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1. У Стратешком плану за социјалну политику Града Шапца 2016-2020, у делу 

,,Стратешки приоритети”, у ставу 2. после тачке 6. додају се три нове тачке, 7, 8. и 9, 

које гласе: 

      ,, 7. Особе чије здравствено стање може бити основ дискриминације и социјалне   

искључености 

                8.  Млади, одрасли и особе треће доби који су у систему или који напуштају системе 

с оцијалне, здравствене заштите и правосуђа 

                9.  ЛГБТ особе и њихове породице“ 

 После поднаслова ,,Породице са палијативним болесницима, породице са лицима са 

менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама и лица и породице у ризику“ додаје 

се следећи текст: 

,,Особе чије здравствено стање може бити основ дискриминације и социјалне 

искључености 

Физичко и ментално здравствено стање је, одувек, један од основа по коме се праве 

неоправдане разлике између људи. Узрок дискриминације су најчешће страх од појединих 

болести и стигматизација лица која од њих болују. Велики број физичких и менталних 

болести има изразите социјалне импликације, а последице ових болести не ограничавају се 

само на лица која су њима непосредно погођена већ је угрожено читаво социјално окружење 

у којем болесник живи: породица, они који воде бригу о њему, професионална и радна 

средина и друга лица са којима ступа у друштвене контакте поводом учешћа у формалним и 

неформалним друштвеним групама, културним, верским, образовним, рекреативним или 

спортским активностима.  

Када је дискриминација и социјална искљученост особа чије је здравствено стање 

нарушено, мислимо пре свега на особе које имају проблема и потешкоће у менталном 

здрављу, деца, млади, одрасли и стари који болују од тешких и ретких болести, инвалиди 

рада и особе које живе са ХИВ/АИДС-ом. 

Опште одредбе о забрани дискриминације као основ подразумевају и здравствено стање. 

Комисија за људска права Уједињених нација одредила је 1996. године да се у класичној 

дефиницији забране дискриминације, израз „или по другом основу“, којим се правно 

одређује да је дискриминација забрањена по било ком личном својству, односи и на 

здравствено стање, укључујући и ХИВ/АИДС.  Правни систем Републике Србије је, поред 

општих уставних одредби о забрани дискриминације, у Закону о забрани дискриминације 

изричито препознао случај дискриминације с обзиром на здравствено стање, и то у односу на 

сва лица и као један од посебно забрањених основа дискриминације деце.  

 

Дискриминација и социјална искљученост особа с обзиром на њихово здравствено стање 

у Србији је генерисана постојањем дубоко укорењених предрасуда насталих услед разних 

страхова, недостатка основног знања и погрешно усвојених информација о начинима преноса 

инфекција или природе болести. Појавни облици дискриминације су бројни и утичу на 

социјално искључивање ових лица, они укључују: ускраћивање права на примарно и 

секундарно образовање, губитак посла и отежано запошљавање, одбијање пружања основне 



и хитне медицинске неге, медијске кампање и сензационалистичка медијска открића 

критичних догађаја са учешћем лица која живе са болестима, одбацивање од стране 

породице, изолација у оквиру образовних или затворских и других установа, вређање и 

омаловажавање, пребијање и физичко малтретирање лица која живе са болестима. 

У сфери права на образовање, дешава се да се деца која живе са ХИВ-ом, или деца чији су 

родитељи инфицирани овим вирусом, оболели од АИДС-а или умрли од те болести, изолују 

од стране школске управе или друге деце. Деца која болују од целијакије немају једнаке 

могућности за исхрану у школама, јер се у школским кухињама не спрема храна без глутена.      

У сфери радних односа, дешавало се да лице изгуби посао због свог здравственог стања које 

нема директне везе са могућностима обављања посла, а без права на преквалификацију или 

друго радно место, или због тога што се пренела информација о томе да је заражено 

социјално осетљивом болешћу. Закон о раду забрањује дискриминацију лица које траже 

посао и запослених с обзиром на здравствено стање, али су његове широко постављене 

одредбе о обавезама запослених често тумачене од стране послодаваца на штету болесника. 

У сфери здравствене заштите најчешћи примери дискриминације јесу одбијање пружања 

хитне медицинске помоћи, специјалистичких услуга или неге лицима која живе са заразним 

болестима, или мере које вређају личност и достојанство оболелих као нпр. дезинфекција 

целе просторије након прегледа и интервенција, стављање два пара рукавица и хируршких 

маски и сл. Присутно је и наметање разних процедура у поступцима остваривања 

здравствене и социјалне заштите које се уводе под изговором заштите јавног здравља или 

уштеде средстава а у ствари стављају у неравноправан и неправедан положај одређена лица у 

вези са њиховим здравственим стањем. 

Неопходно је спречити дискриминаторске праксе према лицима с обзиром на њихово 

здравствено стање у раду и запошљавању. Изостављање података о личности у вези са 

њиховим здравственим стањем које може бити извор дискриминације из евиденције о 

запошљавању. Едукација послодаваца и запослених у Националној служби за запошљавање о  

болестима и о лицима чије здравствено стање може бити основ дискриминације. Обезбедити 

афирмативне мере приликом запошљавања лица која живе са болестима и несметано 

остваривање укупних права из радног односа и по основу запошљавања. 

Неопходно је пратити напредак у области инклузивног образовања деце и примену Закона 

о основама система образовања и васпитања и отклањати негативне и дискриминаторске 

праксе у образовању, нарочито деце/омладине с обзиром на њихово здравствено стање (нпр. 

спречити премештање или исписивање детета с обзиром на здравствено стање из образовне 

институције, посветити примерену пажњу образовању оболелих, спречити психичко и 

физичко злостављање и др.). Обезбедити да се из школске евиденције изоставе подаци о 

личности у вези са здравственим стањем који могу бити извор дискриминације. Обезбедити 

едукацију запослених у образовању о болестима и о лицима чије здравствено стање може 

бити основ дискриминације.  

Савет за здравље Града Шапца предложио је Градском већу усвајање Одлуке о оснивању  

буџетског фонда за лечење деце од тешких и ретких болести, чиме је ова тема већ препозната 

у Шапцу али је битно нагласити да особе које имају здравствене проблеме имају и социјалне 

проблеме, те их треба препознати и у сфери социјалне заштите. 

У веома тешком положају су одрасла лица, из категорије тешко запошљивих, која се 

сматрају радно способним старости од 50 – 60 година, која при том често имају неко од 

обељења која их не сврставају у категорију инвалида, али их омета у радном ангажовању.  

     Брига о особама које имају тежак здравствени проблем се своди на породицу. Што се тиче 

системских законских решења и даље је неповољан положаја особе, најчешће мајке, која се 

стара и негује, дете или одраслу особу. Право на продужено породиљско боловање због 

неговања детета је само део решења проблема, јер када се у једном моменту изгуби ово 

право, долази се у ситуацију, да неко од родитеља – најчешће мајка мора да раскине радни 

однос, јер једино тако може да организује бригу и старање о болесном члану породице. 

Имајући у виду да је свакодневно целодневно неговање таквог члана породице веома тешко, 



долази до сагоревања особе која се о oсоби стара и породица је суочена са озбиљним 

проблемом и економске природе. При том се потпуно губе из вида да су друга деца у 

породици у ствари занемарена и да се родитељи често осећају лоше, имају грижу савести и 

свакодневно балансирају своје обавезе. Држава је у циљу смањења трошкова увела 

деинституционализацију, тако да већ дужи временски период је скоро немогућ смештај у 

неку од установа социјалне заштите, осим домова за стара лица, где трошкове смештаја у 

потпуности сноси породица. С тога је једино оправдано и сврсисходно организовање 

различитих услуга на локалном нивоу, дневног карактера. Дневни боравак за децу и младе са 

сметњама у развоју, као и Дневни боравак „Света Софија“ Каритас Шабац, само делом 

задовољавају потребе јер су обе установе усмерене на релативно функционалније, покретне 

кориснике. Развијање нових услуга на локалном нивоу је у најбољем интересу породице, јер 

могу да се радно ангажују, да се лично осећају задовољније, да се посвете другој деци у 

породици, као и да задовоље своје потребе. Што се тиче материјалних давања ове продице 

остварују право на додатак на туђу негу или увећану туђу негу, при чему се ово право не 

стиче трајно, већ је подложно ревизији, што је такође дискриминишуће, имајући у виду 

почетне дијагнозе.  

  

Млади, одрасли и особе треће доби који су у систему или који напуштају системе 

социјалне, здравствене заштите и правосуђа 

Проблем искључености младих и одраслих који напуштају системе социјалне, 

здравствене заштите и правосуђа са тржишта рада је најчешћи узрок низа тешкоћа са којима 

се сусрећу, што се повећало у условима економске кризе, како у Европи тако и у Србији. 

Особа које припада овој групи суочава се са већим ризиком да живи на друштвеној маргини и 

да, на тај начин преноси модел на другу генерацију.  

Ове популације су због отежаног приступа тржишту рада сврстане у категорију 

рањивих група и зато је важно пратити како различити државни системи успевају да одговоре 

на њихове проблеме јер су у  додатно отежаном положају, у односу на осталу популацију. 

Формални системи данас јасно дефинишу различите форме, од економске и политичке, до 

социјалне и културне, који утичу на искљученост одређене групе грађана из главних токова 

друштва.  

 

У складу са тим, социјална искљученост се прати кроз неколико различитих 

димензија:  

а) сиромаштво - укупни приход домаћинства испод утврђене линије сиромаштва;  

б) незадовољеност основних материјалних потреба;  

ц) искљученост са тржишта рада, посебно дуготрајна;  

д) искљученост из система образовања;  

д) искљученост из здравственог система и приступа услугама здравствене заштите.  

Ова рањива популација је социјално искључена по основу сваке од ових димензија.  

Међу аналитичарима постоји сагласност да људи којима није доступно тржиште рада, нису у 

могућности да се укључе у друге друштвене токове, не развијају социјалне контакте, живе у 

изолованим и маргинализованим заједницама и најчешће поново постају корисници система 

социјалне и здравствене заштите или правосуђа. Велики државни системи не могу брзо да 

реагују, па рањиве групе грађана не добијају довољно специфичну подршку. То додатно 

повећава трошкове а корисници предуго остају у систему као пасивни примаоци разних 

облика подршке. 

Постоји више међународних докумената који су обавезујући или су били модел за 

израду националних нормативно-правних оквира нове социјалне политике. У наставку текста 

наведени су акти који се односе на питања ови рањивих популација и запошљавања. 

Миленијумски циљеви развоја УН, Миленијумска декларација коју су 2000. године 

усвојили лидери 189 земаља чланица УН предвиђа на националном нивоу неопходно 

усвајање и примену националне стратегије развоја, посебно у земљама у којима је присутан 



проблем сиромаштва како би се постигли усвојени Миленијумски циљеви до 2015. године. 

У марту 2010. усвојена је Стратегија за паметан, одржив и инклузивни развој, Стратегија 

„Европа 2020“ са циљем да се оствари 2% економског раста годишње, уз осетно смањење 

незапослености.  

Уочена је  међусобна повезаност циљева, тако што се повећавањем нивоа образовања 

повећава стопа запослености и смањује сиромаштво. У складу са приоритетима и циљевима, 

Европска комисија је дефинисала кључне иницијативе, посебно оне важне за питања 

запошљавања: 

а) Унија иновација – иновације у производе и услуге који ће допринети привредном развоју и 

отварању нових радних места; 

б) Млади у покрету – усмерена на унапређење квалитета образовних система и лакши улазак 

младих на тржиште рада; 

ц) Агенда за нове вештине и нова радна места – модернизација тржишта рада развојем 

вештина у складу са новим потребана тржишта.  

д) Европска платформа за борбу против сиромаштва – са циљем да људима суоченим са 

сиромаштвом и социјалном искљученошћу омогући достојанствен живот и активно 

учествовање у друштву. Препорука је да све националне, регионалне и локалне власти 

развијају партнерство, укључујући социјалне партнере и представнике цивилног друштва. 

Стратегија за смањење сиромаштва  усвојена је 2003. године и представља основ за 

политике које су касније креиране. Ослања се на европски оквир социјалне политике, први 

пут је јасно истакнута рањивост одређених друштвених група, покренути су механизми 

обезбеђивања додатне подршке и праћења резултата. Усвојен је концепт сиромаштва и 

социјалне искључености, који је отворио питања која до тада нису била у фокусу друштва. 

Као узрок сиромаштва истакнут је значај и повезаност образовања и запошљавања. Решавање 

проблема незапослености подигнуто је на ниво стратешког циља, као и питање ефикасности 

система социјалне заштите. Наглашена је улога цивилног друштва у развоју програма за 

смањење сиромаштва. 

Стратегија развоја социјалне заштите  усвојена је 2005. године. Од кључних 

проблема система социјалне заштите препознати су: пасивна улога корисника система, 

недовољно развијена мрежа социјалних услуга, изразито централизован и бирократизован 

систем институција. Поред других питања, истакнут је проблем везан за пружање услуга 

деци без родитељског старања у установама социјалне заштите. 

Национална стратегија за младе усвојена је 2008. године. Истакнут је мали број 

активности и програма намењен посебно осетљивим групама младих људи и изостанак мера 

активне политике у запошљавању корисника материјалних давања. Према проценама 

изнетим у Стратегији, близу 60% корисника домова су адолесценти, од којих се сваки десети 

налази у завршној фази пред излазак из дома и осамостаљивање. Од овог броја, свега 15% се 

запосли у моменту напуштања заштите, а у наредне три године тај број се повећава само за 

2%. Млади у домовима, за разлику од њихових вршњака из природних породица, нису 

довољно оспособљени за самосталан живот и предуго остају у њима. Алармантни су подаци 

полиције о броју младих који живе и раде на улици без организоване помоћи и подршке, са 

великим ризиком да постану жртве трговине људима. 

Један од циљева је усмерен на остваривање права свих младих на адекватно 

образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и развој. У складу са тим, 

предвиђају се додатне мере за укључивање у систем образовања младих из осетљивих група, 

као и подржавање програма неформалног образовања намењених младима из осетљивих 

група. Други циљ се односи на повећање запошљавања младих - припадника осетљивих 

група. Као важан сегмент наводи се: развој система каријерног вођења и саветовање младих 

припадника осетљивих група у свим срединама, као и подстицање запошљавања младих 

припадника осетљивих група. 

Закон о социјалној заштити  усвојен је 2011. године. Задржана су ограничења за 

радно способне кориснике да новчану помоћ могу добијати само девет месеци, како би били 



активнији у тражењу посла током летњих сезонских радова. Прописано је и да лице које је 

радно способно има право и обавезу да учествује у активностима које воде ка његовом 

укључивању у друштво.  

Још једна од важних области које Закон уводи је обавеза међусекторске сарадње и 

повезивања у пружању различитих услуга (члан 7. Закона). Сарадња у пружању услуга 

социјалне заштите остварује се у оквирима и на начин утврђен споразумима о сарадњи 

(додатно образложена у члану 58.) као и права и дужности везане за запошљавање радно 

способних корисника новчане социјалне помоћи. Чланом 45. Закона су први пут предвиђене 

услуге подршке за самостални живот, што представља значајан корак у развоју подршке на 

локалном нивоу и социјалне интеграције корисника. Једна од препрека у примени овог члана 

је недовољан финансијски капацитет великог броја локалних самоуправа, нарочито оних које 

имају статус неразвијених.  

Неповољни демографски трендови допринели су погоршању основних индикатора 

тржишта рада у Србији. Као последица негативног природног прираштаја, становништво 

радног узраста у периоду 2005-2010. године смањено је за 4,5%, а активно становништво 

смањено је за чак 13% тако да је 2010. године број активног становништва (15-64 године) 

износио 59,1% укупног становништва радног узраста. Ова стопа активности становништва 

радног узраста Србије знатно је мања у односу на просек 27 земаља ЕУ из октобра 2009. 

године (71,3%). Стопа активности младих је смањена током истог периода, са 35,8% 2005. 

године на 28,2% 2010. године. Број запосленог становништва радног узраста (15-64 године) је 

2010. године достигао свој минимум и смањење од 11% у односу на 2005. годину. Према 

најновијим подацима за 2012. годину, незапосленост младих (15-24) је износила 51,2%, што 

је двоструко веће од стопе незапослености укупног радно активног становништва старијег од 

15 година, како се наводи у истраживању. Због тога је од изузетног значаја ову циљну 

популацију укључити у тржиште рада и смањити социјалну дистанцу према њој. 

Такође, стопа незапослености младих у Србији неупоредиво је већа у односу на стопу 

незапослености 27 земаља ЕУ. Очекује се да ће нови систем социјалне заштите успешније 

препознати специфичности ризичних група, ефикасније одговарати на њихове потребе и 

знатно брже допринети њиховој инеграцији. Напред наведено је био разлог за анализу 

положаја младих у систему социјалне заштите, са посебним освртом на степен повезаности 

институција које ефикасније могу допринети побољшању њиховог положаја. Ово је важно 

имајући у виду да резултати анализираних пројекција становништва указују да је у догледно 

време тешко очекивати побољшање демографске ситуације која ће бити обележена 

смањењем становништва и његовим врло интензивним старењем. Актуелна старосна 

структура, дубоко укорењене ниске репродуктивне норме становништва и друштвено 

економске прилике само су неки од важнијих чинилаца који ће одлучујуће деловати на 

демографски развитак Србије у наредних пола века.  

У склопу Стратегије Европа 2020. дефинисана је Европска платформа за борбу против 

сиромаштва како би се помогло људима суоченим са сиромаштвом, као и препорука за 

унапређење сарадње на нивоу националне, регионалне и локалне власти, укључујући и 

социјалне партнере и представнике цивилног друштва.  

У истраживању је поред међународног законодавства приказан законодавни оквир у 

овој области у Србији: Стратегија за смањење сиромаштва (2003.), Стратегија развоја 

социјалне заштите (2005.), Национална стратегија за младе (2008.) и Закон о социјалној 

заштити (2011.).  

Млади из система социјалне заштите излазе у највећем броју са завршеним 3. 

степеном образовања, односно оспособљени за неке од заната најчешће пекари или неко од 

грађевинских занимања. И ако постоји системско решење да се образују и за више нивое, 

очигледан је тренд да што брже буду искључени из система социјалне заштите, ти млади 

људи нису довољно мотивисани ни подстицани, те је индиковано њихово образовање кроз 

алтернативне облике образовања. Проблем је такође и мањкаво основно образовање. Млади 

који су у ситему социјалне заштите нису припремљени за живот, јер не постоји довољно 



капацитета за услуге типа – становање уз подршку и сличних услуга. Такође, одрасли и стари 

спадају у категорију тешко запошљивих, те је потребна нека врста преквалификације. 

Развијање пројеката као што је „ Друга шанса“, школа у кући и информатичко образовање су 

приоритет у наредном периоду, као и јасно дефинисане потребе привреде и образовање 

профила који су потребни нашој локалној заједници.                                                                                                                                 

Неке локалне самоуправе су својим одлукама одредиле висину новчаних средстава 

које добијају лица која су изашла из система социјалне заштите или са одслужења казне 

затвора. ЦСР Шабац то регулише давањем ЈНП у висини најчешће 5000,00 динара, и у 

зависности од материјалног стања и у случају да испуњава услове може остварити право на 

НСП у ограниченом трајању. Млади имају и могућност да користе услугу – Кућа на пола 

пута, становање уз подршку у трајању од 1 године. Стара лица имају могућност смештаја у 

геронтолошки центар, где трошкове смештаја у потпуности сноси буџет РС, ако немају 

сродника ни сопствених прихода. За стара лица је доступно и социјално становање уз 

подршку, чији су капацитети у овом моменту попуњени. Свим корисницима социјалног 

становања уз подршку је обезбеђена НСП, као и субвенције код јавних предузећа.  

 Дуг боравак у установи социјалне и здравствене заштите, правосуђа или у било ком 

рестриктивном окружењу доводи до несигурности у социјалним конатактима након 

напуштања тих установа. Страх од ступања у социјалне контакте или кретање у стално истом 

окружењу, са познатим особама добија на осећају сигурности и прихваћености, што 

неминовно дугорочно доводи до  изолације и затварања у неку сигурну зона.  Ово је нарочито 

опасно за починиоце кривичних дела, јер неминовно води ка старим наученим моделима 

понашања. Едукација породице је од пресудног значаја, помоћ породици – психолошка, 

правана, социјална. Такође, намеће се потреба за едукацијом и функционисањем у системима 

социјалне и здравствене  заштите и правосуђа, како би напуштање ових система било што 

лакше, а живот што функционалнији. 

 

ЛГБТ особе и њихове породице 

Права особа другачије сексуалне оријентације или родног идентитета (у даљем тексту: 

ЛГБТ особа) прокламовани су и гарантована бројним међународним документима, између 

осталих Универзалном декларацијом о правима човека (1948) и другим конвенцијама 

Уједињених нација о људским правима. 

УН Џогџакарта принципи (2007) садрже стандарде које владе и други чиниоци Уједињених 

нација треба да примењују приликом тумачења одредаба о људским правима са циљем да 

зауставе насиље, малтретирање и дискриминацију над лезбејкама, геј, бисексуалним и 

трансродним особама, као и да осигурају њихову пуну равноправност.   

Република Србија је 24. марта 2011. године потписала Заједничку изјаву о 

заустављању аката насиља и сличних видова кршења људских права, заснованих на 

сексуалној оријентацији и родном идентитету, коју је Савету за људска права Уједињених 

нација, доставила Република Колумбија у име 85 држава чланица Уједињених Нација.  

Након добијања статуса кандидата, иако није чланица Европске уније, приликом 

формулисања антидискриминационих циљева и мера које се односе на ЛГБТ особе као 

рањиву друштвену групу, треба поћи и од појединих примарних и секундарних извора права 

Европске уније, који се посредно или непосредно односе на ЛГБТ лица.  Најпре, треба 

поменути да Уговор о Европској унији овлашћује Унију да усваја мере за сузбијање 

дискриминације засноване, између осталог, на сексуалној оријентацији, као и мере које се 

односе на унапређење принципа једнакости. Затим од значајна је и Повеља Европске уније о 

људским правима која забрањује сваку дискриминацију засновану на ма ком основу, као што 

су пол, раса, боја, етничко или друштвено порекло, генетска карактеристика, језик, 

вероисповест или уверење, политичко или ма које друго мишљење, припадност националној 

мањини, власништво, рођење, инвалидитет, године или сексуална оријентација. Од 

секундарних извора, нарочито треба поменути Директиву 2000/43/EC и Директиву 

2000/78/EC којима се забрањује непосредна или посредна дискриминација на основу расног 



или етничког порекла, вероисповести или уверења, инвалидитета, година или сексуалне 

оријентације. 

 

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2017 годину у својим препорукама, 

а када је у питању ЛГБТ популација каже: 

„Органи јединица локалне самоуправе треба да у локалне акционе планове 

експлицитно укључе ЛГБТ особе и пропишу мере за унапређивање положаја ових 

особа, као и да за те активности одвоје одговарајућа буџетска средства“ 

Као полазну основу за израду акционог плана за ЛГБТ особе и њихове породице узели смо 

истраживања из 2015 и 2017 године Центра за социјални рад Ниш и Асоцијације ДУГА, 

реализованог у склопу пројекта са Мисијом ОЕБС-а. Истраживања су рађена на територији 

10 градова, укључујући и Шабац. 

 

На следећем графикону је приказан „покушај суицида” унутар ЛГБТ популације 

2017.године. На основу добијених података о покушајима суицида са понуђеним 

алтернативама „покушао сам”, „размишљао  сам о суициду” и „нисам размишљао”, скоро 

половина испитаника је покушала суицид или размишљала о чину, што указује на низак ниво 

самопоуздања, самопоштовања, безизлазност из положаја у ком се налази. 

Графикон показује  да је покушај суицида имало  19 % испитаника,  39 % је помислило на 

акт, а  42 % није имало такве намере или помисли.  

Дистрибуција испитаника у односу на покушај суицида 

Суицид Истраживање   2015. Истраживање 2017. 

 Фреквенца % Фреквенца % 

Покушао/ла сам 9 12.9 % 41 19% 

Размишљао/ла 

сам 
25 35.7 % 83 39% 

Никада нисам 

помислио нити 

покушао 

36 51.4 % 90 42% 

Укупно 70 100% 214 100% 

 

 

Ако добијене податке упоредимо са резултатима добијеним 2015.годне, уочљив је 

висок проценат размишљања и покушаја суицида. Као најчешћи разлог испитаници су 2015 

.године наводили неспоразуме са породицом, личне проблеме, тешке животне околности, 

недостатак подршке, осећај изолованости и беспомоћности, самоћу и тешко прихватање 

сопствене сексуалности (интернализовану хомофобију). 

 

 Испитаници 2017.године као разлоге наводе насиље у школи и породици, несигурност 

због сексуалне оријентације, депресију, страх од себе, покушај суицида након аутовања 

родитељима и сл.  

 

Дистрибуција испитаника према виду доживљеног насиља 

 

Вид доживљеног насиља Истраживање 2015. Истраживање 2017. 

 Фреквенца % Фреквенц

а 

%  * 

Без одговора 32 45.7 / / 

Психолошко 18 25.7 188 88% 

Физичко 15 21.4 101 47% 

Сексуално 2 2.9 9 4% 

Егзистенцијална угроженост 2 2.9 17 8% 



Све наведено 1 1.4 / / 

 

У истраживању 2017. приметан је висок проценат одступања у односу на истраживање 

2015. год, у сегменту препознавања психолошког и физичког насиља. Ово се може директно 

повезати са чињеницом да су испитаници пре попуњавања упитника присуствовали 

радионици ,,Упознавање са безбедносном културом младих ЛГБТ особа” на којој су упознати 

са свим видовима насиља и дискриминације. 

 

У односу на учесталост насиља које су испитаници доживели, у оба истраживања је 

видљиво високо подударање резултата 57% - 52% испитаника наводи да је се насиље 

догодило више пута, 33% -  36 % испитаника наводи да је у ситуацији да често трпи насиље, 

док се 10%  - 12 % изјашњава  да се насиље догодило једном. Ови резултати нам показују да 

је више од половине наших испитаника доживео насиље више од једанпут. 

 

Ко су починиоци насиља? 

Починиоци насиља Истрживање 2015. Истраживање 2017. 

 Фреквенц

а 

% Фреквенца % 

Чланови Ваше породице или породице 

партнера 

28 40% 109 51% 

Пријатељ/ица Комшија/иница 

Колега/иница 

23 32.5% 103 48% 

НН лице 14 20% 41 19% 

Припадници јасно дефинисаних 

групација 

4 5% 19 9% 

Службеници неке државне институције 3 2.5% 9 2% 

 

Узорак испитаника који је био изложен неком облику насиља, као починиоце насиља 

наводи чланове породице или породице партнера  у 51 % случајева, док је у истраживању из 

2015.год. 40%. Пријатеље, пријатељице, комшилук и колектив са посла наводи  48% 

испитаника, док у претходном истраживању 32,5%.  У  9 % случајева, починилац је НН лице, 

а у претходном 5%. Овај податак говори да је заправо 80% починилаца насиља позната особа 

тј. члан породице или неко из најближег окружења. 

 

 

 

Обраћање надлежним институцијама након доживљеног насиља 

 

Реакције 
Здравство Полиција ЦСР 

Образовне 

установе 
Удружење 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Нисам се 

обратио/ла 
84.3% 87% 84.3% 96% 95.7% 84% 84.3% 89% 91.4% 74% 

Дискриминација 11.4% 13% 10% 16% 1.4% 1% 7.1% 6% 2.9% 0% 

Неки вид насиља 0% 0% 1.4% 3% 0% 0% 5.7% 4% 1.4% 0% 

Речено ми је да 

нису надлежни 
0% 0% 2.9% 8% 2.9% 0% 2.9% 9% 1.4% 11% 

Одговарајућа 

услуга 
4.3% 46% 0% 17% 0% 89% 0% 24% 1.4% 93% 



Кривична 

пријава 
0% 0% 1.4% 12% 0% 81% 0% 0% 1.4% 98% 

Укупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Проценат 

испитаника који 

се обратио за 

помоћ 

16% 13% 16% 4% 4% 16% 16% 11% 9% 26% 

 

 

 

Уколико сте пријавили насиље, шта Вам је од подршке надлежних органа недостајало? 

 

*омогућен 

вишеструки избор 

одговора 

Истраживање 2015. Истраживање 2017. 

 Фреквенца % Фреквенца % 

Професионалнији 

приступ проблему 

4 20.0% 137 64% 

Виши ниво 

емотивне подршке 

3 15.0% 81 38% 

Виши ниво знања 

о ЛГБТ 

популацији 

3 15.0% 156 73% 

Све наведено 10 50.0% / / 

     

Током процедуре пријаве насиља, испитаници у истраживању 2015.год. који су били 

изложени насиљу сматрају да стручним радницима недостаје професионалнији приступ 

проблем 20%, виши степен знања о ЛГБТ популацији 15% и виши степен емотивне подршке 

15%, док 50% испитаника наводи да је стручним радницима недостајало све од наведеног. 

Обзиром да је омогућен вишеструк избор одговора висок проценат испитаника у 

истраживању 2017.год.  сматра да стручним радницима недостаје професионалнији приступ 

и виши ниво знања.  

 

 

 

 

 

Разлози непријављивања насиља 

 

Разлози непријављивања насиља 
Истраживањ

е2015. 

Истраживање 

2017. 

Плашим се да би моји родитељи могли сазнати 

 

32.3% 32% 

Моји родитељи су запослени у институцијама у којима бих 

могао/ла да пријавим насиље 

3.2% 2% 

Не познајем процедуре 

 

3.2% 2% 

Стид ме је да пријавим 

 

0% 4% 

Страх ме је да чу доживети дискриминацију од стране 

запосленог/Немам поверење у надлежне органе 

58% 57% 



Запрећено ми је од стране починиоца/лаца да ће се насиље 

поновити уколико пријавим 

3.2% 3% 

Укупно 100.0% 100% 

   

 

 

 

Од укупног броја испитаника у оба истраживања који су били изложени неком виду 

насиља 58% - 57% % није пријавило насиље из страха да ће доживети омаловажавање од 

стране запосленог, 32.3 % испитаника нису пријавили из страха да родитељи не сазнају, а  3.2 

% као разлог наводи претње од стране починилаца. Овакве податке можемо тумачити тако да 

половина испитаника и даље нема поверења у државне институције, као и да је код 

испитаника присутан страх и могуће предрасуде према институцијама. 

Према проценама величине популација из 2006 и 2012 године Института за јавно Србије 

„БАТУТ“, можемо рећи да у Србији живи минимум 5% и максимум 10% ЛГБТ популације. У 

односу на број становника Шапца то је од 5794 до 11588 особа. 

 

2. У делу ,,Анекси” после тачке 6, додају се три нове тачке, 7, 8. и 9, које гласе: 

    ,,7. Акциони план за особе чије здравствено стање може бити основ дискриминације и 

социјалне искључености 

      8. Акциони план за младе, одрасле и особе треће доби који су у систему или који 

напуштају системе социјалне, здравствене заштите и правосуђа 

      9.  Акциони план за ЛГБТ особе и њихове породице“ 

 

3. После Анекса ,,Акциони план за породице са палијативним болесницима, породице са 

лицима са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама и лица и породице у ризику” 

додаје се текст три нова акциона плана, који гласе: 

 



.. АКЦИОНИ ПЛАН за особе чије здравствено стање може бити основ дискриминације и социјалне искључености 

 

Циљ Проблем  Активности  Реализатори  Динамика  Потребни 

трошкови  

Постојећи 

ресурси 

Индикатори за 

процену 

успешности 

Смањење 

дискриминације у 

институцијама и 

приликом 

запошљавања. 

 

Недовољно 

знање 

запослених у 

институцијама о 

природи болести 

наведених група  

Едукација 

запослених у 

институцијама  

ЦСР Шабац – ДБ за 

децу и младе са 

сметњама у развоју, 

Каритас Шабац, 

Асоцијација ДУГА, 

Савет за здравље 

 

континуирано  Средстава 

донатора  

Људски 

ресурси, 

простор  

Број едукација 

Број учесника  

Број инситуција које 

су учествовале у 

едукацијама  

Недовољно 

знање 

послодаваца о 

природи болести 

наведених група 

и олакшицама 

при њиховом 

запошљавању 

 

Едукација 

послодаваца  

Национална служба 

за запошљавање, 

ЦСР Шабац-  ДБ за 

децу и младе са 

сметњама у развоју, 

Каритас Шабац, 

Асоцијација ДУГА, 

Савет за здравље 

континуирано  Ресурси 

Националне 

службе за 

запошљавање  

Људски 

ресурси, 

простор 

Број едукација  

Број послодаваца 

који су учествовали 

Број новозапослених 

из наведених група 

Смањење 

социјалне 

дистанце у 

заједници. 

Недовољно 

знање опште 

популације  о 

наведеним 

групама и бројне  

предрасуде  

 

Едукације 

опште 

популације  

Савет за родну 

равноправност, 

Савет за здравље, 

Асоцијација ДУГА, 

Каритас Шабац,  

ЦСР Шабац 

континуирано  Средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор 

Број едукација 

Број учесника 

Број штампаног 

материјала  

Повећање 

подршке 

породицама особа 

чије здравствено 

Изостанак 

подршке 

друштва, 

институција и 

Едукација 

запослених у 

институцијама 

које могу бити 

ЦСР Шабац,  

Каритас Шабац, 

Асоцијација ДУГА, 

Савет за здравље 

континуирано Средства 

донатора   

Људски 

ресурси, 

простор  

Број едукација 

Број учесника 

Број пружених 

услуга  



стање може бити 

основ 

дискриминације и 

социјалне 

искључености. 

локалних 

заједница 

породицама чији 

чланови 

припадају некој 

од наведених 

група 

пружаоци 

различитих 

мера подршке 

за чланове 

породица  

 

Психо-

социјална 

подршка 

члановима 

породица  

ЦСР Шабац,  

Каритас Шабац, 

Асоцијација ДУГА  

континуирано  Буџет града  Људски 

ресурси, 

простор  

Број корисника  

Број пружених 

услуга  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН за младе, одрасле и особе треће доби који су у систему или који напуштају системе социјалне, здравствене 

заштите и правосуђа 

 

 

Циљ Проблем  Активности  Реализатори  Динамика  Потребни 

трошкови  

Постојећи 

ресурси 

Индикатори за 

процену 

успешности 

Подршка у 

образовању. 

Низак  

образовни ниво   

Информисаност о 

могућностима 

доквалификације и 

преквалификације  

НСЗ – филијала Шабац континуирано  Средства НСЗ 

Шабац 

Људски 

ресурси 

Број 

информисаних 

 

Недовољно  

информатичког 

знања 

 

Обуке за рад на 

рачунару  

Стартит центар Шабац  континуирано  Буџет града, 

средства 

донатора 

Људски 

ресурси 

Стартит 

центар 

Број обучених  

Недовољно 

знање о 

могућностима 

које систем 

пружа 

Едукације за 

наведене групе  

НСЗ – филијала Шабац  континуирано  Средства НСЗ 

Шабац 

Људски 

ресурси 

Број учесника 

едукација 



 

Економско 

оснаживање и 

побољшање 

економског 

положаја. 

Лош економски 

положај  

Покретање 

социјалних 

предузећа 

 

Удружења грађана, 

Град Шабац  

континуирано   Људски 

ресурси  

Број основаних 

предузећа  

Недостатак 

адекватних 

програма 

подршке за 

економско 

оснаживање и 

осамостаљива

ње 

  

Спровођење 

програма подршке 

за наведене групе 

Центар за социјални 

рад,  

НСЗ- филијала Шабац, 

удружења грађана, Град 

Шабац  

континуирано  Буџет града, 

средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор 

Број 

спроведених 

програма 

подршке  

 

Број особа које 

су прошле кроз 

програм  

Подршка у 

социјализацији и 

активном 

укључивању у 

ширу заједницу. 

Недостатак 

интерактивних 

међусекторски

х програма за 

социјализацију 

наведених груп 

 

Породица и 

шира 

друштвена 

заједница 

тешко 

прихватају дуго 

одсутног члана 

 

Спровођење 

интерактивних 

међусекторских 

програма  

Центар за социјални 

рад, Савет за здравље, 

Савет за младе, Савет 

за родну 

равноправност, 

удружења грађана,  

Континуирано 

 

Буџет града,  

Средства  

донатора  

Људски 

ресурси, 

простор  

Број 

спроведених 

програма  

 

Број учесника у 

програмима 

 

Развијање услуге 

за подршку 

породици и широј 

заједници  

Центар за социјални 

рад, 

удружења грађана, 

Асоцијација ДУГА, 

Каритас Шабац 

Континуирано 

 

Буџет града  

Средства  

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор  

Број услуга  

 

Број корисника 

услуга 

 

      

      

 

 

 



 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН за ЛГБТ особе и њихове породице 

 

Циљ Проблем  Активности  Реализатори  Динамика  Потребни 

трошкови  

Постојећи 

ресурси 

Индикатори за 

процену 

успешности 

 

 

Смањење 

насиља према 

ЛГБТ особама 

ЛГБТ особе не 

пријављују насиље 

институцијама. 

Радионице за 

сензибилисање ЛГБТ 

особа о начинима и 

могућностима 

пријаве насиља. 

Асоцијација ДУГА континуирано Средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор за 

рад 

Број радионица 

Број учесника 

радионица 

 

ЛГБТ особе немају 

довољно знања у 

превенцији насиља. 

Реализација 

радионица за 

примену концепта 

безбедносне културе. 

Асоцијација ДУГА континуирано Средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор за 

рад  

Број радионица 

Број учесника 

радионица 

 

Смањење 

породичног 

насиља. 

Обука за потписнице 

Споразума о сарадњи 

и заједничком 

деловању за 

ефикасно 

остваривање и 

спровођење заштите 

жртава насиља у 

породици и женама у 

партнерским 

односима на 

подручју града 

Шапца. 

 

 

Асоцијација ДУГА 3 меесеца Буџет града 

Шапца  

85.000,00 

динара 

Људски 

ресурси 

Простор за 

рад 

Број тренинга 

Број особа на 

тренингу 



Смањење 

интернализов

ане 

хомофобије 

 

Услед високог 

степена стигме и 

предрасуда и 

изложености 

насиљу и 

дискриминацији, 

ЛГБТ особе веома 

често не могу да 

прихвате своју 

емотивно-

сексуалну 

оријентацију те 

постају 

аутодеструктивне. 

Организовање 

социјалних услуга – 

психосоцијалне 

подршке и парњачке 

едукације. 

 

Центар за социјални 

рад Шабац. 

Асоцијација ДУГА 

континуирано Организацијс

ки трошкови 

Људски 

ресурси, 

Простор 

Број пружених 

услуга 

Број клијената 

Велике предрасуде 

према ЛГБТ 

популацији, доводе 

до 

дискриминаторног 

односа опште 

популације, а потом 

и до социјалног 

искључивања ЛГБТ 

особа из заједнице. 

Организовање 

„Живих библиотека“ 

Савет за родну 

равноправност града 

Шапца, 

Асоцијација ДУГА 

континуирано Буџет града 

Шапца – 

145.000,00 

динара 

Људски 

ресурси, 

Простор 

Број живих 

књига 

Број читалаца 

Број читања 

Смањење 

дискриминац

ије према 

ЛГБТ особама 

и њиховим 

породицама у 

институцијам

а 

Због недовољног 

знања о ЛГБТ 

популацији, 

службеници у 

институцијама у 

одређеним 

случајевима 

дискриминишу 

ЛГБТ особе и 

Едукације за 

службенике у 

институцијама. 

 

 

 

 

 

 

Савет за родну 

равноправност 

Шапца. 

Асоцијација ДУГА 

12 месеци Средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор 

Број едукација 

Број учесника 

на едукацијама 

Број 

институција 

које су 

учествовале на 

едукацијама 



њихове породице. Израда, штампање и 

подела смерница за 

недискриминаторан 

приступ у раду са 

ЛГБТ особама и 

њиховим породицама 

Асоцијација ДУГА 6 месеци Средства 

донатора 

Људски 

ресурси, 

простор 

Број 

дистрибуираних 

смерница. 

Број штампаних 

смерница 

      

      

      

 

 

 

 

 


