради спречавања 
угрожавања здравља и морала, или ради безбедности људи и имовине (чл. 40 Устава 
СРЈ).  
 
521. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама  гарантује 
слободу окупљања у члану 31. Сходно одредбама овог члана јамчи се право на слободу 
мирног окупљања. За окупљање у затвореним просторима није потребна претходна 
дозвола или пријава. За зборове и демонстрације на отвореном простору, законима 
држава чланица се може прописати обавеза пријављивања надлежном органу. Слобода 
окупљања може се, међутим, ограничити законима држава чланица ако је то неопходно 
ради заштите јавне безбедности, јавног здравља и морала, националне безбедности или 
заштите права других лица.  
 
522. Ову материју ближе одређују одредбе  Закона о окупљању грађана (Службени 
гласник РС" бр. 51/92). Окупљањем грађана сматра се сазивање и одржавање збора или 
другог скупа на за то примереном простору који је одређен актом општине (града) по 
месту одржавања скупа уз предходну пријаву надлежном органу унутрашњих послова. 
Скуп се може одржати на примереном простору и као јавни скуп у покрету, као 
кретање учесника на одређеном простору. Јавни скуп у покрету може се одвијати само 
непрекидним кретањем, осим на месту поласка и завршетка ( чл. 2. и 3. Закона о 
окупљању грађана). За одржавање реда на јавном скупу одговоран је сазивач. 
 
523. Заштиту личне и имовинске сигурности учесника јавног скупа и других грађана, 
одржавање јавног реда и мира, безбедности саобраћаја и друге послове који се односе 
на обезбеђивање јавног скупа обавља Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије. Комуналне услуге везане за одржавање јавног скупа обезбеђује надлежни орган 
општине, односно града. 
 
524. За одржавање јавног скупа није потребна дозвола већ пријава за одржавање јавног 
скупа коју сазивач подноси Министарству унутрашњих послова - организационој 
јединици на подручју одржавања јавног скупа, најкасније 48 сати пре времена за које је 
јавни скуп заказан. 
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525. Пријаву за одржавање јавног скупа у покрету сазивач подноси надлежном органу 
најкасније пет дана пре времена за које је јавни скуп заказан. Пријава мора да садржи 
програм и циљ јавног скупа, податке о одређеном месту, времену одржавања и трајању 
јавног скупа и податке о мерама које сазивач предузима за одржавање реда и о 
редарској служби коју ради тога организује, са проценом броја учесника јавног скупа. 
Пријава јавног скупа у покрету садржи и детаљно одређену трасу кретања, место 
поласка и место завршетка. Јавни скуп се сматра пријављеним подношењем потпуне 
пријаве. Јавни скуп који се одржава без претходне пријаве надлежни орган ће 
онемогућивати и предузети мере за успостављање јавног реда и мира. 
 
526.  Јавни скуп надлежни орган ће привремено забранити када је усмерен на насилно 
рушење уставом утврђеног поретка, нарушавање територијалне целокупности и 
независности  Републике Србије, кршење Уставом зајемчених слобода и права човека и 
грађанина, изазивање и подстицање националне, расне и верске нетрпељивости. О 
привременој забрани јавног скупа обавестиће сазивача најкасније у року од 12 сати пре 
времена за које је скуп сазван. 
 
527. Образложени захтев за одлучивање о забрани јавног скупа надлежни орган ће у 
року од 12 сати упутити месно надлежном Окружном суду. Окружни суд ће у року од 
24 сата од пријема захтева одржати претрес на који ће позвати подносиоца захтева и 
сазивача и донети решење. 
 
528. Окружни суд може решењем одбити захтев и поништити решење о привременој 
забрани или може изрећи забрану одржавања јавног скупа на које сазивач има право 
жалбе Врховном суду Србије. О жалби одлучује Веће Врховног суда Србије у року од 
24 сата од пријема жалбе. 
 
529. У периоду од 01. јануара 1992. до 30. септембра 2002. године на територији 
Републике Србије одржано је укупно 359.650 јавних скупова и донето само 58 решења 
о забрани одржавања јавних скупова, и то: 1992. -1; 1993. - 13; 1994. - 5; 1995. - 9; 1996. 
- 1; 1997. године – 8; 1999. године – 11; 2001 – 4 решења и 2002 – 6). Током 1998. и 
2000. године, нису доношена решења о забрани јавних скупова. Највећи број ових 
скупова забрањен је по основу чл. 11. ст. 2. Закона о окупљању грађана, док је 9 
скупова забрањено на подручју Секретаријата у Урошевцу са образложењем да се ради 
о скуповима са непријатељском садржином. У првој половини 1999. године 11 скупова 
је забрањено по основу уредбе о окупљању грађана за време ратног стања (Крушевац - 
9, Суботица и Чачак - по један).   
 
530. За време протестних окупљања грађана у организацији политичких странака 
коалиције “Заједно” током 1996/1997. године, припадници Посебних јединица полиције 
МУП-а Републике Србије су, по налогу тадашњег руководства МУП-а Републике, 
групно и неселективно примењивали средства принуде према демонстрантима. Ове 
јединице полиције су злоупотребљене, а идентификација припадника који су по 
наређењу употребљавали средства принуде врло су  отежана или чак немогућа јер су на 
пословима сузбијања демонстрација биле ангажоване пре  свега јединице полиције са 
подручја КиМ и подручја других секретаријата, чији руководиоци нису подносили 
извештаје о појединачној употреби средстава принуде.  
 
531. У периоду од 24. септембра до 12. октобра 2000. године, на територији Републике 
Србије, за време окупљања грађана (одржано је 915 јавних скупова у организацији 
Демократске опозиције Србије на којима је учествовало око 2.000.000 грађана) и 
приликом блокаде саобраћајница, два лица су изгубила живот, а 139 је повређено, од 
чега 33 припадника полиције. У највећем броју до повређивања грађана и припадника 
полиције и оштећења возила дошло је 05.10.2000. године, за време одржавања митинга 
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Демократске опозиције Србије испред Скупштине СРЈ у Београду где је дошло до 
протесних демонстрација грађана из целе Србије.  
 
532. У случајевима неправилне примене или прекорачења овлашћења службених лица 
у примени средстава принуде врло често се поставља питање накнаде причињене 
нематеријалне штете лицу према коме су мере примењене. Питање накнаде 
нематеријалне штете грађанима који су били изложени било ком облику злостављања 
услед прекорачења овлашћења у примени средстава принуде овлашћених службених 
лица Министарства унутрашњих послова Републике Србије решавано је искључиво у 
судском  (парничном) поступку по тужбама за накнаду штете које подносе оштећена 
лица, сагласно одредбама Закона о облигационим односима. Према томе, своја права на 
накнаду нематеријалне штете грађани искључиво остварују у судском поступку 
уколико се утврди да је њихов тужбени захтев основан и да се у конкретном случају 
радило о прекорачењу или неправилној примени овлашћења од стране припадника 
Министарства. Ово своје право грађани могу пред судом да остваре и без претходног 
обраћања овом Министарству за накнаду штете, односно без пријављивања оваквог 
понашања МУП-у. На основу правоснажне и извршне судске одлуке којом је потврђена 
основаност тужбеног захтева оштећеног и одређен износ накнаде за претрпљену штету  
Министарство извршава своју обавезу за исплату износа одређеног на име накнаде 
нематеријалне штете коју је суд утврдио. 
 
533. У периоду  2001 – октобар 2002. године, грађани су надлежним судовима поднели 
260 тужби за накнаду нематеријалне штете причињене им услед прекорачења 
овлашћења овлашћених службених лица у примени средстава принуде. До октобра ове 
године ово Министарство је поступило по 27  правоснажних и извршних судских 
одлука којима је наложена исплата причињене нематеријалне штете грађанима. О 
исходу осталих поступака по поднетим тужбама ово Министарство није, за сада, 
обавештено.      
 
 
 
 

Члан 22. 
 
А) Нормативно уређење 

 
  
534. Чланом 40. Устава СРЈ била је зајемчена слобода политичког, синдикалног и 
другог организовања и деловања и без одобрења,  а уз упис у регистар код надлежног 
органа. Истим чланом било је  забрањено деловање које има за циљ насилно мењање 
уставног поретка, нарушавање територијалне целокупности Републике, кршење 
зајамчених слобода и права човека и грађанина и изазивање и подстицање националне, 
расне и верске нетрпељивости и мржње. Према члану 12. став. 2 Устава законом се 
може прописивати начин остваривања појединих слобода и права кад је то неопходно 
за њихово остваривање. 
 
535. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама, одредбама 
члана 32, утврђује да свако има право на слободу удруживања, укључујући и право да 
не буде члан неке организације. Политичке и друге организације се оснивају без 
претходног одобрења, уписом у регистар код надлежног органа. Право на слободу 
удруживања може се ограничити законима држава чланица, ако је то неопходно ради 
заштите јавне безбедности, јавног здравља и морала, националне безбедности или 
заштите права других лица. Организације чије је деловање усмерено на насилно 
рушење уставног поретка, укидање зајамчених људских права или изазивање расне, 
националне или верске мржње могу се забранити одлуком надлежног суда.  
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536. Област удруживања грађана, као један од основних сегмената људских права у 
оквиру корпуса људских права, на нивоу СЦГ је регулисана Законом о удруживању 
грађана у удруђења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају 
за територију СРЈ ("Сл. лист СФРЈ" бр. 42/90). Овим законом је омогућено како 
удруживање грађана у најширем смислу речи тако и политичко организовање у СРЈ. 
 
537. На нивоу Републике Србије област политичког организовања регулисана је 
Законом о политичким организацијама  Републике Србије ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр. 37/90, 30/92, 53/93, 48/94), а област друштвених организација и удружења 
грађана Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана Републике 
Србије ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 24/82, 39/83, 17/4, 50/84, 45/85, 12/89 , 
53/93, 67/93, 48/94). 
 
538.  Законом о министарствима ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 27/2002) утврђена 
је надлежност Министарства за државну управу и локалну самоуправу да обавља 
одређене послове државне управе, а између осталог и послове који се односе на 
политичко и друго организовање, изузев синдикалног организовања.  
 
539. Имајући у виду да је Закон о удружењима у скупштинској процедури регистре 
друштвених организација и удружења грађана и даље води Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије. 
  
 
 
Б) Удружења грађана, друштвене и политичке  организације 
 

• СРЈ 
 

540. Удружење грађана и друштвену организацију, сходно Закону о удруживању 
грађана у удржења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају 
за територију СРЈ, може основати најмање 10 грађана СРЈ који имају бирачко право, 
док политичку организацију може основати најмање 100 грађана СРЈ(члан 9). 
 
541. Чланом 2. Закона прописано је да се не могу оснивати организације чији су 
програмски и статутарни циљеви и начин њиховог остваривања усмерени на: насилно 
рушење уставом утврђеног уређења, угрожавање територијалне целокупности и  
независности земље, кршење Уставом СРЈ зајамчених слобода и права грађанина, 
распиривање националне, расне и верск мржње и нетрпељивости. 
 
542. За формирање удружења грађана, друштвених и политичких организација није 
потребна претходна дозвола ни одобрење надлежног органа.. Организације се оснива 
на скупштини оснивачна, на којој доноси одлуку о оснивању и статут. Политичка 
организација доноси и своју програмску орјентацију, односно  програм. Организација 
нема право да делује пре уписа у регистар. 
 
 

• Република Србија 
 

543. Сходно Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана Републике 
Србије у овој републици друштвену организацију и удружење грађана може основати 
најмање 10 пунолетних грађана. 
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544. За формирање удружења није потребна дозвола ни одобрење надлежног органа. 
Друштвена организација и удружење грађана може основати најмање 10 грађана, 
сагласно члану 27. став 1. Закона, на оснивачкој скупштини на којој оснивачи доносе 
одлуку о оснивању и општи акт - Статут којим се уређују питање унутрашње 
организације рада и међусобни односи чланова удружења. Иначе, овим Законом  је 
регулисано оснивање удружења која немају политички, привредни и синдикални 
карактер. Ова удружења се региструју по одредбама других закона и код других 
надлежних органа.   
 
545. Област политичког организовања је регулисана Законом о политичким 
организацијама ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 3790/90, 30/92, 53/93, 67/93, 
48/94).Садржина и вођење регистра политичких организација регулисана је 
Правилником о садржају и начину вођења регистра политичких организација ("Сл. 
гласник Републике Србије" бр. 33/90). 

 
546. Политичка организација, у смислу Закона, самостална је и добровољна 
организација грађана (странка, партија, удружење, савез, покрет или друга 
организација) образована ради остваривања политичких циљева. Политичку 
организацију може основати најмање  100 пунолетних грађана. Уписом у регистар 
политичка организација стиче својство правног лица.  Политичка организација уписује 
се у регистар даном подношења пријаве надлежном органу. 
 
547. Акт  оснивању садржи имена оснивача, назив, седиште и основне политичке 
циљеве политичке организације, привремени орган и име лица овлашћеног да поднесе 
пријаву за упис у ретистр  политичких организација.  
  
548. У регистар се уписују следећи подаци: редни број уписа; назив политичке 
организације; седиште и адреса полтичке организације; лично име и адреса лица 
овлашћеног да поднесе пријаву за упис у регистар; лично име лица овлашћеног да 
заступа и представља политичку организацију; датум и време уписа у регистар и број 
решења о упису; одбацивање пријаве; подаци о предлогу за забрану рада и мери 
привремене забране рада политичке организације; подаци о брисању из регистра. У 
регистар се не могу уписати две или више политичких организација под истим 
називом.  
   
549. Пријаву за упис у регистар надлежном органу подноси овлашћено лице. Уз 
пријаву за упис у регистар се подносе потписане изјаве најмање 100 оснивача 
(пунолетних грађана) да желе да оснују одређену политичку организацију и њихови 
изводи из матичне књиге рођених, односно личне карте; акт о оснивању политичкие 
организације. Надлежни орган дужан је да решење о упису у регистар донесе у року од 
30 дана од дана подношења пријаве. Ако у наведеном року надлежни  орган не донесе 
решење о упису, или решењем не одбаци пријаву, сматра се да је упис извршен.. 
 
552. Политичка организација престаје са радом када донесе одлуку о престанку рада, 
ако се број чланова смањи испод броја одређеног за оснивање организације и ако јој је 
правоснажном одлуком забрањен рад. Када се испуне услови за престанак рада 
надлежни орган донеће решење о брисању из регистра.  
 
553. Политичкој организацији забраниће се рад: ако делује ради насилног рушења 
уставом утврђеног уређења; ако ради ради распиривања националне, расне, или верске 
мржње или нетрпељивости; ако  у своје чланство и деловање укључи малолетнике или 
злоупотреби у политичке сврхе; ако се учлани у међународну организацију или 
удружење које делује  ради напред наведених циљева.  
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554. Надлежни орган решењем одбацује пријаву за упис ако нису поднети акти, 
односно докази предвиђени за упис, као  и када је пријављен назив политичке 
организације којим се вређа јавни морал, односно када је у Регистар уписана политичка 
организација са истим називом. 
 
555. Упис промене одређене чињенице или податка уписаног у регистар врши се у 
одговарајућој рубрици регистарског  листа, непосредно испод основног уписа који се 
прецртава косом црвеном линијом. 

  
556. Против решења може се тужбом покренути управни спор пред Врховним судом 
Србије у року од тридесет дана од дана пријема решења.  
 
557. Регистар  политичких организација води се од 27. јула 1990. године и до новембра 
2002. године уписано је 252 политичке организације. 

 
558. Из Регистра је брисано само 9 политичких организација и то на основу 
обавештења лица које је заступало и представљало политичку организацију, а на 
основу одлуке о престанку рада и с обрзиром на то да се број чланова смањио испод 
броја потребног за оснивање полтичке организације, што значи да ни једној политикој 
организацији није забрањен рад. 
  
559. На донета решења о упису промене података у Регистар незадовољне странке 
покртетале  су тужбом управни спор пред Врховним судом Србије. Највећи број тужби 
је одбијено, а  уколико су тужбе уважене , а решења Министарства поништена, 
поступајући по примедбама и сугестијама Врховног суда Србије донесени су нови 
управни акти. 

 
560. Приказ броја регистрованих политичких организација од 1990. до новембра 2002. 
године је следећи: 

 
 

1990
. 
 

 
1991

. 

 
1992

. 

 
1993

. 

 
1994

. 

 
1995

. 

 
1996

. 

 
1997
. 

 
1998
. 

 
1999
. 

 
2000
. 

 
2001
. 

 
2002
. 

 
54 

 

 
15 

 
28 

 
14 

 
9 

 
6 

 
10 

 
26 

 
12 

 
16 

 
23 

 
20 

 
19 

   
 
561. Имајући у виду, да Законом о политичким организацијама није прописано да 
надлежни орган који води Регистар без захтева овлашћеног лица брише одређену 
политичку организацију,  иако већ дуже времена не делује, или врши промену података 
који се уписују у Регистар (назив, седиште, лице овлашћено за заступање и 
представљање) , иако су одређене чињенице опште познате, Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу Републике Србије ради ажурирања података у Регистру 
упутило је августа и септембра 2002. године (до тада 244) регистрованим политичким 
организацијама, допис да обавесте министарство да ли је од оснивања било промена 
које се у уписују у Регистар. По допису је поступило само 141 политичка организација 
 
562. С обзиром да поменути закон не одражава реално постојеће политичке опције на 
сцени Републике Србије, као и чињеницу да су либерална решења  постојећег закона 
(број оснивача) дала искривљену слику вишестраначја што је резултирало да код 
већине грађана  изазове отпор према већ регистованим политичким организацијама.  
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563. Имајући у виду да Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана 
донет 1982. године нију у складу са уставним уређењем тадашње СРЈ, као и да је Закон 
у више наврата новелиран с тим што поледње измене и допуне датирају из 1989. 
године, након чега су мењани само новчани износи у казненим одредбама, Влада 
Републике Србије упутила је Народној скупштини Предлог закона о удружењима. 
Сагласно томе, начин остваривања уставне слободе организвоања и деловања грађана 
ради остваривања заједничких уставом допуштених циљева потребно је ускладити са 
уставним поретком. Истовремено, циљ предложеног  закона је и усаглашавање са 
стандардима утврђеним у Међународном пакту о грађанским и политичким правима и 
у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.  

 
 

В) Органи  надлежни за вођење регистра 
 
564. Регистар удружења грађана, друштвених и политичких организација које су 
основане темељем  Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације 
и политичке организације које  се оснивају за територију СРЈ води савезни органи 
управе надлежан за послове правосуђа и управе, односно Савезно министарство 
правде. 
 
565. Даном уписа у Регистар удружења, друштвених и политичких организација које се 
оснивају за територију СРЈ, удружења и организације стичу својство правног лица. 
Надлежни савезни орган дужан је да у року од 15 дана од подношења пријаве упише у 
Регистар оранизацију, ако је основана у складу са Законом и о томе донесе решење 
(члан 13). 
 
566. Начин вођења Регистра и образац за вођење удружења, друштвених и политичких 
организација прописан је Правилником о начину вођења Регистра удружења, 
друштвених и политичких организација које се оснивају за територију СРЈ, као и 
образац за вођење тог регистра ("Сл. лист СФРЈ", бр. 45/90). 
 
567. Према подацима крајем 2002. године у  Регистар удружења, друштвених и 
политичких организација које се оснивају за територију СРЈ уписано је око 4800 
удружења грађана и 623 друштвених организација и 152 политичких организација. 
 
568. Друштвене организације и удружења грађана које су основане на основу Закона о 
друштвеним организацијама Републике Србије делују на територији  Србије. 
Садржина, начин уписа и вођење регистра регулисано је Уредбом о регистрацији 
друштвених организација и удружења грађана ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 
57/82). 
 
569. Регистар води републички орган управе надлежан  за унутрашње послове општине 
на чијој територији се налази седиште организације, односно удружења, односно 
савеза.  Даном уписа у Регистар наведени правни субјекти могу почети са радом и 
стичу својство правног лица (чл. 10. ст. 3. и чл. 35. ст. 1. Закона). Надлежни орган 
унутрашњих послова дужан је да у року од 30 дана од дана подношења захтева за упис 
одлучи о упису у Регистар, што значи да је у употреби систем одобрења за упис у 
Регистар друштвених организација и удружења грађана.  
 
570. Надзор над законитошћу удружења грађана врше органи управе који воде Регистар 
удружења грађана. Удружење неће бити уписано у регистар, односно, његов рад ће се 
забранити уколико се слобода удруживања користи ради: угрожавања независности 
земље, кршења уставом зајемчених слобода човека и грађанина, угрожавања мира и 
равноправне међународне сарадње, вршења притиска на грађане у погледу њиховог 
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националног определења или ако се слобода удруживања користи на начин којим се 
вређа морал.  
 
571. Према подацима из 2000. године на територији Републике Србије регистровано је 
19.189 друштвених организација и удружења грађана, од чега више од 4.000 у 
Београду. 
 
Г) Синдикално организовање 

 

572. Нашим правним  нормама се, у  складу  са међународним  правилима  УН 
и актима МОР   и  преузетим  обавезама наше  земље са  ратификацијом  ових  
аката, Конвенције бр . 87 о синдикалним  слободама и заштити синдикалних  
права из 1948. године,  Конвенције  МОР бр.  98 о правима  радника на  
организовање и  колективне преговоре из  1949. године, а  касније  и  
Конвеницјом  бр. 135 о радничким  представницима  из 1971. године  уређује  
област  синдикалног  организовања. Чланом  41. став 1. Устава СРЈ се  
грађанима  се јамчила слобода  синдикалног  удруживања и деловања, без 
одобрења, уз упис код надлежног  органа . Ставом  2. било је прописано  да  
се синдикати  оснивају  ради заштите права  и унапређења професионалих  и  
економских  интереса  њихових чланова. Сличне одредбе садржи и Устав  
Републике  Србје. Чланом  42. Устава уређено  је да право  на  синдикално  
организовање немају  прфесионални  припадници  војске и полиције  СРЈ 

573. Као што то не чини ни савезни Закон о основама радних односа, ни републички 
закон из области рада не уређује начин оснивања, односно уписа синдиката у регистар. 
Подзаконским прписима  Републике Србије се само ближе уређује поступак уписа у 
регистар синдиката, који се (за синдикате на републичком нивоу организовања) води 
код републичког министарства за послове рада.10  

574. Утврђивање доњег лимита у погледу броја чланова као услова за образовање 
синдиката (односно удружења послодаваца) свакако да је дискутабилно и 
проблематично с апекта одредби Конвенције бр. 87. 

575.  Потребно је да се, као што је то учињено у Конвенцији бр. 87( а слично и у 
Конвенцији 97), истим правни актом предвиде услови за удруживање како запослених, 
тако и послодаваца. То треба да буде предмет одредби радног законодавста, што сада 
није случај ни на савезном, ни на републичком нивоу.  

576. Правну гаранцију остваривања синдикалних слобода и аутономију синдикалних 
организација и њено деловање представља то да синдикат, као правно лице, не може 
распустити држава нити обустављати његово деловање. Чланом 42. Устава СРЈ било је 
утврђено у којим је случајевима забрањено деловање политичких, синдикалних и 
других организација (само оно које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, 
нарушавање територијалне целокупноти СРЈ, кршење зајамчених слобода и права 
човека и грађанина или изазивања националне, расне, верске и друге нетрпељивости и 
мржње). 

 

 

 

 

                                                           
10 У Републици Србији, сходно члану 177. Закона о раду, министар  за послове рада је овлашћен 
за доношење подзаконског акта (Правилник о упису синдикалних организација у регистар) 
којим прописује начин уписа у регистар синдиката). 
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577. Чланом  4. став 1. Закона о основама радних односа је уређено да запослени, 
непосредно или преко својих представика, имају право на учешће у управљању, 
преговарање, информисање и изражавање својих ставова о битним питањима из 
области радних односа. Чланом 6. став 1 је уређено да је послодавац дужан да омогући 
представнику синдиката да, учествује у поступку утврђивања права, обавеза  и 
одговрности запослених које проистичу из закона и колективног уговора. Међутим, ово 
право није апсолутно, јер и предствник синдиката ужива посебну заштиту само 
уколико поступа у складу са законом и колективним уговором. 

578. Наше позитивно право пружа основе за успостављање синдикалног плурализма. 
Без обзира на изложене недостатке, у примени је систем пријаве уписа у регистар, без 
доношења одлуке о издавању одобрења. Сви синдикати који су уписани у регистар 
имају својство правног лица.  

579. У нашем правном систему не постоји дискриминација у области запослења,  
сходно члану 1. Конвнције бр. 98.  Наш закон ништа не говори о могућности уношења 
у колективне уговоре "клаузуле синдикалне сигурности", према којој би запошљавање 
у извесним професијама било ограничено на чланове синдиката који су потписници 
колективног уговора. Таквих случајева за сада нема ни у пракси. Такође, нема 
нормативних претпоставки према којима би послодавац  могао да примењује 
дискриминацију према запосленима због њихове припадности (одређеном) синдикату. 
Међутим, у пракси има случајева да се према члановима одређеног синдиката од стране 
поједних послодаваца примењују дискриминаторне мере (распоред на друге послове, 
неповољније зараде, отказ уговора о раду), на пример  због учешћа у штрајку или неког 
другог вида синдикалног деловања.  

580. За разлику од савезног Закона о основама радних односа, који не утврђује који се 
синдикат сматра овлашћеним за колективно преговарање, односно закључивање 
колективног уговора, нити одређује субјекте који су овлашћени за његово закључивање 
(на републичком или савезном нивоу) Закон о раду Републике Србије из 2001. године 
уређује да колективни уговор закључују послодавац или репрезентативно удружење 
послодаваца и репрезентативни синдикат. Чланом 137. овог закона се утврђује да се 
репрезентативност  синдиката одређује: уписом у регистар и према броју чланова. Тиме 
се чини значајан помак у смислу напуштања принципа једног, већинског синдиката и 
увођења система репрезентативног синдиката (једног, или више њих). 

 
 
 

Члан 23.  
 
 
А) Право на закључење брака 

581. Право на закључење брака се у СЦГ  признаје, како југословенским држављанима, 
тако и страним држављанима.  

582. У складу са тим, прописи Републике Србије закључење брака третирају као опште 
право, као уређену заједницу живота жене и мушкарца која настаје на основу њихове 
сагласности да ступе у брак изјављене пред надлежним органом на начин прописан 
законом, при чему околност да су један или оба будућа брачна друга страни 
држављани, има значаја само у додатној документацији коју морају приложити ради 
утврђивања њиховог идентитета и испуњења услова за закључење брака.  
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583. Услови за закључење и пуноважност брака уређени су Законом о браку и 
породичним односима Републике Србије ("Сл. лист СФРЈ" бр. 22/80, 11/88 и "Сл. лист 
СРЈ" бр. 22/93, 25/93, 35/94, 29/2001) 

584. Наведеним законом уређене су позитивне и негативне претпоставке за закључење 
брака, као и брачне забране. Позитивно одређене претпоставке за настанак пуноважног 
брака су пунолетство (18 година живота), различитост полова, сагласна изјава воље 
будућих брачних другова, законска форма закључења брака и закључење брака у циљу 
заједнице живота, док су негативне претпоставке за пуноважност брака, односно 
брачне сметње: брачност, неспособност за расуђивање, сродство, малолетство и мане 
воље (принуда и заблуда). Овим законом уређена је само једна брачна забрана - 
старатељство.  

585. У вези са условима за закључење брака са иностраним елементом потребно је 
навести да се у нашој земљи примењује принцип да се услови за закључење брака 
процењују по националном закону будућих брачних другова (леx натионалис), тако да 
сваки од брачних другова мора испуњавати услове по праву државе чији је 
држављанин. Међутим, и када постоје услови за закључење брака по праву државе чији 
је држављанин лицу које жели да закључи брак пред надлежним органом у Републици 
Србији, неће се дозволити закључење брака ако, у погледу тог лица, постоје по Закону 
о браку и породичним односима сметње које се односе на ранији брак, сродство и 
неспособност за расуђивање. 

586. Иначе, у области брачног права, у оквиру Хашке конвенције за међународно 
приватно право закључена је, између осталих, Конвенција о пристанку на брак, о 
минималној старости за склапање брака и о регистровању бракова (1962), коју је СРЈ 
ратификовала.  

587. Поступак за закључење брака уређен је, такође, Законом о браку и породичим 
односима и Правилником о раду матичара у поступку закључења брака из 1993. године. 
Према наведеним прописима лица која намеравају да закључе брак пријављују 
матичару своју намеру усмено или у писменом облику. Приликом усмене пријаве, 
матичар утврђује идентитет и пребивалиште лица која намеравају да закључе брак 
увидом у личну карту, а по писмено поднетој пријави матичар поступа у складу са 
законом којим је уређен општи управни поступак. Лица која намеравају да закључе 
брак прилажу уз пријаву изводе из матичне књиге рођених, а ако је то потребно и 
доказе о ослобађању од брачних сметњи, односно забрана. Ако је лице које намерава да 
закључи брак страни држављанин, приложиће извод из матичне књиге рођених 
(прописно легализован за употребу у нашој земљи), уверења о слободном брачном 
стању (тзв. нулла оста) у коме треба да буде назначено да нема сметњи, по прописима 
државе чији је држављанин то лице, да може закључити брак са особом чије се име 
такође у уверењу треба навести, фотокопију пасоша и доказ о привременој пријави 
боравка у земљи.  

588. Са лицима која намеравају да закључе брак матичар, без присуства јавности, 
обавља разговор у коме их упознаје са брачним сметњама и забранама за закључење 
брака и правним последицама за случај да се брак закључи и поред њиховог постојања. 
У разговору матичар препоручује лицима која намеравају да закључе брак да се до дана 
закључења брака узајамно обавесте о стању здравља, да посете брачно саветовалиште и 
упознају се са стручним мишљењем о условима за развој складних брачних и 
породичних односа, као и да посете здравствену установу ради упознавања са 
могућностима и предностима планирања породице, као и са законским могућностима 
да се споразумеју о њиховим будућим презименима. Пре закључења брака матичар ће 
прочитати сачињен записник о пријави закључења брака лицима која желе да ступе у 
брак, који потписују матичар и лица из пријаве. Брак се закључује на свечан начин у 
нарочито одређеној просторији. Закључење брака матичар, без одлагања, уписује у 
матичну књигу венчаних, чита упис брачним друговима и сведоцима и констатује у 
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матичној књизи венчаних да је упис прочитан. Брачни другови потписују упис у 
матичну књигу венчаних новим презименима, а након тога се потписују и сведоци. По 
завршеном упису, матичар издаје извод из матичне књиге венчаних.  

589. Већ је наведено да се за закључење брака захтева нарочита, свечана форма, а да је 
законска форма закључења брака једна од претпоставки за пуноважност брака. У вези 
са тим, треба навести да је Законом о браку и породичним односима Републике Србије, 
као владајућа форма закључења брака - грађански брак, као најзаступљенија форма 
брака у савременом праву, која се огледа у томе што се правно браком сматра само 
брак који је закључен пред надлежним државним органом и у поступку који је 
предвиђен законом. Осим тога, у члану 64. Закона наводи се да лица која врше венчање 
по верским прописима не могу обавити венчање док им супрузи не докажу изводом из 
матичне књиге венчаних да су закључили брак. 
 
 
Б) Развод брака 
 
590. Закон о браку и породичним односима Републике Србије предвиђа само два 
бракоразводна узрока: 1) озбиљан и трајан поремећај брачних односа; 2) споразумни 
развод брака. 
 
591. У Закону се тежиште преноси  са испитивања узрока на испитивање последица, са 
испитивања кривице на утврђивање да ли је брак изгубио смисао или није, са 
субјективне оцене једног брачног друга на објективну процену суда и стручних служби 
(орган старатељства) које са њим сарађују. Тиме је обезбеђен равноправни статус 
супружника у поступку развода. 
 
592. Пошто је руководни принцип у породичном праву интерес детета, суд и сви 
учесници у бракоразводном спору морају водити рачуна о овој значајној чињеници, 
нарочито код споразумног развода , где суд може  и да одбије предлог за споразумни 
развод ако то захтевају интереси детета. 
 
593. Надлежни суд, доносећи у брачном спору пресуду којом се брак разводи, истом 
пресудом одлучује о чувању и васпитању заједничке деце. Суд испитује све одлучујуће 
околности случаја, а послебно се Законом уређује његова обавеза да прибави мишљење 
и предлог органа старатељства. 
 
594. Без обзира на то што дете  има право да живи са оба родитеља, то по престанку 
брака више није могуће. Суд може одлучити: 1) да сва деца остану на чувању и 
васпитању код једног родитеља; 2) да нека остану код мајке, а нека код оца; 3) да сва 
буду поверена неком трећем лицу или установи. Ирелевантне чињенице приликом 
доношења оваквих одлука су: пол родитеља, национална припадност, држављанство и 
сл. Донету одлуку, суд може на захтев једног родитеља или органа старатељства 
изменити, ако то захтевају промењене прилике. Родитељ коме дете није поверено, има 
право на одржавање личних односа са њим. Ово је истовремено и право детета.  
 
595. Питање одржавања личних односа са дететом бивши брачни другови решавају 
спразумно, али и суд може пресудом о престанку брака уредити одржавање личних 
односа детеа са родитељем који не врши родитељско право, ако околности конкретног 
случаја то захтевају. 
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Закључени и разведени бракови у  СРЈ у периоду 1990-2000. године 
Година Закључени бракови Разведени бракови 
1992 59522 6767 
1993 58172 7040 
1994 56050 6657 
1995 56534 7569 
1996 52949 7419 
1997 52210 7378 
1998 51194 7305 
1999 49122 6660 
2000 54452 8085 
Табла 8. Савезни завод за статистику, саопштење 035 
 
 
В) Ванбрачна заједница 
 
 
596. Заштита односа у ванбрачној заједници није једнака оној у брачној заједници. 
Међутим, односи између родитеља и деце правно су изједначени, без обзира да ли су 
деца рођена у браку или ван брака.   
 
597. Закон о браку и породичним односима Републике Србије (у односу на брак) штити 
ванбрачну заједницу (када су у питању односи имеђу ванбрачних партнера). Овај закон 
признаје ванбрачној заједници само имовинска дејства и то само после њеног 
престанка, ако су испуњена два услова: 1) општи услов, да не постоје никакве семтење 
предвиђене законом за закључење брака; 2) посебни услови, различити у зависности од 
врст имовинског права (издржавање, деоба заједничке имовине). 
 
598. За расправљање ових питања важе истоветна правила као у случају престанка 
брака. Закон изричито предвиђа да ванбрачна заједница неће производити дејства ако 
су у време њеног заснивања постојале брачне сметње, осим ако је нека од њих у 
међувремену престала.  
 
599. Ванбрачна заједница не производи правне последице на личне односе партнера. 
  
600. Кривична дела против брака и породице11 
 
 
 

Члан 24. 
  
А) Мере којима се спречава  учешће деце  у оружаним сукобима 
 
601. Конвенција о правима детета је инкорпорирана у југословенски правни систем 
1990. године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори" бр. 15/90).  Такође, СРЈ је  током  
2002. године  ратификовала и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним 
сукобима  ("Сл. лист СРЈ- Међународни угооври" бр. 22/02).  
 
602.  За случај рата или другог оружаног сукоба, кривичним законодавством прописана 
је забрана поступања према учесницима у сукобу и становништву сукобљене земље, 
које представља игносрисање основних људских права и слобода. Овде је реч о 

                                                           
11 Табела 9 - Кривична дела против брака и породице из КЗРС за 2000 и 2001. годину 
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кривично-правној заштити по међународном праву, па већина кривично-правних норми 
упућује, код описа кривичног дела, на међународно право. 
 
603. Поред тога, заштита деце од учешћа у оружаним сукобима обезбеђена је и 
прописима о Војсци Југославије и вршењу војне обавезе. Овим прописима утврђена је 
доња граница за упућивање лица на служење војног рока и она износи 21 годину. 
Изузетно, регрут може на свој захтев бити упућен на служење војног рока и пре 
навршене 21 године, али не и пре навршених 18 година живота. 
 
 
Б) Пунолетство детета 
 
604. Физичко лице постаје потпуно пословно способно када наврши 18 година живота. 
Потпуна пословна способност може се стећи пре пунолетства, по дозволи 
ванпарничног суда, када малолетно лице између 16-те и 18-те године закључи брак. 
Док не наврше 14 година живота малолетна лица су потпуно пословно неспособна. 
Малолетницима између 14-те и 18-те године живота признаје се делимична пословна 
способност. То значи да они сами могу вршити правне послове, али је за њихову 
пуноважност, изузев послова мањег заначаја, потребно одобрење родитеља, односно 
стараоца, а за послове које не може родитељ, односно старалац сам да преузме (нпр. 
отуђење или оптерећење имовине малолетника) потребно је и одобрење орана 
статељства. Дете старије од 16 година може направити тестамент, ако је способно за 
расуђивање (ова способност се претпоставља), може признати очинство, односно 
материнство, односно сагласити се са признањем очинства или материнства. За 
усвојење детета старијег од 10 година, потребана је и његова сагласност. Престанак 
детета старијег од 10 година, потребан  је и за промену његовог имена. 
 
605. Малолетник до навршене седме године не одговара за штету коју проузрокује 
(деликт). За ову штету одговарају његови родитељи, без обзира на кривицу. 
Малолетник од навршене 7 до 14-те године одговара за штету, ако је у моменту 
проузроковања исте био способан за расуђивање. Ова способност се не претпоставља, 
него се мора доказати. Ако се не докаже његова способност за расуђивање, за штету 
одговарају његови родитељи, осим ако докажу да је штета настала без њихове кривице. 
Малолетно дете које је навршило 14 година, одговара за штету по општим правилима о 
одговорности за штету, дакле деликтно је способно. 
 
606. Када је реч о кривичној одговорности малолетника, у кривичном законодавству  
СРЈ и Републике Србије посебна пажња се посвећује малолетничкој деликвенцији, 
изналазе се посебне мере које су прилагођене специфичностима узраста и психичке 
развијености малолетних учинилаца кривичних дела. Посебна глава Кривичног закона 
Југославије посвећена је општим правилима која се односе на одговорност и 
кажњавање малолетника и васпитне мере, као основне санкције које се примењују 
према малолетним учиниоцима кривичних дела. Та општа правила детаљније су 
разрађена у Кривичном закону Републике Србије. 
 
607. Правило је да се према деци млађој од 14 година не могу изрицати кривичне  
санкције. Млађим малолетницима, а то су деца која су навршила 14, а нису још 
навршила 16 година, могу се изрећи само васпитне мере (дисциплинске мере, мере 
појачаног надзора и заводске мере). Ово је у складу са општом сврхом кривичних 
санкција која има за циљ да обезбеди васпитање, осносно преваспитање малолетника и 
њихов правилан развој. То се остварује пружањем заштите и помоћи малоленим 
учиниоцима кривичних дела, вршењем надзора над њима, над њиховим стручним 
оспособљавањем и развијањем њихове одговорности. 
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608. Казна малолетничког затвора предвиђена је као строги изузетак и може се изрећи 
само малолетнику који је у време извршења кривичног дела навршио 16, а није 
навршио 18 година (старији малолетник) и само под следећим условима : 1) да је 
старији малолетник извршио кривично дело за које је прописана казна тежа од 5 година 
затвора; 2) да је кривично одговоран; 3) да због тешке последице дела и високог 
степена кривичне одговорности не би било оправдано изрећи васпитну меру. Ови 
услови су кумулативни. 
 
609. Слично је регулисана и прекршајна одговорност малолетника. У погледу 
прекршајне одговорности важе исте старосне границе као код кривичне одговорности и 
основана санкција је васпитна мера. Казна затвора малолетнику који је учинио 
прекршај предвиђена је као изузетак и изриче се према строго утврђеним 
критетријумима само старијим малолетницима. Ова казна не може се изрећи у трајању 
дужем од 15 дана, нити се новчана казна може заменити затвором у дужем трајању од 
15 дана. 
 
610. Начелно, законска норма предвиђа могућност изрицања казне ( у кривичном или 
прекршајном поступку) само старијим малолетницима. Аналогно томе, притвор се не 
може одредити лицу млађем од 16 година. Када је у питању изрицање васпитне мере 
институционалног карактера (заводске мере: упућивање у васпитну установу, 
упућивање у васпитно-поправни дом и упућивање у специјалну установу), доња 
старосна граница износи  14 година. 
 
 
 

Малолетни корисници социјалне заштите са асоцијалним понашањем 
1995.год 1996.год 1997.год. 1998.год. 1999.год. 2000.год. 
2599 2491 2368 ж1902 1744 1890 
Табела 10. Статистички билтен/Соцвијална заштита за 1999, 2000 годину) 
 
 

Малолетни корисници социјалне заштите/ малолетни преступници испод 14 година 
1995.год. 1996.год. 1997.год. 1998.год. 1999.год. 2000.год. 
1827 1826 1804 1502 1524 1407 
Табела 11. Статистички билтен/Соцвијална заштита за 1999, 2000 годину) 
 
 

Малолетни корисници социјалне заштите / млађи малолетни преступници 
1995.год.  1996.год. 1997.год. 1998.год. 1999.год. 2000.год. 
3051 3095 3262 2798 2798 264 
Табела 12. Статистички билтен/Соцвијална заштита за 1999, 2000 годину) 
 
 

Малолетни корисници социјалне заштите / старији  малолетни преступници  
1995.год. 1996.год. 1997.год. 1998.год. 1999.год. 2000.год. 
9139 9543 8806 7302 6940 7327 
Табела 13. (Статистички билтен/Соцвијална заштита за 1999, 2000 годину) 
 
611. Према подацима са којима располаже  Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије , на територији  ове републике присутна је тенденција пада укупног 
броја кривичних дела која изврше малолетници и смањеног учешћа малолетничког у 
укупном криминалитету. Највеће учешће кривичних дела малолетника у укупном броју 
извршених кривичних дела забележено је 1993. године (15%), да би се, упоредо са 
тенденцијом смањења укупног криминалитета, смањивало и учешће малолетничког у 
укупном криминалитету. У 2001. години ово учешће је  износило  10,3%. Такође, почев 
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од 1993. године перманентно је смањивано и учешће малолетних учинилаца у укупном 
броју пријављених учинилаца кривичних дела (са 23,9% у 1992., на 19,8% у 1993. до 
12,2% у 2001. години).  
 
612. Из наведеног је евидентно да, с обзиром на проценат учешћа кривичних дела 
извршених на штету деце у укупном криминалитету (2,6%), деца односно малолетници 
нису криминалитетом посебно угрожена старосна категорија, као и да се не може 
говорити о експанзији малолетничког криминалитета. Међутим, последњих година је 
израженија појава угрожености малолетника, па чак и деце,  од наркоманије, која је све 
присутнија и међу школском децом. Из тих разлога, Влада Републике Србије покренула 
је свеобухватну акцију под називом "Школа без дроге" којој се прикључило и  
Министарство унутрашњих послова Републике Србије. У том контексту, заједно са 
Министарством просвете Републике Србије појчана је безбедносна и укупна заштита 
деце у васпитно-образовним установама и успостављен институт тзв. школски 
полицајац у најугроженијим школама. Такође, отворена је и акција појачане контроле 
забране продаје и точења алкохолних пића малолетним лицима.  
 
 
В) Законско право на рад 
 
613. Дете стиче радну способност са навршених 15 година живота, што значи да може 
засновати радни однос. Сагласно томе, припадају му сва права на раду и по основу 
рада, као и право да располаже својом зарадом и имовином коју је стекло својим радом, 
уз обавезу да доприноси за своје издржавање.  
 
Мере заштите деце која су  лишена породичног окружења 
 
614. У члану 147. Закона о браку и породичним односима Републике Србије утврђен је 
појам "детета без родитељског старања". Дететом без родитељског старања сматра се 
дете које нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или нестали  и чији 
родитељи из било којих разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска 
права или дужности. 
 
615. На основу евиденције центра за социјални рад у Републици Србији структура деце 
без родитељксог старања је следећа: 
 
 

ДЕЦА 1988.год 1999. год 2000. год 2001/новоевидентирана
чији су родитељи 
умрли 

1.361 1.332 1313 1.254(192) 

чији су родитељи 
непознати 

62 67 63 40/(6) 

која су напуштена од 
родитеља 

3167 3169 3142 3.240/(472) 

чији родитељи 
неадекватно врше 
родитељско право 

170 178 181 632/(150) 

чији су родитељи 
спречени да врше 
родитељско право  

2298 2.2384 2328 1.809(305) 

Табела 14. Статистички билтен/Социјална заштита за 1999,2000. године 
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616. У  члану 148. Закона о браку и породичним односима утврђене су одређене мере 
породично-правне заштите деце без родитељског старања. 
 
 

• Усвојење 
 

617. Најпотпунији и најефикаснији облик заштите деце без родитељског старања је 
усвојење. Усвојењем се детету обезбеђује развој у пордици у којој усвојиоци 
преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину 
родитељског права.  
 
618. Закон о браку и породичним односима, који се примењује у Републици Србији, 
предвиђа два облика усвојења: обично (непотпуно) усвојење и потпуно усвојење. 
Потпуним усвовјењем дете се у потпуности интегрише у породицу   усвојилаца, при 
чему настаје однос сродства и на њему заснована права и дужности између детета и 
његових потомака са једне стране, са усвојиоцима и њиховим сродницима, са друге 
стране. По заснованом потпуном усовјењу брише се ранији упис чињеница рођења 
усвојеног детета у матичној књизи рођених и врши нови упис чињенице рођења 
усвојеног детета, са новим личним именом и подацима о усвојиоцима као родитељима.  
 
619. Обично, или како се у пракси често зове, непотпуно усвојење,  карактеришу два 
основна обележја. Прво, ово усвојење се под одређеним условима може раскинути. 
Друго, у погледу домашаја његовог дејства,  прописано је да се дејство усвојења 
ограничава на усвојиоце и усвојеника (и његове потомке). То значи да однос сродства и 
праова и дужности која се заснивају на том односу не настају између усвојеника и 
сродника усвојилаца. Осим тога, могу се ограничити и усвојеникова наследна права 
према усвојиоцима, уклико усвојиоци имају рођену децу. 
 
620. Према подацима Министарства за социјална питања, у периоду од 1995-2001. 
године број заснованих домаћих и међудржавних  усвајања је следећи: 
 
 

Усвојење 

Година Домаће  Инострано 

1995 337 18 

1996 334 16 

1997 289 22 

1998 270 6 

1999 262 0 

2000 нема података 11 

Табела 15. 
 
 

• Породични смештај 
 

621. Смештај деце лишене родитељског  и породичног старања у  другу породицу је 
облик заштите којим се детету обезбеђује замена за  природну породичну средину, 
најближа тој средини, а да се при томе не дира у породични статус детета, нити се 
између детета и чланова породице  у којој је дете збринуто, успоставља однос 
родитељства.  
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Хранитељске породице 
Година Број хранитељских породица 
1998. 1.834 
1999. 1.707 
2000 1.608 
2001 1.338 
Табела 16. 
 
622. На основу података презентираних у табели  3 може се видети да значајно опада 
број хранитељских породица на територији Републике Србије. Овакав пад узрокован  
је, пре свега, економском ситуацијом у земљи, изостанком адекватне материјалне 
ситуације хранитељских породица и изостанком кампање за популаризацију овог 
облика заштите деце без родитељског старања и на тај начин ангажовања нових 
породица. 
 
623. Међутим, у 2002. години покренуто је више кампања на локланом нивоу, у циљу 
проналажења нових хранитељских породица, као и посебан реформски пројекат 
Министарства  за социјална питања Републике Србије "Стратегија развоја породичног 
смештаја", као део реформских циљева у деинституционализацији и развоју отворених 
алтернативних облика заштите деце без родитељског старања. 
 
624. Законом о браку и породичним односима Реублике Србије (чл. 212 и 213) утврђено 
је да надзор над остваривањем сврхе породичног смештаја, врши орган старатељста, 
као и посебне институције социјалне заштите које су основане да организују породични 
смештај у циљу остваривања надзора над организовањем заштите деце на породичном 
смештају. Орган старатељства непосреним увидом прати развој детета, организацију 
чувања и неге, васпитања и образовања.  
 
 

Деца без родитељског старања (структура примењених мера-тотал) 
ОБЛИЦИ И МЕРЕ 1988.год 1999. год 2000. год 2001. год 
Старатељство(стално) 5.566 5.116 5.216 4.485 
Усвојење 238 237 184 182 
Смештај у породицу 2.690 2.744 2.007 2.052 
Смештај у установу 
социјалне заштите 

3.800 3.568 2.166 2.157 

Табела 17.  Извештаји центара за социјални рад 1988/2001 
 
 
625. У оквиру популације избегле, прогнане и расељене деце  у земљи, значајан број 
деце је привремено или трјано лишен родитељског старања. Из ових разлога неопходно 
је према овој деци предузимати мере старатељске и социјалне заштите како би се на 
адекватан и ефикасан начин заштитила њихова личност, права, интереси и имовина. 
 
626. Законодавство Републике Србије које регулише породично-правну заштиту деце 
не познаје термин избеглица, прогнаних или расељених лица, па се из тога може 
закључити да се деца без родитељског старања , избеглице, прогнаници и расељени не 
штите институтом старатељства. Међутим, ова деца нису ван система заштите. 
Тумачењем члана 280. Закона о браку и породичним односима Републике Србије који 
прописује да орган старатељства може предузимати законом утврђена права, у заштити 
права и интереса страног држављанина, док орган државе чији је он  држављанин не 
донесе потребне одлуке и не предузме одређене мере. 
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627. У оваквим случајевима, предузимања мера старатељске заштите деце избеглица, 
прогнаника и расељених без родитељског старања надлежан је орган старатељства где 
та деца имају боравиште, односно где су регулисала свој избеглички или прогнанички 
статус. Иначе, у комплетном току, обиму и садржају мера старатељске заштите ове 
деце, важи и примењују се правила и прописи републике који уређују област 
породично-правне заштите деце без родитељског старања. 
 
 

Деца без родитељског старања (избеглице, прогнани и расељени) 
 Број деце без 

родитељског 
старања 

Број деце без 
родитељског 
старања под 
старатељством 

Број деце без 
родитељског 
старања на 
домском 
смештају 

Број деце без 
родитељског 
старања на 
породичном 
смештају 

Избеглице 184 126   
Прогнани 50 34 136 99 
Расељени 125 73   
УКУПНО 359 233   
Табела 18. 
 
 

Деца без родитељског старања (избеглице, прогнани и расељени) 
 Хрватска БиХ КиМ Остало 
избеглице 
прогнани 
расељени 

137 94 126 2 
 

УКУПНО 359 
Табела 19. 
 
 
Г) Регистрација деце по рођењу 

 

628. Поступак и упис чињенице рођења детета у матичну књигу рођених, уређен је 
Законом о матичним књигама  ("Сл гласник Републике Србије", бр. 15/90) и Упутством 
о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига из 1990. године. Рођење детета 
уписује се, по правилу, у матичну књигу рођених матичног подручја на коме је место у 
коме се дете родило, али законодавац уређује месну надлежност органа за упис детета у 
матичну књигу рођених и у случају његовог рођења у саобраћајном средству, као и 
детета чији су родитељи непознати. Рођење детета у здравственој установи дужна је да 
пријави здравствена установа. Рођење детета ван здравствене установе дужан је да 
пријави отац детета, а ако он није у могућности да то учини, други члан домаћинства, 
односно лице у чијем стану је дете рођено, или мајка чим за то буде способна, или 
бабица, или лекар који су учествовали при порођају, а када ових лица нема или су у 
немогућности да рођење пријаве - лице које је сазнало за рођење детета. 

629. Рођење детета пријављује се у року од 15 дана од дана рођења. У пријави о рођењу 
детета подаци о родитељима уписују се из личне карте или из извода из матичне књиге 
рођених, односно венчаних. Презиме детета уписује се у матичну књигу рођених према 
презимену родитеља, с тим што, ако родитељи детета имају различито презиме, 
сагласност о одређивању презимена детета узима се на записник. Ако родитељи не 
постигну сагласност око презимена детета, записник са подацима о рођењу детета 
уступа се без одлагања надлежном органу старатељства, ради одређивања презимена 
детета. 
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630. О одређивању личног имена детета од родитеља се узима изјава на записник, а ако 
међу родитељима нема споразума о одређивању имена детета, поступа се на начин као 
за одређивање презимена. Орган старатељства одредиће лично име, име или презиме 
детету и у случају ако родитељи не одреде лично име, име или презиме детета у 
законском року. Иначе, лично име је лично право грађанина и сходно Закону о браку и 
породичним односима стиче се уписом у матичну књигу рођених. Поред овог закона, у 
поступку одређивања личног имена примењује се Правилник о поступку за одређивање 
и промену личног имена из 1983. године. Признавање очинства или материнства 
уписује се у матичну књигу рођених на основу изјаве дате пред надлежним државним 
органом или друге јавне исправе.  

 

 
Члан 25. 

 
 
 Изборни систем12 
 
631. Право на одржавање слободних избора у СРЈ је било регулисано и загарантовано 
Уставом СРЈ. Сходно члану 34. Устава СРЈ југословенски држављанин који је навршио 
18 година живота имао је право да бира и да буде биран у државне органе. 
 
632. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама у члану 33. 
утврђује да грађани државне заједнице Србија и Црна Гора имају право да учествују у 
одлучивању о јавним пословима, било непосредно или преко представника, слободно 
изабраних тајним гласањем, на општим и периодичним изборима. Грађанин државне 
заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у органе 
локасне самоуправе, државне органе државе чланице и институције државне заједнице, 
у складу са Уставном повељом и законима држава чланица. Изборно право је опште и 
једнако, а гласање је тајно. 
 
633. Право на одржавање слободних избора је загарантовано и Уставом  Републике 
Србије који је  по овом питању  нешто опширнији, односно прма члану 2. став 2. овог 
устава, грађани остварују сувереност референдумом, народном иницијативом и преко 
својих слободно изабраних представника, а према члану 42. грађанин који је навршио 
18 година живота има право да бира и да буде биран у Народну скупштину и у друге 
органе и изборна тела. Избори су непосредни, бирачко право је опште и једнако, а 
гласање је тајно. Кандиддата за народног посланика  и за друге органе и изборан тела 
може предложити политичка странка, друга политичка организација или група грађана. 
 

• Савезна скупштина 
 

634. Поред Устава СРЈ  избори за Савезну скупштину се регулишу и Законима о избору 
посланика у Веће грађана, односно Веће република Савезне скупштине (“Сл. Лист СРЈ” 
бр. 3/2000). Савезна скупштина се састоји од два дома : Већа грађана и Већа Република. 
Веће грађана  има 138 посланика, који се бирају на сваких 65.000 бирача, а да при томе 
свака чланица федерације мора имати најмање 30 посланика – то значи да  се у 
Републици Србији бира 108 посланика , а у Републици Црној Гори 30. Веће република 
има укупно 40 посланика, односно 20 посланика из Републике Србије и 20 из 
Републике Црне Горе. 
 
                                                           
12 Табела 20. - Krivi~na dela protiv izbornih prava i slobode 
izja{wavawa iz KZ RS za 2000. i 2001. godinu  
 



 110 
 

635. Посланици у Већу грађана Савезне скупштине се бирају на непосредним изборима 
и то тајним гласањем (члан 80 Устава СРЈ). Такође у овом члану је утврђено да се 
посланици Већа република бирају из република чланица, што подразумева да их бирају 
скупштине република. Амандманом ИИИ на Устав СРЈ који је донет јула 2000. године 
(замењују  се чл. 80. Став 3. и чл. 81. став 2.  и допуњује члан 86) усвојен је непосредан 
избор посланика за Веће република  чиме је ово веће престало да буде “горњи дом”.Ово 
је изазвало реакцију  Скупштине Републике Црне Горе која је у јулу 2000. године 
донела Резолуцију о заштити права и интереса Републике Црне Горе којом се не 
признају изгласани амандамани, а касније је донета одлука о неучествовању на 
савезним изборима. 
 
636. Ипак, посланици оба већа су на септембарским изборима 2000. године били 
изабрани на непосредним изборима, тајним гласањем. Избори за оба већа су одржани 
по пропорционалном принципу при чему је цензус за добијање мандата био 5% од 
броја изашлих бирача. Територија Републике Србије је је била подељена на 26 
изборних једниица, а Република Црна Гора је представљала једну јединицу на 
изборима за Веће грађана, док су на изборима за Веће република  обе републике 
представљале по  једну јединицу. 
 
637. Ови савезни избори су показали значајне недостатке и то:  
 
1) Изборним законима није образована јединствени бирачки списак Републике Србије 

који би био досупан у виду свих станака, чиме би се онемогућило вишестуко 
гласање. 

2) Изборне листе које су политичке странке поднеле на септембарским изборима 
овлашћују партије да након избора посланика саме одређују носиоце мандата у 
Скупштине. 

3) Приликом избора посланика у Веће  грађана на територији Републике Србије је 
постојала изразита несразмера између бирача у појединим изборним јединициама и 
броја мандата који се у њему осваја.  

4) Савезна изборна комисија која одлучује већином гласова  се састојала од сталних 
десет чланова (које је бирала тадашња владајућа коалиција)  и чланова које бирају 
странке-предлагачи (највише осам). 

5) Сходно изборном закону постојала је могућност да грађани који из оправданих 
разлога (ови разлози нису прецизирани) не могу да гласају у месту у којем су 
уписани у извод из бирачког списка, то могу учинити на неком другом бирачком 
месту. На овај начин су омогућене велике злоупотребе приликом гласања. 

 
 
638. Сходно Уставној повељи државне заједнице Србија и Црна Гора Скупштина 
Србије и Црне Горе је једнодомна и чини је 126 посланика, од којих 91 из Србије и 35 
из Црне Горе. Посланици Скупштине бирају се из сваке државе чланице, у складу са 
европским и демократским стандардима, на основу закона држава чланица. Током прве 
две године по усвајању Уставне повеље посланице се бирају посредно, сразмерно 
заступљености у Народној скупштини Републике Србије и Скупштини Републике Црне 
Горе.  
 
639. На првим изборима посланици се бирају из састава Народне скупштине Републике 
Србије, Скупштине Републике Црне Горе и Савезне скупштине. Ако се у држави 
чланици у том периоду одрже парламентарни избори, састав њене делегације у 
Скупштини Србије и Црне Горе биће усаглашен сразмерно резултатима избора. После 
почетног периода посланици Скупштине Србије и Црне Горе бирају се на непосредним 
изборима, а њихов мандат траје четири године (члан 20). 
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640. Скупштина из реда посланика бира председника и потпреседника Скупштине 
Србије и Црне Горе, који не могу бити из исте државе чланице (члан 21). Такође, 
председник Скупштине Србије и Црне Горе и председник Србије и Црне Горе не могу 
бити из исте државе чланице (члан 22). 
 
 
 

• Председник  СРЈ 
 
641.  До доношења Амандмана  на Устав СРЈ (јули 2000. године), избор Председника 
Југославије је био регулисан чланом 97.  овог устава који је утврђивао да председика 
Републике бира Савезна скупштина на време од четири године,тајним гласањем и да 
исто лице не може бити бирано за председника два пута. Председник Републике не 
може обављати друге јавне функције нити професионалну делатност. Амандманом В, 
члан 97. Устава СРЈ је престао да важи и  сходно њему  Председник републике се бира  
на непосредним изборима тајним гласањем. Исто лице може бити изабрано на ту 
функцију највише два пута.  
 
642.  Избор  Председника СРЈ  је регулисан и Законом о избору Председника СРЈ (“Сл. 
Лист СРЈ” бр. 32/2000) према коме за председника се бира кандидат који добије 
апсолутну већину гласова, а ако то не успе ни једном кандкдату, други круг избора се 
обавља за 14. Дана. У другом изборном кругу, од два најуспешнија кандидата победиће 
онај који добије већи број гласова. За председничке изборе се не тражи да 50% бирача 
изађе на гласање тако да теоретски веома  мали број бирача може изабрати 
Председника СРЈ.  Одлуком о утврђивању резултата за избор Председника СРЈ у 2000. 
години (“Сл. Лист СРЈ” бр. 50/2000) Савезна изборна комисија  је констатовала да ни 
један од кандидата није добио протребних 50% плус један глас од броја изашлих 
бирача те треба одржати други круг избора. Међутим, након масовних протеста и 
Одлуке Савезног уставног суда (“Сл. Лист СРЈ” бр. 53/2000) којом  је поништена 
поменута одлука , Савезна изборна комисија је својом Одлуком (“Сл. лист СРЈ” бр. 
55/2000) констатовала победу Војислава Коштунице који је постао нови Председник 
СРЈ. 
 
643. Према Уставној повељи државне заједнице Србија и Црна Гора председник и 
потпреседник Скупштине Србије и Црне Горе предлажу Скупштини кандидата за 
председника Србије и Црне Горе. Ако предложени кандидат не добије потребну већину 
гласова, председник и потпреседник Скупштине  у року од 10 дана предлажу новог 
кандидата. Уколико и тај кандидат не добије потребну већину гласова, Скупштина се 
распушта и расписују се нови избори. Уколико је изабрани преседник Србије и Црне 
Горе из исте државе чланице као и председник Скупштине Србије и Црне Горе,  
председник и потпреседник Скупштине Србије и Црне Горе, замењују функције. 
Председник државне заједнице не може два пута узастопно бити из исте државе 
чланице, а поступак избора и разрешења председника Србије и Црне Горе уређује се 
законом (члан 27). 
 
644. Председник Србије и Црне Горе за свој рад одговара Скупштини Србије и Црне 
Горе (члан 28), његов мандат траје четири године (члан 29), а мандат може престати, 
пре времена на које је председник изабран услед оставке (када је констатује Скупштина 
Србије и Црне Горе), разрешења и распуштања Скупштине Србије и Црне Горе(члан 
30). 
 
645. Скупштина Србије и Црне Горе може разрешити дужности председника државне 
заједнице ако утврди да је повредио Уставну повељу, што утврђује  Суд Србије и Црне 
Горе. Посупак за утврђивање повреде Уставне Повеље покреће Скупштина Србије и 
Црне Горе (члан 31). 
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646. Сходно одредбама члана 32. председник Србије и Црне Горе коме је престао 
мандат због распуштања Скупштине Србије и Црне Горе наставља да врши дужност до 
избора новог председника, а ако председник подесе оставку или буде разрешен, на 
његову дужност привремено до избора новог председниа Србије и Црне Горе преузима 
потпреседник Скупштине Србије и Црне Горе. 
 
 

• Народна скупштина Републике Србије 
 
 
647. Избори за Народну скупштину Републике Србије су регулисани Уставом 
Републике Србије (чл.74. и 75) и Законом о избору народних посланика (“”Сл. Гласник 
Републике Србије”бр. 35/2000). Народна скупштина има 250 посланика изабраних 
тајним гласањем на непосредан начин. На изборима децембра, 2000. године  Република 
Србија је представља једну изборну јединицу, а цензус  за добијање мандата је био  5% 
гласова на основу пропорционалног система, применом Д’Хондтовог метода. 
Кандидате су именовале политичке странке, страначке коалиције, политичке 
организације или групе грађана на листама које су морале имати  најмање 100.000 
потписа подршке верификованих код општинских судова. Само такве листе је  
прихватила  Републичка изборна комисија.  
 
648. Ради спречавања вишеструког гласања коришћен је невидљиви спреј којим је 
обележаван кажипрст бирача. Такође, по први пут на изборима су уведене и провидне 
гласачке кутије чиме је спречено убацивање више гласачких листића, што се дешавало 
на ранијим изборима. Лица на одслужењу војног рока су гласала на најближим 
бирачким местима, а не у касарнама.  

 
649. Мањкавости децембарских  републичких избора су следеће: 
 
1) Задржавање изборног цензуса од 5% у случају када је Република Србија једна 

изборна јединица директно онемогућава странкама националних мањина улазак у 
Скупштину. 

2) По новом закону подносилац листе је потпуно слободан да сам расподељује 
мандате и  није у обавези да води рачуна  о редоследу на поднетој листи.  

3) Бирачима и станкама је омогућен само делимичан увид у бирачки списак, а 
бирачима који у време одржавања избора нису били на територији Републике 
Србије није било омогућено гласање. 

4) Законом о иборима није предвиђено да грађани учествују у изборима као 
појединачни кандидати. 

 
 

• Председник Републике Србије 
 
650. Избори за Председника Републике Србије регулисани су Уставом Републике 
Србије (члан 86) и Законом о избору Председника републике из 1992. године. Сходно 
одредбама Устава и Закона председник се бира на непосредним изборима тајним 
гласањем и уколико нико од кандиадата не добије више од 50% гласова од изашлих 
бирача,  у другом кругу гласања учествују два најуспешнија кандидата. За председника 
републике се бира онај кандидат који добије више гласова у другом изборном кругу, 
под условом да је на гласање изашло више од 50% уписаних бирача (члан 9. Закона).  
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Члан 26. 
 

 
 Забрана дискриминације 
 
 
651. Устав СРЈ  је гарантовао да су грађани једнаки без обзира на националну 
припадност, расу, пол, језик, веру,политичко или друго уверење, образовање, социјално 
порекло, имовно стање и друго лично својство. Такође, сви су пред законом једнаки и 
свако је дужан да поштује слободе и права других и одговоран је за то (члан 20). Према 
члану 26. свако је имао право на једнаку заштиту својих права у законом утврђеном 
поступку и свакоме се јамчи право на жалбу или друго правно средство против одлуке 
којом се решава о његовом праву или на закону заснованом интересу. 
 
652. Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама забрањује 
дискриминацију. Сходно члану 3. сви су пред законом једнаки и свако има право на 
једнаку законску заштиту, без дискриминаицје. Такође, забрањена је свака непосредна 
или посредна дискриминација, по било ком основу, па и по основу расе, боје, пола, 
националне припадности, друштвеног порекала, рођења или сличног статуса, 
вероисповести, политичког или другог убеђења, имовног стања, културе, језика, 
старости или психичког или физичког инвалидитета. Дозвољено је, међутим 
привремено увођење посебних мера које су неопходне за остваривање равноправности, 
потребне заштите и наретка за лица или грурпе лица која се налазе у неједнаком 
положају, да би им се омогућило пуно уживање људских и мањинских права под 
једнаким условима. Овакве мере се могу примењивати само док се не остваре циљеви 
због којих су предузете. 
 
653. Устав Републике Србије у члану 13. такође, утврђује да су грађани једнаки у 
правима и дужностима и имају једанку заштиту пред државними другим органима без 
обзира на расу, пол, рођење, језик, националну припадност, вероисповест, политичко 
или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које лично 
својство. 
 
654. У правном систему СРЈ не постоји посебан закон који на општи начин регулише 
област дискриминације. У припреми је, међутим, Модел закона против дикриминације. 
 
655. Кривичноправна забрана дискриминације предвиђена је у кривичним законима. С 
тим у вези инкриминације које постоје у кривичном систему СРЈ у потпуности 
покривају све могуће облике дискриминације, односно: 
 
1) Изазивање националне, расне, верске мржње, раздора или нетрпељивости (члан 

134. Кривичног закона СРЈ). 
 
2) Сходно овом члану, ко изазива или распирује, националну, расну, или верску 

мржњу, раздор или нетрпељивост међу народима и националним мањинама које 
живе у СРЈ казниће се затвором од 1 до 5 година.  Ако је ово дело учињено 
принудом, злостављањем, угрожавањем сигурности, излагањем порузи 
националних, етничких или верских симбола, оштећењем туђих ствари, 
скрнављењем споменика, спомен обележја и гробова, учинилац ће се казнити 
казном затвора од 1 до 8 година. Такође, ко ово дело врши злоупотребом положаја 
или овлашћења или ако је услед тих дела дошло до нереда, насиља или других 
тешких последица за заједнички живот народа и националних мањина које живе у 
СРЈ учинилац ће се казнити казном затвора од 1 до 8, одноно од 1 до 10 година. 
 

3) Расна и друга дискриминација (члан 154. Кривичног закона СРЈ) 
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Према овом члану, ко на основу разлике у раси, боји коже, националности или 
етничком пореклу крши основна људска права и слободе признате од стране 
међународне заједнице, казниће се затвором од шест месеци до 5 година. Овом 
казном ће се казнити и учинилац који врши прогањање организација или 
појединаца због њиховог залагања за равноправност људи. Ко , међутим, шири 
идеје о супериорности једне расе над другом, или пропагира расну мржњу, или 
подстиче на расну дискриминацију, казниће се затвором од три месеца до 3 године. 

 
4) Повреда равноправности у вршењу привредне делатности (члан 161. Кривичног 

закона СРЈ) 
 

По овом члану ко злоупотребом свог службеног положаја или овлашћења ограничи 
слободно или самостално повезивање  других привредних субјеката ради обављања 
привредне делатности на једниственом привредном подручју СРЈ, ускрати или 
ограничи право предузећу или другом привредном субјекту да на одређаном 
подручју обавља привредну делатност, стави привредн субјекте у неравноправни 
положај према другим привредним субјектима у погледу услова привређивања или 
ограничи слободно обављање привредне делатности казниће се затвором од шест 
месеци до 5 година. Овом казном ће се казнити и лице које искористи свој 
друштвени положај или утицај да изврши наведено дело. 

 
5) Повреда равноправности у запошљавању (члан 162. Кривичног закона СРЈ) 
 

Лице које ускрати или ограничи право грађанина на слободно запошљавање на 
целој територији СРЈ под једнаким условима који важе у месту запошљавања 
казниће се затвором од шест месеци до 5 година.  

 
6) Повреда равноправности грађана (члан 186. Кривичног закона СРЈ) 
 

Службено лице које на основу разлике у националности, раси, вероисповести, 
политичком или другом убеђењу, етничној припадности, полу, језику, образовању и 
друштвеном положају ускрати или ограничи права грађана утврђена уставом, 
законом или други происом  или општим актом, или потврђеним међународним 
уговором или које на основу ове раузлике даје гађанима повластице или 
погодности, казниће се затвором од три месеца до 5 година. 
 

656. Слично Кривичном закону Југославије и Кривични закон Републике Србије 
инкриминише поједина дела и радње које представљају дискриминацију појединих 
грађана у односу на друге. С тим у вези  у овом закону постоје следеће инкриминације: 
повреда равноправности грађана (члан 60) и  повреда равноправности употребе језика и 
писма (члан 61). 
 
 

Члан 27. 

А) Мањине 
  
665577..  ППррааввоо  ннаа  ооччуувваањњее  ииддееттииттееттаа  ммаањњииннаа  ббииллоо  јјее  ззааггааррааннттоовваанноо  ччллаанноомм  1111..  УУссттаавваа  ССРРЈЈ  ::  
""ССРРЈЈ  ппррииззннаајјее  ии  јјааммччии  ссллооббооддее  ии  ппрраавваа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ннаа  ооччуувваањњее,,  ррааззввоојј  ии  
ииззрраажжаавваањњее  њњииххооввее  ееттннииккее,,  ккууллттууррннее,,  јјееззииччккее  ии  ддррууггее  ппооссееббннооссттии,,  ккааоо  ии  ннаа  ууппооттррееббуу  
ннааццииооннааллнниихх  ссииммббооллаа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ммееђђууннаарроодднниимм  ппррааввоомм""..  ООччуувваањњее  ииддееннттииттееттаа  
ммаањњииннаа  ссее  уу  УУссттааввуу  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее    ннее  ссппооммиињњее  ееккссппллииццииттнноо,,  ааллии  ссее  ооббааввееззаа  
ззаашшттииттее  ммаањњииннаа  ммоожжее  ппооссрреедднноо    ииззввеессттии  ттууммааччеењњеемм  ччллааннаа  33..  сстт..  22..  ооввоогг  ууссттаавваа  ккоојјии  
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ггааррааннттуујјее  ""ллииччннаа,,  ппооллииттииччккаа,,  ннааццииооннааллннаа,,  ееккооннооммссккаа,,  ссооцциијјааллннаа,,  ккууллттууррннаа  ии  ддррууггаа  
ппрраавваа  ччооввееккаа  ии  ггрраађђааннииннаа..    
 
658. Након победе Демократске опозиције Србије на изборима у јесен 2000. године, 
упоредо са напорима ка демократизацији друштва у свим областима живота, посебна 
пажња посвећена је унапређењу положаја етничких мањина.  
 
659. У том циљу предузет је низ мера на унутрашњем (формирање Савезног 
министарства националних и етничких мањина, рад на припреми а убрзо затим и 
доношење савезног Закона о заштити права и слобода националних мањина и др.), као 
и међународном плану (приступање Оквирној конвенцији за заштиту националних 
мањина, припреме за приступање Европској повељи о регионалним и мањинским 
језицима, почетак рада на припреми релевантних билатералних уговора са суседним 
земљама и др).  
 
660. Посебно је значајно истаћи доношење савезног Закона о заштити права и слобода 
националних мањина који садржи посебну одредбу (чл. 4. ст. 2.) којом ромској 
националној заједници признаје статус националне мањине и предвиђа мере 
афирмативне акције у циљу унапређења њиховог социјално-економског положаја. У 
складу с тим, Савезно министарство националних и етничких заједница већ је 
предузело низ конкретних мера и активности на побољшању укупног положаја Рома у 
нашој земљи. 
 
661. На територији Републике Србије стално живе припадници 26 различитих нација и 
националних мањина. Према резултатима пописа из 1991. године, на територији СРЈ 
живело је 10.394 026 лица, од чега у Републици Србији 9.778 991. 
 

  ССРРЈЈ  РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа  
ССррббии  66..550044..004488  ((6622,,3322%%))  66..444466..559955  ((6655,,6655%%))  
ЦЦррннооггооррцции  551199..776666  ((55,,0000%%))  113399..229999  ((11,,4433""))  
ААллббааннцции  11..771144..776688  ((1166,,6600""))  11..557744..335533  ((1177,,2222%%))  
ММаађђааррии  334444..114477  ((33,,3322%%))  334433..994422  ((33,,5533%%))  
ЈЈууггооссллооввееннии  334499..778844  ((33,,3300%%))  332233..662255  ((33,,2266%%))  
ММууссллииммааннии  333366..778844  ((33,,3300%%))  332233..662255  ((33,,2266%%))  
РРооммии  114433..551199  ((11,,3322%%))  114400..223377  ((11,,4400%%))  
ХХррввааттии  111111..665500  ((11,,1111%%))  110055..440066  ((11,,1122%%))  
ССллоовваацции  6666..886633  ((00,,6644%%))  6666..779988  ((00,,6699%%))  
ММааккееддооннцции  4477..111188  ((00,,4477%%))  4466..004466  ((00,,4499%%))  
РРууммууннии  4422..336644  ((00,,4411%%))  4422..333311  ((00,,4433%%))  
ББууггааррии    2266..999922  ((00,,2244%%))  2266..887766  ((00,,2266%%))  
РРууссииннии  1188..009999  ((00,,1188%%))  1188..007733  ((00,,1199%%))  
ВВллаассии  1177..881100  ((00,,1177%%))  1177..880077  ((00,,1188%%))  
ТТууррцции  1111..226633  ((00,,1111%%))  1111..223355  ((00,,1122%%))  
ССллооввееннцции  88..331155  ((00,,0088%%))  88..880011  ((00,,0099%%))  
ООссттааллии    114411..335588  ((11,,3366%%))  112277..112266  ((11,,3300%%))  
ТТааббееллаа  2211..  
ННааппооммееннаа::  УУ  ггррууппуу  ооссттааллиихх    ссппааддаајјуу  ммааллее  ззаајјееддннииццее  ккааоо  шшттоо  ссуу  ЈЈеевврреејјии,,  ННееммцции,,  ББууњњееввцции,,  
УУккрраајјииннцции  ии  сслл..  
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ББ))  ММееррее  ззаа  ооччуувваањњее  ееттннииччккоогг,,  ккууллттууррнноогг,,  ввееррссккоогг  ии  јјееззииччккоогг  ииддееннттииттееттаа  ммаањњииннаа  
  

666622..  УУннааппррееђђеењњее  ууссллоовваа  ккоојјии  ссуу  ппооттррееббннии  ззаа  ооддрржжаавваањњее  ии  ррааззввиијјаањњее  ккууллттууррее  
ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ии  ооччуувваањњее  ееллееммееннааттаа  њњииххооввоогг  ииддееннттииттееттаа  јјее  ббллиижжее  
ууррееђђеенноо  ннииззоомм  ррееллееввааннттнниихх  ссааввееззнниихх  ии  ррееппууббллииччккиихх  ппррооппииссаа..  ННаајјззннааччаајјнниијјии  јјее  ссааввееззннии  
ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ккоојјии  уу  ччллааннуу  1122..  ссттаавв  11..  
ииззррииччииттоо  ууттввррђђуујјее  ддаа  јјее  ииззрраажжаавваањњее,,  ччуувваањњее,,  ннееггоовваањњее,,  ррааззввиијјаањњее,,  ппрреенноошшеењњее  ии  јјааввнноо  
ииссппоољљаавваањњее  ннааццииооннааллннее  ии  ееттннииччккее,,  ккууллттууррннее,,  ввееррссккее  ии  јјееззииччккее  ппооссееббннооссттии  ккааоо  ддееллаа  
ттррааддиицциијјее  ггрраађђааннаа,,  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ии  њњииххооввиихх  ппррииппааддннииккаа  ннееооттууђђииввоо  
ииннддииввииддууааллнноо  ии  ккооллееккттииввнноо  ппррааввоо..  ООддррееддббоомм  ссттаавваа  22..  ииссттоогг  ччллааннаа  ппррееццииззиирраанноо  јјее  ддаа  уу  
ццииљљуу  ооччуувваањњаа  ии  ррааззввоојјаа  ннааццииооннааллннее  ии  ееттннииччккее  ппооссееббннооссттии,,  ппррииппаадднниицции  ннааццииооннааллнниихх  
ммаањњииннаа  ииммаајјуу  ппррааввоо  ддаа  оосснниивваајјуу  ппооссееббннее  ккууллттууррннее,,  ууммееттннииччккее  ии  ннааууччннее  ууссттааннооввее,,  
ддрруушшттвваа  ии  ууддрруужжеењњаа  уу  ссввиимм  ооббллаассттииммаа  ккууллттууррнноогг  ии  ууммееттннииччккоогг  жжииввооттаа..  ООддррееддббоомм  
ссттаавваа  33..  ннааввееддеенноогг  ччллааннаа  ууттввррђђеенноо  јјее  ддаа  ссуу  ттее  ууссттааннооввее,,  ддрруушшттвваа  ии  ууддрржжеењњаа    ссааммооссттааллннии  
уу  ррааддуу,,  ттее  ддаа  ћћее  ддрржжаавваа  ууччеессттввооввааттии  уу  њњииххооввоомм  ффииннааннссиирраањњуу  уу  ссккллааддуу  ссаа  ссввјјиимм  
ммооггуућћннооссттииммаа..  ЗЗаа  ааффииррммаацциијјуу  ии  ппооддрршшккуу  ттиимм  ууссттааннооввааммаа,,  ууддрруужжеењњииммаа  ии  ддрруушшттввииммаа  
ммооггуу  ссее  ооссннииввааттии  ппооссееббннее  ффооннддаацциијјее  шшттоо  јјее  ппррееддввииђђеенноо  ччллаанноомм  1122..  ссттаавв  22  ооввоогг  ззааккооннаа..    
 
663. У вези са очувањем националног идентитета националних мањина и слобода 
изражавања националне припадности  је и уставно прокламовање да нико није дужан 
да се изјашњава о својој националној припадности (члан 46. Устава СРЈ). Закон о 
заштити права и слобода национални мањина у члану 5. став 1. томе додаје да нико 
несме да претрпи штету од свог опредељења или изражавања своје националне 
пипрадности или од уздржавања од таквог чињења.  
 

• Употреба  мањинских језика 
 
664. Устав СРЈ је гарантовао слободу употребе мањинских језика. Закон  о заштити 
права и слобода националних мањина прецизира у члану 10. да је реч о праву на 
слободну, приватну и јавну употребу језика и писма.     
  
666655..    УУссттаавв  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((ччллаанн  88..  ссттаавв  22))..  ууттввррђђуујјуу  ддаа  ссуу  ннаа  ппооддррууччјјииммаа  ССРРЈЈ  ггддее  
жжииввее  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  уу  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии  ии  њњииххооввии  јјееззиицции  ии  ппииссммаа  уу  ссккллааддуу  ссаа  
ззааккоонноомм..  
  
666666..  УУ  РРееппууббллиицции  ССррббиијјии  јјее  ппррааввоо  ннаа  ссллуужжббееннуу  ууппооттррееббуу  јјееззииккаа  ии  ппииссммаа  ббллиижжее  ууррееђђеенноо  
ЗЗааккоонноомм  оо  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии  јјееззииккаа  ии  ппииссммаа  ((""ССлл..  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее""  ббрр..  
4455//9911))..  ППррееммаа  ооввоомм  ззааккооннуу,,  ооддллууккуу  оо  ттооммее  ддаа  ллии  ћћее  јјееззиицции  ммаањњииннаа  ббииттии  уу  ссллуужжббеенноојј  
ууппооттррееббии  ддооннооссее  ооппшшттииннее  ннаа  ччиијјеемм  ппооддррууччјјуу  жжииввее  ммаањњииннее..  ППооммееннууттии  ззааккоонн  нниијјее  
ппррееддввииддееоо  ккррииттеерриијјууммее  ккоојјее  ббии  ооппшшттииннее  ммооррааллее  ддаа  уувваажжее  ккааддаа  ууттввррђђуујјуу  ккоојјии  ћћее  јјееззиикк  
ббииттии  уу  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии..  ООвваајј  ннееддооссттааттаакк  јјее  ддооввееоо  ддоо  ттооггаа  ддаа  уу  ооппшшттииннааммаа  ппооссттоојјее  
ррааззллииччииаа  рреешшеењњаа  ззаа  ооввоо  ппииттаањњее..  
  
  
  
  
  



 117 
 

666677..  ДДаа  ббии  ссее  ииссппррааввииллоо  ттааккввоо  ссттаањњее,,  ссааввееззннии  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппррееддввииђђаа  ччллаанноомм  1111..  ддаа  ћћее  ссее  јјееззиикк  ии  ппииссммоо  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  
ууввеессттии  уу  ссллуужжббееннуу  ууппооттррееббуу  уу  јјееддиинниицции  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  ккоојјоојј  ууччеешшћћее  ппррииппааддннииккаа  
ммаањњииннаа  уу  ууккууппнноомм  ссттааннооввнниишшттввннуу  ннаа  ттоомм  ппооддррууччјјуу,,  ппррееммаа  ррееззууллттааттииммаа  ппооппииссаа  
ссттааннооввнниишшттвваа  ппррееммаашшуујјее  1155%%,,  уузз  ооббааввееззуу  ооддрржжаавваањњаа  ппооссттоојјеећћее  ссллуужжббееннее  ууппооттррееббее  
јјееззииккаа  ии  ппииссммаа  уу  јјееддииннииццааммаа  ллооккааллннее  ссммааооууппррааввее  уу  ккоојјииммаа  јјее  јјееззиикк  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  
ббииоо  уу  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии  уу  ддооббаа  ддоонноошшеењњаа  ооввоогг  ззааккооннаа..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  
ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ооссттааввљљаа  ммооггуућћнноосстт  ддаа  ссее  ммаањњииннссккии  јјееззиицции  ууввееддуу  уу  
ссллуужжббееннуу  ууппооттррееббуу  ии  уу  јјееддииннииццааммаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  ккоојјииммаа  ууччееччеешшћћее  ппррииппааддннииккаа  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  уу  ууккууппнноомм  ссттааннооввнниишшттввуу  ннее  ппррееммаашшуујјее  1155%%,,  ууккооллииккоо  ттааккоо  ооддллууччее  
јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммааооууппррааввее..  
  
666688..  ЗЗааккоонн  оо  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии  јјееззииккаа  ии  ппииссммаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  уу  ччллааннуу  1199..  
ппррооппииссуујјее  ддаа  ссее  ннаа  ппооддррууччјјииммаа  ннаа  ккоојјииммаа  ссуу  уу  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии  јјееззиицции  ннааррооддннооссттии  
ннааззииввии  ммеессттаа  ии  ддррууггии  ггееооггррааффссккии  ннааззииввии,,  ннааззииввии  ууллииццаа  ии  ттррггоовваа,,  ннааззииввии  ооррггааннаа  ии  
ооррггааннииззаацциијјаа,,  ссааооббррааћћаајјннии  ззннаацции,,  ооббааввеешшттеењњаа  ии  ууппооззоорреењњаа  ззаа  јјааввнноосстт  ии  ддррууггии  јјааввннии  
ннааттппииссии  ииссппииссттуујјуу  ии  ннаа  јјееззииццииммаа  ннааррооддннооссттии..    
  

••    ППррааввоо  ннаа  ооббррааззоовваањњее  
  

666699..  ППррааввоо  ннаа  шшккооллоовваањњее  ннаа  јјееззииккуу  ммаањњииннаа  ггааррааннттуујјее    УУссттаавв  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((ччллаанн  
6688))..  
667700..  УУ  РРееппууббллиицции  ССррббиијјии,,  ссххоодднноо  ЗЗааккооннуу  оо  ооссннооввнниимм  шшккооллааммаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ((""ССлл..  
ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее""  ббрр..  5500//9922)),,  ааккоо  ссее  ппрриијјааввии  ввиишшее  оодд  1155  ууччееннииккаа  ннаассттаавваа  ссее  
ммоорраа  ооддрржжааввааттии  ннаа  ммаањњииннссккоомм  јјееззииккуу..    ППррееммаа  ооддррееддббии  ччллааннаа  55..  ооввоогг  ззааккооннаа,,  ууккооллииккоо  ссее  
ззаа  ннаассттааввуу  ннааммаањњииннссккоомм  јјееззииккуу  ппрриијјааввии  ммаањњее  оодд  1155  ууччееннииккаа,,  ннаассттаавваа  ссее  ммоожжее  ооддввиијјааттии  
ннаа  ммаањњииннссккоомм  јјееззииккуу  уузз  ссааггллаасснноосстт  ммииннииссттрраа  ппррооссввееттее..  ННаассттаавваа  ссее  ммоожжее  ооддввиијјааттии  ссааммоо  
ннаа  јјееззииццииммаа  ммаањњииннаа  ииллии  ддввоојјееззииччнноо..  УУккооллииккоо  ссее  ннаассттаавваа  ииззввооддии  ссааммоо  ннаа  ммаањњииннссккоомм  
јјееззииккуу,,  ууттооллииккоо  јјее  ооббааввееззнноо  ии  ппооххаађђаањњее  ннаассттааввее  ссррппссккоогг  јјееззииккаа..  
  
667711..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа    ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппррееддввииђђаа  ддаа  ссее  ппррааввоо  ннаа  
ооббррааззоовваањњее    ннаа  ммааттееррњњеемм  јјееззииккуу  ооссттвваарруујјее  уу  јјааввнниимм  ууссттааннооввааммаа,,  ппррееддшшккооллссккоогг,,  
ооссннооввнноогг  ии  ссррееддњњеегг  ооббррааззоовваањњаа..  ННооввииннуу  уу  јјууггооссллооввееннссккоомм  ппррааввнноомм  ссииссттееммуу  ппррееддссттааввљљаа  
ооддррееддббаа  ччллааннаа  1133..  ссттаавв  66..  ооввоогг  ззааккооннаа  ппррееммаа  ккоојјоојј  ппррееддссттааввнниицции  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  
ппооссррееддссттввоомм  ссввоојјиихх  ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  ууччеессттввуујјуу  уу  ииззррааддии  ннаассттааввнниихх  ппллаанноовваа  ззаа  
ппооттррееббее  ннаассттааввее  ппррееддммееттаа  ккоојјии  ииззрраажжаавваајјуу  ппооссееббнноосстт  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ннаа  јјееззииккуу  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа,,  ддввоојјееззииччннее  ннаассттааввее  ии  ууччеењњаа  јјееззииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ссаа  
ееллееммееннттииммаа  ннааццииооааннллее  ккууллттууррее..  
  

••    ППррааввоо  ннаа  ииннффооррммииссаањњее  
  
667722..  УУссттаавв  ССРРЈЈ  јјее  ггааррааннттооввааоо  ппррииппааддннииццииммаа  ммаањњииннаа  ии  ппррааввоо  ннаа  ииннффооррммииссаањњее,,  оодднноосснноо  
јјааввнноо  ооббааввеешшттаавваањњее  ннаа  ммаањњииннссккоомм  јјееззииккуу  ((ччллаанн  4466..  ссттаавв  22))..    УУссттаавв  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ннее  
ггааррааннттуујјее  ооввоо  ппррааввоо..  
  
667733..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппррееддввииђђаа  уу  ччллааннуу  1177..  ддаа  ћћее  
ддрржжаавваа  уу  ппррооггррааммииммаа  ррааддиијјаа  ии  ттееллееввииззиијјее  јјааввнноогг  ссееррввииссаа  ооббееззббееддииттии  ииннффооррммааттииввннее,,  
ккууллттууррннее  ии  ооббррааззооввннее  ссааддрржжаајјее  ннаа  јјееззииккуу  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее..  ШШттааввиишшее,,  ооссттааввљљееннаа  јјее  
ммооггуућћнноосстт  оосснниивваањњаа  ррааддииоо  ии  ттееллееввииззиијјссккиихх  ссттааннииццаа  ккоојјее  ббии  уу  ппооттппууннооссттии  ссввоојј  ппррооггрраамм  
ееммииттооввааллее  ннаа  јјееззииццииммаа  ммаањњииннаа..  УУккљљууччиивваањњее  ппррееддссттааввннииккаа  ммаањњииннаа  уу  ррууккооввооддссттвваа  
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ммееддиијјаа  ккоојјаа  ссввоојј  ппррооггрраамм  ееммииттуујјуу  ии  ннаа  јјееззииццииммаа  ммаањњииннаа  ћћее  ббииттии  ррееггууллииссаанноо  ппссееббнниимм  
ррееппууббллииччккиимм  ппррооппииссииммаа  јјеерр  јјее  ттоо  ммааттеерриијјаа  ккоојјаа  ппоо  УУссттааввуу  ССРРЈЈ  ссппааддаа  уу  ннааддллеежжнноосстт  
ррееппууббллииккаа  ччллааннииццаа..  
  
667744..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ссааддрржжии  уу  ччллааннуу  1122..  ооддррееддббуу  
ппррееммаа  ккоојјоојј  ссуу  ммууззеејјии,,  ааррххииввии  ии  ииннссттииттууцциијјее  ззаа  ззаашшттииттуу  ссппооммееннииккаа  ккууллттууррее  ччиијјии  јјее  
оосснниивваачч  ддрржжаавваа  уу  ооббааввееззии  ддаа  ооббееззббееддее  ппррееддссттааввљљаањњее  ии  ззаашшттуу  ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккоогг  
ннаассллееђђаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ссаа  ссввоојјее  ттееррииттоорриијјее,,  уузз  ооббааввееззнноо  ууккљљууччиивваањњее  
ппррееддссттааввннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  ннааццииооннллаанниихх  ммаањњииннаа  уу  ооддллууччиивваањњее  оо  ннааччииннуу  
ппррееддссттааввљљаањњаа  ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккоогг  ннаассллееђђаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа..  
 
 
В)  Мере за обезбеђивање једнаких економских и  социјалних могућности  мањина 
 
667755..  ЗЗааккоонн  оо    ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаанн  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  уу  ччллааннуу  44..  ссттаавв  11..  
ууооппшшттеенноо  ууттввррђђуујјее  ддаа  ооррггааннии  ввллаассттии,,  ммооггуу,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ууссттааввоомм  ии  ззааккоонноомм,,  ддаа  ддооннооссее  
ппррооппииссее  ии  ппоојјееддииннааччннее  ппррааввннее  ааккттее  ии  ппррееддууззииммаајјуу  ммееррее  уу  ццииљљуу  ооббееззббееђђеењњаа  ппууннее  ии  
ееффееккттииввннее  ррааввннооппррааввннооссттии  ииззммееђђуу  ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ии  ппррииппааддннииккаа  
ввеећћииннссккее  ннаацциијјее..  ВВооддеећћии  ррааччууннаа  оо  ппооссееббнноо  ттеешшккоомм  ееккооннооммссккоомм,,  ссооцциијјааллнноомм  ии  
ккууллттууррнноомм  ппооллоожжаајјуу  РРооммаа,,  ооддррееддббоомм  ссттаавваа  22..  ииссттоогг  ччллааннаа  ппооссееббнноо  јјее  ппррееццииззиирраанноо  ддаа  ћћее  
ооррггааннии  ввллаассттии  ддооннееттии  ппррааввннее  ааккттее  ии  ппррееддууззееттии  ммееррее  уу  ццииљљуу  ппооппррааввљљаањњаа  ппооллоожжаајјаа  ллииццаа  
ккоојјаа  ппррииппааддаајјуу  ррооммссккоојј  ннааццииооннааллннооссттии..  ННаа  ттаајј  ннааччиинн,,  ддоокк  јјее  уу  ппооггллееддуу  ооссттааллиихх  ммаањњииннаа  
ооссттааввљљееннаа  ммооггуућћнноосстт  ддаа  ссее    ооддннооссннии  ппррооппииссии,,  ппоојјееддииннааччннии  ппррааввннии  ааккттии  ии  ммееррее,,  
ууссммееррееннии  ннаа  ооббееззббееђђеењњее  ппууннее  ии  ееффееккттииввннее  ррааввннооппррааввннооссттии  ттиихх  ккооллееккттииввииттееттаа,,  оодднноосснноо  
њњииххооввиихх  ппррииппааддннииккаа  ппррееддууззииммаајјуу  ппоо  ппооттррееббии,,  ккааддаа  јјее  рреечч  оо  ррооммссккоојј  ммаањњииннии,,  ссаамм  ззааккоонн  
ииззррииччииттоо  ууррввррђђуујјее  ооббааввееззуу  ооррггааннаа  ввллаассттии  ддаа  ппррееддууззммуу  ккооннккррееттннее  ккооррааккее  ррааддии  
ппооппррааввљљаањњаа  њњеенноогг  ппооллоожжаајјаа..    
  
667766..  ННииззоомм  ззааккооннаа  ддооннееттиимм  ннаа  ссааввееззнноомм  ннииввооуу  ии  ннииввооуу    ррееппууббллииккаа  ппррооппииссааннее  ссуу  ммееррее  
ччиијјии  јјее  ооссннооввннии  ццииљљ  ууннааппррееђђеењњее  ррааввннооппррааввннооссттии..  ТТааккввее  ммееррее  ссуу  ппррооппииссааннее  ии  ммннооггиимм  
ппооддззааккооннссккиимм  ааккттииммаа..  
    
667777..  УУ  ссффееррии  ееккооннооммссккоогг  жжииввооттаа  ппррееддууззееттее  ссуу  ммееррее  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  ррааввннооппррааввннооссттии  уу  
ооббллаассттииммаа  ккоојјее  ссуу  ннаассеељљееннее  ннааццииооннааллнниимм  ммаањњииннааммаа,,  аа  ккоојјее  ссуу  ммаањњее  ррааззввиијјееннее  уу  ооддннооссуу  
ннаа  ддррууггее  ооббллаассттии..  ППооссееббнноо  ттррееббаа  ууккааззааттии  ннаа  нниизз  ммеерраа  ккоојјее  ссуу  уу  ссффееррии  ееккооннооммссккоогг  
жжииввооттаа  ппррееддууззееттее  уу  ттррии  ооппшшттииннее  јјууггаа  ССррббиијјее  ккоојјее  ннаассеељљаавваа  ааллббааннссккаа  ннааццииооннааллннаа  
ммаањњииннаа..  ККооооррддииннааццииоонноо  ттееллоо  ссааввееззннее  ии  ррееппууббллииччккее  ввллааддее  ззаа  јјуугг  ССррббиијјее  јјее  уу  22000011..  
ггооддииннее  ууттрроошшииллоо  550000  ммииллииооннаа  ддииннаарраа  иизз  ббууџџееттаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ззаа  нниизз  ааккттииввннооссттии  
ккоојјииммаа  ссее  уу  ссффееррии  ееккооннооммссккоогг  жжииввооттаа  ууннааппррееђђуујјее  ппууннаа  ии  ееффееккттииввннаа  ррааввннооппррааввнноосстт  
ииззммееђђуу  ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ии  оонниихх  ккоојјии  ппррппааддаајјуу  ввеећћииннии..  ННааззннааччееннаа  
ссррееддссттвваа  ссуу  ппооггллааввииттоо  ууттрроошшееннаа  ззаа  ппооммооћћ  ппрриивврреедднниимм  ааккттииввннооссттииммаа  ппррееддууззеећћаа  уу  
ооппшшттииннааммаа    ППрреешшееввоо,,  ББуујјаанноовваацц  ии  ММееддввеећћаа..  ДДееоо  ссррееддссттаавваа  јјее  ууттрроошшеенн  ии  ззаа  ииссппллааттуу  
ггааррааннттоовваанниихх  ззааррааддаа  уу  ппоојјееддиинниимм  ппррееддууззеећћииммаа  уу  ттоојј  ооббллаассттии..  УУ  22000022..  ггооддииннее  ннаа  јјууггуу  
ССррббиијјее  ссуу  ннаассттааввљљееннее  ааккттииввннооссттии  ннаа  ееккооннооммссккоојј  ссааннаацциијјии  ппррееддууззеећћаа,,  ккрроозз  ппооммооћћ  ззаа  
ппооккррееттаањњее  ссооцциијјааллнниихх  ппррооггррааммаа..  ННиизз  ппррееддууззеећћаа  ккоојјаа  ссуу  ббииллаа  ооббууххввааћћееннаа  ттиимм  ппррггррааммоомм  
ззааппоошшљљаавваа  ввееллииккии  ббрроојј  ААллббааннааццаа  ссаа  јјууггаа  ССррббиијјее..  ООдд  ппооссееббнноогг    ззннааччаајјаа  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  
ппууннее  ии  ееффееккттииввннее  ррааввннооппррааввннооссттии  уу  ссффееррии  ееккооннооммссккоогг  жжииввооттаа  јјее  ппррооггрраамм  ббррззоогг  
ззааппоошшљљаавваањњаа  ккоојјии  ссее  ннаа  јјууггуу  ССррббиијјее  ррееааллииззуујјее  уу  ссааррааддњњии  ссаа  УУННДДПП..  ЗЗаа  ппррииввррееддуу  јјууггаа  
ССррббиијјее  ссуу  ззннааччаајјннии  ии  ппрроојјееккттии  ррееккооннссттууккцциијјее  ддааллееккооввооддаа  уу  ппоојјееддиинниимм  јјееддииннииццааммаа  
ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее..  
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667788..  ННаајјззннааччаајјнниијјее  ммееррее  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  ееффееккттииввннее  ррааввннооппррааввннооссттии  уу  ссффееррии  ссооцциијјааллнноогг  
жжииввооттаа  ппррееддууззееттее  ссуу   ссаа  ццииљљеемм  ддаа  ссее  ппррииппаадднниицции  ааллббааннссккее  ннааццииооннааллннее  ззаајјееддннииццее  
ззааппооссллее  уу  ппооллиицциијјссккиимм  ссннааггааммаа..  РРеечч  јјее  оо  ррееааллииззаацциијјии  ддееллаа  шшиирреегг  ппллааннаа  ззаа  ррееииннттееггрраацциијјуу  
ааллббааннссккее  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  уу  ддрруушшттввееннии  жжииввоотт  ззееммљљее  --  ""ППррооггрраамм  ззаа  рреешшаавваањњее  ккррииззее  
ннаассттааллее  ддееллоовваањњеемм  ааллббааннссккиихх  ееккссттррееммииссттииччккиихх  ггррууппаа  уу  ооппшшттииннааммаа  ППрреешшееввоо,,  
ББуујјаанноовваацц  ии  ММееддввееђђаа""  ккоојјии  јјее  усаглашен  у оквиру Координационог тела СРЈ   и Владе 
Републике Србије и представника Канцеларије ОЕБС-а у Београду. Овај програм је 
замишљен као мера за успостављање поверења и начин да се осигура стабилност на 
овом подручју. У  ттоомм  ссммииссллуу,,  ннааккоонн  ммннооггооббрроојјнниихх  ссаассттааннааккаа  ссаа  ппррееддссттввннииццииммаа  
ааллббааннссккее  ззаајјееддннииццее  ии  ООББССЕЕ--аа,,  ппооссттииггннууттаа  јјее  ссааггллаасснноосстт  оо  ннееооппххооддннооссттии  ффооррммиирраањњаа  
ммууллттииееттннииччккее  ппооллиицциијјее  уу  ттррии  ооппшшттииннее  јјууггаа  ССррббиијјее  ккоојјее  ннаассеељљаавваа  ааллббааннссккаа  ннааццииооннааллннаа  
ммаањњииннаа..    
 
679.  У Бујановцу је у периоду од 21. маја до 14. јула 2001. године успешно завршен  
курс од стране 70 полицајаца који су након тога одмах укључени у извршавање 
задатака. Искуства и сазнања стечена на овим краткотрајним убрзаним курсевима 
коришћена су и за израду Плана реализације наставе на курсу мултиетничке полиције 
који је организован и реализован у Наставном центру у Митровом Пољу на Гочу.  
 
680. У периоду од  6.августа 2001 до 28.јуна .2002. године, у Наставном центру у 
Митровом Пољу на Гочу, у укупно четири групе, курс мултиетничке полиције је 
завршило укупно 375 полазника (28 жена), од којих је 245 Албанаца, 125 Срба, четири 
Рома и један Југословен. Носилац реализације обуке (на основу Одлуке министра о 
пријему полазника на курс за полицајце мултиетничке полиције у Прешеву, Бујановцу 
и Медвеђи) је Ресор јавне безбедности МУП-а Републие Србије у сарадњи са ОЕБС – 
Одељење за спровођење закона.  
 
681. У реализацији Програма учествовало је домаће наставно особље ангажовано од 
стране руководиоца Наставног центра према листи предавача, из установа полицијског 
школства  и из реда истакнутих стручњака организационих јединица МУП-а Републике 
Србије и страно наставно особље (инструктори за обуку) ангажовано од стране ОЕБС-
овог руководиоца Наставног центра. По завршетку обуке у Наставном центру у 
Митровом Пољу, настављено је са практичном (теренском) обуком у полицијским 
станицама, према посебном програму који је усаглашен између МУП-а Републике 
Србије и ОЕБС-а. Програм који је реализован у обуци мултиетничке полиције за 
Прешево, Бујановац и Медвеђу имао је за циљ да полазници Курса стекну знања, 
вештине и навике како би по завршетку обуке могли успешно да извршавају основне 
полицијске задатке на подручју ових општина. 
 
682. У складу са препорукама ОЕБС-а, Савета Европе и других међународних 
организација при УН, концепт увођења мултиетничке полиције, као универзалан 
принцип, биће заступљен и у другим срединама са мешовитим националним саставом 
становништва (Рашка област). На тај начин избећи ће се међунационалне тензије и 
тежи конфликти, као и евентуални покушаји дестабилизације тих подручја, јер ће 
грађани са већим поверењем гледати на мултиетнички сасатав полиције него што је то 
сада случај.  
 
 
Г) Учешће мањина у телима централне и локалне  управе  

  
668833..  ППооммаањњккаањњее  ууссттааввнниихх  ооддррееддббии  оо  ссррааззммееррнноојј  ззаассттууппљљееннооссттии  ппррииппааддннииккаа  ммаањњииннаа  уу  
јјааввнниимм  ссллуужжббааммаа  ии  ддрржжааввнноојј  ввллаассттии  јјее  уу  РРееппууббллиицции  ССррббиијјии  ооммооггуућћииллоо  ддоонноошшеењњее  
ииззббооррнноогг  ззааккооннаа  ккоојјии  јјее  уу  ССррббиијјуу  ооддррееддииоо  ккааоо  јјееддннуу  ииззббооррннуу  јјееддииннииццуу  ииссттооввррееммоо  
ппррооппииссуујјуућћии  ииззббооррннии  ццееннззуујјсс  оодд  55%%  ооссввоојјеенниихх  ггллаассоовваа  ззаа  ооссвваајјаањњее  ппооссллааннииччккоогг  ммааннддааттаа  
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((ЗЗааккоонн  оо  ииззббоорруу  ннаарроодднниихх  ппооссллааннииккаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее..    ТТааккввиимм  рреешшеењњеемм  ссуу  ппооллииттииччккее  
ппааррттиијјее  ммааллиихх  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппррааккттииччнноо  ооннееммооггуућћееннее  ддаа  ууччеессттввуујјуу  уу  
ппааррллааммееннттаанноомм  жжииввооттуу,,  ооссиимм  ууккллииккоо  ссее  ннее  ууддрруужжее  уу  ккооааллиицциијјее..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  
ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппооссввеећћуујјее  ччииттаавв  ддееоо  ддееллттввооррнноомм  ууччеешшћћуу  ннааццииооннааллнниихх  
ммаањњииннаа  уу  ооддллууччиивваањњуу  оо  ппииттаањњииммаа  ппооссееббннооссттии,,  уу  ввллаассттии  ии  уу  ууппррааввии..  ООвваајј  аакктт  ппррееддввииђђаа  
ддаа  ссее  ппррииллииккоомм  ззааппоошшљљаавваањњаа  уу  јјааввнниимм  ссллуужжббааммаа  ввооддии  ррааччууннаа  оо  ннааццииооннааллнноомм  ссаассттааввуу  
ссттааннооввнниишшттвваа  ии  оо  ппооззннаавваањњуу  јјееззииккаа  ккоојјии  ссее  ггооввооррии  ннаа  ппооддррууччјјуу  ооррггааннаа  ииллии  ссллуужжббее..  ННаа  
ссааввееззнноомм  ннииввооуу  јјее    ффооррммииррааннаа  ккооммииссиијјаа  ззаа  ииззммееннуу  ииззббооррнниихх      ззааккооннаа  ннаа  ссввиимм  ннииввооииммаа  уу  
ццииљљуу  ппррииммееннее  ппооссттоојјеећћеегг  ссттаањњаа  ии  ооммооггуућћаавваањњаа  ууччеешшћћаа  ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  
ззаајјееддннииццаа  уу  јјааввнниимм  ссллуужжббааммаа  ии  уу  ддрржжааввнноојј  ввллаассттии..    
  
668844..  ДДееллооттввооррнноо  ууччеешшћћее  уу  ппоојјееддиинниимм  ссффееррааммаа  ддрруушшттввеенноогг  жжииввооттаа  оодд  ззннааччаајјаа  ззаа  
ннааццииооааннллннее  ммаањњииннее  ћћее  ббииттии  ооммооггуућћеенноо  уузз  ппооммооћћ  ииннссттииттууцциијјаа  ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ккоојјии  ссуу  ззааммиишшљљееннии  ккааоо  ттееллаа  ссаа  ииззввеесснниимм  јјааввннооппррааввнниимм  
ооввллаашшћћеењњииммаа  ккоојјаа  иимм  ммооггуу  ббииттии  ппооввееррееннаа  уу  ооббллаассттии  ооббррааззоовваањњаа,,  ииннффооррммииссаањњаа  ии  
ккууллттууррууее..  ППррееммаа  ииззррииччииттоојј  ооддррееддббии  ччллааннаа  1199..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа,,  ннааццииооннааллннии  ссааввееттее  ппррееддссттааввљљаајјуу  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  уу  ооббллаассттии  
ссллуужжббееннее  ууппооттррееббее  јјееззииккаа  ии  ппииссммаа,,  ооббррааззоовваањњаа,,  ииннффооррммииссаањњаа  ии  ккууллттууррее..  ННааццииооннааллннее  
ссааввееттее  ћћее  ддоо  ддоонноошшеењњаа  ппооссееббнноогг  ззааккооннаа  ббииррааттии  ссккууппшшттииннее  ееллееккттоорраа  ннааццииооннааллнниихх  
ммаањњииннаа..  ЕЕллееккттооррии  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа,,  ппррееммаа  ччллааннуу  2244..  ооввоогг  ззааккооннаа  ммооггуу  ддаа  ббууддуу  
ссааввееззннии  ии  ррееппууббллииччккии  ппооссллаанниицции  уу  ссккууппшшттииннааммаа  ааууттооннооммнниихх  ппооккрраајјииннаа  ккоојјии  ссуу  ннаа  тт  ее  
ффууннккцциијјее  ииззааббррааннии  ззббоогг  ссввоојјее  ппррииппааддннооссттии  ннааццииооннааллнноојј  ммаањњииннии,,  ииллии  ккоојјии  ссее  
ииззјјаашшњњаавваајјуу  ккааоо  ппррииппаадднниицции  ммаањњииннее  ии  ггооввооррее  јјееззиикк  ммаањњииннее..  ЕЕллееккттооррии  ззаа  ииззббоорр  
ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  ммооггуу  ддаа  ббууддуу  ии  ооддббооррнниицции  уу  ссккууппшшттииннааммаа  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  
ссааммооууппррааввее  ккоојјии  ппррииппааддаајјуу  ннааццииооннааллнноојј  ммаањњииннии,,  аа  ииззааббррааннии  ссуу  уу  јјееддииннииццааммаа  ллооккааллннее  
ссааммооууппааввее  уу  ккоојјииммаа  јјее  ммаањњииннссккии  јјееззиикк  уу  ссллуужжббеенноојј  ууппооттррееббии..  ЕЕллееккттооррии  ззаа  ииззббоорр  
ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  ммооггуу  ббииттии  ии  ггрраађђааннии  ккоојјии  ссее  ииззјјаашшњњаавваајјуу  ккааоо  ппррииппаадднниицции  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  аа  ккоојјее  ппооддрржжаавваа  ннаајјммаањњее  ссттоо  ппррииппааддннииккаа  ммаањњииннее  ссаа  ббииррааччккиимм  
ппррааввоомм,,  ииллии  иихх  ккааннддииддуујјее  ннааццииооннааллннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ииллии  ууддрруужжеењњее  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее..  
ППррееммаа  ччллааннуу  1144..    ППррааввииллннииккаа  оо  ннааччииннуу  ррааддаа  ссккууппшшттииннаа  ееллееккттоорраа  ззаа  ииззббоорр  ннааццииооннааллнниихх  
ссааввееттаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ((""ССлл..  ллиисстт  ССРРЈЈ""  ббрр..  4411//22000022)),,  ннааццииооннааллннии  ссааввееттии  ћћее  ссее  
ббииррааттии  ннаа  ссккууппшшттииннии  ееллееккттоорраа  уу  ссккллааддуу  ссаа    дд’’ООннттооввиимм  ииззббооррнниимм  ссииссттееммоомм..  
  
668855..  УУ    ттррееннууттккуу  ддоокк  ссее  ппиишшее  оовваајј  ииззввеешшттаајј  ффооррммииррааннии  ссуу  ннааццииооннааллннии  ссааввееттии  ддввее  
ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее  --  ммаађђааррссккее  ии  ррууссииннссккее,,  аа  уу  ттооккуу  ссуу  ооккррууггллии  ссттооллооввии  ппооссввеећћееннии  
ееддууккаацциијјии  ооссттааллиихх  ммаањњииннаа  оо  ффооррммиирраањњуу  ееллееккттооррссккиихх  ссккууппшшттииннаа  ззаа  ииззббоорр  ннааццииооннааллнниихх  
ссааввееттаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа..    
  
668866..  ЗЗаассттууппљљеенноосстт    ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  уу  ооррггааннииммаа  ввллаассттии  ссее  ооссттвваарруујјее  уу  
ппррааккссии  ППррееддссттааввнниицции  ммаањњииннаа  ссуу  ууккљљууччееннии  уу  рраадд  ииззвврршшннее  ввллаассттии,,  ккааккоо  ннаа  ннииввооуу  
ррееппууббллииккаа  ттааккоо  ии  ннаа  ннииввооуу  ффееддеерраацциијјее..  ННаа  ппррииммеерр,,  јјееддаанн  оодд  ппооттппррееддссееддннииккаа  ВВллааддее    
РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  јјее  иизз  ррееддоовваа  ммаађђааррссккее  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее,,  аа  јјееддаанн  ппооммооћћнниикк  јјее  
РРууссиинн..  ССааввееззннии  ммииннииссттаарр  ннааццииооннааллнниихх  ии  ееттннииччккиихх  ззаајјееддннииццаа  јјее  ББоошшњњаакк,,  јјееддаанн  оодд  
њњееггооввиихх  ппооммооћћннииккаа  јјее  ппррииппаадднниикк  ммаађђааррссккее  ммаањњииннее,,  ддоокк  јјее  јјееддаанн  оодд  ссааввееттннииккаа  иизз  ррееддоовваа  
ррооммссккее  ззаајјееддннииццее..  
  
668877..  ППррииппаадднниицции  ммаањњииннаа  ууччеессттввуујјуу  уу  ррааддуу  ззааккооннооддааввннее  ввллаассттии  ннаа  ннииввооуу  ффееддеерраацциијјее  ии  
ннаа  ннииввооуу  ррееппууббллииккее..  УУ  ССааввееззнноојј  ссккууппшшттииннии,,  ппррииппааддннииккаа  ммаањњииннаа  ииммаа  уу  ооббаа  ввеећћаа  
ппааррллааммееттаа..  ООдд  ууккууппнноо  113388  ппооссллааннииккаа,,  ккооллииккоо  уу  ссааддаашшњњеемм  ссааззииввуу  ссккууппшшттииннее  ббрроојјии  ВВеећћее  
ггрраађђааннаа,,  ддвваа  ппооссллааннииккаа  ссуу  ММаађђааррии,,  аа  јјееддаанн  ппооссллаанниикк  јјее  ССллоовваакк..  УУ  ВВеећћуу  РРееппууббллииккаа  ккоојјее  
ппоо  УУссттааввуу  ССРРЈЈ  ббрроојјии  4400  ччллаанноовваа,,  јјееддаанн  ппооссллаанниикк  јјее  ММаађђаарр,,  аа  јјееддаанн  ББоошшњњаакк..    
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668888..  УУ  ННаарроодднноојј  ссккууппшшттииннии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  оодд  225500  ппооссллааннииккаа  ккооллииккоо  иихх  ппоо  УУссттааввуу  
ССккууппшшттииннаа  ббрроојјии,,  1100  ссуу  ММаађђааррии,,  33  ссуу  ББоошшњњаацции,,  аа  22  ссуу  РРууммууннии..    
  
668899..  ППррииппаадднниицции  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ссуу  ннаајјввиишшее  ззаассттууппљљееннии  уу  ооррггааннииммаа  ввллаассттии  ААПП  
ВВоојјввооддииннее  ггддее  ччииннее  ззннааччаајјаанн  ддееоо  ууккууппнноогг  ббрроојјаа  ссттааннооввннииккаа..    
 
 
Д) Заштита мањина од  прогона  и  мржње 

  
669900..  ООппшшттаа  ооддррееддббаа  ккоојјаа  ссее  ооддннооссии  ннаа  ззаашшттииттуу  ммаањњииннаа  оодд  ппррооггооннаа  ии  ммрржжњњее  ппррееддввииђђееннаа  
јјее  УУссттааввоомм  ССРРЈЈ..  ППррооттииввууссттааввнноо  јјее  ии  ккаажжњњииввоо  ссввааккоо  ииззааззиивваањњее  ии  ппооддссттииццаањњее  
ннааццииооннааллннее,,  рраассннее  ввееррссккее  ииллии  ддррууггее  ннееррааввннооппррааввннооссттии,,  ккааоо  ии  ииззааззиивваањњее  ии  рраассппиирриивваањњее  
ннааццииооннааллннее,,  ввееррссккее  ии  ддррууггее  ммрржжњњее  ии  ннееттррппеељљииввооссттии  ((ччллаанн  5500..  УУссттаавв  ССРРЈЈ))..    
  
669911..  УУссттаавв  ССррббиијјее  јјее  уу  ооввоојј  ооббллаассттии  ооссккуудднниијјии  уу  ооддннооссуу  ннаа  ссааввееззннии  ууссттаавв  јјеерр  ннее  ссааддрржжии  
ооппшшттуу  ооддррееддббуу  оо  ппррооттииввууссттааввннооссттии  ии  ккаажжњњииввооссттии  ррааззллииччииттиихх  ппоојјааввнниихх  ооббллииккаа  ппррооггоонн,,  
ммрржжњњее  ии  ннееттррппеељљииввооссттии  ккоојјии  ссуу  ззаассннооввааннии  ннаа  ннааццииооннааллнноојј  ппррииппааддннооссттии..    ММееђђууттиимм,,  
оовваајј  ууссттаавв  ппррееддввииђђаа  ммооггуућћнноосстт  ооггррааннииччеењњаа  ссллооббооддее  шшттааммппее  ии  ссллооббооддее  ууддрруужжиивваањњаа,,  ааккоо  
јјее  њњииххооввоо  ккоорриишшћћеењњее  ууссммеерреенноо  ккаа  ""ииззааззиивваањњуу  ннааццииооннааллннее,,  рраассннее  ииллии  ввееррссккее  ммрржжњњее  ии  
ннееттррппеељљииввооссттии""..  
  
669922..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ппррееддввииђђаа  ппооллииттииччккии    
ммееххааннииззаамм  ззаа  ззаашшттииттуу  ммаањњииннссккиихх  ппрраавваа  ккрроозз  ССааввеетт  ззаа  ннааццииооннааллннее  ммаањњииннее..  ССаассттаавв  ии  
ннааддллеежжннооттии  ооввоогг  ссааввееттаа  ћћее  ууттввррддииттии  ССааввееззннаа  ввллааддаа,,  ааллии  јјее  ппррееддввииђђеенноо  ддаа  ћћее  
ппррееддссттааввнниицции  ннааццииооннааллнниихх  ссааввееттаа  ооббааввееззнноо  ббииттии  ччллааннооввии  ССааввееззнноогг  ссааввееттаа..    
  
669933..  УУ  ппррааввнноомм  ссииссттееммуу  ззееммљљее  ннее  ппооссттоојјее  ппооссееббннаа  ппррааввннаа  ссррееддссттвваа  ззаа  ззаашшттииттуу  
ммаањњииннссккиихх  ппрраавваа  ггааррааннттоовваанниихх  ууссттааввииммаа,,  ввеећћ  ссее  ттаа  ппрраавваа  ууггллааввнноомм  ммооггуу  шшттииттииттии  
ссааввееззнноомм  ууссттааввнноомм  жжааллббоомм,,  ккааоо  ссррееддссттввоомм  ззаашшттииттее  ууссттааввнниихх  ппрраавваа..  ЗЗааккоонн  оо  ССааввееззнноомм  
ууссттааввнноомм  ссууддуу  ((""ССлл..  ллиисстт  ССРРЈЈ"",,  ббрр..  3366//9922))  ппррееддввииђђаа  ччллаанноомм  3377..  ссттаавв  33..  ддаа  ууссттааввннуу  жжааллббуу  
уу  ииммее  ллииццаа  ччиијјаа  ссуу  ппрраавваа  ииллии  ссллооббооддее  ппооввррееђђееннаа  ммоожжее  ппооддннееттии  ссааввееззннии  ооррггаанн  ннааддллеежжаанн  
ззаа  љљууддссккаа  ппрраавваа  ии  ппрраавваа  ммаањњииннаа..  ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ннааццииооннааллнниихх  
ммаањњииннаа  ппррееддввииђђаа  ддаа  ћћее  ссааввееззннии  ооррггаанн  ннааддллеежжаанн  ззаа  ппрраавваа  ммаањњииннаа  ии  ннааццииооннааллннии  ссааввееттии  
ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа  ббииттии  ооввллаашшћћееннии  ддаа  ууллоожжее  ууссттааввннуу  жжааллббуу  уу  ссллууччаајјуу  ддаа  ппррооццееннее  ддаа  
јјее  ддоошшллоо  ддоо  ппооввррееддее  ууссттааввнниихх  ппрраавваа  ии  ссллооббооддаа  ппррииппааддннииккаа  ннааццииооннааллнниихх  ммаањњииннаа,,  
оодднноосснноо  ууввеекк  ккааддаа  иимм  ссее  ооббррааттии  ннееккии  ппррииппаадднниикк  ммаањњииннссккее  ззаајјееддннииццее  ккоојјии  ссммааттрраа  ддаа  јјее  
ппооввррђђеенн  уу  ссввоојјиимм  ууссттааввнниимм  ппррааввииммаа..    
  
669944..  ЗЗаашшттииттаа  ммаањњииннссккиихх  ппрраавваа  ссее  ооссттвваарруујјее  ии    уу  ккррииввииччнноомм    ппооссттууппккуу..  ММннооггаа  ккррииввииччннаа  
ддееллаа,,  ккоојјаа  ссуу  ииннккррииммииннииссааннаа  ккррииввииччнниимм  ззааккоонноомм  ффееддеерраацциијјее  ии  ррееппууббллииккаа  ччллааннииццаа,,  ссуу  
ппррооппииссааннаа  уу  ццииљљуу  ззаашшттииттее  ммаањњииннссккиихх  ппрраавваа  ((ппрр..  ззааббррааннаа  ииззааззиивваањњаа  ннааццииооннааллннее  
ннееттррппеељљииввооссттии  ии  ммрржжњњее;;  ззааббррааннаа  ддииссккррииммииннаацциијјее  ии  сслл..))..  
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• Дискриминација Рома 
 
695. У периоду 1. јануара 1992. до 30.септембра 2002. године, на територији Републике 
Србије  (ван КиМ) евидентирано 128 напада на 161 припадника ромске националне 
мањине, којим приликом су три лица изгубила живот (Београд, Чачак и Јагодина), 9 је 
задобило тешке, а 49 лаке телесне повреде. Поднето је 29 кривичних пријава  и 59 
захтева за покретање прекршајног поступка. Сви ови напади нису мотивисани 
националистичким и расистичким разлозима, већ је већина напада проистекла из 
других мотива, као што су користољубље, нерашчишћени породични и имовински 
односи, међусобне туче и др.   
 
696. На подручју КиМ, у истом периоду, евидентирано је 349 напада на 373 припадника 
ромске националне мањине (највише у периоду 1998-1999 од стране албанских 
терористичких група, којим приликом је 25 Рома изгубило живот, 37 је задобило тешке, 
а 22 лаке телесне повреде. Киднаповано је 50 Рома од стране припадника “ОВК”, од 
којих су многи убијени.  
 
697. На основу изнетих показатеља евидентно је да је на подручју  КиМ у извештајном 
периоду извршен далеко највећи број напада на припаднике ромске националне 
мањине (скоро три пута више него на осталом делу Републике Србије) и то посебно у 
1998. и 1999. години, када је дошло до ескалације  активности албанских  
терористичких група, при чему су поред припадника српског народа на мети били и 
највише страдали припадници ромске националне мањине.   
 
698. Напади на Роме на територији Републике Србије, ван  КиМ, најчешће су вршени 
од стране припадника неформалне групе “Скинхеадс”, који се у Републици Србији, 
појављују почетком 90-их година. Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије идентификовало је преко 400 припадника неформалне групе “Скинхеадс” од 
чега око 200 на подручју града Београда. 
 
699. Скинхеадс су посебно агресивни према Ромима, најчешће запосленим у градској 
чистоћи које су углавном злостављали и нападали у ноћним сатима. Након бруталног 
убиства малолетног Рома, Душана Јовановића извршеног 18.октобар1997. године 
дошло је до мање ескалације сукоба и реваншистичког понашања најекстремнијих лица 
и са једне и са друге стране.  
 
700. У периоду од 1992. до 30.септембра.2002. године, од стране " Скинхеадс" 
извршено је 45 напада на 78 Рома из националистичких и расних побуда и један напад 
на лице друге националности, којом приликом су два лица лишена живота (Београд и 
Чачак), пет је задобило тешке, а 35 лаке телесне повреде. Највећи број напада извршен 
је у Београду (33), затим у Чачку и Зрењанину (по 3) и Јагодини, Зајечару, Панчеву, 
Краљеву, Новом Саду и Приштини (по 1). У шест случајева није дошло до последица, 
јер су оштећени успели да побегну нападачима. Припадници полиције лишили су 
слободе девет лица и то: два због убиства Јовановић Душана у Београду, једног због 
убиства Декић Витка у Чачку, пет због извршеног кривичног дела изазивања 
националне, расне и верске мржње, раздора и нетрпељивости из члана 134. КЗ СРЈ и 
два лица због извршеног кривичног дела наношење тешке телесне повреде Рому, 
Петровић Бобану, 06.03.1995. године. Против 39 припадника “Скинхеадс” поднети су 
захтеви за покретање прекршајног поступка.  
 
701. Ови догађаји изазвали су реваншистичко понашање једног броја Рома, па је тако у 
овом периоду евидентирано 8 случајева напада на 13 припадника групе “Скинхеадс” и 
друга млађа лица која су својим изгледом асоцирала на припаднике ове групе. У овим 
нападима једно лице је задобило тешке, а 8 лаке телесне повреде. Сви напади су, сем 
напада у Суботици и Новом Саду, извршени у Београду (од тога један у Лазаревцу). 
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Припадници полиције су у 4 случаја против 28 лица поднели кривичне пријаве за 
кривично дело изазивања националне, расне и верске мржње, раздора и нетрпељивости 
из члана 134. КЗ СРЈ. Приведена су и три лица против којих су поднети захтеви за 
покретање прекршајног поступка.  
 
702. Предузетим мерама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
спречени су даљи сукоби, па је после 1998. године евидентиран занемарљив број 
напада припадника “Скинхеадс” на Роме како на подручју града Београда, тако и у 
другим већим местима на територији Републике Србије.  
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Извјештај о поштовању одредби 
Међународног пакта о грађанским и политичким правима 

 
 
 
Члан 1  
Став 1  

Црна Гора је демократска, социјална и еколошка држава. Црна Гора је 
република. Црна Гора је чланица заједнице Србије и Црне Горе. 
 Црна Гора је суверена у питањима које није пренијела у надлежност заједнице 
Србије и Црне Горе. Сувереност припада грађанима. Грађани остварују власт 
непосредно и преко слободно изабраних представника. Грађани Црне Горе су слободни 
да одлуче о политичком статусу државе, националном уређењу, политичком, 
економском и културном развоју. Слобода одлучивања о најважнијим питањима 
везаним за будућност државе је гарантована Уставом Црне Горе.  

 Уставом Црне Горе (члан 2. став 5.) се прописује да се о промјенама 
државног статуса, облика владавине и промјене граница не може одлучивати без 
претходно спроведеног референдума. Ове уставне одредбе су посебно разрађене 
Законом о референдуму Републике Црне Горе који је усвојен фебруара 2001. 
године. Закон је урађен у сарадњи са експератима ОЕБС-а.  Биро за демократске 
институције и људска  права ОЕБС-а је више пута давао експертске анализе 
предложених рјешења и указивао на међународне стандарде који важе у овој 
области. Највећи дио сугестија и препорука које су предложили експерти ОЕБС-а 
уграђен је у постојећи Закон о референдуму. 

Закон о референдуму је био предмет жучне политичке расправе како у 
црногорској Скупштини, тако и међу политичким партијама и политичким 
лидерима, због чињенице да би по овом закону требало организовати референдум 
о самосталности Црне Горе. Нарочита пажња је била усмјерена на два питања: 1) 
да ли је потребна квалификована већина да би референдум успио (закон је већ 
предвидио да на референдум мора изаћи 50% плус један уписани гласач и да за 
једну опцију мора гласати више од половине изашлих гласача да би он успио); 2) 
ко има право гласа, односно да ли право гласа на референуму имају и они грађани 
који не живе у Црној Гори и који не испуњавају тзв. Резиденцијални  услов и по 
том услову немају право гласа ни на изборима. 

Експерте и политичке расправе о постојећем Закону су довеле до иницијатива да 
се изради нови Закон. На једној страни је било предлога да се потпуно избрише било 
какав предуслов који се односи на квалификовану већину ( овај приједлог је дала 
опозициона Либерална партија, орјетисана за независност Црне Горе), а на другој 
страни се инсистирало на великом прагу који је потребан да би референдум успио  - 
75% од уписаних бирача или 50% од уписаних у бирацки списак (ово су предлагале 
опозиционе партије које су се протовиле организовању референдума – опозициона 
коалиција «За Југославију»). Као и први пут, експерти ОЕБС-а су били укључени од 
самог почетка у израду новог Закона. Тим поводом су израдили "Процјену постојећег 
Закона о референдуму". Тим документом је препоручено да би будући Закон требало да 
одреди неку врсту квалификоване већине која мора бити испуњена да би референдум 
прошао (један од предлога је био 55% од уписаних бирача). Такође, Документ није 
препоручио да право гласа на будућем референдуму имају Црногорци који немају 
пријављено пребивалиште у Републици, што је у складу са међународним стандардима.  

Након неколико расправа у Скупштини доношење новог Закона о референдуму је 
одложено, а потписивањем Београдског споразума, питање организовања референдума 
о самосталности Црне Горе је одложено најмање за три године.  
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 Устав Републике Црне Горе (члан 5.) такође предвиђа да се власт у Црној Гори 
уређује по начелу пођеле власти на законодавну (врши је Скупштина), извршну (врши 
је Влада) и судску (врше је судови).  
 Исти члан одређује да Црну Гору представља предсједник Републике, а 
уставност и законитост штити Уставни суд.  
 
Став 2 

Црна Гора површине од 13.812 км2, дужине копнених граница 718 км  и 
морске обале од 218 км, представља веома интересантно подручје по свом 
специфичном природном и од стране човјека створеном амбијенту, који одликују 
бројне разлике настале као резултат геолошке грађе, тектонике, спољних сила и 
рада човјека. 

Под природним ресурсима спадају: воде (мора, језера и ријеке); земљиште; 
минералне сировине (угаљ, тресет, пијесак...); шуме; биодиверзитет (биљни и 
животињски свијет), пејзажна вриједност; заштићена подручја природе (резервати 
природе, национални паркови, споменици природе и паркови природе); и заштићене 
биљне и животињске врсте. 

У последњих десет година настављен је тренд повећаног искоришћавања 
природних ресурса као што су шуме, плодно земљиште, рибљи фонд, дивљач, 
дивље биљне и животињске врсте, које се сакупљају ради коришћења у исхрани 
(печурке), фармацији, медицини (љекови), итд. 

Такође је повећан притисак на природне вриједности обалског подручја 
посебно од дивље градње  и погоршања у третману отпадних вода које се 
непречишћене испуштају у море. 

У процесу брзе индустријализације цесто се оцувању зивотне средине није 
посвецивала довољна пазња, тако да су биле у најави  идеје за изградњу капиталних 
објеката који би имали или би могли имати негативне последице за животну средину 
као што су изградња хидроелектрана на ријеци Тари (заштићена као свјетски резерват 
биосфере), ријеке Мораче, Скадарског језера (заштићено рамсарско подручје). Све ово 
за последицу може имати и секундарне појаве као што су ерозија земљишта, нестанак 
биљног и животињског фонда одређених подручја (шуме, ријеке, језера...), што у 
будућем периоду може довести до онемогућавања укупног развоја републике, а самим 
тим и до задржавања постојећег степена сиромаштва.     
 
Став 3  

Дрзавна заједница Србија и Црна Гора (раније Савезна Република Југославија) 
је страна уговорница већег броја најважнијих универзалних и регионалних 
међународних уговора из материје људских права, посебно оних који се непосредно 
или посредно тичу права и слобода припадника националних мањина. Поред осталог, 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија је потписница Међународног 
пакта о грађанским и политичким правима (1966), који је ратификован 30.01.1971.год. а 
сукцесија за СРЈ 12.03.2001.год. 

Сходно члану 48. и Члану 50. Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима, Република Црна Гора, као једна од двије дрзаве цланице дрзавне заједнице 
Србија и Црна Гора, (раније Савезна Република Југославија) подлијеже обавезама из 
овог документа. У домену остваривања посебних права припадника националних и 
етничких група Устав РЦГ каже да се ова права »...не могу остваривати супротно 
Уставу, начелима међународног права и начелу територијалне цјеловитости Црне 
Горе« (члан 75.). Из ове одредбе слиједи да је несумњива уставна потврда обавезе, али 
и спремности, Црне Горе да испуњава међународне обавезе из области заштите 
мањинских права. Поред тога, чланом 44. став 2  Устава РЦГ »грађани имају право 
обраћања међународним институцијама, ради заштите својих слобода и права 
зајамчених Уставом«. 
 Територија Црне Горе је јединствена и неотуђива, тако да нико у Црној Гори 
нема право да, било којим актом,  угрожава ту цјеловитост.  
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Уставом и законима Републике Црне Горе није дефинисано који су народи, а 
које су националне и етничке групе, тако да се не може јасно виђети нити дефинисати 
право народа на самоопређељење. 
 Релативно мала територијална распрострањеност Црне Горе, мали број 
становника, те национална измјешаност популације чине готово немогућим 
територијалну пођелу црногорског простора по националном принципу. По посљедњем 
попису становништва из 1991.год. у Црној Гори од укупног становништва од 614.579 је 
живљело 380.467 (61,9%) Црногораца, 89.614 (14,6%) Муслимана, 57.453 (9,3%) Срба, 
40.415 (6,6%) Албанаца, 26.159 (4,3%) Југословена, 6.244 (1,1%) Хрвата, 3.282 (0,6%) 
Рома итд. Територијална распрострањеност припадника националних и етничких група 
је неравномјерна – на сјеверу Црне Горе живи највећи дио муслимана/бошњака, а у 
двије општине чине већинско становништво Плав (58%) и Рожаје (87%). Највећи број 
Албанаца је стациониран у општинама Улцињ (17.469 – преко 80%), Подгорица 
(12.777. око 7%), Плав (4.032, око 10%), Бар (4.619). Хрватско становништво је махом 
концентрисано у Боки которској (општине Тиват, Котор и Херцег Нови). 
 
Члан 2 
 
Став 1 

Обавеза поштовања не-дискриминације предвиђена је Уставом Републике Црне 
Горе, члан 15, којим је прописано да су “сви грађани слободни и једнаки без обзира на 
било какву посебност или својство”, чиме је јасно изражено опређељење и дата уставна 
гаранција потпуне, најшире, заштите од дискриминације. Овакаво опређељење 
разрађено је даље кроз унутрашње право. Кривичним законом Републике Црне Горе, 
прописивањем кривичног ђела повреда равноправности (члан 43) кажњивим је 
проглашена свака радња којом се на основу разлике у припадности националној или 
етничкој групи, раси, вјероисповијести, политичком или другом убјеђењу, полу, језику, 
образовању или друштвеном положају ускрате или ограниче права човјека и грађанина 
утврђена уставом, законима, другим прописима или општим актима или 
ратификованим међународним уговорима или им на основу ове разлике даје 
повластице или погодности. Запријећена казна је затвор од три мјесеца до пет године.  

Одредбе о не-дискриминацији примјењу се и на странце који се налазе на 
територији Републике Црне Горе. Тако је нпр., по питању здравствене заштите, 
Одлуком о условима и начину остваривања здравствене заштите и других права из 
здравсрвеног осигурања странаца који имају пребивалиште на територији Републике, а 
немају здравствену заштиту ни по једном основу («Сл. лист РЦГ», бр.2/91), члан 2, 
прописано  да странци који се у Републици школују или стручно усавршавају, као и 
чланови њихове уже породице који са њима живе, затим, странци који имају 
пребивалиште а немају здравствену заштиту ни по којем основу и чланови њихове уже 
породице који имају пребивалиште у Републици остварују право на здравствену 
заштиту и друга права из здравственог осигурања у истом обиму у којем ова права 
остварују чланови уже породице осигураника – грађанина Републике Црне Горе.       
 
Став 2  

Поступци на основу којих се остварују и штите права грађана (парнични, 
управни, кривични и извршни) у периоду на који се овај Извјештај односи, били су у 
надлежности СРЈ па подаци о овом питању треба да буде дио одговарајућег Извјештаја. 
Усвајањем Уставне повеље и Закона о њеном спровођењу поступци прелазе у 
надлежност држава чланица па ће у будућем периоду бити дио извјештаја Републике 
Црне Горе.  

Наведеним поступцима прописани су и правни лијекови које грађани могу 
користити у остваривању својих права.   

 
Став  3 
Одговарајућа правна срдства за заштиту права грађана прописана су савезним 
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законима којима су прописани поступци. У складу са тим одредбама, заштита права 
грађана од повреде права лица која примјењују државноправна овлашћена и која 
повреду могу учинити злоупотребом овлашћења обезбјеђује се примјеном одредби 
Кривичног закона Републике Црне Горе којима су оваква поступања прописана као 
кривично ђело: група кривичних ђела против службене дужности (глава XИX, члан 216 
до 229: Злоупотреба службеног овлашћења, Проневјера, Превара у служби, Послуга, 
Примање мита, Давање мита, Противзаконито посредовање, Кршење закона од стране 
судије, Несавјесан рад у служби, Одавање службене тајне, Противправно присвајање 
ствари приликом вршења претреса или спровођења извршења, Фалсификовање 
службене исправе, Противправна наплата и исплата, Противзаконито ослобођење лица 
лишеног слободе), као и Кривична ђела против корупције (члан 229б до 229ј; Кривична 
ђела: корупција у органима државне управе, ненамјенско располагање средствима из 
буџета, корупција у јавним набавкама, корупција у поступку приватизације, корупција 
у правосуђу, злоупотреба функције браниоца или пуномоћника, корупција у здравству, 
корупција у просвјети, ограничавање слободе јавног информисања и уговарање исхода 
такмичења). 

 
Због сумње да су извршили неко од наведених кривичних ђела тужиоцима 

су, од 01.01. 2000. године до 10. 03. 2003. године пријављена 1153 лица и то због: 
- злоупотребе службеног положаја 74 лица. Суд је окончао поступке против 

42 лица, и то: осуђујућом пресудом против 24 лица и  ослобађајућом 
пресудом против18 лица. 

-  проневјере 147 лица, од чега: преваре у служби 2 лица, послуга 8 лица, 
примање мита 19 лица, давање мита 14 лица, противзаконито посредовање 
2 лица, кршење закона од стране судија 79 лица,  

- несавјесан рад у служби 98 лица. Суд је окончао поступке против 19 лица, и 
то: осуђујуђом пресудом против 10 лица, ослобађајућом пресудом против 5 лица и 
одбијајуђом пресудом 4 лица. 

За назначени период није било кривичних пријава због кривичних ђела: 
повреда равноправности, одавање службене тајне, противправно присвајање 
ствари приликом вршења претреса или спровођења извршења, противзаконита 
наплата и исплата, противзаконито ослобађање лица лишених слободе, као и због 
јривично ђело корупције која су уведена у Кривични закон јула мјесеца 2002. 
године.   

    У периоду у којем се овај извјештај пише завршен је рад на Нацрту Закона о 
омбудсману одн. Заштитника људских права и слобода, који је Владе Црне Горе 
утврдила, и који је већ стављен на јавну расправу. За очекивање је да ће Закон 
бити усвојен до краја текуће године.  

   
Члан 3  
 

У Републици  Црној Гори важећи прописи, од Устава, преко закона, до 
подзаконских аката, прокламују равноправан третман полова, тако да је са 
формалне стране равноправност углавном добро регулисана у свим областима 
живота и рада. Није донијет посебан закон о равноправностии полова, него је то 
питање инкорпорирано кроз готово сву законодавну регулативу.  

У односу на школовање на свим нивоима  и запошљавање, свака школа и 
свако радно мјесто је пођеднако доступно и женама и мушкарцима који испуне 
прописане услове. Међутим, послодавци се чешће опређељују за мушкарце, а 
дешава се да жена, нарочито млада, буде одбијена због потенцијалне могућности 
да, због трудноће и рађање ђеце, буде одсутна са посла неко вријеме.  

Дакле, у прописима жене су идеално изједначене у правима и обавезама са 
мушкарцима, али је у пракси стање врло различито. Зашто? Одговор је, добрим 
дијелом, још увијек јако традиционално и патријархално васпитање и окружење, 
обичаји, навике и недовољна просвијећеност и жена и друштва у цјелини у смислу 
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остваривања права - људских права, која су и женска и мушка, али које жене далеко 
теже остварују од мушкараца. Није једноставно, ни лако говорити и покретати питање 
положаја жена у Црној Гори, у којој је утицај традиције још увијек веома јак, у којој 
обичаји спутавају жене да се баве било чиме до ђецом и кућом, у којој, на жалост и 
данас, у неким крајевима,родитељи не дозвољавају ђевојчицама након 11. или 12 
.године живота да се даље школују.     

На ИВ свјетској Конференцији жена у Пекингу, 1995.г.,усвојена је 
Платформа ђеловања, која садржи свеобухватан програм јачања положаја жена у 
свим подручјима јавног и приватног живота и остваривања њиховог 
равноправног учешћа у друштвеном, економском, културном и политичком 
одлучивању. Све земље потписнице, углавном су, на основу Платформе, донијеле 
своје националне планове. Како СРЈ није потписала овај документ, то су по истом, 
углавном ђеловале НВО и то парцијално, укључујући се у поједине иницијативе 
или само у неким сегментима, а у Црној Гори до сада није донешен сличан 
документ (акциони план) који би имао општи карактер.  

У новоформираној Влади Црне Горе (формираној послије октобарских избора), 
два мјеста министра је намјењено женама (што чини 10%) Међутим, на дужностима 
секретара и помоћница министара има их око 20% од укупног броја. На 
најодговорнијим функцијама у Скупштини има 7 парламентарки,а нема их на 
функцијама предсједница радних тијела Владе или Скупштине. До последњих 
парламентарних избора, имали смо предсједницу Скупштине РЦГ, а жена је била 
предсједница новоформираног Одбора за равноправност полова Скупштине РЦГ, који 
је образован у јулу 2001.године. Тренутно, Црна Гора има три градоначелнице (Будва, 
Никшић и Бар). 

И поред незадовољавајуће заступљености у власти, реакције државних 
органа и политичких партија на ова питања, у задње вријеме су много 
позитивније него прије. Не може се рећи да се стање битно или значајно 
промијенило, али сматрамо да је од велике важности то што се о положају жена, 
њиховим правима у свим областима живота и рада, посебно заступљености на 
мјестима одлучивања, све више говори, а и у средствима јавног информисања ове 
теме почињу да добијају « право гласа ». Свијест је најтеже мијењати, то је 
дуготрајан процес, па не треба очекивати значаније помаке на кратак рок.  

Нажалост, у задњих десет тешких година, нијесмо имали посебних 
истраживања и прецизних података о положају и заступљености жена у Црној Гори, 
нити се тим питањем неко од државних органа подробније бавио.  

Према Статистичком годишњаку 2001 Републичког завода за статистику:   
- о полној структури запослених, најсвјежији подаци су од 31.12.1993.године, 

и то: од укупно 129 005 запослених, 52 001 су жене, међу којима 6074 са 
високом школском спремом, 4335 са вишом, 17766 са средњом, 1495 са 
нижом, затим 868 висококвалификованих, 10895 квалификованих, 1980 
полуквалификованих и 8588 неквалификованих; 

- према попису становништва из 1991.године, од укупног броја - 591269 , 
299329 (50,6%) су жене, од 145741 активног становништва, 91539 ( 38,6%) 
су жене, од 74531 лица са личним примањима, 35397 (47,5%) су жене, и од 
279458 издржаваних лица, 172393 (61,7%) су жене; 

- школске 1999/2000 године од 77726 редовних ученика основних школа , 
37762 су биле ђевојчице, од 30756 редовних ученика средњих школа 15662 
су биле ученице. 

 
У Закону о избору доборника и посланика није постојала предвиђена тзв. 

“женска квота”, па је, на иницијативу једне НВО, почетком 2001.године у сусрет 
пријевремним парламентарним изборима, од стране 4 политичке партије, ДПС, 
СДП,ЛСЦГ и ДУА, потписан Споразум, којим су се потписинице обавезале да ће 
настојати – тежити да на њиховим посланичким листама, учешће жена на сљедећим 
парламентарним изборима буде 30%.  Треба нагласити да су неке политичке партије, и 
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прије потписивања овог Споразума, већ имале у својим партијским документима норме 
о” женским квотама".  Резултат ове иницијаиве је било повећање броја жена у 
парламенту за готово 100%, односно са око 5% у претходном сазиву на око 10% у 
новом.  

У правосудним органима имамо нешто бољу заступљеност жена, поготово на 
нижим инстанцама ( основни судови преко 60%). У Вишим судовима (Подгорица и 
Бијело Поље) проценат жена судија је 42%, а у Врховном суду око 26%.  

У Црној Гори постоји око 30 НВО које се баве питањима од значаја за жене, 
било да се ради о економском или политичком оснажењу, било о помоћи у случају 
насиља, подстицању предузетништва, и др. У издању једне НВО излази часопис «Ива», 
а друга НВО издаје Билтен . 

Влада, у складу са Законом о невладиним организацијама, за пројекте  из 
цивилног сектора, из Буџета Републике издваја одређена средства, у односу на број 
НВО и пројеката. Из тих средстава финансиран и један број пројеката женских 
невладиних организација. 

Од оснивања Радне групе за једнакост полова Пакта стабилности за 
Југоисточну Европу, новембра 1999.г., жене Црне Горе представљају двије 
представнице НВО и координаторка за питања равноправности полова Владе РЦГ, 
именована управо ради учешћа Владе у поменутој групи. Именовање владиног 
координатора за равноправност полова и учешће у раду поменуте радне групе, те 
предлагање пројекта Владе Р Црне Горе за установљење владиног механизма за 
равноправност полова, као и оснивање Скупштинског одбора за равноправност полова, 
говори о озбиљној намјери Владе Р. Црне Горе да прихвати и имплементира 
међународне стандарде у овој области. 

 Значајно је истаћи неколико пројеката – регионалних иницијатива, који су 
реализовани у Црној Гори уз подршку Радне групе Пакта стабилности за једнакост 
полова: два пројекта  «Женска права-људска права» и « Жене у политици» су 
иницирале црногорске НВО, а трећи Механизам за равноправност полова, иницирала је 
Влада. Прва два пројекта су реализована, а пројекат «Жене у политици» заправо «Жене 
то могу»  добио је надградњу кроз « Жене то могу ИИ», који је био фокусиран на 
посебну обуку жена из политичких партија и организован за заинтересоване чланице 
свих парламентарних странака у Црној Гори. Пројекат “Људска права-Женска права” је 
резултирао предлагањем измјена закона о избору одборника и посланика у смислу 
прописивања обавезног учешћа од 20% жена у парламенту и на свим нивоима 
одлучивања у законодавној, извршној и судској власти (првобитно је било предложено 
30% ). Владин пројекат, због кашњења са уплатом средстава, парламентарних избора и 
конституисања владе, још није рализован.  

Кроз Пакт стабилности је реализован и пројекат «Заштита жртава трговине 
људима у Црној Гори», који се рализује уз учешће Владе, НВО и међународних 
организација и координацију ОЕБС-а, као и чињеницу да је Влада усвојила Национални 
план активности за борбу против трговине људима. Ове године релизовао се још један 
регионални пројекат преко Пакта стабилности «Улога жена Југоисточне Европе у 
спрјечавању и рјешавању конфликата и вођењу дијалога након конфликата». 

На крају треба поменути и иницијативу за оснивање женске мреже Црне Горе, 
која још увијек није реализована, а потекла је из потребе и схватања да је повезивање 
нужно.  
 
 
Члан 4 
Став 1  

Под појмом “ванредна опасност” из члана 4 Пакта о грађанским и политичким 
правима важеће законодавство користи термине “ванредно стање”, “непосредна ратна 
опасност” и “ратно стање”. 

Повеља дрзавне заједнице Србија и Црна Гора прописује да надлежност за 
проглашење “ванредног стања”, “непосредне ратне опасности” и “ратног стања” 
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има Савјет министара, уз претходну сагласност Парламената обије државе 
чланице. 

Према вазецем црногорском Уставу, Скупштина Црне Горе се не може 
распустити за вријеме трајања “ванредног стања”, “непосредне ратне опасности” 
и “ратног стања”. За вријеме трајања ратног стања мандат Скупштине Црне Горе 
(који траје 4 године) продужава се до успостављања мира (чл. 78. став 2 Устав 
РЦГ). Такође, и мандат предсједника Републике Црне Горе се продужава до 
успостављања мира. (чл. 86. став 2 Устав РЦГ). 
  Устав Црне Горе не садржи одредбе о дужности одбране земље.  
 
Став 2 
 Проглашењем “ванредног стања”, “непосредне ратне опасности” и “ратног 
стања” може доћи до ограничења појединих тачно одређених права и слобода 
држављана и грађана Црне Горе. Повеља о људским и мањинским правима и 
грађанским слободама тачно дефинише у којим све случајевима се могу ограничити 
људска и мањинска права.  
 Међутим, проглашење “ванредног стања”, “непосредне ратне опасности” и 
“ратног стања” не могу довести до укидања или ограничења  права и слобода из 
чланова  15, 20, 24, 25, 27 и 34. Устава Републике Црне Горе. Тако се у смислу овог 
правила забране и ограничења на могу односити на: једнакост грађана пред законом; 
неповредивост физичког и психичког интегритета, његове приватности и личних права; 
поштовање његовог достојанства и сигурности, поштовање људске личности и 
достојанства у кривичном и сваком другом поступку, у случају лишења, односно 
ограничења слободе и за вријеме извршавања казне; забрану сваког насиља над лицем 
које је лишено слободе, одн. Којем је слобода ограничена, као и свако изнуђивање 
признања и изјава; забрану подвргавања мучењу, понижавајућем кажњавању и 
поступању као и вршења без његове дозволе, медицинске и друге огледе; поштовању 
начела законитости тј. Правила да нико не може бити кажњен за ђело  које, прије него 
што је учињено, није било предвиђено законом или прописом заснованом на закону као 
кажњиво ђело, нити му се може изрећи казна која за то ђело није била предвиђена, као 
и да се нико не може сматрати кривим за кривично ђело док то не буде утврђено 
правноснажном одлуком суда; право накнаде штете и право на одбрану; правило не бис 
ин идем тј. Да нико не може два пута одговарати за исто кажњиво ђело; гарантовање 
слобода убјеђења и савјести, слобода мисли и јавног изражавања мишљења, слобода 
вјеровања, јавног или приватног исповиједања вјере, као и слобода изражавања 
националне припадности, културе и употребе свог језика и писма. 
 
Став 3 

Скупштина СР Југославије је 26. марта 1999. прогласила “ратно стање” 
као последицу НАТО интервенције на СР Југославију. 

Убрзо затим, Скупштина Републике Црне Горе је донијела Резолуцију 
којом је донијела одлуку да ова одлука Савезне скупштине не важи на територији 
Републике. Ова је одлука, иако на први поглед, у колизији са Савезним Уставом, 
проистекла из различите оцјене узрока и карактера НАТО интервенције у СРЈ, 
коју је у том моменту имала Скупштина Републике Црне Горе у односу на савезне 
органе. У том смислу, на територији Републике Црне Горе, није се примењивала 
ова одлука. 

 
Члан 5 

Став 1   и Став 2 
Црна Гора, као република чланица СР Југославије (сада Уније Србија и Црна 

Гора), потписница је Пакта о грађанским и политичким правима.  
У складу са чланом 16. став 2. Устава СРЈ који прописује  да «међународни 

уговори који су потврђени и објављени у складу са уставом и општеприхваћена 
правила  међународног права саставни  су део унутрашњег  правног поретка« то 
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правила овог Пакта представљају унутрашње право Црне Горе и ни у једној одредби 
нису у супротности са важећим законодавством.  

 
Члан 6 

 
Став 1   

Право на живот је неприкосновено и заштићено је чланом 21 став 1 Устава 
СР Југославије. Здравствена заштита (члан 12 став 2б Међународног пакта о 
економским, социјалним и културним правима) и заштита животне средине 
регулисана је републичким Законима.   

Почетак новог друштвеног односа према животној средини, према 
простору и природним богатствима у Црној Гори, отпочиње усвајањем 
Декларације о еколошкој држави Црној Гори, септембра 1991. године, и уставним 
дефинисањем Црне Горе као еколошке државе. 

Усвајањем Декларације РЦГ се опредијелила да штити свој идентитет 
усклађујући привредни и друштвени развој са принципима одрживог развоја. 
Значај и оригиналност ове идеје потврђена је на Међународној Конференцији о 
животној средини, која је одржана под покровитељством Уједињених нација, у 
Рио де Жанеиру 1992. године, гђе је Декларација уврштена у завршни документ 
Конференције – Агенду 21. 

Чланом 1 Устава РЦГ дата су основна својста државе Црне Горе да је: 
''демоктатска, социјална и еколошка''. Обиљежје државе да је еколошка 
истакнуто је и у Преамбули устава: ''на основу увјерења да је природа извор 
здравља, духовности и културе људског рода, а држава чувар светиње и чистоте 
природе'', чиме се наглашава увјерење, тј. колективни осјећај потребе да се сачува 
опште добро односно природа, а да се ради тога и држава укључи у овај процес.  

Чланом 19 Устава РЦГ: ''Свако има право на здраву животну средину и на 
благовремено и потпуно обавјештавање о њеном стању. Свако је обавезан да чува 
и унапређује животну средину'', гарантује се право грађана на здраву животну 
средину и потпуно обавјештавање о њеном стању.  

Доношењем Законом о животној средини 1996. године, се по први пут, у 
РЦГ, на свеобухватан и цјеловит начин уређују питања заштите животне средине, 
који обухвата све њене сегменте имајући у виду да је животна средина изузетно 
комплексан и међузависан систем. Овим законом дефинисани су циљеви, основни 
принципи, мјере и механизми заштите животне средине, програми заштите 
животне средине, процјена утицаја захвата на животну средину, праћење стања 
животне средине-мониторинг, информациони систем, одговорност за загађивање 
животне средине, накнаде за загађивање животне средине, еколошка инспекција и 
казне. 

Законом су утврђени циљеви и основни принципи заштите животне 
средине, стандарди квалитета животне средине односно, обавезе постојећих и 
потенцијалних загађивача, да у обављању привредних и других активности 
предузимају све мјере за заштиту животне средине.  

У том циљу, ради спречавања загађивања животне средине и спровођења 
принципа "загађивач плаћа", Законом је утврђена обавеза плаћања "еко-накнаде", 
сразмјерно количини испуштених загађујућих материја, као и обавеза плаћања казне за 
кршење нормама предвиђених правила понашања. То су еко-накнаде на инвестиције 
(1% на вриједност инвестиција за које је прописана израда процјене, 2% на вриједност 
инвестиција на подручју националног парка) и накнаде због загађивања животне 
средине. Обрачун и исплата средстава на предрачунску вриједност инвестиција 
инвеститора врши се из средстава за инвестиције и то 10% у моменту издавања 
сагласности на процјену, а остатак средстава сукцесивно по обрачунским ситуацијама. 
  Република Црна Гора, од еко-накнада, је прошле године прикупила око 
1.905.000,00 ДЕМ. 
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Такође, ради обезбјеђења превентивног приступа у заштити животне средине, 
овим законом, се прописује обавеза израде и доношења темељњих докумената заштите  
животне средине као што су, на нивоу Републике, Еколошки програм и програми 
заштите животне средине локалне самоуправе. Резултат тога је и пројекат ‘’Правци 
развоја Црне Горе еколошке државе’’ који је Влада РЦГ усвојила 2001. године. 
Пројекат представља дугорочни развојни документ стратегијског карактера у овој 
области. 

У функцији континуираног праћења квалитативних и квантитативних промјена 
стања животне средине, Закон утврђује и обавезу успостављања мониторинга односно, 
катастра загађивача. Друга, такође важна превентива мјера заштите животне средине је 
правовремено доношење процјене утицаја захвата на животну средину.  

Закон утврђује и обавезу успостављања информационог система, као и обавезу 
благовременог и потпуног обавјештавања грађана о стању животне средине. 

У случају, пак, кад правна и физичка лица својим радом или пропустом 
проузрокују загађивање животне средине, Закон предвиђа обавезу да, обавијесте 
Еколошку инспекцију, односно ураде и реализују санациони програм. У том циљу, 
прецизирана су овлашћења Еколошке инспекције, односно прекршајне казне за правна 
и физичка лица која дођу под удар овог закона. (Примјери наведени у члану 12 став 2б-
Пакт о економским, социјалним и културним правима) 

Треба напоменути, да је Законом, такође, ријешено и питање предузимања 
потребних мјера за спечавање загађења животне средине у хитним случајевима и у 
случају када загађивач није познат.  

Осим овог, треба навести следеће законе који су важни у заштити животне средине 
су: 

1. Закон о заштити ваздуха (Сл.лист РЦГ 14/80) 
2. Правилник о дозвољеним концентрацијама штетних материја у ваздуху 

(Сл.лист РЦГ 4/82, 9/82) 
3. Закон о заштити природе(Сл.лист СРЈ 36/77) 

 
Став 2 

 У оквиру започетих реформи, највећи искорак је направљен у области 
кривичног законодавства, доношењем Закона о измјенама и допунама Кривичног 
закона ЦрнеГоре, усвојеним на Скупштини Црне горе дана 26.6.2002.године, којим је 
укинута смртна казна. Тако је за кривична ђела за које је била прописана смртна казна, 
сада прописана казна затвора до 40 година и то: 

- за најтеже облике тешких кривичних ђела  
- само за најтеже случајеве тешких кривичних ђела за које је законом прописана 
- не може се изрећи лицу које у вријеме извршења кривичног ђела није 

навршило  
     двадесет једну годину живота. 
Основ за укидање смртне казне лежи и у Уставу РЦГ ,у члану 21. којим је 

гарантовано право на живот. 
Везано за смртну казну напомињемо следеће: 
- последњи пут смртна казна је извршена прије више од 20 година; 
- постоје три случаја изречених смртних казни, и то изречених за тешке 

случајеве  
разбојништва и разбојништво из члана 148.ст.2 КЗ-а ( два лица), и један случај 
за убиство из члана 3о. став.2  тачка1 КЗ-а; 

- све пресуде је изрекао Виши суд  у Подгорици, уз напомену да је у једном 
предмету дозвољено понављање поступка, по жалби осуђеног; 

- правоснажне судске одлуке у којима је изречена смртна казна биће 
преиначене у  казне затвора до 4о година у складу са важећим Кривичним 
законом. 

 У међувремену, од ступања на снагу новог Закона, смртна казна је у два 
случаја већ замијењена казном затвора у трајању од 20 година, за случајеве тешког 
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разбојништва.  
 Такође, треба напоменути да је у започет рад и слиједи доношење новог 
Кривичног уакона Црне Горе.  
Став 3 

СР Југославија је ратификовала Конвенцију о спречавању и кажњавању 
кривичног ђела геноцида 1950. године.  По њеном Кривичном закону (члан 141) 
кривично ђело геноцида је санкционисано казном од 5 – 20 година затвора.  

Кривични закон Црне Горе не предвиђа кривично ђело геноцида, већ се у датом 
случају примјењују одредбе Кривичног закона СР Југославије. 

 
Став 4   

Доношењем Закона о измјенама и допунама Кривичног закона РЦГ, усвојеним 
на Скупштини РЦГ дана 26.6.2002.године, укинута је смртна казна. 

 
Члан 7 

   
Забрана мучења и нехуманог поступања заузима веома значајно мјесто у 

правној регулативи Републике Црне Горе, односно Уставу Републике Црне Горе, у 
одредбама чланова:15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 и 24. 

Наиме, одредбом члана 15 Устава Републике Црне Горе прописано је да су 
грађани слободни и једнаки, без обзира на било какву посебност или лично својство, да 
су слобода и права неповредиви,а да је злуопотреба слобода и права противуставна и 
кажњива. Члан 17 Устава РЦГ предвиђа да се сваком грађанину јемчи право на жалбу 
или друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на 
закону заснованом интересу. 

Уставом се јемчи достојанство и сигурност човјека. Живот човјека је 
неприкосновен (члан 21), зато је новим Кривичним законом укинута смртна казна и 
замијењена казном затвора, у трајању од највише 40 година. 

Одредба члана 22 Устава РЦГ, предвиђа да свако има право на личну слободу, 
тако да је незаконито лишавање слободе кажњиво.  

Чланом 24 Устава РЦГ јемчи се поштовање људске личности и достојанства у 
кривичном и сваком другом поступку, у случају лишавања односно ограничавања 
слобода и за вријеме извршавања казне, забрањено је и кажњиво свако насиље над 
лицем, које је лишено слободе, односно којим је слобода ограничена, као и свако 
изнуђивање призњања и изјава.  

Кривични закон РЦГ санкционише повреде ових права тако да је кривично ђело 
принуде (члан 44 КЗ РЦГ) «ко другог силом или озбиљном пријетњом принуди да 
нешто учини, не учини или трпи, казниће се новчаном казном или казном затвора до 
једне године» или кривично ђело противправног лишења слободе (члан 45 КЗ РЦГ) «ко 
другог противправно затвори, држи затвореног или на други начин одузме илим 
ограничи слободу кретања, казниће се затвором до једне године, а ако је ово ђело 
учињено злоупотребом службеног положаја или овлашћења, учинилац ће се казнити 
затвором до пет година «ако је лишавање слободе трајало више од 30 дана, или је према 
лицу лишеног слободе поступано на свиреп начин или му је тешко нарушено здравље 
или су наступиле друге тешке последице, учинилац ће се казнити затвором од једне до 
осам година», а ако је наступила смрт лица лишеног слободе, учинилац ће се казнити 
од једне до 12 година.  

Надаље, «ко у вршењу службе употријеби силу, пријетњу или друго 
недопуштено средство или недопуштен начин, у намјери да изнуди исказ или неку 
другу изјаву од окривљеног, свједика, вјештака или другогх лица» представља 
кривично ђело изнуђивање исказа (члна 47 КЗ РЦГ), а извршилац ће се казнити 
затвором од три мјесеца до пет година; а ако је изнуђивање исказа или изјаве праћено 
тешким насиљем или ако су услијед изнуђеног исказа или изјаве наступиле тешке 
последице за окривљеног у кривчном поступку, учинилац ће се казнити затвором од 
једне до десет година. 
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Исто тако, кривично ђело злостављање у вршењу службе (члан 48 КЗ РЦГ) је 
«ко у вршењу службе другог злоставља, вријеђа или уопште према њему поступа на 
начин којим се вријеђа људско достојанство, казниће се затвором од три мјесеца до тро 
године». 

Одредба члана 25 Устава РЦГ предвиђа «да лице неосновано лишено слободе 
или је неосновано осуђено, има право на накнаду штете. Тако да је према подацима 
Министарства правде у 2001. години из Буџета РЦГ исплаћено више од 570.000 ДМ, 
грађанима који су неосновано лишени слободе од стране полиције или истражног 
судије. 

Но и поред тога у последњих годину дана било је случајева тортуре (девет 
случајева) због чега су против припадника службе предузете енергичне мјере у 
испољавању понашања која нијесу примјерена моралном лику припадника полиције. 
Тако је у периоду од 01.07.2001. до 01.09.2002. против 258 службеника полиције 
покренут и вођен дисциплински поступак, од чега је 12 службеника удаљено из службе, 
а осталим службеницима су изречене новчане казне у износу од 30 до 50%, од плате за 
вријеме од једног до три мјесеца. У свим случајевима гђе је било елемената за 
привремено удаљење до коначне одлуке у дисциплинском или кривичном поступку, 
службеници су привремено удаљени из службе. 

У односу на претходни период знатно је смањен број репресивних мјера према 
грађанима (блокаде, рације, претреси, прегледи и легитимисања) и сведени су на ниво 
безбједоносне проблематике, као крајње мјере. Тако да је полиција више орјентисана 
људским правима, посебно у спровођењу реформи полиције која се очекује доношењем 
новог Закона о полицији и Кодекса етичког понашања, а усклађени су са стандардима 
Конвенције о људским правима. Посебна пажња посвећена је регулисању и ограничењу 
полицијских овлашћења, нарочито употребе силе и ватреног оружја, прислушкивања, 
претресања, привођења, лишавања слобода, третмана лица лишених слободе, трајању 
полицијског притвора, обезбјеђењу браниоца лицу лишених слободе, трајању 
полицијског притвора, обезбјеђењу браниоца лицу лишеном слободе приликом првог 
саслушања у полицији. 

 
Члан 8 
 
Став 1 - 3 

Нико се не може држати у ропству; ропство и трговина робљем забрањени су у 
свим својим облицима.  

На територији Републике Црне Горе трговина људима је у незнатом броју 
случајева евидентирана у току 1993.г. Касније, а нарочито у другој половини 1999. г. 
овај облик криминалне ђелатности достигао је ниво појаве, како због обима, тако и због 
респрострањености на појединим подручјима наше Републике. 

У нашем правном систему, до сада су ове инкриминације санкционисане 
Савезним кривичним законом, и то као кривично ђело недозвољени прелазак државне 
границе (члан 249 КЗ СРЈ), кривично ђело навођење и посредовање у проституцији 
(члан 251 КЗ СРЈ), кривично ђело заснивања ропског односа и превоз лица у ропском 
односу (члан 155 став 3 у вези са ставом 1 КЗ СРЈ) и кривично ђело подвођењеи 
омогућавање вршења блуда (члан 93 КЗ РЦГ), која нијесу садржавала битне елементе 
трговине људима, како се то дефинисало у међународном праву (међународне 
организације).  

Први пут, Законом о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Црне 
Горе (Сл. Лист РЦГ, бр 30/2002) трговина људима се дефинише као кривично ђело у 
члану 201а, по којем се учиниоци ових кривичних ђела кажњавају затвором од 1 – 10 
година. 

Појаве ове врсте криминала условила је, прије свега, непосредно окружење као 
и Косовска криза, односно формирањем великог броја избјегличких кампова у 
Републици Албанији, гђе су ђевојке намамљиване и отимане из тих кампова ради 
њихове продаје у циљу проституисања у земљама Западне Европе, тако да је транспорт 



 135 
 

ових ђевојака ђелимично вршен и преко територије Републике Црне Горе према 
Италији.  

У Црној Гори је одлуком Владе Р.Црне Горе изабран национални координатор 
за ову област, а у координацији са ОЕБС-ом, међународним организацијама и 
невладиним организацијама (Црногорске женски лоби и Сигурна женска кућа) сачињен 
је Програм за заштиту жртава у Црној Гори. 

Стручни тим на нивоу МУП-а (формиран почетком 2001.) врши координацију 
активности на плану сузбијања и откривања трговине људима, прати, контролише и 
усмјерава активности тимова у Центрима безбједности. 

У сузбијању организованог криминала МУП Црне Горе сарађује са сусједним 
земљама односно са сусједним службама безбједности. 

У периоду од 01.01.2001. године до 16.12.2002. године поднијето је 21 кривична 
пријава због кривичног ђела - трговине људима и посредовање у вршењу проституције, 
против 49 лица гђе су предмет трговине биле 34 особе. 

У току 2000. године у Цној Гори регистрована су 1371 илегална мигранта, од 
тога 1250 мушког пола и 121 женског пола, у току 2001. годинеу Републици 
регистрована су 1082 илегална мигранта, од тога 994 мушког пола и 88 женског пол, а у 
току 2002. године регистровано је 397 илегалних имиграната, од чега 362 мушког и 35 
женског пола.  

Са територије РЦГ у току 2000. године депортовано је 951 илагалних 
имиграната; у 2001. години депортовано је 933 лица, од чега 862 мушког пола и 71 
жена, а у 2002. години депортовано је 332 лица, од чега 301 мушког пола и 31 жена. 

Број прокријумчарених људи који су покушали да пређу границу са Црном 
Гором у току 2000. године је 366, од чега 351 мушког пола и 15 женског пола, у 2001. 
години је 331, од чега 280 мушког пола и 51 женског пола и у 2002. години је 191, од 
чега 175 мушког пола а 16 женског пола.  

Приликом илегалног транспорта у једном случају, дошло је до потапања брода 
на којем је било 105 лица Рома са Косова, гђе се претпоставља да су сва ова лица 
изгубила животе, обзиром да је на нашој обали пронађено свега 27 лешева. Судски 
поступак је у току.  

У активностима на откривању и пресијецању трговине женама и илегалног 
транспорта људи откривен је још један број других кривичних ђела, као што је 
кривично ђело фалсификовања исправе или кривично ђело у вези са опојним дрогама.        

 
Принудни и обавезни рад  

На основу ратификоване Конвенције Међународне организације рада бр. 29 о 
принудном или обавезном раду, Република Црна Гора је уставном одредбом у члану 52 
став 2 прихватила забрану принудног рада. Принудни или обавезни рад у смислу 
наведене конвенције, подразумијева сваки рад или услугу који се захтијева од једног 
лица под пријетњом било које казне, за које се то лице није добровољно пријавило.  

Међутим, принудни или обавезни рад у смислу важећих прописа из 
одговарајућих области као: обавезној војној служби за обављање радова чисто 
војничког карактера, рад осуђених лица, под условом да се та лица не уступају другим 
правном или физичком лицу и да се рад врши под контролом јавних власти, рад који 
мора да се изврши у случајевима више силе, рата, несреће или ако пријете несреће као 
што су: пожари, поплаве, глад, земљотрес, јаке епидемије, сточне заразе које пријете 
опстанку једног дијела становништва, захтијева одговарајући режим заштите као и 
ангажман за редовни рад.  

Незаконито захтијевање принудног или обавезног рада у Црној Гори је 
подвргнуто санкцијама у складу са  прописима у одговарајућим областима и оне  су 
јако ригорозне.  
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Члан 9 

Став 1 – 3  
Питање слободе и личне безбједности, лишења слободе и њене законитости, 

одбране и права на жалбу, регулисани су прије свега Уставом Р Црне Горе и СРЈ, 
као и Законом о кривичном поступку и Законом о унутрашњим пословима. 

Тако, чланом 22 Устава РЦГ јамчи се право сваком лицу на личну слободу. 
Лице лишено слободе мора одмах бити обавијештено, на свом језику, о разлозима 
лишења. 

 Члан 23 Устава говори о притвору па "лице за које постоји основана сумња да 
је учинило кривично ђело, може на основу одлуке надлежног суда, бити притворено и 
задржано у притвору,само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка". 

Иако су Устав РЦГ и Савезни Устав јасан и познају само појам "притвора", 
даљом законском регулативом разграничени су појмови: "задржавање", "лишење 
слободе" и "притвор".  

Тако у члану 152, став 1, Закона о кривичном поступку (ЗКП), органи 
унутрашњих послова могу задржати лице затекнуто на мјесту извршења кривичног 
ђела, до доласка истражног судије, али не дуже од 6 сати. Члан 195 и 196 ЗКП-а, 
прописује услове одређивања притвора од стране органа унутрашњих послова, као и 
вријеме његовог трајања уз напомену да је то у изузетним случајевима, стриктно 
побројаним у Закону. 

Члан 196. ст 3. ЗКП-а:"Притвор који је одредио орган унутрашњих послова 
може трајати најдуже 3 дана, уз могућност улагања жалбе, о којој одлучује надлежни 
суд, најкасније у року од 24 сата од часа пријема рјешења.Вијеће је дужно донијети 
одлуку у року од 48 сати". 

Питање лишења слободе лица регулисано је чланом 15 Закона о унутрашњим 
пословима, и може трајати 24 сата, у одређеним случајевима до 12 сати, а питање права 
на жалбу регулисано је чланом 16 поменутог Закона. У овим случајевима притворено 
(одн.лице лишено слободе) нема право на браниоца, све до доласка пред суд. 
 
Став 4  

      Право на жалбу,  регулисано је Уставом РЦГ и Савезним уставом. 
       Устав РЦГ, члан  25 каже "Свакоме се јамчи право да узме браниоца пред 

судом или другим органом надлежним за вођење поступка". 
Право на жалбу регулисано је у Закону о кривичном поступку у члановима од 

19о –200. Тако у члану 192, став 4 , притворено лице (у истрази) може се жалити вијећу 
у року од 24 часа  од часа пријема рјешења, а у ставу 6 истог члана вијеће је дужно 
донијети одлуку у року од 48 сати. Члан 193 ЗКП-а прописује право на браниоца, који у 
име притвореног лица може изјавити жалбу у року од 24 сата. Напомињемо да је у 
поступку лишења слободе неког лица, чланом 190 Закона прописана хитност у 
поступању, као и укидање притвора чим престану разлози за његово одређење. 

Кривични закон РЦГ у члану 189, прописује "противправно лишење слободе је 
кривично ђело",чиме се умањује могућност самовоље и злоупотребе код хапшења и 
притварања. 
 
Став 5 

Закон о кривичном поступку регулише право накнаде штете . Члан 545, став 1: 
«Право на накнаду штете припада и лицу: 

1) које је било у притвору а није дошло до покретања кривичног поступка, или је 
поступак обустављен правноснажним решењем или је правоснажном пресудом 
ослобођено од оптужбе или је оптужба одбијена;  

2) које је издржавало казну лишења слободе, а поводом понављања кривичног 
поступка, захтијева за заштиту законитости или захтијева за ванредно 
преиспитивање правоснажне пресуде изречена му је казна лишења слободе у 
краћем трајању од казне коју је издржало, или је изречена кривична санкција 
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која се не састоји и лишењу слободе, или је оглашено кривим а ослобођено од 
казне. 

3) Које је услед грешке или незаконитог рада органа неосновано лишено слободе. 
 

Накнаду штете исплаћује Министарство правде Црне Горе на основу 
одредби Закона о кривичном поступку. Уколико је грађанин незадовољан понуђеном 
накнадом штете за вријеме проведено у притвору, своје право може остварити тужбом 
у поступку пред судом. Показатељи у пракси говоре да је у 1999. години чак 92 лица 
тражило ово право, у 2000. – 68 лица, у 2001. – 67 лица и до новембра 2002. – 76 лица, и 
то по постигнутом споразуму са државом, док су подаци о броју лица које право на 
накнаду штете траже судским путем за сада неажурирани.  

ДДуужжииннаа  ттрраајјаањњаа  ппррииттввоорраа  јјоошш  ууввиијјеекк  нниијјее  ннаа  ззааддооввоољљаавваајјуућћеемм  
ннииввооуу  шшттоо  ссее  ооббјјаашшњњаавваа  ттеешшккооћћааммаа  уу  ппррииккууппљљаањњуу  ддооккааззаа..  ТТааккоођђее,,  ппооддаацции  
оо  ддуужжииннии  ттрраајјаањњаа  ппррииттввоорраа  ггооввооррее  оо  њњееггооввоомм  ннееппооттррееббнноо  ддууггоомм  ттрраајјаањњуу,,  
шшттоо  ггооввооррии  оо  ннееппоошшттоовваањњуу  ччллааннаа  119900  ЗЗККПП--аа  ((««ххииттнноосстт  уу  ппооссттууппаањњуу»»))..  
ННааддааљљее,,  уу  ппррааккссии  ссее  ппооккааззааллоо  ддаа  ссее  ууччииннииооцции  ммаањњее  ооппаасснниихх  ккррииввииччнниихх  
ђђееллаа  ннееооппррааввддаанноо  ззааддрржжаавваајјуу  уу  ппррииттввоорруу,,  аа  ппоо  ппррааввииллуу  ссуу  ттоо  ллииццаа  нниижжеегг  
ддрруушшттввеенноогг  ссттааллеежжаа,,  ккоојјии  нниијјеессуу  уу  ммооггуућћннооссттии  ппллааттииттии  ббррааннииооццаа  ии  ттооммее  сслл..  
((ппррииммјјеерр  ллииццаа  ккоојјее  ссее  ттррии  ммјјеессееццаа  ннааллааззии  уу  ппррииттввоорруу,,  аа  ккоојјии  јјее  ииззвврршшииоо  
ккрраађђуу  јјееддннииоогг  ббооккссаа  ццииггааррееттаа......))..            

Из наведеног може се извући закључак да је Уставна и законска регулатива, 
инкорпорисала у цјелости члан 9 Пакта о грађанским и политичким правима. Наравно, 
одређене неусклађености које постоје између уставних рјешења и закона, прије свега 
ЗКП-а, последица су различитости времена у којима су донешени (Закон је донешен 
1977. године, а Устав је из 1992. год. ) као и чињеницу да се нови Закон о кривичном 
поступку СРЈ, донешен 28. 12. 2001. године, не примјењује на територији Републике 
Црне Горе.  

Ускоро се очекује доношење новог Закона о кривичном поступку, којим ће бити 
отклоњени побројани недостаци, а омогућити још ефикасније поступање приликом 
лишавања слободе неког лица, у смислу његовог привођења пред суд у што краћем 
року ("одмах"), и у изузетним случајевима, уз пуни легалитет затварања. Такође, 
посебно опрезно треба прићи «притвору», кад се ради о малољетним учиниоцима, који 
први  пут долазе у сукоб са законом, јер слање у притвор не доприноси социјализацији 
починиоца, већ напротив, омогућава му да стекне нова искуства из сфере 
криминалитета. 

 
Члан 10 

Став 1  
Са сваким ко је лишен слободе поступаће се човјечно и с поштовањем урођеног 

достојанства људске личности.  
Оптужени се, само у изузетним приликама држе одвојено од осуђеника и 

подвргавају се посебном поступку који одговара њиховом положају неосуђених лица. 
Оптужени малољетници одвојиће се од одраслих и о њиховом случају се 

одлучује што је прије могуће. 
Горе наведна одредба члана 10 инкорпорисана је Уставом Републике Црне 

Горе. Наиме, одредбом члана 22 Устава РЦГ предвиђено је да свако има право на личну 
слободу, тако да је незаконито лишавање слободе кажњиво, а одредбом члана 24 
Устава РЦГ јамчи се поштовање људске личности и достојанства у кривичном и сваком 
другом поступку у случају лишавања односно ограничавања слобода и за вријеме 
издржавања казне забрањено је и кажњиво свако насиље над лицем, које је лишено 
слободе, односно, којим је слобода ограничена, као и свако изнуђивање признања и 
изјава.  

Одредбом члана 25 Устава РЦГ прописано је да нико не може бити кажњен за 
ђело које, прије него што је учињено, није било предвиђено законом или прописом 
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засновано на закону као кажњиво ђело, нити му се може изрећи казна која за то ђело 
није била предвиђена.   

Нико не може бити сматран кривим за кривично ђело док то не буде утврђено 
правоснажном одлуком суда. Лице које је неосновано лишено слободе или је носновано 
осуђено има право на накнаду штете од државе. Кривични закон РЦГ у члану 189 
прописује да је «противрправно лишење слободе» кривично ђело чиме су мање 
могућности самовоље и злоупотребе код хапшења и притварања. 

Органи унутрашњих послова могу задржати лице затекнуто на мјесту извршења 
кривичног ђела, до доласка истражног судије али не дуже од шест сати (члан 152 ЗКП). 
Одредбама 195 и 196 ЗКП-а прописују се услови одређивања притвора од стране органа 
унутрашњих послова и вријеме његовог трајања уз напомену да је то у изузетним 
случајевима, стриктно побројано у закону. Притвор који одреди орган унутрашњих 
послова може трајати најдуже три дана (члан 196 став 3 ЗКП-а) уз могућност улагања 
жалбе о којој одлучује надлежни суд, најкасније у року од 24 часа од часа пријема 
решења. Вијеће је дужно донијети одлуку по жалби у року од 48 сати. Питање лишења 
слободе лица регулисано је и чланом 15 и 16 Закона о унутрашњим пословима. Право 
на жалбу регулисано је Уставом Републике Црне Горе (члан 25 и 26), као и Законом о 
кривичном поступку (члан 190 – 200).  

Кривични закон Републике Црне Горе санкционише повреде ових права тако да 
је кривично ђело изнуђивања исказа (члан 47 КЗ РЦГ), «ко у вршењу службе 
употријеби силу, пријетњу или друго недопуштено средство или недопуштен начин, у 
намјери да изнуди исказ или неку другу изјаву од окривљеног, свједока, вјештака или 
другог лица». 

Исто тако кривично ђело злостављање у вршењу службе (члан 48 КЗ РЦГ) је 
«ко у вршењу службе другог злоставља, вријеђа или уопште према њему поступа на 
начин којим се вријеђа људско достојанство, казниће се затвором до три године». 

Но и поред тога постоје случајеви да полиција приликом предузимања 
оперативних мјера односно лишавања слободе прекорачи своја овлашћења односно 
предузима мјере које нијесу примјерене моралном лику припадника полиције». Након 
сазнања о оваквим случајевима, предузимају се мјере као што су: покретања 
дисциплинских поступака и привремена удаљења до коначних одлука у 
дисциплинском поступку. 

 
Став 2  
 Систем кривичних санкција уређен је Кривичним законом Савезне 
Републике Југославије а систем извршења кривичних санкција, у складу са 
надлежностима Републике Црне Горе, Законом о извршењу кривичних санкција 
(“СЛ.лист РЦГ”, бр. 25/94). 
 На основу овлашћења из овога закона, члан 2 став 2, Влада Републике Црне 
Горе је одговарајућом уредбом (“СЛ.лист РЦГ”, бр. 31/94, 18/95 и 26/00) уредила 
унутрашњу организацију и начин рада Завода за извршење кривичних санкција који је 
самосталан државни орган и самосталан корисник буџета. 
 У Републици Црној Гори постоје двије притворске јединице, које су саставни 
дио Завода за извршење кривичних санкција. Притворске јединице налазе се: у Спужу 
код Подгорице (Затвор – Подгорица) и у Бијелом Пољу (Затвор – Бијело Поље).  
 У Казнено-поравном дому издржава се казна затвора у трајању преко три 
мјесеца и малољетнички затвор. 
 У затворнима се извршава притвор, казна затвора изречена у прекршајном 
поступку и казна затвора у трајању до три мјесеца. 
 Унутар објеката затвора извршено је одвајање наведених категорија 
затвореника. Жене, одвојено од мушкараца издржавају притвор и казну затвора. 
Обезбјеђење жена врше жене-стражари. 
 У специјалној болници извршавају се мјере безбједности медицинског 
карактера: обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи и 
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обавезно лијечење алкохоличара и наркомана, психијатријско посматрање и лијечење и 
врши здравствена превенција и лијечење осуђених и притворених лица. 
 Ова болница је у изградњи, а мјере безбједности медицинског карактера сада се 
извршавају у Специјалној болници за психијатрију “Доброта” у Котору која није 
адекватно опремљена за овај деликатан посао. 
 Извршење васпитних мјера према малољетницима у надлежности је  органа 
социјалног старања. 
 Министарство правде, на основу члана 21 Закона о извршењу кривичних 
санкција (ЗИКС), је надлежно за вршење контроле законитости извршења казне 
затвора.  
 Евидентан проблем је пребукираност капацитета из чега произилазе други 
проблеми као што је адекватан смјештај притворених, посебно малољетних лица. Због 
пребукираности затворских капацитета није могуће одвојити малољетна лица од 
пунољетних, иако је то законска обавеза. Заједничко смјештање малољетника у исту 
просторију је онемогућено њиховим заједничким извршењем кривичног ђела па се због 
разлога истраге (спречевање договора) врши њихово одвајање. Због тога је постало 
уобичајено да малољетна лица буду смјештена у просторије са пунољетним лицима с 
тим што се води рачуна да не буду са вишеструким повратницима и да буду у 
просторијама са мањим бројем (5 – 6) лица и са лицима која су притворена због лакшег 
кривичног ђела (нпр. кривично ђело против безбједности саобраћаја). 

Исти проблем је присутан и током извршења казне затвора, у Казнено 
поправном дому у Подгорици, јер стање објеката и број лица осуђених на казну 
малољетничког затвора не пружају могућности њиховог одвојеног смјештаја, с обзиром 
да број лица осуђених на казну малољетничког затвора не прелази број од 5 – 6 
малољетника годишње. Такође, води се рачуна да не буду смјештена са вишеструким 
повратницима и извршиоцима тешких кривичних ђела а, у складу са могућностима, 
програм њиховог третмана прилагођен је узрасту. Акценат се ставља на наставак 
школовања и оспособљавање за занатске послове. 

У сарадњи са ОЕБС-ом, Савјетом Европе, Европском агенцијом за 
реконструкцију и другим међународним и невладиним организцијама ради се на 
реформи затворског система. Пројекти имају за циљ: побољшање заштите права 
осуђених лица, побољшање услова смјештаја осуђених лица и едукацију затворског 
особља.      
 
  
Члан 11 

Законодавство не предвиђа неиспуњење уговорне обавезе као кривично 
ђело па по овом основу не може бити изречена казна затвора нити је предвиђена 
друга могућност затварања лица. Неиспуњење уговорне обавезе је у домену 
грађанског права 
 
Члан 12 
 

Права из члана 12. Пакта садржана су у уставу СРЈ, Уставу РЦГ, Закону о 
пребивалишту и боравишту грађана ("Сл. РЦГ" бр. 27/94), Закона о путним 
исправама југословенских држављана ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/96), Закона о 
кретању и боравку странаца ("Сл. лист СРЈ" бр. 56/80) Закона о прелажењу 
државне границе и другим законским и подзаконским актима. 
 
Став 1 

 Свако ко се законито налази на територији једне државе има право да се у њој 
слободно креће и слободно изабере своје мјесто боравка. 

Наиме, одредбом члана 28. Устава РЦГ прописано је, да се грађанину јамчи 
слобода кретања и настањивања и да се она може ограничити само ако је то неопходно 
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за вођење кривичног поступка, спречавање ширења заразних болести или за одбрану 
СРЈ.  

Законом о пребивалишту и боравишту грађана прописано је да грађанин који 
борави ван мјеста свог пребивалишта (мјесто на којем се грађанин настани са намјером 
да у њему стално живи) дуже од 30 дана, дужан је да пријави и ођави боравиште у року 
од 24 часа од доласка, односно прије одласка. Изузеци од наведених обавеза 
прецизирани су у члану 6. истог Закона. Поступак пријаве и ођаве пребивалишта и 
боравишта садржани су у одредбама чланова од 4-9 овог Закона.  

Инспекцијску контролу у вези са примјеном овог Закона и других прописа о 
пребивалишту и боравишту односно, пријављивање промјене адресе стана, врши 
Министарство унутрашњих послова РЦГ, као и евиденцију о томе.  

Министарство унутрашњих послова доноси Правилник о обрасцу и садржају 
обрасца за пријављивање пребивалишта и боравишта грађана, промјене адресе стана и 
одласка у иностранство као, и о начину вођења евиденције.  

У случају да се не поступа у складу са наведеним законским одредбама за 
прекршаје предвиђене су и новчане казне, како за правна тако и за физичка лица.  

Поступак по жалби односно право жалбе регулисано је Законом о опште 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97), по којем грађани имају право да, 
тужбом, покрену управни спор пред Врховним судом РЦГ.  
 
Став 2  

Свако лице слободно је да напусти било коју земљу укључујући ту и своју 
властиту. 

Услови за издавање путничких докумената, односно путних исправа, врсте, 
надлежност за издавање путних исправа и виза као и поступак издавања истих, 
регулисани су Законом о путним исправама југословенских држављана.  

Сходно овом Закону, захтјев за издавање путне исправе или визе, одбиће се:  
-  ако је против лица који тражи издавање путне исправе или визе покренут кривични 

поступак - на захтјев надлежног суда док поступак траје; 
- ако је лице које тражи издавање путне исправе осуђено на безусловну казну 

затвора у трајању дужем од три мјесеца - док казну не издржи; 
- ако је то потребно ради спречавања ширења заразних болести; 
- и ако је то неопходно из разлога одбране Југославије. 

Исто тако, поступак по жалби односно право жалбе регулисано је Законом о опште 
управном поступку по којем грађани, тужбом, могу покренути управни спор пред 
Савезним судом. 

За период од 1992. до 30. 11. 2002. године, код подручних организационих 
јединица МУП-а подонијето је 370.124 захтјева за издавање путних исправа и виза, од 
чега је усвојено 369.365 захтјева (99,79%), одбијено 547 (0,15%) а одбачено и 
обустављено 212 захтјева (0,06%). 

Основ одбијања захтјева за период од 1992. године до 1996. године, је члан 43 став 
1 тачка 1 Закона о путним исправама држављана СФРЈ (24 захтјева); члан 43 став 1 
тачка 2 (8 захтјева); члан 43 став 1 тачка 6 (5 захтјева) и члан 12 став 1 (13 захтјева). Од 
1997. године до 30. новембра 2002. године, основ за одбијање захтјева је члан 46 став 1 
тачка 1 Закона (264 захтјева) члан 46 став 1 тачка 2 (80 захтјева); члан 46 став 1 тачка 4 
(22 захтјева) и члан 46 став 1 тачка 5 (113 захтјева).       
 
Став 3 

Напред наведена права могу бити предмет само Законом предвиђених 
ограничења која су нужна за заштиту националне безбједности, јавног поретка, јавног 
здравља или јавног морала, или права и слобода других лица, и у складу са другим 
правима признатим овим Пактом.  
 
Став 4  

Нико се не може самовољно лишити права да уђе у своју властиту земљу. 
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Члан 13 
 
 Кретање и боравак странаца регулисан је Законом о кретању и боравку 
странаца. Наиме, одредбом члана 2 овог Закона прописано је да странац за 
вријеме боравка у Југославији,  дужан да се придржава прописа и одлука 
државних органа заснованих на Уставу СРЈ, законима и обавезама које 
произилазе из међународних уговора. Странцима се може забранити улазак у 
Југославију, ограничити или забранити кретање на одређеном подручју, отказати 
боравак у Југославији, или забранити стално настањење у одређеним мјестима из 
разлога заштите јавног поретка или из разлога заштите интереса одбране земље, 
или из разлога који проистичу из међународних уговора. Закон регулише, како 
привремени боравак странаца (чл. 31-37), тако и стално настањење (чл. 38-43), 
право азила (чл. 44-49) и избјеглице (чл. 50-60).  

Странац коме је изречена мјера безбједности протјеривање из земље или 
заштитна мјера удаљења са територије Југославије или коме је отказан боравак у 
Југославији дужан је да напусти територију у року који одреди надлежни орган.  

Ако странац не напусти територију Југославије у одређеном року, а има 
важећу путну исправу биће спроведен до државне границе и принудно удаљен из 
Југославије. Уколико нема важећу путну исправу биће упућен, односно спроведен 
дипломатско конзуларном представништву државе чији је држављанин ради 
добијања путне исправе. Ако то представништво одбије да странцу изда путну 
исправу, странац ће бити спроведен до државне границе и предат надлежном 
органу сусједне државе, ако је њен држављанин или надлежном органу друге 
државе ако га она прихвати. Код спровођења странца потребно је претходно 
прибавити сагласност од савезног органа управе, надлежног за унутрашње 
послове, најкасније у року од два дана од дана пријема захтјева за давање 
сагласности.  

Странцу који на недозвољен начин дође у Југославију или борави у њој без 
одобрења надлежног органа, или чији се идентитет не може утврдити или му није 
одобрен привремени боравак , нити признато право азила, ни статус избјеглице, а 
који се из било ког разлога не може одмах удаљити са територије Југославије, 
упућује се у прихватилиште за странце, које образује и о њему се стара Савезни 
орган за унутрашње послове (на предлог надлежног републичког органа). 
Странци, који не посједују путне исправе, спроводе се након добијања 
сагласности до Прихватилишта за странце у Падинској скели, Република Србија.   

Овим законом, прописан је начин издавања путних и других исправа и 
виза странцима, начин одобравања привременог боравка, сталног настањења, 
признања статуса избјеглица, пријављивање и ођављивање пребивалишта и 
боравишта, пропише образац, начин вођења евиденција, извјештавања и др. 

Овај функционер заједно са функционером надлежним за иностране 
послове овлашћен је да пропише начин издавања путних исправа и виза 
странцима у дипломатско-конзуларним представништвима, образац и начин 
издавања личне карте њиховим члановима као и начин вођења евиденција и 
извјештавања.  

У случају непримјењивања наведених одредби Закона предвиђене су 
новчане казне за прекршај, како за физичка, тако и за правна лица.  

Поред овог Закона на снази су и Упутство о спровођењу закона о кретању и 
боравку странаца као и Упутство о спровођењу Закона о прелажењу државне 
границе и кретању у граничном појасу.    

У периоду од 1992. до 2002. године Министарство унутрашњих послова је 
изрекло 6.595 отказа боравка страним држављанима и то: 
- 3.760 – због непријављивања боравка; 
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- 2.078 – због илегалног преласка државне границе; 
-    332 – због недозвољеног рада; 
-    248 – због непоштовања прописа који важе у СР Југославији; 
-    154 – због извршеног кривичног ђела; 
-      16 – због скитњичења; 
-        5 – због сумње да се баве проституцијом и 
-        2 – због прекршаја јавног реда и мира. 

За странце који посједују путну исправу, а држављани су сусједних земаља 
страних држава, принудно удаљење се врши до граничног прелаза и лица се 
предају полицији тих сусједних држава.  

 
 
Члан 14 
 

Право предвиђено чланом 14 Пакта генерално је гарантовано Уставом 
Републике Црне Горе, Законом о кривичном поступку, Кривичним законом РЦГ, 
дијелом и Породичним законом РЦГ. 
  
Став 1 

Члан 15 Устава РЦГ: «Грађани су слободни и једнаки, без обзира на било какву 
посебност или лично својство. Сви су пред законом једнаки.» 

Члан 17 Устава: «Свако има право на једнаку заштиту својих слобода и права у 
законом утврђеном поступку (став 1).»  

Кривични закон РЦГ предвиђа кривичну одговорност за «повреду 
равноправности» из члана 43, сваком оном ко ускрати или ограничи права човјека и 
грађанина утврђена уставом, законима, другим прописима или ратификованим 
међународним уговорима, а запријећена је казна затвора од три мјесеца до пет година. 

Судство је самостално и независно (члан 100 Устава). 
У циљу ефикаснијег рада и боље заштите права грађана на фер и праведно 

суђење донијет је нови Закон о судовима РЦГ, који је ступио на снагу фебруара 
2002.године, у који су имплементирана начела независности и самосталности судова 
(члан 3), доступности судова и равноправности странака (члан 5), непристрасности у 
раду као и право на случајног судију (члан 7 и 8), што је складу са најмодернијим 
европским стандардима. 

У прилог независности судства говори и сам начин бирања судија од стране 
Скупштине Републике, а на основу предлога Судског савјета. Поред општих услова за 
избор судија (завршен правни факултет, положен правосудни испит), потребно је радно 
искуство на пословима правне струке зависно од суда за који се бира (члан 31-42 
Закона о судијама). Судска функција је стална, без контроле извршне власти, а 
непосредно суд више инстанце одлучује о жалбама на донијете одлуке. Уведена је 
дисциплинска одговорност судије, уколико неуредно врши судијску функцију или 
вријеђа  углед судијске функције (члан 43 Закона). Престанак судијске функције и 
разрешење регулисано је у члану 53-69 Закона.Одлуку о овоме доноси Скупштина на 
предлог Судског савјета. 

У складу са уставном одребом из члана 102 о јавности суђења, Закон о 
судовима је у члану 6 прописао начело јавности, осим у случајевима одређеним 
законом. 

Искјучења јавности са суђења (цјелокупног или само неког дијела) прописана 
су Законом о кривичном поступку (члан 288), ако је то потребно ради чувања тајне, 
јавног реда, заштите морала, заштите интереса малољетника, као и у брачним и 
породичним споровима, кад су у питању интереси ђеце, и њиховог старатељства (члан 
307 Породичног закона РЦГ). Кад су у питању суђења малољетницима јавност је увијек 
искључена (члан 482.став 1 Закона о кривичном поступку СРЈ). Код објављивања 
пресуде,уколико је јавност била искључена изрека пресуде ће се увијек прочитати у 
јавно засиједању.Вијеће ће одлучити да ли ће и уколико искључити јавност приликом 
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објављивања разлога пресуде (члан 352 став 4 ЗКП).                                              
                                                                                
Став  2 
  Претпоставка невиности, која је од фундаменталног значаја у заштити људских 
права, инкорпорисана је у члан 25, став 3 Устава РЦГ: «Нико не може бити сматран 
кривим  за кривично ђело док то не буде утврђено правоснажном одлуком суда.» 
Такође ова одредба је утемељена и у ЗКП-у у члану 3, што даље значи да окривљени 
није дужан да доказује своју невиност, већ да је тужилац дужан да доказује постојање 
кривице. 
  
Став  3 
  Окривљени већ на првом испитивању мора бити обавијештен о ђелу за које се 
терети и о основама оптужбе (члан 4 ЗКП-а). 

Странке, свједоци и друга лица која учествују у поступку имају право да 
приликом извођења истражних или других судских радњи или на главном претресу 
употребљавају свој језик. Ако се судска радња односно главни претрес не води на 
језику тог лица, обезбиједиће се усмено превођење онога што оно има, односно други 
износи, као и исправа и другог писменог, доказног материјала.(члан 7 став 2 ЗКП-
а).Став 4 истог члана изричито говори да превођење врши тумач. Превођење не терети 
оптуженог, већ пада на терет буџетских средстава. 

Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца кога сам 
изабере из реда адвоката.(члан 11 став 1 ЗКП-а). 

Ако окривљени сам не узме браниоца, суд ће ради осигурања одбране 
поставити окривљеном браниоца кад је то одређено овим законом.(став 2). 

Окривљеном се мора осигурати довољно времена за спремање одбране (став 3). 
Закон о кривичном поступку у члановима 67-75  одређује појам формалне 

одбране у кривичном поступку. Окривљени може имати браниоца у току цијелог 
кривичног поступка.(чл.67 став 1).Важно је напоменути да се окривљени прије првог 
испитивања мора поучити да има право да узме браниоца и да бранилац може 
присуствовати његовом испитивању (ст.2 члана 67). 

Члан 70 ЗКП-а говори о обавезној одбрани, па у ставу 1 каже:»Ако је 
окривљени нијем, глув или неспособан да се сам успјешно брани или ако се поступак 
води због кривичног ђела за које се по закону може изрећи смртна казна, окривљени 
мора имати браниоца већ приликом првог испитивања (напомена: Новим кривичним 
законом РЦГ укинута је смртна казна,а важећи Закон о кривичном поступку је из 1977 
године). 

Ако окривљени у побројаним случајевима не узме сам браниоца суд ће му 
поставити браниоца по службеној дужности (став 4 ). Кад не постоје услови за обавезну 
одбрану, а поступак се води за кривично ђело за које је прописана казна затвора преко 3 
године,окривљеном се може, на његов захтјев, поставити бранилац, ако према свом 
имовном стању не може сносити трошкове одбране.(члан 71). 

Окривљени коме се суди у одсуству мора имати браниоца чим се донесе 
рјешење о суђењу у одсуству (члан 70 став 3). 

Суд је дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и да 
онемогући сваку злоупотребу права која припадају лицима који учествују у поступку 
(члан 14 ЗКП-а). На судовима је обавеза да настоје на убрзању поступка. Скраћивање и 
убразавање поступка не смије да буде на штету квалитета истражних или других радњи 
у поступку. Међутим у пракси долази до случајева кршења права по овом параграфу, 
као што је  дуга истрага, као и дуго задржавање лица у притвору, о чему је већ писано 
уз члан 9 Пакта. У циљу утицања да се смањи број поступака који неосновано дуго 
трају, Министарство правде сваког првог у мјесецу доставља листу неправоснажних 
судских пресуда које добија од ЗИКС-а и доставља их предсједнику Врховног суда. 

Напомињемо да је ове године донијет нови Закон о кривичном поступку 
(савезни), који се не примјењује у Црној Гори, а који је регулисао питање дужине 
притвора другачије него сада важећи Закон. Као што смо раније истакли реформа 
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правосуђа одразиће се и на скоро доношење измјена у кривичном процесном праву, 
како би се у цјелости утемељили основни принципи Пакта. 

 Суд и државни органи који учествују у кривичном поступку дужни су да 
истинито и потпуно утврде чињенице које су од важности за доношење законите 
одлуке (чл.15 ст.1 ЗКП-а). Они су дужни да с једнаком пажњом испитују и утврде како 
чињенице које терете окривљеног тако и оне које му иду у корист (став 2 истог члана). 
Овим чланом је прописан принцип истине, основни принцип кривичног поступка коме 
су подређени сви остали принципи. 

Саслушање свједока, како у корист одбране тако и оптужбе, регулисано је 
Законом о кривичном поступку у члану 225 - 237.У члану 327 овог Закона, тужилац, 
оптужени, бранилац, оштећени, законски заступник, пуномоћник и вјештаци могу по 
одобрењу предсједника вијећа непосредно постављати питања свједоцима и 
вјештацима (став 1). 

Испитивање окривљеног обухваћено је у чл.218-224 Закона о кривичном 
поступку. Након већ горе наведеног права окривљеног да буде упознат на право на 
употребу језика, и праву да узме браниоца, окривљени ће се поучити да није дужан да 
изнесе своју одбрану, нити да одговара на постављена питања 

Испитивање  треба вршити тако да се у пуној мјери поштује личност 
окривљеног. Према окривљеном не смију се употријебити сила, пријетња или друга 
слична средства да би се дошло до његове изјаве или признања (члан 218 ст.7 и 8). 
Окривљеном треба постављати питања јасно, разговјетно и одређено, тако да их може 
потпуно разумјети. У испитивању се не смије полазити од претпоставке да је 
окривљени признао нешто што није признао, нити се смију постављати питања у 
којима је већ садржано како на њих одговорити. Према окривљеном не смије се 
употребљавати обмана да би се дошло до његове изјаве или признања.(члан 219 ЗКП-
а).Такође није дозвољено да се према окривљеном или свједоку примјене медицинске 
интервенције или да им се дају таква средства којима би се утицало на њихову вољу 
при давању исказа (члан 259 став 3 ЗКП-а). Примјена недозвољених средстава у циљу 
добијања исказа или признања представља и кривично ђело, предвиђено у члану 19о 
Савезног кривичног закона, за које је запријећена казна затвора од 3 мјесеца до 5 
година . 
  
Став 4  
  Поступак према малољетницима прописан је Законом о кривичном поступку, у 
члану 452-492, као посебан поступак обзиром на њихов психо- физички профил, у ком 
суд и јавни тужилац имају посебна овлашћења, која су конституисана у корист 
малољетника, а која немају у редовном поступку. Поред тога и органи старатељства 
имају ванредна овлашћења у циљу ефикасније заштите интереса малољетника и 
његовог што успјешнијег преваспитања. 

Малољетнику суде посебна вијећа за малољетнике, састављена од судија за 
малољетнике и судија поротника, који се бирају из редова професора, учитеља или 
васпитача (члан 463 ЗКП-а). По новом Закону о судовима РЦГ за судију поротника 
бира се лице које поред услова предвиђених законом, има професионално искуство у 
раду са малољетницима (члан 7о Закона о судовима). 

Кад се у поступку утврди да малољетник у вријеме извршења кривичног ђела 
није навршио 14 година, кривични поступак ће се обуставити и о томе обавијестити 
орган старатељства (члан 453 ЗКП-а). 

Малољетнику који је у вријеме извршења кривичног ђела навршио четрнаест, а 
није навршио шеснаест година (млађи малољетник) могу се изрећи само васпитне 
мјере. Малољетнику који је у вријеме извршења кривичног ђела навршио шеснаест, а 
није навршио осамнаест година (старији малољетник) могу се изрећи васпитне мјере, а 
изузетно му се може изрећи малољетнички затвор.(Члан 73 став 1 и 2 Савезног 
кривичног закона). 

Малољетнику се не може судити у одсуству. При предузимању радњи којима 
присуствује малољетник, а нарочито при његовом испитивању, органи који учествују у 
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поступку дужни су да поступају обазриво, водећи рачуна  о душевној развијености, 
осјетљивости и личним својствима малољетника, како вођење кривичног поступка не 
би штетно утицало на развој малољетника (члан 454 став 2 и 3). Чланом 455 проширена 
је обавезна одбрана малољетника у односу на обавезну одбрану пунољетних лица, као 
и примјену овог члана и на млађа пунољетна лица. 

О искључењу јавности са суђења малољетнику било је раније говора у 
извјештају по овом члану. 

Испитивање малољетног лица, кад је то потребно,обавиће се уз помоћ педагога 
или другог стручног лица, а уз дозволу судије може присуствовати орган старатељства 
и родитељ (члан 472 став 2). Међутим, у пракси је дозвољено одступање од редовног 
начина спровођења појединих радњи у поступку, као што је избјегавање суочења, 
реконструкције догађаја, вјештачења у присуству окривљеног и слично, све оно што 
може негативно утицати на личност малољетника. 

Малољетници уживају сва права и гаранције из члана 14 Пакта, као остала 
лица, па чак су иста проширена у корист малољетника, како би се лакше извршила 
његова ресоцијализација и повратак у друштво.  

Нарочито је важно поменути пилот пројекте који се односе на увођење 
алтернативних санкција, нарочито према малољетницима, као замјена за казну затвора, 
а које би своје мјесто нашле  доношењем новог Закона о прекршајима, чија је израда у 
току. 
                                                                                                                                                    
Став  5 

Право окривљеног на жалбу зајемчено је Уставом Републике, у члану 17 став 2: 
«Свакоме се јамчи право на жалбу или друго правно средство потив одлуке којом се 
рјешава о његовом праву или на закону заснованом интересу». 

Право на жалбу, поступак по жалби одређени су Законом о кривичном поступку 
у члану 359-399. Другостепени суд по жалби може донијети следеће одлуке:  

- одбацити жалбу као неблаговремену или као недозвољену  
- одбити жалбу као неосновану и потврдити пресуду И степена 
- или укинути ову пресуду и упутити предмет првостепеном суду 
- или преиначити првостепену пресуду 
О праву на жалбу је већ писано уз члан 9, параграф 4. 

  
Став 6  
  Право на накнаду штете је регулисано Законом о кривичном поступку у члану 
541-55о, о чему је детаљније написано уз члан 9 став 5 Пакта. 
  
Став 7 
  Начело «не бис ин идем» је утемељено у Уставу Републике у члану 27: «Нико 
не може два пута одговарати за исто кажњиво ђело.» 
 
Члан 15 
Став 1  

Уставом Републике Црне Горе, члан 25 став 1, прописано је да нико не може 
бити кажњен за ђело које, прије него је учињено, није било предвиђено законом или 
прописом заснованом на закону као кажњиво ђело, нити му се може изрећи казна која 
за то ђело није била предвиђена.  

На основу члана 26 Устава, кривична и друга кажњива ђела утврђују се и казне 
за њих изричу по закону или пропису заснованом на закону који је важио у вријеме 
извршења ђела, осим ако је нови закон или пропис заснован на закону блажи за 
учиниоца. У примјени ове уставне одредбе доследно су спроведене, као у примјени 
Кривичног законом, тако и посебних законима којима су уређени односи у конкретним 
областима.  
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Став 2    
На основу радњи и пропуштања која су у вријеме извршења сматрана 

кривичним ђелима према општим правним начелима која признаје међународно 
право, а која унутрашњим правом нису прописана као кривична ђела, није било 
кривичних поступака. 

 
Члан 16 

Правни субјективитет стиче се рођењем, с тим што се пословна способност 
стиче пунољетством (18 година). Као субјекти права, мушкарци и жене су изједначени.  
    
 
Члан 17 
Став 1 

Нико не може бити изложен произвољном или незаконитом мијешању у 
приватни живот, породицу, стан или преписку, нити противзаконитим нападима на 
част и углед. 

Права из овог члана садржана су у Уставу Републике Црне Горе, којим је 
прописано да се јамчи неповредивост физичког и психичког интегритета човјека, 
његове приватности и личних права, као и достојанство и сигурност човјека (члан 20). 

Одредбом члана 29 Устава РЦГ, предвиђено је да је стан неповредив и да 
службено лице смије ући против воље његовог држаоца и у њима вршити претрес, на 
основу одлуке суда и у присуству два свједока. Изузетно, службено лице смије ући у 
туђи стан или друге просторије и без одлуке суда и вршити претрес без претреса 
свједока, ако је то неопходно ради непосредног хватања учиниоца кривичног ђела или 
ради спашавања људи и имовине.  

Тајна писма и других средстава општења је неповредива (члан 30 Устава РЦГ). 
Од овог правила се може одступити на основу одлуке суда, ако је то неопходно за 
вођење кривичног поступка или за одбрану СРЈ.  

Одредбом члана 31 Устава РЦГ јамчи се заштита података о личности, 
забрањена је употреба података о личности ван намјене за коју су прикупљени, јер 
свако има право да буде упознат са прикупљеним подацима о личности који се на њега 
односе, као и право на судску заштиту у случају њихове злоупотребе.  

Злоупотребе наведених права санкционисане су одредбама Кривичним законом 
РЦГ. То су кривична ђела против части и угледа (чл. 76-клевета, 77-увреда, 78-
изношење личних и породичних прилика и 79-омаловажавање пребацивањем за 
кривично ђело) и кривична ђела против достојанства личности и морала (чл. 86-
силовање, 87-принуда на обљубу или противприродни блуд, 88-обљуба или 
противприродни блуд над немоћним лицем, 89-обљуба или противприродни блуд са 
малољетним лицем, 90-обљуба или противприродни блуд злоупотребом положаја, 91-
противприродни блуд) . 

У периоду од 1992. године, до 30.09.2002. године, регистровано је 323 
сексуална деликта, од чега је 169 КД силовања (од тога 33 у покушају), а 154 остала 
кривична ђела.  

 
Став 2 

Кривичноправна заштита приватности и части и угледа происана је одредбама 
кривичног закона (кривична ђела: Злоупотреба у вршењу службе, члан 48; Нарушавање 
неповредивости стана, члан 50;  Противзаконито претресање, члан 51; Клевета, члан 76; 
Увреда, члан 77; Изношење личних и породичних прилика, члан 78; Омаловажавање 
пребацивањем за кривично ђело, члан 79).    
 

Члан 18 
Став 1, 2, 3 и 4   

Право на слободу вјероисповјести, као једно од основних људских права, 
регулисано је Међународним конвенцијама, Уставом РЦГ и Законом о светковању 
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вјерских празника. 
Чланом 34. став 2. Устава РЦГ јамчи се слобода мисли и јавно изражавање 

мишљења, слобода вјеровања, јавног или приватног исповиједања вјере, као ис слобода 
изражавања националне припадности, културе и употребе свог језика и писма. Нико 
није обавезан да се изјашњава о свом мишљењу, вјери и националној припадности.   

Ако се упореде одредбе члана 34 Устава РЦГ са Универзалном декларацијом 
Уједињених нација о људским правима, као и осталим међународним конвенцијама, 
може се закључити да је Устав РЦГ из 1992. године у потпуности испоштовао 
међународне стандарде и конвенције које штите људска права и слободе. 

Како је законом у складу са Уставом РЦГ требало конкретизовати начин 
остваривања вјерских слобода и права, показало се неопходним да се донесе нови 
Закон о правном положају вјерских заједница. Исти није донијет због неријешеног 
државно-правног статуса Црне Горе, од чега у многоме зависи да ли се та права 
остварују на савезном, односно републичком нивоу. 

До доношења новог Закона, Устав РЦГ служи као најшира основа којом је 
регулисана позиција вјерских заједница и загарантована права Уставом стриктно се 
поштују од стране државних органа.  

Чланом 11 Устава РЦГ Православна црква, Исламска вјерска заједница, 
Римокатоличка црква и друге вјероисповјести су одвојене од државе. Вјероисповјести 
су равноправне и слободне у вршењу вјерских обреда и вјерских послова. 
Вјероисповјести самостално уређују своју унутрашњу организацију и вјерске послове, 
у границама правног поретка. Држава материјално помаже вјероисповјести.  

Званични представник Православне цркве у Црној Гори је Митрополија 
црногорско – приморска, Исламске вјерске заједнице - Мешихат Исламске вјерске 
заједнице у Црној Гори и Римокатоличке цркве - Барске надбискупије и Которска 
бискупија.           

Црна Гора је мултиетничка и мултиконфесионална држава. На вјерском плану, 
најбројнија је популација припадника православне вјероисповјести (око 70%), затим 
исламске вјероисповјести (око 23%), католичке вјероисповјести (око 5%) и остали. 

Поред традиционалних религија, у Црној Гори ђелују и хришћанска, 
адвентистичка црква, христова пентекостална црква, заједница јеховиних свједока, 
хришћанска еванђеоска црква и др. 

Пред Уставним судом РЦГ у току је уставни спор о уставности оснивања нове 
вјерске заједнице Црногорске православне цркве. 

Вјерске заједнице су слободне да организују вјерску поуку и вјерске школе по 
свом нахођењу и за то нема никаквих сметњи. Школски систем вјерских заједница је 
ван образовног система државних школа.  

Вјерски послови могу се вршити у црквама, храмовима и службеним 
просторијама вјерских заједница, као и двориштима и гробљима везаним за објекте, 
уколико са њима чине једну цјелину.   

Лице, вјерник, које је смјештено у здравствену, социјалну или казнену 
установу, може у границама кућног реда вршити исповиједање своје вјере, ако то 
захтијева, може га посјећивати свештеник ради обављања вјерског обреда. 

Приговор савјести ће бити прецизиран доношењем новог Закона о правном 
положају вјерских заједница. Вјерске заједнице могу у оквиру своје ђелатности 
издавати и растурати вјерску штампу. У погледу штампе важе општи прописи о 
информисању и издавачкој ђелатности. 

Слобода исповиједања вјере или убјеђења у Републици Црној Гори може бити 
подвргнута само оним ограничењима која су прописана законом и нужна у 
демократском друштву у интересу јавне безбједности, ради заштите јавног реда, 
здравља или морала, или ради заштите права иИ слободе других.  

 
Члан 19  

Став 1, 2 и 3  
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Нова медијска регулатива представља битан корак напријед ка интезивирању 
демократских процеса у Републици Црној Гори. Створен је свеобухватан законски 
оквир за регулисање медијске сфере у Републици у складу са међународним 
стандардима а првенствено чланом 19 Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима и чланом 10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода. 

Усвајање медијских закона први је реформски корак у овој области. Наредни 
корак - почетак процеса благовремене и свеобухватне имплементације, једнако је 
значајан, али је знатно сложенији. Неуспјех у фази усвајања само одлаже примјену 
модела, а неуспјех у имплементацији директно руши модел са одлагањем реформског 
процеса на неодређено вријеме.  

У члану 19. Став 1 Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима стоји да "нико не може бити узнемираван због свог мишљења". То право 
је загарантовано Уставом Црне Горе и Законом о медијима. Ово право увијек 
мора бити ограничено истим таквим правом других људи. 

Дакле, медији морају штитити интегритет малољетних особа и не смију 
објављивати садржаје у вези са умијешаности малољетника у кривична ђела било 
као жртве или као оптужени. Чињеница је да у Црној Гори није било неких 
елементарних кршења права малољетних особа у судском поступку. Међутим, 
реформом правосудног система јаче се мора заштитити интегритет малољетних 
особа пред правосудним органима. Такође се мора стриктно поштовати законом 
установљена обавеза заштите интегритета малољетних лица у медијима уз 
посебна правила за програмске садржаје којима се може угрозити здравствени, 
морални, интелектуални, емотивни и социјални развој ђетета. Наиме, кроз 
саморегулацију даље се мора подспјешити обавеза медија да воде бригу о 
моралном, интелектуалном и емотивном развоју ђеце.  

Новом медијском регулативом је забрањено оглашавање продаје и куповине 
органа или ткива људског тијела за трансплатацију или трансфузију. Овакво 
опређељење законодавца произилази из неријтких примјера оглашавања у 
електронским медијима продаје или куповине органа неопхдоних за трансплантацију 
(пресађивање бубрега, итд).  

Законом је такође забрањено рекламирање алкохола, опојних дрога, дуванских 
производа, љекова и медицинских препарата који су једино доступни уз медицински 
рецепт. Јер, показало се да електронски медији посежу за кршењем одредби закона и 
појединачно емитују рекламне садржаје моћних финансијских организација који су 
произвођачи алкохолних пића и дуванских производа. Такође се морала законом 
забранити пракса рекламирања поступака и метода лијечења несагласних са законом о 
здравственој заштити (поједини облици надриљекарства). 
ППооссееббнноо  јјее  ннооввоомм  ммееддиијјссккоомм  ррееггууллааттииввоомм  ттррееттииррааннаа  ооббааввееззаа  ддаа  ммееддиијјии  ии  ннооввииннааррии  
ооббјјееккттииввнноо  ии  ттааччнноо  ииззввјјеешшттаавваајјуу  оо  ссууддссккиимм  ппооссттууппццииммаа  ии  уу  ссллууччаајјуу  ддаа  јјее  ддоонниијјееттаа  
ппррааввооссннаажжннаа  ооссллооббаађђаајјуућћаа  ппрреессууддаа,,  ммееддиијј  ккоојјии  јјее  ооббааввјјеешшттааввааоо  оо  ттоомм  ппооссттууппккуу  ммоорраа  уу  
ииссттоомм  ппррооггррааммуу  ооббјјааввииттии  ии  ооввааккввее  ииннффооррммаацциијјее..  ЗЗааддњњее  ииззввјјеешшттаавваањњее  оо  ““ссееxx  
ттррааффииккииннггуу””  ппооккааззааллоо  јјее  ввееооммаа  ннееппррооффеессииооннааллаанн  ии  ннееооддггооввоорраанн  оодднноосс  ппоојјееддиинниихх  
ммееддиијјаа  ввееззаанноо  ззаа  ссууддссккии  ппооссттууппаакк..      
Правна пракса европског суда за људска права предвиђа да истинска посвећеност 
слободи изражавања захтијева висок степен толеранције у односу на све врсте 
публикација и емитованих садржаја. Медији у Републици Црној Гори имају слободу 
говора о политичким дешавањима и слободу критике власти и јавних личности без 
страха од репресалија. Међутим, у кривичном законодавству још увијек је задржана 
затворска казна за клевету. Да би се до краја имплементирали европски стандарди у 
медијски систем Републике Црне Горе неопходно је да клевета буде брисана из 
кривично-правне одговорности и третирана као облик грађанско-правне одговорности.  
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ММееддиијјии  уу  РРееппууббллиицции  ЦЦррнноојј  ГГооррии  ннеессппооррнноо  ммоорраајјуу  ддаа  ддаајјуу  ппооззииттиивваанн  ддооппрриинноосс  уу  ббооррббии  
ппррооттиивв  ннееттооллееррааннцциијјее  ии  ееллииммиинниишшуу  ссввааккии  ооббллиикк  ггооввоорраа  ммрржжњњее..  ООннии  ммоорраајјуу  ддаа  
ппооддссппјјеешшее  ррааззууммиијјеевваањњее  ммееђђуу  ррааззллииччииттиимм  ееттннииччккиимм,,  ккууллттууррнниимм  ии  ввјјееррссккиимм  ггррууппааммаа  уу  
ддрруушшттввуу  ии  ууннааппрриијјееддее  њњииххооввуу  ттооллееррааннцциијјуу  ии  ррааззууммиијјееввааннаајјее..  УУппррааввоо  ззббоогг  ттее  ччиињњееннииццее  
ззааббрраањњеенноо  јјее  ооббјјааввљљиивваањњее  ииннффооррммаацциијјаа  ии  ммиишшљљеењњаа  ккоојјииммаа  ссее  ппооддссттииччее  
ддииссккррииммииннаацциијјаа,,  ммрржжњњаа  ииллии  ннаассииљљее  ннаадд  ллииццеемм  ииллии  ггррууппоомм  ооссооббаа  ззббоогг  њњииххооввоогг  
ппррииппааддаањњаа  ииллии  ннееппррииппааддаањњаа  ннееккоојј  рраассии,,  ввјјееррии,,  ннаацциијјии,,  ееттннииччккоојј  ггррууппии,,  ппооллуу  ииллии  
ссееккссууааллнноојј  ооппррееддиијјеељљееннооссттии..  ТТаа  ппииттаањњаа  ттррееббаајјуу  ддаа  ббууддуу  оосснноовв  ссввееооббууххввааттннее  ммееддиијјссккее  
ттррааннссффооррммаацциијјее  ии  ууссккллаађђиивваањњее  ииннффооррммааттииввнноогг  ссииссттееммаа  ссаа  ееввррооппссккиимм  ссттааннддааррддииммаа..  

ННееооппххоодднноо  јјее  ииззррааддииттии  ии  ккввааллииттееттаанн  ззааккоонн  оо  ссллооббоодднноомм  ппррииссттууппуу  
ииннффооррммаацциијјааммаа..  ТТаајј  ззааккоонн  ппррееддссттааввљљаа  ккоорраакк  ддааљљее  уу  ддееммооккррааттииззаацциијјии  ммееддиијјссккоогг  
ппррооссттоорраа  РРееппууббллииккее  ЦЦррннее  ГГооррее  ччиијјиимм  ћћее  ссее  ууссвваајјаањњее  ппррааввнноо  ззааооккрруужжииттии  ццјјееллииннаа  
ииннффооррммааттииввнноогг  ссииссттееммаа  ии  ссттввооррииттии  ббоољљии  ууссллооввии  ззаа  њњееггооввуу  ддааљљуу  ддееммооккррааттииззаацциијјуу..  
ННааввееддеенниимм  ззааккоонноомм  ооббееззббиијјееддиићћее  ссее  ммааккссииммааллннаа  ооттввоорреенноосстт  ии  ттррааннссппааррееннттнноосстт  ррааддаа  
ддрржжааввнниихх  ооррггааннаа  аа  ттииммее  ии  ммооггуућћнноосстт  ггрраађђааннаа  ддаа  ддооббиијјуу  ииннффооррммаацциијјее  оо  ссввиимм  ппииттаањњииммаа  
оодд  јјааввнноогг  ииннттеерреессаа..  ППррааввоо  ннаа  ддооббиијјаањњее  ииннффооррммаацциијјаа  ббиићћее  ппррееппооззннааттоо  ккааоо  ооппшшттее  ппррааввоо  
ссввиихх  ггрраађђааннаа,,  аа  ннее  ппррииввииллееггиијјаа  ооддррееђђеенниихх  ддрржжааввнниихх  ссттррууккттуурраа  ии  ппоојјееддииннааццаа..  ССллооббооддаанн  
ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа,,  ккааоо  ооссннооввнноо  љљууддссккоо  ппррааввоо,,  ооммооггуућћиићћее  ссттвваарраањњее  ооттввоорреенноогг  
ггрраађђааннссккоогг  ддрруушшттвваа  ккоојјее  ћћее  ббииттии  ммооттииввииссаанноо  ддаа  ссее  ууккљљууччии  уу  ссвваа  ззббиивваањњаа  уу  ддрруушшттввуу..  
ДДааккллее,,  оовваајј  ЗЗааккоонн  ппррввееннссттввеенноо  ииммаа  ззаа  ццииљљ  ддаа  ссввааккоомм  ззааииннттеерреессоовваанноомм  ггрраађђааннииннуу  
ооммооггуућћии  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  ииллии  ддооккууммееннттииммаа  ккоојјииммаа  рраассппооллаажжуу  ддрржжааввннии  ооррггааннии  
ииллии  ииннссттииттууцциијјее  уу  РРееппууббллиицции  ЦЦррнноојј  ГГооррии..  ООнн  ссттвваарраа  ууссллооввее  ззаа  ссттввааррннуу  ссллооббооддуу  
ииннффооррммииссаањњаа  ии  ооммооггуућћаавваа  ллааккшшуу  ккооннттррооллуу  ввллаассттии  ии  ддрржжааввннее  ууппррааввее..  ЗЗббоогг  ттее  ччиињњееннииццее  
ннааццрртт  ЗЗааккооннаа  оо  ссллооббоодднноомм  ппррииссттууппуу  ииннффооррммаацциијјааммаа  ммоорраа  ссее  ббааззииррааттии  ннаа  ппррииннццииппииммаа  
ккоојјии  ссуу  ссааддрржжааннии  уу  УУннииввееррззааллнноојј  ддееккллаарраацциијјии  оо  љљууддссккиимм  ппррааввииммаа  ((ччлл..  1199))  ии  уу  
ЕЕввррооппссккоојј  ккооннввееннцциијјии  оо  ззаашшттииттии  љљууддссккиихх  ппрраавваа  ии  ооссннооввнниихх  ссллооббооддаа  ((ччлл..  66,,  88  ии  1100))..  ООвваајј    
ззааккоонн  ппооммооћћии  ћћее  ддаа  ссллооббооддаанн  ппррииссттуупп  ииннффооррммаацциијјааммаа  ссввааккии  ссееггммееннтт  ввллаассттии  ппррееууссммееррии  
уу  ппррааввццуу  ггрраађђааннииннаа  ии  ццииввииллнноогг  ддрруушшттвваа..  ДДааккллее,,  оовваајј  ззааккоонн  ттррееббаа  ддаа  ппооммооггннее  ддаа  уу  
РРееппууббллиицции  ЦЦррнноојј  ГГооррии  ддееммооккррааттссккии  ппооссттууллаатт  оо  ввллаассттии  ккоојјаа  ррааддии  јјааввнноо,,  ккоојјаа  јјее  ввииддљљиивваа,,  
ппооссттааннее  ппррааккссаа  аа  ннее  ддееккллаарраацциијјаа..    
 
ЧЧллаанн  2200  

УУ  РРееппууббллиицции  ЦЦррнноојј  ГГооррии  ззаа  ппееррииоодд  оодд  22000000..  ггооддииннее  ддоо  ддааннаасс  ссллууччаајјееввии  ррааттннее  
ппррооппааггааннддее  уу  ммееддиијјииммаа  ннииссуу  ззааббииљљеежжееннии..  

  
Члан 21 

Признаје се право мирног окупљања. 
Коришћење тог права може бити предмет само ограничења наметнутих у 

складу са Законом, у интересу националне безбједности или јавне сигурности, јавног 
поретка, заштите јавног здравља или морала или права и слобода других лица.  

Права из члана 21 садржана су у Уставу Републике Црне Горе, односно 
одредбама чл. 39 до 42 . Наиме, грађанима се јамчи слобода збора и другог мирног 
окупљања, без одобрења, уз претходну пријаву надлежном органу. Она може бити 
привремено ограничена, одлуком надлежног органа, ради спречавања угрожавања 
здравља и морала или ради безбједности људи и имовине. 

Закон о јавним скуповима ("Сл. лист РЦГ" бр. 57/92) прописује да су јавни 
скупови зборови и друга мирна окупљања грађана која се одржавају на јавном мјесту 
ради јавног изражавања заједничких схватања, ставова или интереса као и окупљања 
која се одржавају ради извођења културно-забавног, спортског и сличног програма.  

Сазивач јавног скупа, у складу са овим Законом, дужан је да пријави одржавање 
јавног скупа најкасније три дана прије времена за које је скуп заказан. Пријава се 
подноси Министарству унутрашњих послова - подручној организационој јединици у 
Општини на чијој територији се одржава скуп. 
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Скупштина Општине одређује мјеста, односно просторе за одржавање јавних 
скупова. Сазивач јавног скупа дужан је да обезбиједи одржавање реда на скупу и 
предузме друге одговарајуће мјере заштите. Сазивач скупа је, исто тако, дужан да 
прекине одржавање скупа ако дође до нереда којима се угрожава безбједност људи и 
имовине јавни ред и мир, безбједност саобраћаја или ако се у току одржавања скупа 
стекну разлози због којих би скуп прије одржавања био забрањен или прекинут и о 
томе је дужан да одмах обавијести орган унутрашњих послова. Ако сазивач не може да 
прекине одржавање јавног скупа или одбије да то учини орган унутрашњих послова ће 
на основу усменог рјешења прекинути даље одржавање скупа. О прекиду одржавања 
скупа орган унутрашњих послова ће у року од 12 сати, од момента доношења усменог 
рјешења, донијети писмено рјешење, и доставити га сазивачу јавног скупа.  

Орган унутрашњих послова (члан 7) забраниће или прекинути јавни скуп 
усмјерен на насилно рушење уставног поретка, нарушавање територијалне 
цјелокупности Црне Горе и СРЈ и кршења зајамчених слобода и права човјека и 
грађанина или изазивање и подстицање националне, расне, вјерске и друге мржње или 
нетрпељивости. Привремено ће забранити одржавање скупа када је то неопходно, ради 
безбједности људи и имовине и заштите јавног морала и на захтјев Министарства 
здравља ради спречавања угоржавања здравља људи.  

Рјешење о забрани одржавања јавног скупа доноси орган унутрашњих послова. 
Он је дужан да о забрани обавијести сазивача најкасније 48 сати прије времена за које 
је скуп заказан.  Против овог рјешења сазивач може изјавити жалбу органу 
унутрашњих послова, који је донио првостепено рјешење, а он је дужан жалбу са 
списима одмах доставити Министарству унутрашњих послова на рјешавање. Рјешење 
по жалби се мора донијети и доставити странки најкасније у року од 24 сата, од пријема 
жалбе. Уколико другостепени орган у овом року не одлучи по жалби јавни скуп се 
може одржати.  

У периоду од 1.01.1998. године до 30.06.2002. године билоје укупно 12.054 
јавних скупова (свих облика).  

 
 
 
 
 
Преглед јавних скупова по годинама 

Врста 
јавног 
скупа 

1998. 1999. 2000. 2001. Првих 6. 
мјесеци у 
2002. 

УКУПНО 

Политички     795 185 347 659 243 2.256 
Вјерски        98 74 62 131 48 413 
Културни       339 200 59 100 125 823 
Спортски    1.078 1.436 1.703 1.450 896 6.563 
Остали        373 145 597 393 491 1.999 
Укупно     2.683 2.040 2.795 2.733 1.803 12.054 

Преглед грађана на јавним скуповима  
 1.396.138 850.700 1.061.617 1.398.255 813.700 5.520.410 

 
Као примјер забране одржавања скупа, мозе се навести слуцај из јануара 2002. 

године, када су Удружење естрадних умјетника Црне Горе и Независна асоцијација 
младих Црне Горе, с једне стране, и политицка коалиција "Заједно за Југославију", с 
друге стране, тражили да се на централном тргу у главном граду Црне Горе (Тргу 
Ивана Милутиновића) организује дочек тзв. Православне Нове године (13/14. јануар 
2002. године). Иако је скуп заказан у предвиђеном року, Центар безбједности 
Подгорица забранио је одржавање скупа на градском тргу, искључиво из безбједносних 
разлога, процјењујуци да би одржавање поменутих скупова на истом мјесту у исто 
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вријеме представљало високи безбједоносни ризик.  
Министарство унутрашњих послова је одбио жалбе и Коалиције и Удружења, 

оцјењујући да би најављени скупови представљали скупове високог безбједносног 
ризика, с могућношћу да прерасту у догађаје са непредвидивим и нежељеним 
последицама по укупну безбједност грађана у Црној Гори. Одлука се односила само на 
забрану одржавања скупа на главном градском тргу, а не и на неодобравање саме 
прославе Православне Нове године.  

Напомињемо, да је Коалиција "Заједно за Југославију" овај скуп одржала на 
другом мјесту, испред Цркве Светог Ђорђа у Подгорици, а Удружење дефинитивно 
одустало од скупа.  
 

 
Члан 22 

Став  1 
Уставом РЦГ се јамчи слобода политичког, синдикалног у другог 

удруживања и ђеловања. 
Синдикат настаје из слободе удруживања зајемчене чланом 40 Устава 

Републике Црне Горе, а оснива се ради заштите права и унапређивања професионалних 
и економских интереса његових чланова. Чланови синдиката су запослени, те је 
синдикат због тога њихова интересна организација у коју се на начелу солидарности и 
добровољности удружују. Синдикат се оснива на плуралистичком принципу, тако да 
може постојати више паралелних синдиката. Синдикати су правна лица, која имају 
своје статуте, органе и имовину. Удруживање запослених у синдикат није условљено 
одобрењем, али је потребан њихов упис код надлежног  органа. Синдикалне слободе и 
заштита синдикалних права, њихово удруживање и колективно преговарање 
конституисане су прописима о радним односима, поштујући стандарде из 
одговарајућих конвенција МОР-а (Конвенција бр. 87, о синдикалним слободама и 
заштити синдикалних права, и Конвенција бр. 98, о правима радника на организовање и 
на колективне преговоре).  

Послодавац је дужан да представнику синдиката омогући учешће у поступку 
утврђивања права обавеза и одговорности запослених, који проистичу из закона и 
колективног уговора.  

Представник синдиката учествује: у програмирању, остваривања права 
запослених за чијим је радом престала потреба, као и у припремању одлуке о престанку 
радног односа по том основу, у дисциплинском поступку, у поступку закључивања, 
промјене и отказивања колективног уговора, организовању штрајка, у складу са 
законом и др.  

Представник синдиката (повјереник) не може бити позван на одговорност, нити 
доведен у неповољнији положај због синдикалних активности, ако поступа у складу са 
законом и колективним уговором. Међународна организација рада је Конвенцијом бр. 
135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу, 
заштитила представнике синдиката на исти начин као и представнике запослених, јер и 
једни и други заступају индивидуалне и колективне интересе запослених, чији се 
принципи слиједе у нашем радном законодавству. Дакле, представник синдиката је 
заштићен само поводом синдикалних активности.  

Међутим, надлежне државне  власти су дужне да обезбиједе  виталне 
интересе друштва, да би се у  одређеним ситуацијама  спријечиле тешке последице 
штрајка, и друге врсте  окупљања, као  последице  неких врста  политичких или  
економских  незадовољства, које би могле да угрозе живот и здравље људи или 
њихову безбједнсот или  безбједност  имовине или друге  неотклоњиве штетне 
последице.  Због тога је Уставом и законом забрањено право на штајк и друге 
врсте  окупљања запосленима у државним органима, професионалним 
припадницима војске и полиције, са последицама престанка радног односа, ако 
организују штрајк или учествују у штрајку или некој другој врсти протеста 
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Члан 44 Устава РЦГ – грађани и медународне организације - “Грађани 
имају право учешћа у регионалним и међународним невладиним 
организацијама.Грађани имају право обраћања међународним институцијама 
ради заштите својих слобода и права зајамчених Уставом.” 

Удружења грађана - поступак оснивања удружења грађана – регистрација, 
ђеловање, повезивање и престанак рада регулисан је Законом о невладиним 
организацијама (невладина удружења и невладине фондације), који је објављен у 
Службеном листу РЦГ, бр. 27/99. Одредбе овог Закона не примјењују се на 
политичке организације, вјерске заједнице, синдикалне организације, пословна 
удружења и организације, фондације чији је оснивач држава, као и на невладине 
организације које су основане посебним законом.  

Процедура за оснивање  невладиног удружења и фондације је прилично 
једноставна. Невладино удружење може оснивати најмање пет лица са 
пребивалиштем, боравиштем или сједиштем у Републици, а фондацију једно лице, 
без услова да мора да има пребивалиште, боравиште или сједиште у Републици. У 
случају да фондацију основа више лица, своја права остварују заједнички, 
уколико другачије није предвиђено актом о оснивању.  

Невладине организације (заједнички термин за невладино удружење и 
фондацију) оснивају се оснивачки актом, који према закону мора да садржи 
одређене податке (лични име или назив оснивача, назив организације, адресу и 
сједиште, циљеве и ђелатности организације, трајање организације и лично име и 
адресу лица овлашћеног за заступање и представљање организације и слично).  

Све невладине организације које ђелују морају бити уписане у регистар. 
Регистар води Министарство правде РЦГ.  

Процедура уписа у регистар је следећа: упис у регистар се врши на основу 
пријаве невладине организације за коју се подноси акт о оснивању и статут 
организације. Министарство правде је дужно да упис изврши у року од 10 дана од 
дана подношења пријаве. Уколико недлежно министарство у утврђеном року не 
изврши упис, сматраће се да је упис извршен првог наредног дана по истеку тог 
рока.  

Законом је одређено да Министарство правде неће извршити упис ако 
невладина организације не испуњава законске услове за упис. У том случају 
Министраство правде доноси решење којим се одбија захтјев за упис (са 
образложњем). Против решења којим је одбијен захтјев за упис невладина 
организација може покренути управни спор пред Врховним судом РЦГ. Управни 
спор покреће се тужбом која се мора поднијети у року од 30 дана од дана пријема 
решења о одбијању захтјева (питање покретања и вођења управног спора није 
регулисано овим Законом, већ Законом о управним споровима – Сл. лист СРЈ бр. 
46/96). 

Решења о упису у регистар и брисању из регистра објављује се у 
службеним новинама – Службеном листу РЦГ.    

Законом о невладиним организацијама није посебно регулисано питање 
контроле над радом невладиних организација. Наиме, законом је предвиђено да 
невладина организације престаје да постоји брисањем из регистра и прописана су 
три случаја у којима се врши брисање из регистра: уколико је основано на 
одређено вријеме – истеком тог периода; уколико је овлашћени орган невладине 
организације донио одлуку о престанку рада и уколико је забрањен рад невладине 
организације. Брисање из регистра врши надлежни орган – Министарство правде. 
Законом су такође предвиђене прекршајне мјере против невладине организације 
уколико се понаша супротно одредбама овог Закона.  

Невладине организације (невладина удружења и невладине фондације) 
имају статус правног лица и непрофитне су организације које оснивају домаћа и 
страна физичка и правна лица ради остваривања појединачних или заједничких 
интереса или ради остваривања и афирмисања јавног интереса (невладино 
удружење), односно ради удруживања средстава и имовине у циљу остваривања 
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добротворне и друге ђелатности која је од јавног интереса (невладина фондација). 
Удружења грађана  која раде на промовисању људских права су невладина 
удружења и за њих важи све што је напријед наведено у погледу њиховог 
оснивања, регистровања, ђеловања и престанка рада.    
Политичке организације – политичку партију, странку (терми утврђен законом) 
може оснивати најмање 50 пунољетних грађана који имају бирачко право и 
пребивалиште на територији Републике Црне Горе.  

Поступак за оснивање и регистрацију политичке партије је сличан 
поступку за оснивање невладиних организација. Наиме, политичка партија 
оснива се на оснивачкој скупштини, на којој се доноси одлука о оснивању, статут 
и програм политичке партије. Политичка партија се прије почетка свог рада мора 
регистровати. Упис у регистар врши се на основу пријаве . Надлежни орган за 
регистрацију је Министарство правде.  

Законом о удруживању грађана утврђен је посебан вид контроле, односно 
утврђено је да је Министарство правде дужно да покрене поступак пред Уставним 
судом РЦГ, ако сматра да статут односно програм партије није у складу са 
законом и Уставом Републике Црне Горе. Одлука Уставног суда је обавезујућа.  

Финансијска контрола политичке партије рагулисана је Законом о 
финансирању политичких странака (Сл. лист РЦГ бр. 44/97). Овим Законом је 
регулисано да финансијско пословање странака подлијеже контроли службе 
надлежне за финансијско – материјално пословање правних лица (Дирекција 
јавних прихода РЦГ). Служба је обавезна да, уколико утврди неправилности у 
коришћењу буџетских средстава, обавијести о томе Министарство финансија, које 
према Закону, може ускратити даљу исплату тих средстава. Законом је иначе 
регулисано да политичке партије могу стицати средства за рад из чланарина, 
прилога, прихода од сопствене имовине и предузетничке ђелатности, кредита, 
поклона, легата, завјештања, буџета, и из других  извора у складу са Законом.           
Став 2  

Чланом 41 Устава РЦГ (забране) регулису се у којим слуцајевима и којим 
категоријама лица су  забрањени одређени облици политицког организовања. 
“Забрањено је политичко организовање у државним органима. Такође, 
професионални припадници полиције не могу бити чланови политичких 
странака. Судије, судије Уставног суда и државни тужилац не могу бити чланови 
органа политичких странака.” 

Члан 42 Устава РЦГ (забране) регулисе у којим слуцајева и због којих 
разлога се мозе забранити рад појединим политицким организацијама. 
“Забрањено је ђеловање политичких, синдикалних и других организација које је 
усмјерено на насилно рушење уставног поретка, нарушавање територијалне 
цјелокупности Црне Горе и СР Југославије, кршење зајамчених слобода и права 
човјека и грађанина или изазивање националне, расне, вјерске и друге мржње и 
нетрпељивости.” 
 
Став 3  

Савезна Република Југославија је ратификовала 66 МОР конвенција, од 
којих је 65 конвенција на снази.  

Република Црна Гора, као једна од двије Републике чланице које чине СРЈ 
(сада Унију Црна Гора и Србија), подлијезе обавезама из ових конвенција. 
 
Члан 23 
 

Према важећем законодавству, пунољетни мушкарци и жене  имају право 
на склапање брака по сопственом избору партнера и својом вољом. Прописима је 
предвиђено грађанско вјенчање, мада они који желе, могу да се вјенчају и у 
цркви, сто није забрањено. 
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Члан 24  
 Став 1  

Родитељи су пођеднако обавезни да се старају о ђеци, једнаки су у правима 
и обавезама, а у случају развода брака, посебна пажња се посвећује обезбјеђењу 
услова за даљи живот и развој ђетета, што се нарочито рефлектује кроз поступак 
утврђивања подобности  и могућности сваког родитеља понаособ да то обезбиједи 
и кроз одлуку којем од родитеља ће бити додијељено дијете до пунољетства. Оба 
родитеље су дужна да, сагласно својим материјалним могућностима, 
партиципирају у издржавању ђетета. 

Ванбрачна ђеца имају иста права као и брачна. 
До 14 година ђеца не могу бити кривично гоњена, а према ђеци од 14 до 16 

година-млађи малољетници и од 16 до 18 година-старији малољетници, у случају 
извршења кривичних ђела води се посебан поступак пред судом за малољетнике и 
могу бити предузете васпитне мјере и мјере појачаног надзора, те смјештање у 
установе за малољетнике, а у случају извршења најтежих кривични ђела, 
предвиђен је малољетнички затвор. 

Радним законодавством предвијдена је посебна заштита на раду ђеце и 
жена, а није дозвољен принудни рад.  

Важећим законодавством предвиђено је плаћено породиљско одсуство за 
труднице, односно породиље, као и једнократна финансијска помоћ за новорођенче. 
 
 
 
Став 2  

Министарство унутрашњих послова врши надзор над вођењем књига 
држављана и матичне књиге рођених.  

На основу старог Закона о држављанству СРЦГ (Сл лист СРЦГ бр. 26/75) 
донијет је Правилник о пријављивануу за упис у евиденцији о држављанима 
СРЦГ и држављанима других Република рођених на територији Републике Црне 
Горе, о вођењу те евиденције, о издавању увјерења о држављанству и о обрасцу 
увјерења о држављанству. 

Новим Законом о црногорском држављанству (Сл. лист РЦГ бр. 41/99), 
одредбом члана 24 предвиђено је да, Министарство надлежно за унутрашње 
послове и Министарство надлежно за послове управе, донесе прописе о вођењу 
евиденције, о стицању и престанку црногорског држављанства, закључивању и 
чувању евиденције о држављанству вођених по досадашњим прописима, који су у 
току. 
 
Став 3  

Не постоје препреке у смислу склапања бракова припадника различитих 
националности. 
 
 
Члан 25 
 
Став 1а, 1б, 1ц 

Недискриминација, по питању полова, саставни је дио праксе у вршењу јавних 
послова, посебно у вршењу извршне и судске власти.  

Табеле сачињене за судове и тужилаштво на то указују.  
 
Судови 

Назив суда  Број судија мушкараца Жена М % Ж % 
Врховни суд Републике 
Црне Горе 

 
23 

 
17 

 
6 

 
74 

26 

Виши судови у     42 
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Подгорици и Бијелом 
Пољу 

38 22 16 58 

Привредни судови 26 13 13 50 50 
Основни судови 149 85 64 57 43 
Укупно судија 242 150 92 62 38 
 
Тужилаштво 
 Број Мушкараца Жена М % Ж % 
Државни тужилац са 
замјеницима 

7 3 4 43 57 

Виши тужиоци у 
Подгорици и Бијелом 
Пољу 

17 8 9 47 53 

 Број Мушкараца Жена М% Ж % 
Основни тужиоци са 
замјеницима 

49 25  24  51 49  

Укупно  73 36 37 49 51 
 
Члан 26 
 

Истиче се још једном да су сви грађани равноправни пред законом (члан 15 
Устава Црне Горе), као и да је противно одредбама Устава и кажњиво свако 
охрабривање и подстицање националне, расне, вјерсје или неке друге неједнакости. 
Исто важи и за подстицање националне, расне, вјерске или друге мржње и 
нетоларенције.   
  Члан 52 Устава Црне Горе установљава право на рад као неповредиво људско 
право. Слобода рада, као што су право на запослење под једнаким условма и заштита 
радника од свих облика дискриминације, обезбијеђено је црногорским радним 
законодавством.  

У сагласности са Конвенијом Међународне организације рада као и 
међународном Конвенцијом о елиминацији свих облика расне дискриминације, 
утврђује се да нема разлика, изузетака, искључивања или повољнијег третмана у 
законодавству и пракси Црне Горе, по основу националног, расног, вјерског или другог 
поријекла, политичког опређељења, пола, социјалног положаја, материјалног статуса и 
сл.      
 
Члан 27 

У Црној Гори, са сталним мјестом боравка, живе припадници националних и 
етничких група. Уставом и законима Црне Горе није дефинисано који народи, односно 
националне и етничке групе живе на територији Црне Горе.  

У периоду у којем је писан овај извјештај дошло је до усвајања Повеље о 
људским и мањинским правима и грађанским слободама, прво у парламентима Црне 
Горе и Србије, а затим и у Скупштини СРЈ. Повеља има 57 чланова и саставни је дио 
Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора. Људска и мањинска права 
зајамчена овом Повељом непосредно се уређују, обезбјеђују и штите уставима, 
законима и политиком држава чланица. 

Повељом о људским и мањинским правима и грађанским слободама 
предвиђено је да је људско достојанство неприкосновено, те да свако има обавезу да га 
штити. Повеља, поред општих одредби садржи двије посебне цјелине: у једној се 
третирају људска права и основне слободе, у другој права припадника националних и 
вјерских мањина. Људска и мањинска права зајамчена општеприхваћеним правилима 
међунаропдног права, као и међународним уговорима који важе у државној заједници, 
зајамчена су овом повељом и непосредно се примјењују. Заштита права припадника 
националних мањина остварује се у складу са међународно-правном заштитом људских 
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и мањинских права, а овом повељом гарантује се слобода изражавања националне 
припадности. Припадницима националних мањина гарантује се равноправност пред 
законо и једнака законска заштита. Забрањена је насилна асимилација припадника 
националних мањина, а државе чланице и државна заједница Србија и Црна Гора 
дужне су да заштите припаднике националних мањина од сваке акције усмјерене ка 
таквој асимилацји.           

Црна Гора је, у правом смислу, мултинационална и мултиконфесионална 
држава, што се најбоље види из података посљедњег пописа становништва из 1991.год.  

 
Националност Број Проценат Националност Број  Проценат  
Црногорци 
 

38.0467 61,86% 
 

Чеси 78 0,01% 
 

Хрвати 6.244 1,02% 
 

Грци 29 0,01% 

Македонци 1.072 0,17% 
 

Италијани 58 0,01% 
 

Муслимани 89.614 14,57% 
 

Јевреји 20  

Словенци 369 0,06% 
 

Мађари 205 0,04% 
 

Срби 57.453 9,34% 
 

Њемци 124 0,02% 
 

Албанци 40.415 6,57% 
 

Пољаци 63 0,01% 
 

Аустријанци 22 - 
 

 Роми 3.282 0,53% 
 

Бугари 46 0,01% 
 

Румуни 33 0,01% 
 

Руси 118 0,02% 
 

Украјинци 24  

Русини 26 0,01% 
 

Власи 3  

Словаци 65 0,01% Остали 1.001 0,16% 
 

Турци 28 0,01% 
 

Неопређељени 
Југословени 

943 
26.159 

0,15% 
4,25% 

/Подаци из Статистичког годишњака РЦГ 2000.год./ 
 
Устав РЦГ јамчи припадницима националних и етничких група заштиту 

националног, етничког, културног, језичког и вјерског идентитета, и то у складу са 
међународном заштитом људских и грађанских права (Члан 67. Устава РЦГ).  

Припадници националних и етничких група имају уставно право на слободну 
употребу свог језика и писма, право на школовање и информисање на свом језику, те 
право на употребу свог језика у поступку пред државним органима.  

Такође, у Закону о избору одборника и посланика установљена је позитивна 
дискриминација у корист албанске  популације у срединама у којима је та популација 
вецинска. У овим срединама Законом је створена посебна изборна јединица, спустен је 
изборни цензус и унапријед је предвиђено да Албанцима у Скупстини Републике Црне 
Горе припада цетири мјеста (до сепрембра просле године Закон је передвиђао пет 
мјеста за припаднике албанске националне мањине, али је на приједлог Коалиције 
“Заједно за Југославију” и Либералног савеза, Закон измијењен и број мјеста смањен на 
цетири). 

Поред ових права и слобода загарантованих Уставом РЦГ, језичка посебност и 
различитост припадника националних и етничких група (Албанци) се остварује кроз 
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систем школства (настава на албанском језику), информисања (радио, ТВ емисије, 
штампа), двојезични натписи у срединама гђе националне мањине чине већину и тд.  

- Имајући у виду чињеницу да опстанак националних и етничких група, 
односно њихове језичке, културне, духовне, вјерске и сваке друге посебности 
представља богатство сваког зрелог друштва, Министарство за заштиту права 
припадника националних и етничких група је основало »Центар за очување и развој 
културе припадника националних и етничких група«. Ова институција ће као свој 
примарни задатак имати његовање и унапређење културне специфичности припадника 
националних и етничких група. 

Уз материјално-финансијску помоћ државе, припадници националних и 
етничких група имају право оснивања просвјетних, културних и вјерских удружења.  

- Остваривање посебних права за припаднике националних и етничких група ће 
се ближе уредити Законом о националним мањинама чија израда је у току. 

- Уставом РЦГ грађанину је дозвољена слобода вјеровања, јавног или приватног 
исповједања вјере, те необавезност изјашњавања о својој вјерској и националној 
припадности (Члан 34. Устава РЦГ). 

- Вјероисповјести самостално уређују своју унутрашњу организацију и вјерске 
послове, у границама правног поретка. Држава је дужна да материјално помаже вјерске 
организације. 

- Вјерским заједницама је остављена могућност да самостално организују и 
уређују вјерску поуку и вјерске школе, с тим да је вјерски образовни систем ван 
образовног система државних школа.Вјерске заједнице могу штампати и 
дистрибуирати вјерску штампу у складу са општим прописима о информисању и 
издавачкој ђелатности. 

- Лицима која бораве у здравственим, социјалним или казненим установама 
омогућено исповједање вјере, вршење обреда, те посјета свештеног лица, наравно, у 
оквиру кућног реда установе, о цему је вец било ријеци. 

- Питања вјерских слобода и вјерских заједница ће се ближе одредити новим 
Законом о правном положају вјерских заједница. 

- Права на језичку, културну, вјерску посебност која се гарантују Уставом и 
законима Републике Црне Горе, не могу се остварити супротно Уставу, начелима 
међународног права и начелу територијалне цјеловитости Црне Горе. 

Када је у питању практична примјена законске легислативе, на адресу 
Министарства за заштиту права припадника националних и етничких група није стигла 
нити једна притужба о кршењу културних, језичких или права на вјероисповјест.  
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	382. Законом о условима за заснивање радног односа са страним држављанима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 11/78 и 64/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 42/92, 24/94 и 28/96) се утврђује да страни држављанин може засновати радни однос у СРЈ ако има одобрење за стално настањење, односно за привремени боравак и ако добије одобрење за заснивање радног односа које издаје републичка организација надлежна за послове запошљавања (члан 2). Законом се утврђују случајеви када страни држављанин може засновати радни однос и без јавног оглашавања. Предвиђено је да се општим актом послодавца утврђују радна места на којима се могу запошљавати страни држављани. При доношењу овог закона су поштована међународна правила која важе у овој области, а као примаран принцип једнаког третмана странаца, односно недискриминације са домаћим држављанима. Такође, је у току обнова, односно закључивање бројних билатералних међудржавних уговора о социјалном осигурању са другим државама на основу којих се омогућава да странци имају изједначен третман са нашим грађанима и у области социјалног осигурања. На тај начин је у земљи у високој мери остварљива слобода кретања стране радне снаге и настањивања. 


	 Нова решења из предлога Закона о прекршајима и магистратима за прекршаје
	 
	 Право на приватност 
	446. Право на приватност је такође једно од уставом зајемчених права. На то указује и већи број чланова устава:
	448. Стан је неповредив. Савезним законом се може прописати да службено лице, на основу одлуке суда, сме ући у стан или друге просторије против воље његовог држаоца и у њима вршити претрес. Претрес се врши у присуству два сведока. Службено лице сме ући у туђи стан или друге просторије и без одлуке суда и вршити претрес без присуства сведока ако је то неопходно ради непосредног хватања учиниоца кривичног дела или ради спасавања људи и имовине, на начин предвиђен савезним законом (члан 31. Устава СРЈ). Сличну одредбу садржи и члан 21. Устава Републике Србије.
	449. Тајна писама и других средстава општења је неповредива. Савезним законом може се прописати да се, на основу одлуке суда, може одступити од начела неповредивости тајне писама и других средстава општења, ако је то неопходно за вођење кривичног поступка, или за одбрану СРЈ (члан 32. Устава СРЈ и члан 19 Устава Републике Србије).
	530. За време протестних окупљања грађана у организацији политичких странака коалиције “Заједно” током 1996/1997. године, припадници Посебних јединица полиције МУП-а Републике Србије су, по налогу тадашњег руководства МУП-а Републике, групно и неселективно примењивали средства принуде према демонстрантима. Ове јединице полиције су злоупотребљене, а идентификација припадника који су по наређењу употребљавали средства принуде врло су  отежана или чак немогућа јер су на пословима сузбијања демонстрација биле ангажоване пре  свега јединице полиције са подручја КиМ и подручја других секретаријата, чији руководиоци нису подносили извештаје о појединачној употреби средстава принуде. 
	572. Нашим правним нормама се, у складу са међународним правилима УН и актима МОР  и преузетим обавезама наше земље са ратификацијом ових аката, Конвенције бр. 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних права из 1948. године, Конвенције МОР бр. 98 о правима радника на организовање и колективне преговоре из 1949. године, а касније и Конвеницјом бр. 135 о радничким представницима из 1971. године  уређује област синдикалног организовања. Чланом 41. став 1. Устава СРЈ се грађанима се јамчила слобода синдикалног удруживања и деловања, без одобрења, уз упис код надлежног органа. Ставом 2. било је прописано да се синдикати оснивају ради заштите права и унапређења професионалих и економских интереса њихових чланова. Сличне одредбе садржи и Устав Републике Србје. Чланом 42. Устава уређено је да право на синдикално организовање немају прфесионални припадници војске и полиције СРЈ

	А) Мере којима се спречава  учешће деце  у оружаним сукобима
	601. Конвенција о правима детета је инкорпорирана у југословенски правни систем 1990. године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори" бр. 15/90).  Такође, СРЈ је  током  2002. године  ратификовала и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима  ("Сл. лист СРЈ- Међународни угооври" бр. 22/02). 
	611. Према подацима са којима располаже  Министарство унутрашњих послова Републике Србије , на територији  ове републике присутна је тенденција пада укупног броја кривичних дела која изврше малолетници и смањеног учешћа малолетничког у укупном криминалитету. Највеће учешће кривичних дела малолетника у укупном броју извршених кривичних дела забележено је 1993. године (15%), да би се, упоредо са тенденцијом смањења укупног криминалитета, смањивало и учешће малолетничког у укупном криминалитету. У 2001. години ово учешће је  износило  10,3%. Такође, почев од 1993. године перманентно је смањивано и учешће малолетних учинилаца у укупном броју пријављених учинилаца кривичних дела (са 23,9% у 1992., на 19,8% у 1993. до 12,2% у 2001. години). 
	612. Из наведеног је евидентно да, с обзиром на проценат учешћа кривичних дела извршених на штету деце у укупном криминалитету (2,6%), деца односно малолетници нису криминалитетом посебно угрожена старосна категорија, као и да се не може говорити о експанзији малолетничког криминалитета. Међутим, последњих година је израженија појава угрожености малолетника, па чак и деце,  од наркоманије, која је све присутнија и међу школском децом. Из тих разлога, Влада Републике Србије покренула је свеобухватну акцију под називом "Школа без дроге" којој се прикључило и  Министарство унутрашњих послова Републике Србије. У том контексту, заједно са Министарством просвете Републике Србије појчана је безбедносна и укупна заштита деце у васпитно-образовним установама и успостављен институт тзв. школски полицајац у најугроженијим школама. Такође, отворена је и акција појачане контроле забране продаје и точења алкохолних пића малолетним лицима. 
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	В)  Мере за обезбеђивање једнаких економских и  социјалних могућности  мањина
	Г) Учешће мањина у телима централне и локалне  управе 
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	 Члан 23 Устава говори о притвору па "лице за које постоји основана сумња да је учинило кривично ђело, може на основу одлуке надлежног суда, бити притворено и задржано у притвору,само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка".
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