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РИЈЕЧ ЗАШТИТНИКА 
 
 

Поштоване/и посланице/и   
и друге/и читатељке/оци овог Извјештаја, 
 
Задовољство ми је што у другој години мог другог мандата 
Заштитника људских права и слобода Црне Горе, подносим 
још један годишњи Извјештај о раду, за који вјерујем да ће 
реално представити наше резултате и настојања да на што 
бољи начин испунимо повјерени нам мандат. 
 
Као што је познато, Заштитник људских права и слобода 
Црне Горе (Омбудсман) је независна и самостална 
институција, чији је задатак да предузима мјере за заштиту 
људских права и слобода, кад су повријеђена актом, радњом 
или непоступањем државних органа, органа државне управе, 
органа локалне самоуправе и локалне управе, јавних служби 
и других носилаца јавних овлашћења као и мјере за 
спрјечавање мучења и других облика нечовјечног или 

понижавајућег поступања и кажњавања и мјере за заштиту од дискриминације. 
 
Дакле, срж нашег дјеловања представља поступање по притужбама у заштити индивидуалних 
права и свакодневни рад подређен је помагању грађанима/кама у остваривању права и слобода, 
која сматрају повријеђеним или тешко остваривим. Тај посао некада подразумијева и само 
пријем, информацију, консултацију или савјет, али се увијек трудимо да дјелујемо правовремено 
и ефикасно, како би посвећеним и одговорним односом посредовали у остварењу и заштити 
права на најбољи могући начин, а са друге стране и дјеловали корективно и/или подстицајно у 
односу на систем у циљу његовог унапређења и усклађивања са стандардима.  Поред ове 
функције Заштитник има и ширу мисију, а то је стварање свијести о потреби владавине права, 
остваривању правне сигурности, законитог и непристрасног рада свих државних органа, пред 
којима грађани/ке остварују своја права, слободе, обавезе и правне интересе.  
 
Анализа и оцјена стања људских права и слобода у Црној Гори, о којима ћете детаљније читати 
у наредним поглављима, темеље се на притужбама грађана/ки и разговорима са њима, 
спроведеним поступцима као и другим изворима информација, као што су спроведена 
истраживања, извјештаји надлежних државних органа, међународних тијела и невладиних 
организација.  
 
На основу свега тога, цијеним да је у неким областима остварен одређени напредак у 
поштовању људских права. Ту прије свега издвајам законодавство, јер је у великој мјери 
усаглашено са стандардима и принципима међународних тијела и њиховом праксом. У Црној 
Гори закони нису проблем за остваривање људских права и слобода, већ њихова адекватна 
примјена. 
 
У неким областима стање није задовољавајуће, нарочито у погледу поштовања принципа “добре 
управе”, организације и капацитета администрације на државном и локалном нивоу. На основу 
обраћања грађана/ки и нашег поступања запажамо да органи јавне управе не обезбјеђују 
ефикасну заштиту права и на закону заснованих интереса грађана/ки и правних лица. Зато треба 
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тежити стандардима савремене јавне управе која грађанима/кама пружа већу сигурност, док 
неправилности супротне тим правилима морају бити спријечене и елиминисане. 
 
У извјештајној години настављен је тренд раста броја притужби, тако да је у раду било 907 
предмета. У односну на 2015. годину број притужби повећан је за 28,30%. И овог пута указујем да 
повећање броја предмета не сматрамо посљедицом већег кршења права и слобода грађана/ки 
Црне Горе, већ прије свега повећањем знања и свијести о њиховим правима и начинима 
заштите, али и нашим проактивнијим дјеловањем и већом видљивошћу. 
 
Трудимо се и посвећено радимо на томе да будемо покретачи позитивних промјена у држави и 
друштву, промовишући поштен и једнак приступ законима и правди, ефикасност, одговорност, 
независност и непристрасност у раду, савезнички однос са грађанима/кама, институцијама и 
невладиним организацијама. Такође настојимо да смањујемо трајање поступка, а истовремено 
да повећавамо квалитет наших појединачних Мишљења. 
 

Поштовани, 
 
 Желимо одговорну власт и администрацију којима су грађани/ке и њихове потребе на 
првом мјесту, желимо грађане/ке задовољне системом јавних услуга који им служи поштено, 
одговорно и транспарентно. 
 Желимо да грађани/ке буду увјерени да поднијете притужбе на поступање јавне власти 
доприносе  добробити функционисања система као цјелине.  
 Иако пратимо рад и поступање надлежних државних органа трудимо се да не дуплирамо 
њихов посао. Наша сврха није да замијенимо улогу био ког органа или организације, као што нам 
опредјељење није давање што већег броја препорука као циљ сам за себе, већ се трудимо да 
„покренемо“ систем да профункционише и да на што бржи, ефикансији и квалитетнији начин 
направимо потребну промјену набоље, свима на корист. 
 Настојимо да све препоруке упућене јавној администрацији и другим субјектима буду 
пропорционалне утврђеном проблему и на опште добро. Са друге стране, у интересу свих нас 
јесте инсистирање на одговорности и отворености у спровођењу независних истрага и 
расвјетљавању најосјетљивијих и најозбиљнијих случајева кршења права, злоупотреба 
службеног положаја, немара и лошег поступања администрације. 
 И даље ћемо инсистирати и подстицати константан напредак кроз дијељење научених 
лекција и добрих пракси, кроз истраживање системских питања и идентификацију рјешења. 
Настојаћамо да повећавамо знања грађана/ки о њиховим правима и слободама, јер само тако 
ћемо осигурати да сви они којима је помоћ потребна препознају проблем на вријеме, потраже и 
добију адекватну заштиту. 
 Зато је пред свима нама још захтјевног посла, али сам увјерен да вриједним радом, 
истинском посвећеношћу и с добрим намјерама, можемо остварити жељено и планирано. 
 Ми у Институцији Заштитника, учинићемо све што је у нашој моћи да остваримо жељени 
напредак у свим областима у којима су препозната и потребна побољшања. 
 Ипак, мислим да су резултати које смо остварили у 2016. години видљиви и 
представљају добру основу за наш даљи рад. 
 
Хвала свима који су помогли наш рад. 
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I УВОД 
 
 
Сагласно законској обавези, Заштитник људских права и слобода Црне Горе подноси годишњи 
Извјештај о раду Скупштини Црне Горе. Извјештај се заснива на одређеној писаној форми и 
методологији израде, а садржински одражава све чињенице и околности од значаја за систем 
заштите људских права и слобода у Црној Гори, као и запажања до којих је Заштитник дошао у 
свом раду. Циљеви Извјештаја су:  

- да се Скупштина Црне Горе, други органи, институције и тијела, као и јавност 
обавијесте о стању људских права и слобода у Црној Гори; 
 - да се Скупштини и јавности представе најзначајнији аспекти рада Заштитника, у складу 
са мандатом, овлашћењима и начелима одговорности за обављање јавних послова; 
 - да се укаже на потребне промјене у раду јавног сектора, које би унаприједиле 
остваривање људских права и слобода. 
 

Осим тога, ово је још једна прилика да сумирано скренемо пажњу Скупштине Црне Горе и укупне 
јавности на поруке, проблеме и могућа рјешења, који током године произилазе из притужби, по 
свим областима нашег рада. 
 
Иако је поступање по притужбама срж нашег дјеловања, Извјештај је показатељ и многих других 
сегмената рада, некада невидљивих за јавност али веома важних у остваривању наше мисије 
као Институције, а самим тим и као доприноса укупним настојањима да се у држави унаприједе 
демократски капацитети у владавини права и у општој правној сигурности грађана/грађанки1. С 
тим у вези, у наредним поглављима представљени су резултати рада по секторима, промотивне 
и савјетодавне активности, посјете институцијама, органима, организацијама, локалним 
заједницама, сарадња са медијима, цивилним сектором, међународним организацијама, планови 
и изазови који су пред нама.  
 
Извјештај је структуриран по темама и организационим цјелинама, са статистичким водичем и 
примјерима из праксе како би се на сажет али систематичан начин што боље приближили  рад и 
поступање Заштитника. 
 
Показатељи који се углавном користе у процјени успјешности рада, повећани су - почев од броја 
притужби, са високим процентом ријешених предмета, број датих препорука, покренутих 
сопствених иницијатива, повећање видљивости Институције, кадровско јачање, снажење 
сарадње са цивилним сектором, међународне активности и др. 
 
У овој извјештајној години настављен је тренд раста броја притужби и Заштитник је у раду имао 
907 предмета. У поређењу са претходном годином примљене су 253 притужбе више. Од 907 
предмета који су били у раду,  поступак је окончан у 875 предмета (96,47%). 
 
У 2017. годину пренешена су 32 предмета (3,52 %), од којих је већина формирана у другој 
половини децембра 2016. године, по којима објективно није могао бити завршен поступак.  
 
Повећан прилив предмета пратила је и ажурност у раду, па је у поређењу са претходном 
годином (у којој је окончано 666 предмета) евидентан пораст окончаних предмета за 23,88%. 
 

                                                      
1 Сви изрази који се у овом Извјештају користе у мушком роду обухватају исте изразе у женском роду. 
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Значајно је повећан и број датих препорука - у 115 предмета дата је 231 препорука2. 
 
У односу на претходне године, повећан је и број предмета који су покренути по службеној 
дужности, односно сопственој иницијативи Заштитника. Таквих предмета било је 62, што је дупло 
више у односу на претходну годину. 
 
Као један од најзначајнијих догађаја за Институцију у 2016. години издвајамо акредитовање  од 
стране Глобалног савеза националних институција за људска права /Global Alliance of National 
Human Rights Institutions /(GANHRI) Институција је добила статус Б, о чему се више детаља 
наводи у поглављу Извјештаја о међународној сарадњи.  
 
Скупштина Црне Горе у јулу је изабрала замјеницу Заштитника за права дјетета, младих и 
социјалног старања, Снежану Мијушковић, што је било веома значајно за  Институцију и дало је 
позитиван импулс раду у тој области, а засигурно ће допринијети даљем јачању резултата. Осим 
тога запослене су још четири службенице на неодређено вријеме, у складу са мјерама из 
Акционог плана за поглавље 23. 
 
У 2016. години биљежимо и значајан избор замјенице Заштитника, Зденке Перовић, за чланицу 
Поткомитета Уједњених нација за спречавање мучења и других свирепих, нечовјечних или 
понижавајућих поступака или казни /The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment /(SPT). Такође, замјеник Заштитника Синиша 
Бјековић, изабран је други пут заредом за члана Бироа (извршно тијело) Европске комисије 
против расизма и нетолеранције (ЕЦРИ). Ови успјеси  својеврсно су признање како за 
Институцију Заштитника, тако и за државу Црну Гору. 
 
У циљу повећања видљивости и утицаја у јавности наставили смо јачање сарадње и веза које 
смо раније успоставили са релевантним партнерима у земљи и иностранству, а такође смо 
тежили изградњи нових контаката. 
 
У извјештајној години Заштитник је традиционално, у сарадњи са партнерима ОЕБС-ом, 
Правним факултетом и Грађанском алијансом обиљежио 10. децембар – Међународни дан 
људских права и слобода, изабравши за тему права старих и немоћних.  Институција 
Заштитника организовала је конференцију „Закон, политика, друштво и дискриминација“, уз 
подршку фондације Конрад Аденауер, Организације за европску безбједност и сарадњу и 
Савјета Европе. На иницијативу Заштитника, у сарадњи са Министарством правде обиљежена је 
десетогодишњица од ступања на снагу Опционог протокола уз Конвенцију УН против тортуре и 
других облика злостављања (ОПЦАТ). Уз подршку УНИЦЕФ-а, Заштитник је са својим златним 
савјетницима организовао конференцију „Реци НЕ насиљу“ поводом 20.новембра- Међународног 
дана дјетета.  
 
Осим ових значајних скупова у којима смо били (ко)организатори, Заштитник, замјеници и 
савјетници учествовали су током године у раду више десетина конференција, семинара, 
округлих столова, обука и сличних догађаја, у земљи и иностранству. Такође, настављена је 
сарадња са државним органима, цивилним сектором, релевантним међународним 
организацијама,  омбудсманима у региону и другим релевантним субјектима, о чему ће бити 
више ријечи у наредном поглављу. 
 

                                                      
2 У појединачним случајевима дато је више од једне препоруке. 
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У Подгорици је у марту 2016. године одржана конференција поводом обиљежавања почетка 
пројекта Подршка националним институцијама у превенцији дискриминације (ПРЕДИМ). 
Корисници Пројекта су Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Министарство правде, 
Министарство за људска и мањинска права и Центар за обуку у правосуђу Црне Горе, а 
имплементација ће трајати 24 мјесеца. Такође, Иституција ће бити дио пројекта Савјета Европе и 
Европске уније Хоризонтални програм за Западни Балкан и Турску. Иако се већински односе и 
имплементирају кроз два сектора, ови пројекти вишеструко су корисни и значајни за Институцију 
јер на конкретан начин доприносе унапрјеђењу знања и вјештина запослених и веома смо 
захвални нашим партнерима из СЕ и ЕК који су нас одабрали за учеснике и омогућили стицање 
вриједних искустава. У наставку Извјештаја биће ријечи о реализованим активностима у оквиру 
пројекта. 
 
Између два извјештајна периода објавили смо и доставили Скупштини годишњи извјештај 
Националног механизма за превенцију тортуре као и Информацију о заштити од дискриминације 
са становишта дјеловања институције Заштитника људских права и слобода Црне Горе за 
период 01.01 - 30.06.2016.године. Такође смо спровели истраживање о условима рада 
запослених у Заводу за извршење кривичних санкција, који ће бити представљен у сарадњи са 
управом ЗИКС-а. 
 
Један од важних догађаја био је усвајање Закона о зарадама запослених у јавном сектору, којим 
се новим позиционирањем институције Заштитника нарушава њена уставна позиција. Заштитник 
је упознао јавност са ставом да се занемарују, већ прихваћене, препоруке надлежних тијела УН 
и Европске уније о потреби јачања самосталности и независности Институције. Од свог 
оснивања 2003. године, дакле и прије него што је установљена Уставом, Институција је имала 
статус еквивалентан Уставном суду, као и у државама у окружењу и Европи. Зашто је овим 
новим законом деградирана, треба да одговори предлагач, који је до краја инсистирао на том 
ставу и скупштинска већина, која је тај став подржала. 
 
Одржавање парламентарних избора у Црној Гори,  дешавање је које се значајно одразило на 
бројне сегменте политичког и друштвеног живота. Иако Заштитник није имао притужби у вези са 
изборим процесом и дешавањима, са аспекта Институције био је то изазован период праћења 
укупних збивања и поступања надлежних институција. Заштитник је био дио кампање Центра за 
демокартску транзицију „Гласај слободно“. Институција Омбудсмана, између осталог, вршила је 
надзор и онога шта раде институције и органи задужени за спровођење избора у овм процесу – 
Државна изборна комисија и Министарство унутрашњих послова. Заштитник је имао и састанке 
са шефом мисије ОЕБС-а за посматрање избора као и са експертима. 
 
Сумирано, за нас у Институцији Заштитника, 2016. година била је радна, динамична и изазовна. 
 
Надамо се да ће наредна поглавља Извјештаја успјети да освијетле наша настојања и реално 
прикажу учинак и рад. Сматрамо да смо уложили значајан труд у реализацији активности у свим 
подручјима нашег дјеловања, али потпуну сатисфакцију можемо добити само након добрих 
реакција и позитивног повратног импулса од свих који ће имати интересовања да прочитају 
Извјештај и реално сагледају наведено. Наравно, остајемо отворени за све конструктивне 
предлоге и критике. 
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II ОБЛИЦИ РАДА ЗАШТИТНИКА 
 
 

2.1. Пријем грађана и „Дани  Заштитника“ 
 
Заштитник, замјеници и сарадници су током 2016.године на разговор примили око 450 грађана, а 
дневно се телефоном обраћало у просјеку десетак грађана. Заштитнику су се грађани обраћали 
лично, путем телефона, писма, факса, мејла или преко заступника којем су дали сагласност. 
Традиционално, у Институцији је у прошлој години организован рад пријемне канцеларије, у којој 
грађане прима дежурни савјетник сваког радног дана. Служба Заштитника је са грађанима по 
чијим притужбама је покренут поступак редовно комуницирала и информисала их о току поступка 
писмено, телефонски и лично. Осим са грађанима који су се обратили Институцији, контактирали 
смо и са онима за које смо били у сазнању да имају проблем, који је у нашој надлежности. По 
том основу, Заштитник је у прошлој години по сопственој иницијативи формирао 62 предмета. 
 
Представници Институције свакодневно су у контакту са грађанима који траже правне савјете и 
информације. Било је и оних који траже новчану  или другу врсту помоћи која није у надлежности 
Заштитника. Свима њима је пружена потребна помоћ и поука о начину на који ће остварити своја 
права. Овај дио рада (рад са странкама и општом јавности) често је далеко од очију просјечног 
грађанина, медија, и осталих који разматрају рад Заштитника. Број ових интервенција, као и 
дужина њиховог трајања никад се не може објективно сагледати, јер варира у зависности од 
броја странака, разлога обраћања, предмета притужбе, способности схватања начела поступка и 
материјалног права које се примјењује, као и нивоа знања странака о појавама које су предмет 
поступања Заштитника.  
 
Током 2016.године, присуство Заштитника у црногорским општинама  кроз организовање Дана 
Заштитника у одређеној локалној заједници,  било је прилика да што боље промовишемо наш 
мандат и надлежности. Као и протеклих година, Заштитник је организовао “Дане Заштитника”, са 
циљем адекватног покривања територије Црне Горе и остваривања директног контакта са што 
већим бројем грађана. Током боравка у општинама Заштитник је обавио низ састанака са 
релевантним институцијама како би се добиле информације о изазовима са којима се оне 
суочавају приликом примјене евентуалних препорука Заштитника и како би им се приближиле 
мјере за отклањање кршења људских права које Заштитник предлаже. 
 
У 2016.години Заштитник са сарадницима боравио је у три црногорске општине:  Пљевља,  
Бијело Поље и Будва. 
 
Током дводневног боравка у Пљевљима, Заштитнику се обратило  40 грађана, а њихови 
проблеми односили су се углавном на ћутање државне и локалне администрације, 
незадовољство одлукама судова, социјална права, стечајне поступке, права на рад и права из 
радног односа, право на становање, право на мирно уживање имовине и друга права. Одређени 
број грађана тражио је и правни савјет. Пријем странака организован је у просторијама које је 
општина ставила на располагање. Обављен је састанак са предсједником Општине Пљевља и 
његовим сарадницима на којем је оцијењено да је стање у животној средини озбиљан, дугорочан 
проблем за чије рјешавање ће бити потребнан континуиран ангажман, не само Пљеваља него и 
државе. Представници Општине упознали су Заштитника са динамиком изградње Дома за старе, 
као и функционисањем куће за бескућнике у којој је смјештено седам особа. Савјетници из 
сектора за права дјетета посјетили су основне и средње школе у Пљевљима, између осталог: 
ОШ „Салко Аљковић“, ОШ „Ристан Павловић“, ОШ „Бошко Буха“ и средњу стручну школу, гдје су 
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спроведене креативно-едукативне радионице о правима дјетета и подијељене брошуре. Осим 
тога савјетници су обишли дневни центар „Зрачак наде“ као и Центар за социјални рад. 
 
Заштитнику се током дводневног боравка у Бијелом Пољу обратио 21 грађанин. Разговори су 
обављени у просторијама Општине Бијело Поље-Економског факултета. Грађани  су се 
углавном жалили на немогућност остваривања права из рада и имовинских односа, на лоше 
поступање државних органа или органа локалне самоуправе. Грађани су указивали на повреде 
права из рада и имовинских односа, социјалних права, права затвореника, експропријацију, 
ћутање државне/локалне самоуправе, запошљанвање, остваривање пензије и друга права. 
Такође, током боравка, Замјеница Заштитника за област права дјетета, социјалну заштиту и 
младе, са сарадницима је посјетила државне јавне установе-Центар за социјални рад, Дом 
старих као и јавне установе које је формирала локална самоуправа: Дневни центар за дјецу са 
посебним потребама „Тиса“, у оквиру ког дјелује Мала групна заједница и Центар за подршку 
дјеци и породици. Са управама је разговарано о остваривању права из система социјалне и 
дјечје заштите и о проблемима са којима се суочавају у свакодневном раду. Извршен је увид у 
пружање услуга и разговарамо са корисницима, који нису имали примједби на квалитет услуга 
које им се пружају. Реализована је посјета и стручној служби Вишег суда, са чијим 
представницима је разговарано о поступањима у вези са малољетничким правосуђем. Посјећене 
су и основне школе „Марко Миљанов“ и „Душан Кораћ“, у којима су одржане креативно-
едукативне радионице о дјечјим правима, а са управама школа разговарано је о свакодневним 
проблемима у остваривању права ученика.   
 
Дани Заштитника у Будви одржани су у просторијама Академије знања. Интересовање грађана 
током једнодневне посјете било је значајано мање у односу на двије сјеверне општине. 
Проблеми због којих су се грађани обратили Заштитнику слични су проблемима грађана са 
сјевера.  
 
Заштитник је током одржавања ” Дана Заштитника” дао више изјава за јавност локалним радио и 
телевизијским станицама и порталима, као и дописништвима Јавног сервиса и других 
комерцијалних телевизијских и новинских кућа. 
 

2.2. Сарадња са јавношћу и  институцијама 
 
Односи с јавношћу и сарадња с медијима веома су важан сегмент рада Институције, а 
подсјећамо да су били у претходном извјештају на листи планова за унапрјеђење рада 
Заштитника. Цијенимо да смо успјели да помјеримо границу у односу на досадашње стање у том 
дијелу и остајемо посвећени даљем развијању односа јер су  новинари веома значајни 
савезници у оставрењу нашег мандата. 
 
У 2016.години значајно смо повећали број објава на сајту Институције којима смо обавјештавали 
јавност о организованим активностима, предузетим мјерама и радњама, упућивали поруке и 
честитке поводом међународних дана (жена, Рома, старих, слободе медија, борбе против 
трафикинга, хомофобије, против дјечјег рада, расизма, подршке жртвама тортуре, особа са 
инвалидитетом, избјеглица …) и саопштавали друге новости о дјеловању из своје надлежности.  
Заштитник се редовно оглашавао и реаговањима поводом актуелних друштвених и политичких 
дешавања, изражавајући осуду и/или апел у односу на догађаје који су изазвали повећану пажњу 
јавности, а који су могли утицати или су утицали на остваривање људских права и слобода. 
 
Тако је реаговао поводом више случајева вршњачког насиља, због графита са говором мржње у 
Пљевљима, у вези са активностима политичких субјеката у кампањи,  поводом пријетњи 
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посланицима албанске националности, напада на припадника ромске мањинске националне 
заједнице, напада на припадника ЛГБТ заједнице, осудио је пријетње новинару Вијести, 
каменовање просторија ТВ ПИНКМ, поводом навода о дискриминацији новинарке Дан-а, 
инцидента у Скупштини, наставка непримјереног изражавања политичког мишљења, паљења 
застава Албаније и Косова, напада на адвоката Лазара Ајковића, поводом усвајања Закона о 
зарадама запослених у јавном сектору, подношења кривичне пријаве против команданта 
Специјалне антитерористичке јединице, подношења иницијативе за измјену и допуну Закона о 
образовању дјеце са посебним образовним потребама и сл. 
 
У овој години било је више од 120 објава на сајту, вишеструко више него ранијих година (2015. – 
44; 2014-27; а 2013 - 23 објаве). 
 
Од укупног броја објава 40 је саопштења за јавност. 
 
Са друге стране, проактивнија улога Институције у овој области имала је позитиван пријем на 
другој страни – због чега можемо рећи да смо задовољни заинтересованошћу медија за наш 
рад, који су у великој мјери преносили саопштења, пратили активности  и обраћали нам се за 
информације. Тако смо током године остварили сарадњу са око 25 медијских кућа из земље и 
региона (како штампаних, тако и електронских), трудећи се да на њихове упите одговоримо што 
је могуће прије и садржајније, не остављајујући ниједно обраћање без одговора. Заштитник, 
замјеници и други представници Институције редовни су гости у различитим формама 
телевизијских и радијских емисија.  
 
И овом приликом истичемо да су нам медији били веома користан извор сазнања за случајеве 
због којих смо покретали поступке по сопственој иницијативи, на основу извјештавања новинара. 
Након сазнања за такве догађаје и ситуације контактирали смо новинаре који су радили на причи 
и који су на нашу молбу посредовали да нас споје са странком, од које је даље тражена 
сагласност за поступање, након чега је отваран предмет. 
 
Редизајнирани сајт Институције прегледнији, садржајнији и доступнији за коришћење, биљежио 
је већу посјећеност, посебно у дијелу преузимања Мишљења са препорукама Заштитника. 
Новинари редовно прате овај сегмент нашег рада и често објављују Мишљења јер она садрже 
конкретне и животне приче у којима је описано поступање Заштитника, утврђена повреда права 
странке уз дату препоруку надлежном органу за њено отклањање.  
 
У оквиру сајта, креиран је сегмент “Институција у медијима (издвајамо)”, а у том одјељку се, по 
мјесецима, објављују наслови текстова и прилога у којима је Заштитник главна тема или једнако 
заступљен са осталим субјектима главне вијести. За новински текст наводе се наслов,датум, 
рубрика и страна на којој је вијест објављена, а за електронске садржаје  додати су линкови или 
тајм кодови, уколико су доступни. Наравно, једнако су садржане  позитивне, неутралне и 
негативне објаве.  
 
С обзиром да биљежимо велики број објава, у настваку издвајамо само неке од наслова 
текстова, прилога И емисија, различитих медија: 
- Интервју: Заштитник људских права и слобода Шућко Баковић: Тражим имена свих 
полицајаца који су тукли Мартиновића 

ПОБЈЕДА, 25. ЈАНУАР 2016. ДРУШТВО  (стране: 1, 4, 5) 
-Шућко Баковић о малтретирању посланика: Пријетње из виртуелног стигле у реални 
свијет 

ДНЕВНЕ НОВИНЕ, 17. ФЕБРУАР 2016. ПОЛИТИКА (4. СТРАНА)  
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-Вјерски симболи нијесу за службена возила 
ДАН ОНЛИНЕ, 27. МАРТ 2016. ДРУШТВО 
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&datum=2016-03-
27&clanak=539282&naslov=Vjerski%20simboli%20nijesu%20za%20slu%BCbena%20
vozila 

-Међународни дан борбе против расизма: Каква је ситуација у Црној Гори?  
КОЛЕКТИВ.МЕ, 21. МАРТ 2016. ДРУШТВО  
http://www.kolektiv.me/65630/meunarodni-dan-borbe-protiv-rasizma-kakva-je-situacija-
u-crnoj-gori 

-Бјековић: ОСИ траже што сви други имају 
 РАДИО КОТОР 03. МАРТ 2016  
http://www.radiokotor.info/radio/index.php/78-lokalne-vijesti/8284-bjekovic-osi-traze-
sto-svi-drugi-imaju 

-Насиље међу вршњацима доступно и преко интернет, Омбудсман:Подсјећамо на важност 
укључивања школе у процес превенције  

МОНИТОР, 01. АПРИЛ 2016. ОКО НАС (СТРАНЕ: 38, 39) -  
-Омбудсман:Констатован напредак, али стање није задовољавајуће  

АГЕНЦИЈА МИНА, 09. АПРИЛ 2016  
-Омбудсман указује на проблем: Здравље дјеце трпи јер држава не плаћа на вријеме 

НД ВИЈЕСТИ, 13. АПРИЛ 2016. ДРУШТВО (11. СТРАНА) 
-У центар, Гост емисије: Шућко Баковић, Заштитник људских права и слобода 

ТЕЛЕВИЗИЈА ЦРНЕ ГОРЕ, ПРВИ ПРОГРАМ, 14. АПРИЛ 2016. 
http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/u-centar/125634/u-centar-14042016.html 

-Шућко Баковић: Систем се нарушава увођењем пуно изузетака 
 ПИНК М, 15. АПРИЛ 2016. МИНУТ ДВА (20:02:44)  

-Златни савјетници омбудсмана: Који су проблеми младих у Црној Гори  
ТВ ПРВА, 01. МАЈ 2016. ВИЈЕСТИ (19:12:26)  

-Омбудсман донио мишљење о увредама које је свештеник СПЦ упутио ЛГБТ особама: 
Пламенац да се извини због ширења мржње  

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА, 13. МАЈ 2016 
http://www.slobodnaevropa.org/content/lgbt-zajednica-ocekuje-izvinjenje-svestenika-
spc/27732885.html 

- Забрињавајуће: Сваки други затвореник повратник  
ТЕЛЕВИЗИЈА ВИЈЕСТИ, МАГАЗИН БЕЗ ГРАНИЦА, ИЗЈАВА ЗАМЈЕНИЦЕ 
ЗАШТИТНИКА ЗДЕНКЕ ПЕРОВИЋ 16. МАЈ 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=N4YbDp6qXhA 

-Заштитник људских права и слобода издао указ: Омбудсман тражи склониште за 
бескућнике 

 ДАН 21. ЈУН 2016. ГОДИНЕ ДРУШТВО (11. СТРАНА)   
-Баковић: За мучење нема оправдања, у затворима нема систематске тортуре  

ПОРТАЛ РТЦГ, 25. ЈУН 2016 
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/133190/bakovic-nije-bilo-sistematske-
torture.html#sthash.Z2H6TScL.dpuf 

-Омбудсман: Нечовјечно и понижавајуће поступање полиције приликом хапшења 
Бајчетића  

ПОРТАЛ КАФЕ ДЕЛ МОНТЕНЕГРО 30. ЈУН 2016.ГОДИНЕ  
http://www.cdm.me/drustvo/hronika/ombudsman-necovjecno-i-ponizavajuce-
postupanje-policije-prilikom-hapsenja-bajcetica 

-Баковић: Поступак пред барским судом дуго трајао 
 ПОБЈЕДА, 10. ЈУЛ 2016, ЦРНА ХРОНИКА (1, 8, 9 СТРАНА)  

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&datum=2016-03-
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&datum=2016-03-
http://www.kolektiv.me/65630/meunarodni-dan-borbe-protiv-rasizma-kakva-je-situacija-
http://www.kolektiv.me/65630/meunarodni-dan-borbe-protiv-rasizma-kakva-je-situacija-
http://www.radiokotor.info/radio/index.php/78-lokalne-vijesti/8284-bjekovic-osi-traze-
http://www.radiokotor.info/radio/index.php/78-lokalne-vijesti/8284-bjekovic-osi-traze-
http://www.slobodnaevropa.org/content/lgbt-zajednica-ocekuje-izvinjenje-svestenika-
http://www.slobodnaevropa.org/content/lgbt-zajednica-ocekuje-izvinjenje-svestenika-
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/133190/bakovic-nije-bilo-sistematske-
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/133190/bakovic-nije-bilo-sistematske-
http://www.cdm.me/drustvo/hronika/ombudsman-necovjecno-i-ponizavajuce-
http://www.cdm.me/drustvo/hronika/ombudsman-necovjecno-i-ponizavajuce-
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 -Објављена књига о поступању полиције током октобарских протеста  
ПОРТАЛ ПЦНЕН, 19. ЈУЛ 2016 
http://www.pcnen.com/portal/2016/07/19/objavljena-knjiga-o-postupanju-policije-tokom-
oktobarskih-protesta/#sthash.DkMVK2dH.dpuf 

-Баковић: Љетња туристичка сезона уједно и ризик за све већи број жртава трговине 
људима  

АТЛАС ТЕЛЕВИЗИЈА ФОРУМ У 22 (21:42:39), 29. ЈУЛ 2016    
-Омбудсман поручио надлежнима:Расвијетлити нападе на НВО Алтернатива 

ДНЕВНЕ НОВИНЕ 22. АВГУСТ 2016  ХРОНИКА (11. СТРАНА)  
-Омбудсман:Није испуњена већина препорука из извјештаја НПМ  

РАДИО АНТЕНА М, 15. АВГУСТ 2016  
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/5964-ombudsman-nije-ispunjena-vecina-
preporuka-iz-izvjestaja-npm  

- Омбудсману се обратило 40 Пљевљака 
ПОРТАЛ АНАЛИТИКА 16. СЕПТЕМБАР 2016 
 http://portalanalitika.me/clanak/243915/ombudsmanu-se-obratilo-40-pljevljaka  

-Осуде напада на ТВ ПинкМ 
 ПИНКМ, 08. СЕПТЕМБАР 2016 ИНФОМОНТЕ (18:03:58)  

-Баковић: Неутемељено мишљење да се неће моћи гласати са личним картама 
  ТЕЛЕВИЗИЈА ЦРНЕ ГОРЕ, 08. СЕПТЕМБАР 2016 ПРВИ ПРОГРАМ ДНЕВНИК2 

(19:37:35) http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/dnevnik-2/140691/dnevnik-
08092016.html 

-У кампању без деце 
  ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 14. СЕПТЕМБАР 2016  ЦГ АКТУЕЛНО (27. СЕПТЕМБАР) 
-Замјеник Заштитника Синиша Бјековић о улози институција у случајевима малољетничке 
деликвенције 

РАДИО ЦРНЕ ГОРЕ, 21. СЕПТЕМБАР 2016, ЕМИСИЈА МОЗАИК  
-Изјава Замјенице Заштитника Зденке Перовић о посјети Омбусмана држављанима Србије, 
ухапшеним због тероризма у покушају 
  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, ДНЕВНИК 2 25. ОКТОБАР 2016 
-Осудио напад на новинара "Вијести"- Баковић: Забрињава наставак угрожавања 
безбједности новинара  

ПОРТАЛ ВИЈЕСТИ, 19. ОКТОБАР 2016  
http://www.vijesti.me/vijesti/bakovic-zabrinjava-nastavak-ugrozavanja-bezbjednosti-
novinara-908099 

-Баковић: Ове године биљежимо повећан број притужби грађана  
РАДИО БИЈЕЛО ПОЉЕ, 11. НОВЕМБАР 2016 
 https://soundcloud.com/rbp-redakcija/radio-bijelo-polje-tema-dana-sucko-bakovic 

-Права припадника треће доби-гост замјеница Заштитника Снежана Мијушковић 
 СРПСКИ РАДИО, 15. НОВЕМБАР 2016, ЕМИСИЈА ПОДРШКА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ  
-Родитељски кутак: Стање права дјеце у Црној Гори  

Гошће Замјеница Заштитника за област права дјетета-Снежана Мијушковић и 
савјетница Душка Шљиванчанин 
 ТЕЛЕВИЗИЈА ВИЈЕСТИ, 17. НОВЕМБАР 2016 БОЈЕ ЈУТРА (08:09:10)  

-Баковић: Особе са инвалидитетом на маргинама друштва  
РАДИО  АНТЕНАМ  02. ДЕЦЕМБАР 2016  
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/19064-bakovic-osobe-sa-invaliditetom-na-
marginama-drustva 
 

http://www.pcnen.com/portal/2016/07/19/objavljena-knjiga-o-postupanju-policije-tokom-
http://www.pcnen.com/portal/2016/07/19/objavljena-knjiga-o-postupanju-policije-tokom-
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/5964-ombudsman-nije-ispunjena-vecina-
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/5964-ombudsman-nije-ispunjena-vecina-
http://www.vijesti.me/vijesti/bakovic-zabrinjava-nastavak-ugrozavanja-bezbjednosti-
http://www.vijesti.me/vijesti/bakovic-zabrinjava-nastavak-ugrozavanja-bezbjednosti-
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/19064-bakovic-osobe-sa-invaliditetom-na-
http://antenam.net/index.php/drustvo/item/19064-bakovic-osobe-sa-invaliditetom-na-
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- Златни савјетници Омбудсмана: Дјеца скупљала мишљење о примјени Конвенције УН о 
правима дјетета  

ПОРТАЛ ВИЈЕСТИ, 04. ДЕЦЕМБАР 2016   
http://www.vijesti.me/vijesti/zlatni-savjetnici-ombudsmana-djeca-skupljala-misljenja-o-
primjeni-konvencije-un-o-pravima-djeteta-914729 

- Заштитник: Асистенти у настави да буду обавезни  
ИНФОРМЕР, 08. ДЕЦЕМБАР 2016 ДРУШТВО (11. СТРАНА)  

-Потребна борба против стереотипа-Омбудсман:Стари нијесу терет већ ресурс 
 ДНЕВНЕ НОВИНЕ, 09. ДЕЦЕМБАР 2016 ДРУШТВО (15. СТРАНА)  

-Шућко Баковић: Грађани се највише жалили на ћутање администрације и лоше 
поступање управе  
  ТЕЛЕВИЗИЈА ЦРНЕ ГОРЕ, ПРВИ ПРОГРАМ, 10. ДЕЦЕМБАР 2016 ДНЕВНИК 2 
  (19:34:30) i ДНЕВНИК 3 

http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/dnevnik-2/150008/dnevnik-10122016.html 
-УПИС писао Омбудсману  

ТЕЛЕВИЗИЈА 777, 29. ДЕЦЕМБАР 2916 АКТУЕЛНО (19:04:35)  
 

Што се тиче институција, у 2016.години настављена је сарадња са одборима Скупштине Црне 
Горе: за људска права, родну равноправност и за европске интеграције. Заштитник и замјеници 
присуствовали су сједницама Одбора за људска права и слободе, у вези са годишњим 
Извјештајем Институције, извјештајима НПМ-а и Информацији о случајевима заштите од 
дискриминације, те разматрања буџета Институције и др. У оквиру сарадње са Одбором за 
родну равоправност Заштитник и замјеник су присуствовали сједницама Одбора и Сједници 
Женског парламента.  
 
У сарадњи са Савјетом за грађанску контролу рада полиције Заштитник, Министарство 
унутрашњих послова (МУП), Врховно државно тужилаштво (ВДТ) и невладине организације 
(НВО) “Грађанска Алијанса” и “Акција за људска права” публиковали су књигу “Право на физички 
интегритет и људско достојанство: Октобарски протести и примјена полицијских овлашћења”, 
која представља извјештај о поступању полиције током протестних окупљања у октобру 2015. у 
Подгорици. 
 
Замјеници Заштитника, поводом Међународног дана старих, посјетили су Дом за старе – 
Грабовац у Рисну. Представници Заштитника посјетили су у Бијелом Пољу државне јавне 
установе-Центар за социјални рад, Дом старих као и јавне установе које је формирала локална 
самоуправа. 
 
Заштитник и декан Правног факултета Универзитета Црне Горе, потписали су Меморандум о 
сарадњи с циљем повећања степена информисаности и едукације студената и шире јавности о 
важности поштовања људских права, уживања толеранције и залагања за недискриминацију. 
 
У оквиру мандата Заштитника обављене су и посјете школама, вртићима, просторијама за 
задржавање лица лишених слободе, центрима за социјални рад, установама за смјештај и бригу 
о дјеци, правосудним и другим органима. 
 
Заштитник сматра да је сарадња са институцијама, генерално посматрано, добра, али да има 
простора за даље унапређење. Указујемо да поједини органи још увијек нису довољно ажурни у 
достављању изјашњења поводом поднијетих притужби. Такође, код појединих субјеката 
изостале су потребне активности на испуњењу појединачних препорука датих у Мишљењима 

http://www.vijesti.me/vijesti/zlatni-savjetnici-ombudsmana-djeca-skupljala-misljenja-o-
http://www.vijesti.me/vijesti/zlatni-savjetnici-ombudsmana-djeca-skupljala-misljenja-o-
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Заштитника, чиме се шаље веома лоша порука Институцији али и грађанима чија су права 
повријеђена. 
 

2.2.2. Сарадња са НВО 
 
Невладине организације до сада су се показале као важни партнери али и критичари рада 
Заштитника. У извјештајној години настојали смо да сарадњу наставимо конкретније и 
садржајније, кроз одржавање и снажење неких добрих односа, али и повратак дијалогу, 
конструктивна предложена рјешења и успостављање неких нових веза и сарадњи. 
 
У првом дијелу године на иницијативу Заштитника одржан је сет појединачних састанака са 
представницима цивилног сектора, респектабилним организацијама, које су препознате као 
носиоци сличних мисија/задатака које су и у мандату Заштитника: Грађанска алијанса, Центар за 
грађанско образовање, Акција за људска права, Јувентас, Мрежа за афирмацију невладиног 
сектора, Центар за демократску транзицију и Центар за развој невладиних организација. 
 
Традиционално добре односе и сарадњу Заштитник има и са НВО „Наша иницијатива“, 
„Иницијатива младих за људска права“, „Удружење младих са хендикепом“, „ Институт за правне 
студије”, „ Савез удружења параплегичара Црне Горе,  „Сигурна женска кућа“, „Дјеца прије 
свега“, „Савез слијепих Црне Горе“, Квир Монтенегро /Querr of Montenegro/, НВО „ЛГБТ Форум 
Прогрес“, „Центар за права дјетета“, „Центар за женска права“ и др. 
 
Неке од наведених организација раније су упућивале критике на рад Омбудсмана па су на 
састанцима размотрена питања неслагања и сарадње, што је резултирало и конкретним 
активностима.  Неке од њих, налазе се у прегледу који слиједи, заједно са другим активностима 
које је Заштитник реализовао са организацијама цивилног друштва: 

-Заштититник је у сарадњи са Грађанском алијансом, Делегацијом ЕУ, ОЕБС-ом и 
Правним факултетом организовао конференцију „Заштита и права старих и немоћних 
лица” поводом Међународног дана људских права 10. децембра; 
-Учествовали смо у кампањи “Гласај слободно”, коју је организовао Центар за 
демократску транзицију (ЦДТ). Заштитник је у ЦДТ-овом Инфо центру говорио у оквиру 
кампање Гласај слободно, и обратио се грађанима поводом 16. октобра  изборног дана; 
-Дио смо пројекта „Маргинализовани од стране система: Не више!“, који спроводи НВО 
35мм а финансира Делегација ЕУ, чији циљ је заштита права пацијената, радника и 
потрошача; 
-Са Јувентасом је заједнички кандидован пројекат из области превенције тортуре и 
осталих видова нехуманог третмана у правосудносм систему Црне Горе; 
-Заштитник, Савјет за грађанску контролу полиције, Министарство унутрашњих послова 
(МУП), Врховно државно тужилаштво (ВДТ) и невладине организације (НВО) “Грађанска 
Алијанса” и “Акција за људска права /Human Rights Action/ (HRA)”, заједнички су 
публиковали књигу “Право на физички интегритет и људско достојанство: Октобарски 
протести и примјена полицијских овлашћења” која представља извјештај о поступању 
полиције током протестних окупљања у октобру 2015. у Подгорици; 
-Представници Институције учествовали су у низу од десет панел дискусија на тему 
„Допринос унапрјеђењу квалитета живота ЛГБТ особа у Црној Гори“, који су организовали 
НВО Јувентас и Kвир Монтенегро, уз подршку институције Заштитника и Министарства 
за људска и мањинска права; 
-Превод Генералне препоруке о сузбијању говора мржње, коју је донијела Европска 
Комисија против расизма и нетолеранције /European Commission against Racism and 
Intolerance/(ECRI), представљен је на семинару “Процесуирање, материјалноправни 
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оквир и превенирање говора мржње”.  Семинар је организован у оквиру пројекта који 
имплементира НВО Квир Монтенегро у партнерству са Заштитником, а уз подршку 
Амбасаде Велике Британије у Подгорици и Амбасаде Краљевине Холандије у Србији и 
Црној Гори; 
-Заштитник је одржао предавање о кључним надлежностима, раду и мандату 
Институције полазницима Школе ненасиља и толеранције коју реализује НВО СОС за 
жртве насиља финансира Влада Црне Горе, посредством Комисије за расподјелу 
прихода од игара на срећу; 
-Заштитник је одржао предавање о Институцији и уручио дипломе полазницима XXIII 
Школе људских права коју организује ЦГО уз подршку Комисије за расподјелу дијела 
прихода од игара на срећ,  кроз пројекат „Образовањем за људска права!“ ; 
- Заштитник је, посредством Грађанске алијансе, примио ученике ОШ „Владо Милић“ из 
Подгорице како би се упознали са радом Институције и разговарали о поштовању, 
заштити и унапређењу права дјетета; 
-У оквиру Спикер програма Без сажаљења: Амерички покрет за грађанска права особа с 
инвалидитетом, који Центар за антидискриминацију ЕКВИСТА спроводи са Амбасадом 
САД-а, за запослене у Институцији предавање је одржао амерички адвокат 
специјализован за права особа са инвалидитетом (ОСИ) Џон Водач /John L Wodatch/; 
-Заштитник је био учесник радионице “Дјеца с инвалидитетом у Црној Гори, кроз објектив 
Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом“. Радионицу је организовало 
Удружење младих са хендикепом Црне Горе (УМХЦГ) у сарадњи са Европским форумом 
особа са инвалидитетом –/European Disability Forum/ (EDF) и УНИЦЕФ-ом, у оквиру 
пројекта којег финансира Европска унија; 
-Замјеница Заштитника била је панелиста на дискусији “Недостатак љекара за дјецу у 
систему јавног здравства”, који је организовало Удружење Родитељи. 
- На конференцији о антидискриминацији коју је организовала институција Заштитника 
панелисти су били и представници НВО  Грађанска алијанса;  Центар за демократију и 
људска права (ЦЕДЕМ);   Центар за мониторинг и истраживање (ЦЕМИ);  Ромски савјет;   
ЛГБТ Форум Прогрес; УНХЦГ; Унија параплегичара и Јувентас; Конференцји су 
присуствовали и СОГГИ Центар, Сигурна женска кућа, АНИМА, ЦРНВО, Наша 
иницијатива, Акција за људска права. 

 
Заштитник, замјеници и савјетници учествовали су у више десетина догађаја, обука и активности 
из својих надлежности које су организовале НВО, од којих издвајамо: 

-Представљање извјештаја Грађанске алијансе о правима лица лишених слободе; 
-Заштитник је учествовао у дебати “Како политичари виде процес помирења у региону?”, 
коју је организовао ЦГО; 
-Обиљежавање 5. маја - Европског дана самосталног живота, које је организовало 
Удружење младих са хендикепом Црне Горе; 
- Марш жена, који су поводом 8. марта организовали Центар за женско и мировно 
образовање АНИМА и Центар за женска права; 
- Манифестацију „Милијарда устаје против насиља над женама“, чији су организатори 
Министарство за људска и мањинска права, Развојни програм Уједињених нација 
(УНДП), Министартсво рада и социјалног старања и Сигурна женска кућа; 
- Четврту Поворку поноса ЛГБТ особа „Подршка-породична вриједност“, коју је у 
Подгорици 17. децембра организовала НВО Квир Монтенегро уз подршку 
Организационог  одбора Монтенегро Прајда; 
- Фестивал филма о људским правима који је организовао Центар за грађанско 
образовање; 
- Презентацију “Индекс дјечје заштите” , коју је организовала НВО Дјеца прије свега; 
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-Конференцију ЦЕМИ-ја: Примјена института споразума о признању кривице и одложеног 
кривичног гоњења у пракси правосудних институција ЦГ; 
- Конференцију Акције за људска права : Ка владавини права и слободи изражавања; 
-Представљање интерактивног наратива Затирање историје и сјећања, у оквиру пројекта 
Центра за грађанско образовање (ЦГО), Центра за транзицијску правду (SENSE) и 
Центра за суочавање с прошлошћу (DOCUMENTA); 
-Презентацију истраживања "Трендови развоја демократије у Црној Гори" које је урадила 
НВО ЦЕДЕМ из Подгорице, уз подршку „Hanns Seidel“ фондације из Њемачке; 

 
И у наредном периоду високо на листи приоритета остаће наставак настојања за подстицање 
продуктивних веза са организацијама цивилног друштва. 
 

2.3. Међународна сарадња 
 
У 2016.години поступак Акредитације Заштитника код Међународног координационог комитета 
националних институција (GANHRI) за заштиту људских права окончан је додјеливањем оцјене - 
статуса "Б", што значи да је институција Заштитника дјелимично усклађена са Париским 
принципима. Поводом тога дате су препоруке и мишљења Поткомитета - ради побољшања 
статуса у дијелу који се односи на законски мандат Заштитника, избор и именовање, адекватна 
средства за рад и финансијску аутономију, особље - јасан положај и аутономију у запошљавању, 
као и интеракцију са међународним системом људских права.  
 
У извјештајној години замјеница Заштитника је изабрана за чланицу Поткомитета Уједњених 
нација за спречавање мучења и других свирепих, нечовјечних или понижавајућих поступака или 
казни. Такође, замјеник Заштитника изабран је други пут заредом за члана Бироа (извршно 
тијело) Европске комисије против расизма и нетолераницје.  
 
У протеклој години посветили смо пажњу активностима унутар мрежа и остварили завидан ниво 
сарадње. Настављено је чланство у оквиру раније формираних мрежа и то: Регионална мрежа 
Омбудсмана Западног Балкана, регионална мрежа НПМ за југоисточну Европу, АОМ 
(Асоцијација Медитеранских Омбудсмана),  ЕОИ ( Европска Институција Омбудсмана), Мрежа 
Омбудсмана за дјецу Југоисточне Европе (CRONSEE), Европска мрежа Омбудсмана за дјецу 
(ENOC), Европска мрежа тијела за једнакост (EQUINET) и Европска комисије против расизма и 
нетолеранције (ECRI).  
 
У наставку наводимо неке од активности које су спроведене у оквиру мрежа: 

-Заштитник и замјеница са сарадницима из сектора Националног механизма за 
превенцију тортуре (НПМ) боравили су у Салзбургу (Аустрија) на конференцији о 
правима лица смјештених у домове за старе и стандардима у њиховој здравственој 
заштити. Конференцију под називом „Домови за старије/институције за његу и стандарди 
у третману деменције као и лишавање слободе из медицинских разлога“ /Homes for the 
elderly/care institutions and dementia-standards in helth care and medication-based 
deprivation of liberty/, организовала је регионална мрежа НПМ-а за југоисточну Европу; 
-У организацији Асоцијације Медитеранских Омбудсмана, замјеник Заштитника за област 
јавне управе учествовао је у раду Конференције „Изазови за институције Омбудсмана у 
односу на мјешовите миграционе токове “, која је одржана у Тирани (Албанија);  
-Замјеница Заштитника за област права дјетета и сарадница, присуствовале су 
20.годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за дјецу, у Вилниусу 
(Литванија).   Тема годишње конференције била је „Образовање за све“. Током више 
сесија разматрана су питања малољетничке деликвенције, дигиталног окружења дјеце, 
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брига о дјеци у социјалном систему, инклузивно образовање, као и право на образовање 
дјеце из мањинских група; 
-Представница институције Заштитника присуствовала је конференцији "Дискриминација 
Рома у образовању - Улога тијела за једнакост”, у организацији Европске мреже тијела за 
равноправност и  ЕРИО канцеларије /European Roma Information Office/ (ERIO). 
Конференција је одржана у Бриселу (Белгија);  
-Замјеница Заштитника за област права дјетета, младих и социјалне заштите 
учествовала је у раду тематског састанка Омбудсмана Југоисточне Европе. Састанак на 
тему Улога Омбудсмана у заштити дјеце избјеглица и миграната одржан је у Скопљу 
(Македонија). Учесници су били представници институција из држава региона као и 
чланови Мреже Омбудсмана за заштиту дјечјих права Југоисточне Европе;  
-На позив Републике Бугарске и Савјета Европе, Заштитник са сарадницом био је 
учесник конференције организоване за чланове Европске мреже Омбудсмана за дјецу. 
Циљ конференције био је израда Стратегије за дјечја права за период 2016-
2021.Конференција је одржана у Софији; 
-Замјеник Заштитника присуствовао је  семинару “Савјетодавна улога специјализованих 
националних тијела у односу према законодавној и извршној власти и другим 
доносиоцима одлука”, у Стразбуру (Француска). Семинар је био намијењен 
специјализованим тијелима/институцијама које се боре против расизма и расне 
дискриминације у 47 земаља чланица Савјета Европе.   
-Представница Институције присуствовала је конференцији “Јачање и ефикасност 
европске легислативе у вези једнаког поступања“ у организацији Европске мреже тијела 
за равноправност (EQUINET).  Конференција је одржана у Бриселу (Белгија). На овом 
догађају разговарало се о искуствима тијела за равноправност и других заинтересованих 
актера у имплементацији европских анти-дискриминаторних стандарда, односно 
европским законодавним инструментима који су пренесени на правне системе држава 
чланица Европске уније и Савјета Европе; 
-Замјеник Заштитника за област антидискриминације са сарадницом присуствовао је 
конференцији поводом Међународног дана толеранције „Први регионални форум тијела 
за равноправност југоисточне Европе“, у Београду (Србија). Том приликом представници 
тијела за једнакост југоисточне Европе потписали су Изјаву о сарадњи, с циљем 
унапрјеђења регионалних односа, заједничког рада на заштити и афирмацији принципа 
равноправности, забрани дискриминације, остваривању принципа једнаких могућности и 
толеранције; 
-Институција Заштитника учествовала је у седмодневној кампањи Европска седмица 
акције против расизма / European Action Week against Racism/, која је широм Европе 
организована у сусрет 21. марту - Међународном дану елиминације свих облика расне 
дискриминације. Дат  је допринос тој међународној кампањи организовањем више 
активности, чији фокус је доминантно био на разматрању припремљености државе за 
евентуални прилив миграната. Заштитник је у оквиру кампање са представницима 
надлежних државних институција разговарао о том питању, размотрио актуелне 
информације и евентуалне проблеме. 

 
И у 2016.години посвећена је посебна пажња сарадњи са  Савјетом Европе, Делегацијом 
Европске уније у Црној Гори, ОЕБС-ом, УНИЦЕФ-ом, oрганизацијом „Save the children“, УНХЦР-
ом, УНДП-ом и ХЕЛП-ом, Фондацијом Конрад Аденауер, Њемачком организацијом за техничку 
сарадњу (ГИЗ) и др. Присуство Заштитника, замјеника и савјетника на разним конференцијама, 
семинарима, радионицама, округлим столовима, студијским путовањима и састанцима 
допринијели су да се успјешна сарадња подигне на већи ниво.   
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Сарадња са Савјетом Европе развијала се у неколико смјерова. Захваљујући пројекту “Подршка 
националним институцијама у превенцији дискриминације” (ПРЕДИМ) који финансира Европска 
Унија а имплементира Савјет Европе и у 2016.години представници Институције имали су више 
обука, предавања и студијских посјета у циљу стицања нових знања и размјене искустава.  У 
наставку наводимо само неке од активности: 

-Заштитник са сарадницима из сектора Националног превентивног механизма, заштита 
од тортуре и суђење у разумном року, обавио је студијску посјету шведском Омбудсману. 
Овом приликом размијењена су искуства у раду на притужбама које се односе на судове, 
тужилаштва и полицију, као и искуства у вези малољетничке делинквенције;  
-Замјеник и сарадници из сектора за заштиту од дискриминације посјетили су Стразбур, с 
циљем да на непосредан начин стекну нових искустава и упознају се са праксом 
Европског суда за људска права у Стразбуру. Учесници посјетили тијела која се баве 
заштитом различитих категорија од дискрминације и нетолеранције, а било је 
обезбијеђено и присуство засиједању Велике пороте Европског суда;  
-Замјеник Заштитника за савјетницима учествовао је на тродневном семинару у 
Колашину.  Семинар је био намијењен савјетницима који се баве пословима заштите од 
дискриминације, мањинским правима и родном равноправношћу. Експертску помоћ и 
појашњења дала је међународна ескперткиња, редовна професорка Правног факултета у 
Нишу, Невена Петрушић, бивша Повереница за равноправност Републике Србије; 

 - Публикације о најчешћим облицима дискриминације у Црној Гори, које садрже праксу 
 Европског суда за људска права (ЕСЉП) и Суда правде Европске уније (ЕУ), 
 представљене су у оквиру пројекта ПРЕДИМ. Консултаткиња Савјета Европе (СЕ), 
Дагмара Рајска, биша правница ЕСЉП, приредила је првих пет публикација о најчешћим 
 облицима дискриминације у Црној Гори, које су одабране у сарадњи  са институцијом 
 Заштитника. 
 
Уз подршку Савјета Европе реализоване су и друге активности од којих у наставку наводимо 
само неке:  

- Замјеница Заштитника за област права дјетета и сарадница учествовале су у раду 
регионалне радионице о механизмима за извјештавање о сајбер криминалу у 
југоисточној Европи и Турској. Скуп је под покровитељством Савјета Европе одржан у 
Тирани (Албанија) .Циљ радионице био је да представи међународне добре праксе о 
извјештавању о случајевима онлајн превара и других видова таквог криминала, 
укључујући: врсте пријетњи о којима треба да се извјештава, очекиване користи од тог 
механизма, методе прикупљања извјештаја као и друге практичне аспекте који се односе 
на успостављање и вођење онлајн механизама извјештавања; 
- У организацији Савјета Европе представница институције Заштитника била је учесник 
конференције „Слобода изражавања – улога и надлежност Националних институција за 
људска права и других националних механизама” која је одржана у Стразбуру 
(Француска); 

 - Замјеници Заштитника учествовали су на семинару “Дијалог међу правницима 
 професионалцима: критеријуми допуштености код подношења представке Европском 
 суду за људска права и заштити људских права у националном правном поретку”. 
Догађај је организовала Адвокатска комора, у сарадњи са ХЕЛП Програмом  Савјета Европе и 
уз подршку Правног факултета Универзитета Црне Горе (УЦГ); 
 
И у 2016. години Институција Заштитника имала је подршку Мисије ОЕБС-а у Црној Гори, кроз 
финансијску и техничку помоћ, а посебно у виду уступања велике сале за састанке и асистенције 
приликом акредитовања Институције. Такође, уз подршку мисије ОЕБС-а представник 
институције учествовао је на конференцији „Јачање улоге независних институција: Улога 
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Парламента у земљама Западног Балкана“. Циљ Конференције био је да се размијене искуства 
између учесника из законодавства, независних институција и цивилног друштва. Конференција је 
одржана у Приштини (Косово).   
 
У оквиру ХЕЛП-ових обука за предаваче замјеници Заштитника учествовали су на дводневном 
семинару. Циљ обуке био је стварање групе ХЕЛП-ових сертификованих предавача који ће се 
упознати са ХЕЛП-овом методологијом, платформом за учење и темама везаним за заштиту 
људских права и слобода, укључујући заштиту од дискриминације и међународне стандарде који 
третирају ову област; 
 
Уз финансијску и организациону подршку фондације Конрад Аденауер, Организације за европску 
безбједност и сарадњу и Савјета Европе институција Заштитника организовала је конференцију 
„Закон, политика, друштво и дискриминација”, у Подгорици. Циљ конференције био је да 
подстакне на широку друштвену кампању у борби против свих облика дискриминације, кроз 
конструктивну расправу о најважнијим питањима из области заштите од дискриминације и уз 
представљање различитих искустава која у свом раду стичу државни органи, цивилни сектор и 
друге институције које се баве овом темом. 
 
Генерални секретар Заштитника и сараднице учествовали су на регионалној конференцији 
„Правна заштита од дискриминације у Југоисточној Европи“, која је одржана у Будви. 
Конференцију је организовала Њемачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ).  
 
У организацији Савјета Европе у Подгорици је одржана конференција „Заштита људских права у 
Црној Гори: Примјена домаћих правних љекова, судских и ван-судских механизама од стране 
правних стручњака”, на којој су учествовали представници институције Омбудсмана, Уставног и 
Врховног суда, Адвокатске коморе и невладиних организација. На конференцији су такође 
учествовали и представници судских и ван-судских механизама из Босне и Херцеговине, Грузије, 
Хрватске, Молдавије, Пољске и Републике Србије, представници Секретаријата СЕ и 
међународних организација. 
 
У 2016.години настављена је значајна сарадња са УНИЦЕФ- ом. Уз финансијску подршку 
УНИЦЕФ-а организовали смо конференцију „Реци НЕ насиљу“ поводом 20.новембра - 
Међународног дана дјетета - Дана доношења УН Конвенције о правима дјетета. Тим поводом 
Заштитник, замјеница и Златни савјетници говорили су на конференцији о вршњачком насиљу 
међу дјецом, његовим облицима и начинима за превазилажење.  
 
Заштитник људских права и слобода Црне Горе у сарадњи са међународном организацијом 
„Save the children“ организовао је  двије  тродневне тренинг радионице за дјецу – „Златне 
савјетнике“ Омбудсмана, у циљу прикупљања мишљења о примјени УН Конвенције о правима 
дјетета у Црној Гори. Тренинзи су одржани у априлу и децембру  у Бару, а присуствовала су им 
дјеце из различитих градова Црне Горе (Подгорица, Даниловград, Котор, Колашин, Беране). 
 
Уз подршку канцеларије УНДП-а у Подгорици и „Istanbul Regional Hub-a“, генерални секретар 
Заштитника и сарадница учествовали су у тренингу - пакету обука за мониторинг, утврђивање 
чињеница, спроводјење и структуирање интервјуа за националне институције за људска права. 
Тренинг је одржан у Истанбулу (Турска). 
 
Представници Заштитника учествовали су на презентацији резултата истраживања о стању и 
капацитетима за спровођење Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над 
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женама и насиља у породици (Истанбулска Конвенција), коју је организовала канцеларија УНДП-
а у Подгорици. 
Током 2016.године Заштитник је припремио и послао одговоре на различите упитнике 
међународних тијела и организација, од којих издвајамо:  

 - Упитник о положају заштитника људских права у државама ОЕБС-а , Канцеларија за 
демократске институције и људска права (ОДИХР); 
-Упитник Канцеларије Високог  комесара  за  људска  права о утицају прожимајућих 
облика дискриминације и насиља на пуно уживање права женама и дјевојчицама; 
-Упитник Канцеларије Високог Комесара за људска права о праву на становање; и 
-Упитник Ланзарот Комитета о Заштити дјеце погођене избјегличком кризом од 
сексуалног искоришћавања и злостављања. 

 
Такође, Заштитник и замјеници имали су разговоре и сусрете са представницима амбасада у 
Црној Гори: њеном екселенцијом амбасадорком Њемачке, са представницима Амбасаде 
Краљевине Холандије, његовом екселенцијом амбасадором Босне и Херцеговине.  
 
Током 2016.године Заштитник и замјеници са сарадницима имали су више састанака и сусрета 
са представницима међународних организација . У наставку истичемо само неке од њих: 

-Амерички адвокат специјализован за права особа са инвалидитетом (ОСИ) Џон Водач 
/John L Wodatch/, за запослене у институцији Заштитника одржао је предавање “Права 
ОСИ у САД, Закон о Американцима са инвалидитетом”. Предавање је реализовано  у 
оквиру Спикер програма Без сажаљења: Амерички покрет за грађанска права особа с 
инвалидитетом, који Центар за антидискриминацију ЕКВИСТА спроводи са Амбасадом 
САД-а. Циљ програма је да се јавност информише о правима особа са инвалидитетом 
као и да се саме ОСИ ојачају како би се борили за своја права; 
-Експерти Европске комисије за борбу против расизма и нетолеранције посјетили су 
институцију Заштитника у оквиру мониторинг посјете Црној Гори. Теме о којима се 
говорило биле су: законска регулатива у односу на говор мржње, расно мотивисано 
насиље и мржњу и интеграционе политике у овој области; 
- Представници Експертске мисије Европске комисије посјетили су институцију 
Заштитника како би  разговарали о капацитетима институције Омбудсмана. Мисију су 
предводили словеначки експерти Иван Шелих и Тоне Долчић; 
- Институцију Заштитника посјетили су и експерти Експертске мисије у области 
интеграције Рома која се интересовала за главне основе дискриминације Рома у Црној 
Гори, са аспекта институције Заштиника; 
- Заштитник је примио Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, са којим је 
разговарао о сарадњи. Омбудсмани су оцијенили да је у претходном периоду постигнут 
висок ниво сарадње, а исказана је обострана спремност да се она јача даље и на 
конкретније начине.  Такође, разговарано је о актуелним питањима у раду обје  
институције, размијењена су мишљења о неким конкретним примјерима и искуствима из 
праксе; 
-Заштитник је обавио састанак са шефом мисије ОЕБС-а за посматрање парламентарних 
избора у Црној Гори, Романом Јакичем и његовим сарадницима. Заштитник је указао да 
ће дешавања у вези са изборима Институција пратити у оквиру генералног мандата, да у 
сусрет изборима дјелује проактивно, да је у том циљу издато неколико саопштења са 
апелима да се кампања прилагоди демократским вриједностима, култури дијалога и 
ненасилној комуникацији;  
-Делегација словеначког Варуха (Омбудсмана) боравила је у посјети институцији 
Заштитника с циљем преношења и размјене искустава за готово све области и секторе 
рада. Посјета је организована захваљујући пројекту Подршка националним 
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институцијама у превенцији дискриминације (ПРЕДИМ).  У словеначкој делегацији били 
су Варухиња – Власта Нуссдорфер, њени замјеници Тоне Долчић и Иван Шелих,  
генерална секретарка Бојана Квас, директорица стручне службе Мартина Оцепек, као и 
савјетник Роберт Гачник;  

 - Судија Европског суда за људска права у Стразбуру, Небојша Вучинић, посјетио је 
институцију Заштитника и разговарао са Заштитником и његовим замјеницима. Судија Вучинић је 
након тога одржао састанак и са савјетницима из свих сектора Институције, у циљу преношења 
знања и искуства о поступању Eвропског суда.  

-Заштитник је имао сусрет и са Дилан Ор /Dylan Or/, сарадником њемачког Маршаловог 
фонда и директором Канцеларије радних стандарда у граду Сијетлу. Служио је у 
Обаминој администрацији као начелник штаба у Канцеларији за особе са инвалидитетом 
и бавио се питањима ЛГБТ права током своје каријере. Након истраживања о раду 
Заштитника  г-дин Ор је исказао жељу да сазна више о Институцији, што је и учињено на 
састанку. 
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III ПОСТУПАЊЕ ЗАШТИТНИКА ПО ПРИТУЖБАМА И СОПСТВЕНИМ 
ИНИЦИЈАТИВАМА 

 

3.1. Статистички показатељи о раду Заштитника 
 
У 2016. години, Заштитник је имао у раду 907 притужби, од којих су: 
 

1) 894 примљене у 2016. години и 
2) 13  пренешених из 2015. године 

 
У поређењу са претходном годином примљено је 253 притужби више или 28,30%. Од 894 
предмета у 2016. години, 776 предмета је формирано по индивидуалним притужбама (мушкарци 
497 и жене 279), 29 по притужбама групе грађана и правних лица (колективне), 25 по притужбама 
невладиних организација, 62 предмета по сопственој иницијативи и два (2) по анонимним 
притужбама. 
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Од 907 предмета који су били у раду у извјештајној години, поступак је окончан у 875 предмета 
(96,47%) и то 862  из 2016. године и 13 предмета из претходне године. 
 
У 2016. годину пренешена су 32 предмета (3,52 %), од којих је већина формирана у другој 
половини децембра 2016. године, по којима објективно није могао бити завршен поступак.  
 
У поређењу са предходном годином (у којој је окончано 666 предмета) евидентан је пораст 
окончаних предмета и то за 23,88%. 
 

 
 
Табела - Притужбе у раду у 2016. години 
 
Притужбе  907 

Примљене у 2016. 894 

Пренешене из 2015. 13 

Притужбе према подносиоцима - примљене у 2016. години 894 

Анонимне  2 

Мушкарци 497 

Жене  279 

Невладине организације 25 

Колективна 29 

Сопствена иницијатива Заштитника 62 

Окончане (укупно) 875 

Окончане из 2016. године 862 

Окончане из 2015. године 13 

Пренешене у 2016. годину 32 

 

3.1.1. Органи на које су се притужбе односиле  
 
Притужбе примљене у извјештајној години односиле су се на: рад државних органа, органа 
државне управе, управних и других организација (338), на рад судова (122), на рад јавних служби 
и других носилаца јавних овлашћења (184), на рад Управе полиције (52), на рад органа локалне 
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самоуправе и локалне управе (88), на рад Државног тужилаштва (18) и на рад органа, служби и 
носилаца јавних овлашћења у другим државама, привредних друштава, других правних лица, 
предузетника, физичких лица и др. 92 притужбе. 
 
Табела – Збирни преглед примљених притужби у 2016. години, по субјектима на чији рад 
су се односиле 
 
Државни органи, органи државне управе, управне и друге организације 338 

Скупштина ЦГ 16 

Влада ЦГ 4 

Предсједник ЦГ 1 

Министарство правде 3 

Министарство економије 2 

Министарство финансија 11 

Министарство културе, спорта и медија 2 

Министарство одбране 7 

Министарство одрживог развоја и туризма 1 

Министарство пољопривреде и руралног развоја 1 

Министарство просвјете 10 

Министарство рада и социјалног старања 19 

Министарство рада и социјалног старања ЦГ 7 

Министарство саобраћаја и поморства 5 

Министарство унутрашњих послова 26 

МИнистарство унутрашњих послова - Филијала за управне унутрашње послове Улцињ 1 

Министарство здравља 2 

Министарство унутрашњих послова 8 

Министарство унутрашњих послова - ПЈ за управне унутрашње послове Никшић 1 

Министарство унутрашњих послова - ПЈ за управне унутрашње послове Подгорица 2 

Министарство унутрашњих послова -Подручна јединица Пљевља 1 

Генерални секретаријат Владе Црне Горе 6 

Пореска управа 5 

Инспекција рада - ПЈ Бар 1 

Инспекција рада - Подручна јединица Подгорица 1 

Комисија за повраћај и обештећење 1 

Комисија за повраћај и обештећење у Бијелом Пољу 2 

Комисија за жалбе ЦГ 1 

Управа за инспекцијске послове 8 

Управа за кадрове 2 

Управа за младе и спорт 1 

Управа за некретнине 1 

Управа за некретнине - Подручна јединица Бар 1 

Управа за некретнине - Подручна јединица Бијело Поље 2 

Управа за некретнине - Подручна јединица Будва 1 

Управа за некретнине - Подручна јединица Подгорица 1 

Управа за некретнине - Подручна јединица Улцињ 2 

Управа за некретнине - Подручно одјељење Херцег Нови 2 

Управа за заштиту културних добара 2 

Јавни извршитељ 2 
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Регулаторна агенција за енергетику 2 

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте 6 

Дирекција за изградњу аутопутева 1 

Други државни органи 2 

Државна изборна комисија 1 

Адвокатска комора ЦГ 1 

Агенција за националну безбједност 1 

Агенција за спрјечавање корупције 1 

Агенција за заштиту личних података 4 

Агенција за заштиту животне средине 1 

Централна банка Црне Горе 1 

Завод за издавање уџбеника 1 

Завод за статистику Црне Горе 1 

Завод за уџбенике и наставна средства 1 

ЗИКС Бијело Поље 6 

ЗИКС Подгорица 136 

  

Уставни суд 4 

Редовни судови 118 

Врховни суд ЦГ 4 

Управни суд Црне Горе 3 

Апелациони суд ЦГ 1 

Виши суд у Бијелом Пољу 3 

Виши суд у Подгорици 21 

Виши суд за прекршаје Подгорица 1 

Судски савјет 1 

Основни суд у Бару 9 

Основни суд у Беранама 2 

Основни суд у Бијелом Пољу 3 

Основни суд у Цетињу 2 

Основни суд у Херцег Новом 4 

Основни суд у Колашину 4 

Основни суд у Котору 2 

Основни суд у Котору 2 

Основни суд у Никшићу 4 

Основни суд у Плаву 2 

Основни суд у Пљевљима 1 

Основни суд у Подгорици 26 

Основни суд у Рожајама 3 

Основни суд у Улцињу 5 

Суд за прекршаје Бијело Поље 3 

Суд за прекршаје Будва - Одјељење Котор 1 

Суд за прекршаје Подгорица 11 

  

Државно тужилаштво  18 

Врховно државно тужилаштво 2 

Специјално тужилаштво 1 
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Више државно тужилаштво Подгорица 1 

Основно државно тужилаштво у Бару 4 

Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу 1 

Основно државно тужилаштво у Никшићу 2 

Основно државно тужилаштво у Подгорици 5 

Основно државно тужилаштво у Рожајама 1 

Основно државно тужилаштво у Улцињу 1 

  

Управа полиције 52 

Управа полиције 15 

Управа полиције - Центар безбједности Бар 4 

Управа полиције - Центар безбједности Беране 2 

Управа полиције - Центар безбједности Бијело Поље 1 

Управа полиције - Центар безбједности Будва 1 

Управа полиције - Центар безбједности Пљевља 1 

Управа полиције - Центар безбједности Подгорица 20 

Управа полиције - Одјељење безбједности Плав 2 

Управа полиције - Одјељење безбједности Рожаје 1 

Управа полиције - Одјељење безбједности Котор 1 

Управа полиције - Одјељење безбједности Мојковац 2 

Управа полиције - Одјељење безбједности Улцињ 2 

  

Јавне службе и други носиоци јавних овлашћења 184 

Центар за социјални рад Бар 1 

Центар за социјални рад Беране 5 

Центар за социјални рад Бијело Поље 6 

Центар за социјални рад Цетиње 2 

Центар за социјални рад Херцег Нови 4 

Центар за социјални рад Колашин 1 

Центар за социјални рад Котор 1 

Центар за социјални рад Никшић 7 

Центар за социјални рад Никшић, Плужине и Шавник 4 

Центар за социјални рад Плав 3 

Центар за социјални рад Пљевља 4 

Центар за социјални рад Подгорица 26 

Центар за социјални рад Рожаје 5 

Центар за социјални рад Улцињ 4 

Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва - Подручна служба Будва 1 

Универзитет Црне Горе 5 

Универзитет Црне Горе - Економски факултет 1 

Факултет ликовних умјетности на Цетињу 1 

Фонд ПИО - Црне Горе 10 

Фонд ПИО - Подручно одјељење Подгорица 3 

Фонд рада Црне Горе 4 

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе 5 

Фонд Здравства ЦГ 12 

Испитни центар 1 
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Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе 1 

ЈП Регионални водовод црногорско приморје Будва 1 

ЈПУ "Ђина Врбица" 1 

ЈПУ "Љубица Поповић" 2 

ЈПУ "Вукосава Ивановић Машановић" Бар 2 

ЈП Водовод и канализација - Бијело Поље 1 

ЈП Водовод и канализација - Подгорица 1 

ЈП Водовод Пљевља 1 

ЈУ Гимназија "Нико Рололовић" Бар 1 

ЈУ Гимназија "Петар I Петровић Његош" 2 

ЈУ Гимназија "Слобдан Шкеровић" 1 

ЈУ Народна библиотека "Стеван Самарџић" 1 

ЈУ Основна школа "Алекса Ђилас Бећо" 2 

ЈУ Основна школа "Бранко Божовић" 1 

ЈУ Основна школа "Дашо Павичић" 2 

ЈУ Основна школа "Драго Миловић " 1 

ЈУ Основна школа "Џафер Никочевић" у Гусињу 2 

ЈУ Основна школа "Илија Кишић" Зеленика 2 

ЈУ Основна школа "Махмут Лекић" 1 

ЈУ Основна школа "Милан Вуковић" 1 

ЈУ Основна школа "Муса Бурзан" 2 

ЈУ Основна школа "Нико Мараш" 1 

ЈУ Основна школа "Његош" Цетиње 2 

ЈУ Основна школа "Његош" - Спуж 1 

ЈУ Основна школа "Орјенски батаљон"- Бијела 1 

ЈУ Основна школа "Радомир Митровић" у Беране 1 

ЈУ Основна школа "Штампар Макарије" 1 

ЈУ Основна школа "Владимир Назор" - Подгорица 1 

ЈУ Основна школа "Владо Милић" 1 

ЈУ Основна школа "Владо Милић" Подгорица 1 

ЈУ Основна школа "Вуко Јововић" 1 

ЈУ Средња скола "Васо Алигрудић" 2 

ЈУ Средња стручна школа Рожаје 1 

ЈУ Средња стручна школа "Вукадин Вукадиновић" 1 

ЈУ Завод за Комански мост 1 

ЈЗУ Дом здравља Беране 1 

ЈЗУ Дом здравља ,,Др Бранко Зоговић,,Плав 1 

ЈЗУ Дом здравља - Подгорица  1 

Општа болница Бар 1 

Завод за хитну медицинску помоћ 1 

Клинички центар Црне Горе 4 

Нотарска комора Црне Горе 2 

Пошта ЦГ Подгорица 1 

Школа за основно музичко образовање Пљевља 1 

Биро рада- Рожаје 1 

Биро рада у Пљевљима 1 

Завод за запошљавање 8 
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Локална самоуправа и локална управа 88 

Главни град Подгорица 12 

Пријестоница Цетиње 1 

Општина Бар 7 

Општина Беране 2 

Општина Бијело Поље 2 

Општина Будва 4 

Општина Херцег Нови 10 

Општина Колашин 21 

Општина Котор 2 

Општина Никшић 4 

Општина Плав 1 

Општина Пљевља 8 

Општина Подгорица 1 

Општина Рожаје 1 

Општина Тиват 3 

Општина Улцињ 1 

Општина Жабљак 1 

Комунална полиција Главног града Подгорице 1 

Комунална полиција Општине Бар 1 

Комунална полиција Општине Никшић 1 

Комунална полиција Општине Пљевља 1 

Секретаријат за планирање и заштиту животне средине Подгорица 1 

Секретаријат за развој Подгорица 1 

Секретаријат за уређење простора, заштиту животне средине и комуналне послове 1 

  

Други органи, организације, физичка и правна лица и други случајеви 92 

Друга правна лица ( Банке, ОС друштва, Медији, Услужне дјелатности, ...) 25 

Физичка лица 3 

Органи, службе и носиоци јавних овлашћења у другим државама 9 

Орган није одређен 19 

Остало (Правни савјет) 1 

Привредна друштва (АД, ДД и слично) 33 

Захтјеви (за информације, правну, финансијску и другу помоћ) 2 

  

Укупно 984 

 

3.1.2. Број притужби према територијалној припадности подносилаца  
 
У току 2016. године, притужбе су поднијели грађани из Главног града, Пријестонице и  општина 
Црне Горе, и то из: Подгорице (394), Цетиња (12), Андријевице (2), Бара (50), Берана (15), 
Бијелог Поља (57), Будве (18), Даниловграда (94), Херцег Новог (32), Колашина (23), Котора (20), 
Мојковца (8), Никшића (37), Плава (7), Пљеваља (31), Рожаја (15), Тивта (11), Улциња (27) и 
Жабљака (4). 
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Заштитнику су се обраћали и поједини грађани  из других држава, и то из: Србије (12), Босне и 
Херцеговине - Републике Српске (8), Македоније (1), Албаније (2), Косова (5), Француске (1), 
Холандије (1), Њемачке (1), Норвешке (1), Русије (1), Шведске (2), Аустрије(1) и  САД-а (1). 
 
Табела - Притужбе према територијалној припадности подносилаца 
 
I Главни град, Пријестоница и општине у Црној Гори Број 

Подгорица 394 

Цетиње 12 

Андријевица 2 

Бар 50 

Беране 15 

Бијело Поље 57 

Будва 18 

Даниловград 94 

Херцег Нови 32 

Колашин 23 

Котор 20 

Мојковац 8 

Никшић 37 

Плав 7 

Пљевља 31 

Рожаје 15 

Тиват 11 

Улцињ 27 

Жабљак 4 

Укупно 857 

  

II Стране државе Број 

Србија 12 

Босна и Херцеговина - Република Српска 8 

Македонија 1 

Албанија 2 

Косово 5 

Француска 1 

Холандија 1 

Њемачка 1 

Норвешка 1 

Русија 1 

Шведска 2 

Аустрија 1 

САД 1 

Укупно 37 

Укупно I+II 894 
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Табела – Притужбе по подносиоцима и територијалној припадности подносилаца 
 
Мушкарци 497 

Подгорица 183 

Цетиње 5 

Андријевица 1 

Бар 23 

Беране 8 

Бијело Поље 30 

Будва 10 

Даниловград 75 

Херцег Нови 16 

Колашин 14 

Котор 13 

Мојковац 5 

Никшић 24 

Плав 5 

Пљевља 19 

Рожаје 8 

Тиват 5 

Улцињ 22 

Жабљак 3 

Србија 9 

Босна и Херцеговина 6 

Македонија 1 

Албанија 1 

Косово 3 

Русија 1 

Њемачка 1 

Норвешка 1 

САД 1 

Аустрија 1 

Француска 1 

Холандија 1 

Шведска 1 

  

Жене 279 

Подгорица 110 

Цетиње 6 

Андријевица 1 

Бар 24 

Беране 7 

Бијело Поље 26 

Будва 10 

Даниловград 13 

Херцег Нови 14 

Колашин 9 
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Котор 7 

Мојковац 3 

Никшић 11 

Плав 2 

Пљевља 11 

Рожаје 7 

Тиват 6 

Улцињ 5 

Жабљак 1 

Србија 3 

Република Српска 1 

Албанија 1 

Шведска 1 

  

Групе 44 

Подгорица 35 

Цетиње 1 

Бар 1 

Бијело Поље 1 

Даниловград 2 

Никшић 1 

Пљевља 1 

Косово 2 

  

Фирма 10 

Подгорица 7 

Херцег Нови 1 

Никшић 1 

Босна и Херцеговина 1 

  

Сопствена иницијатива Заштитника 62 

Подгорица 59 

Херцег Нови 1 

Даниловград 2 

  

Анонимне 2 

Даниловград 2 

 

3.1.3. Ургенције 
 
И у извјештајној години неки субјекти нијесу доставили тражено изјашњење или су каснили у 
достављању изјашњења, па је Заштитник био принуђен да у 81 предмету упути 111 ургенција, 
ради достављања тражених изјашњења.  
 
Из ових података евидентно је да су државни органи и органи државне управе највише каснили у 
достављању изјашњења. Кашњење продужава трајање поступка пред Заштитником и 
представља ометање његовог рада. 
 



 
39 

Табела – Преглед упућених ургенција у 2016. години 
 
Државни органи и органи државне управе Број   

Министарство финансија 4 У 2 предмета 2 ургенције 

Министарство културе, спорта и медија 1  

Министарство одбране 2  

Министарство правде 1  

Министарство просвјете 2  

Министарство рада и социјалног старања 7 У 2 предмета 2 ургенције 

Министарство саобраћаја и поморства 3  

Министарство унутрашњих послова 10 У 1 предмету 2 ургенције 

Министарство за државну управу 3 У 1 предмету 3 ургенције 

Агенција за заштиту животне средине 1  

Дирекција за изградњу аутопутева 1  

Генерални секретаријат Владе Црне Горе 11 У 1 предмету 4 ургенције и у 2 
предмета 2 ургенције 

Инспекција рада 2  

Пореска управа 6 У 1 предмету 2 ургенције 

Регулаторна агенција за енергетику 1  

Управа за инспекцијске послове 4 У 1 предмету 2 ургенције 

Управа за инспекцијске послове Подгорица 1  

Управа за некретнине 6 У 1 предмету 4 ургенције и у 1 
предмету 2 ургенције 

Управа за некретнине - Подручна јединица  Бар 1  

Управа за некретнине - Подручна јединица Улцињ 1  

Управа за некретнине - Подручно одјељење 
Херцег Нови 

1  

Управа за заштиту културних добара 3  

Завод за запошљавање 3  

   

Локална самоуправа и локална управа   

Општина Бар 1  

Општина Будва 1  

Општина Херцег Нови 8 У 1 предмету 5 ургенција и  у  1 
предмету 3 ургенције 

Општина Никшић 4 У 1 предмету 4 ургенције 

Општина Пљевља 1  

Главни град Подгорица 10 У 1 предмету 3 ургенције и у 1 
предмету 2 ургенције 

   

Јавне службе и други носиоци јавних 
овлашћења 

  

Ј.У. Студентски дом - Подгорица 1  

Фонд ПИО - Црне Горе 1  

   

Други органи, организације, физичка и правна 
лица и други случајеви 

  

Електропривреда ЦГ 1  

Фондација за стипендирање Рома - Институт 7  
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социјалне инклузије 

Радио Антена М 1  

   

Укупно 111  

 

3.2. Начин окончања поступка по притужбама  
 
Од 875 предмета по којима је поступак окончан у 2016. години, у 78 предмета Заштитник није био 
надлежан за поступање, а у 76 предмета нијесу постојале процесне претпоставке  за поступање. 
У 118 предмета поступак је окончан упућивањем на друга правна средства, у 597 случајева 
поступак је окончан након спроведеног испитног поступка, у пет (5) случајева спајањем 
предмета, један (1)  предмет на други начин. 
 
Табела – Начин окончања поступка по притужбама 
 
Исход поступка по притужбама  Број Проценат 

Нема повреде права (184)  184 21,03% 

Ненадлежност (78)  78 8,91% 

Непоступање (76)  76 8,69% 

Обустава (280)  280 32,00% 

Препорука (115) (по предметима) 115 13,14% 

Указивање (17)  17 1,94% 

Упућивање (118)  118 13,49% 

На други начин (1)  1 0,11% 

Спајање (5)  5 0,57% 

Иницијатива за измјену и допуну закона3 1 0,11% 

Укупно 875  

 
 
 

 
 

                                                      
3 Поднијета још једна иницијатива, на основу бављења општим питањима, па зато није приказана у табели. 
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Табела – Начин окончања поступка по подносиоцима – жене, мушкарци и остали 
подносиоци притужби 
 
Нема повреде права 184 

Фирма 1 

Група 7 

Сопствена иницијатива Заштитника 12 

Мушкарци 107 

Жене 57 

  

Ненадлежност  78 

Група 1 

Сопствена иницијатива Заштитника 4 

Мушкарци 46 

Жене 27 

  

Непоступање 76 

Анонимне 2 

Сопствена иницијатива Заштитника 3 

Мушкарци 44 

Жене 27 

  

Обустава 280 

Фирма 4 

Група 19 

Сопствена иницијатива Заштитника 30 

Мушкарци 150 

Жене 77 

  

Препоруке (по предметима) 115 

Фирма 2 

Група 10 

Сопствена иницијатива Заштитника 10 

Мушкарци 53 

Жене 40 

  

Указивањем 17 

Мушкарци 10 

Жене 7 

  

Упућивање 118 

Фирма 2 

Група 4 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Мушкарци 71 

Жене 40 
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Спајањем 5 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Мушкарци 2 

Жене 2 

  

Иницијатива за измјену и допуну закона 1 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

  

На други начин 1 

Мушкарци 1 

 

3.2.1. Притужбе окончане због непостојања процесних претпоставки за поступање и 
упућивања на друга правна средства 
 
Због ненадлежности и непостојања процесних претпоставки за поступање Заштитника поступак 
је окончан у 154 предмета, што представља 17.6% (у 2015. год 19,36%), од укупног броја 
притужби по којима је поступак окончан. Наиме, у 78 предмета Заштитник није био надлежан за 
поступање, јер су се притужбе односиле на: повреде права које нијесу учињене од стране 
државних органа, органа локалне самоуправе, јавних служби и других носилаца јавних 
овлашћења (5); повреде права у другим државама (2); захтјеве за материјалну, правну и другу  
помоћ (4); захтјеве за преиспитивање законитости одлука државних органа (судови и др.) (48), 
захтјеве за заступање и предузимање радњи у поступку (7), и на друге разлоге (12). У 76 
предмета Заштитник није поступао по притужбама из законом утврђених разлога, односно због 
тога што: је поднешена анономна притужба (2) а није било основа за поступање по сопственој 
иницијативи, нијесу исцрпљена друга правна средства (11), очигледна злоупотреби права 
подношења притужбе (5), притужба је поднесена по истеку рока од једне године од дана 
учињене повреде (1), притужба није допуњена у остављеном року а ни након тога (46) и иста 
притужба је поново достављана без нових доказа (11). 
 
У 118 предмета или 13,48% (у 2015. год 15,6%) од укупног броја притужби по којима је поступак 
окончан, Заштитник је подносиоце притужби упутио да заштиту својих права остваре пред 
надлежним државним органима, коришћењем редовних правних средстава која су им, сходно 
одређеним законским одредбама, на располагању, сматрајући да би отклањање повреда тим 
срествима било ефикасније. 
 
Табела –  Притужбе окончане због непостојања процесних претпоставки за поступање 
Заштитника и упућивање на друга правна средства 
 
Ненадлежност 78 

Притужба се није односила на државне и друге органе  5 

Притужба се односи на повреде права у другим државама  2 

Захтјев за материјалну, правну и другу помоћ  4 

Захтјев за преиспитивање законитости одлука државних органа (судови и др.) 48 

Захтјев за заступање и предузимање радњи у поступку 7 

Остали разлози 12 

Непоступање 76 

Анонимна притужба  2 

Нијесу исцрпљена друга правна средства 11 

Очигледна злоупотреби права подношења притужбе 5 
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Притужба је поднесена по истеку рока од једне године од дана учињене повреде  1 

Притужба није допуњена у остављеном року  46 

Притужба поновљена а нијесу поднијети нови докази  11 

Упућивање на друга правна средства 118 

 

3.2.2. Притужбе окончане након спроведеног испитног поступка 
 
Након спроведеног испитног поступка окончано је 597 предмета, односно 68,22% (у 2015. год 
64,86%) од укупно 875 притужби по којима је поступак окончан. Од тог броја у 184 случаја  
(30,82%), Заштитник није утврдио повреде права. 
 
У 338 случајева (38,62%) је утврђено да постоји повреда права, од којих је у 223 случаја повреда 
отклоњена у току испитног поступка, па је из тог разлога поступак обустављен. У преосталим 
предметима повреде нијесу отклоњене у току испитног поступка па је Заштитник у 115 предмета 
дао мишљења са препорукама надлежним органима и другим субјектима за отклањање 
утврђених повреда права, остављајући за то одговарајуће рокове.  
 
У 57 случајева поступак је обустављен, и то: у 18 предмета због тога што је након подношења 
притужби покренут судски поступак, у 16 предмета подносилац притужбе није сарађивао у 
поступку, а његова сарадња је била неопходна,  док су у 23 предмета подносиоци повукли 
притужбе након подношења.  
 
У 17 случајева Заштитник је указао на пропусте органа јавне власти у циљу превентивног 
дјеловања како се у будућем раду не би поновили пропусти и грешке у поступању. 
 
Заштитник је у 2016. години упутио једну (1) законодавну  иницијативу4. 
 
Табела -  Предмети окончани након спроведеног испитног поступка  
 

 

3.3. Преглед окончаних притужби по органима 
 
Од укупног броја притужби по којима је поступак окончан у извјештајној години, на рад државних 
органа, органа државне управе, управних и других организација односило се 330 притужби, на 
рад судова 121 притужба, на рад Државног тужилаштва 18, на рад Управе полиције 51 притужба,  

                                                      
4 Поднијета још једна иницијатива, на основу бављења општим питањима, па зато није приказана у тексту. 

Утврђено да није било повреде права 184 

Утврђена повреда права (укупно) 338 

Повреда отклоњена у току поступка 223 

Препоруке (по предметима) 115 

Поступак обустављен (осим случајева у којима је повреда отклоњена у току 
поступка)  

57 

Након подношења притужбе покренут судски  поступак 18 

Подносилац повукао притужбу 23 

Подносилац притужбе не сарађује у поступку 16 

Указивањем 17 

Иницијатива за измјену и допуну закона 1 

Укупно 598 
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на рад јавних служби и других носилаца јавних овлашћења 181, на рад органа локалне 
самоуправе и локалне управе 83 и на рад органа, служби и носилаца јавних овлашћења у другим 
државама, привредних друштава, других правних лица, предузетника, физичких лица и др.  91 
притужба. 
 
Табела – Окончане притужбе по органима  
 
Државни органи, органи државне управе, управне и друге организације 330 

Уставни суд и редовни судови 121 

Државно тужилаштво 18 

Управа полиције 51 

Јавне службе и други носиоци јавних овлашћења 181 

Локална самоуправа и локална управа 83 

Други органи, организације, физичка и правна лица 91 

Укупно 875 

 
Табела – Окончани поступци по органима и подносиоцима - жене, мушкарци и остали 
подносиоци притужби 
 
Државни органи, органи државне управе, управне и друге организације   330 

Фирма 4 

Група 31 

Сопствена иницијатива Заштитника 30 

Мушкарци 190 

Жене 75 

Уставни суд и редовни судови 121 

Мушкарци 84 

Жене 37 

Државно тужилаштво 18 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Мушкарци 14 

Жене 3 

Управа полиције 51 

Анонимна 1 

Фирма 1 

Сопствена иницијатива Заштитника 2 

Мушкарци 35 

Жене 12 

Јавне службе и други носиоци јавних овлашћења 181 

Анонимна 1 

Група 3 

Сопствена иницијатива Заштитника 26 

Мушкарци 67 

Жене 84 

Локална самоуправа и локална управа 83 

Фирма 2 

Група 4 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 
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Мушкарци 47 

Жене 29 

Други органи, организације, физичка и правна лица 91 

Фирма 2 

Група 3 

Сопствена иницијатива Заштитника 2 

Мушкарци 47 

Жене 37 

Укупно 875 

 

3.3.1. Притужбе на рад Уставног суда, редовних судова, Државног тужилаштва и 
органа за вођење прекршајног поступка 
 
3.3.1.1. Притужбе на рад Уставног и редовних судова 
 
Од укупног броја примљених притужби у току 2016. године (894), на рад Уставног суда односиле 
су се четири (4) притужбе, а на рад редовних судова 118 притужби, или 13,64%. Примљене 
притужбе на редовне судове односиле су се на: Врховни суд Црне Горе четири (4), Апелациони 
суд Црне Горе једна (1), Управни суд Црне Горе три (3), више судове 24, Виши суд за прекршаје 
Подгорица једна (1), Судски савјет једна (1), основни судови 68, Суд за прекршаје Бијело Поље 
(3), Суд за прекршаје Будва-Одјељење Котор једна (1) и  Суд за прекршаје Подгорица 11. 
Поступак је завршен у 121 предмет, и то у 119 случајева из 2016. године и два  из претходне 
године. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
I Уставни суд ЦГ 4 

Мушко 3 

Женско 1 

II Редовни судови 118 

Мушко 80 

Женско 38 

Укупно I+II 122 

 
Табела - Окончани поступци по притужбама 
 
I  Уставни Суд ЦГ 4 

II Редовни судови 117 

Врховни суд ЦГ 4 

Апелациони суд ЦГ 1 

Управни суд Црне Горе 3 

Виши суд у Бијелом Пољу 3 

Виши суд у Подгорици 21 

Виши суд за прекршаје Подгорица 1 

Судски савјет 1 

Основни судови 68 

Суд за прекршаје Бијело Поље 3 
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Суд за прекршаје Будва-Одјељење Котор 1 

Суд за прекршаје Подгорица 11 

 

Укупно I+II 121 

 
Табела - Окончани поступци  по притужбама појединачно по судовима 
 
I Уставни Суд 4 

II Редовни судови 117 

Врховни суд ЦГ 4 

Апелациони суд ЦГ 1 

Управни суд Црне Горе 3 

Виши суд у Бијелом Пољу 3 

Виши суд у Подгорици 21 

Виши суд за прекршаје Подгорица 1 

Судски савјет 1 

Основни суд у Бару 8 

Основни суд у Беранама 2 

Основни суд у Бијелом Пољу 3 

Основни суд у Цетињу 2 

Основни суд у Херцег Новом 4 

Основни суд у Колашину 4 

Основни суд у Котору 3 

Основни суд у Никшићу 4 

Основни суд у Плаву 2 

Основни суд у Пљевљима 1 

Основни суд у Подгорици 26 

Основни суд у Рожајама 3 

Основни суд у Улцињу 5 

Основни суд у Жабљаку 1 

Суд за прекршаје Бијело Поље 3 

Суд за прекршаје Будва - Одјељење Котор 1 

Суд за прекршаје Подгорица 11 

Укупно I+II 121 

 
Начин окончања поступка по притужбама које су се односиле на рад Уставног суда и редовних 
судова приказан је у наредној табели. 
 
Табела – Начин окончања поступка по притужбама  
 
I Уставни суд ЦГ 4 

Нема повреде права 2 

Повреда отклоњена у току поступка 1 

Захтјев за преиспитивања законитости судских одлука 1 

II Редовни судови 117 

Нема повреде права 25 

Ненадлежност 44 

Остало 3 
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Захтјев за преиспитивања законитости судских одлука  39 

Захтјев за заступање и предузимање радњи у поступку 2 

Непоступање 13 

Очигледна злоупотреби права подношења притужбе 1 

Притужба није допуњена у остављеном року (а ни након тога) 10 

Притужба поновљена а нијесу поднијети нови докази 2 

Обустава  24 

Подносилац повукао притужбу 4 

Повреда отклоњена у току поступка 16 

Након подношења притужбе покренут судски поступак (стечајни или радни спор) 2 

Подносилац притужбе не сарађује у поступку 2 

Препорука  (по предметима) 9 

Упућивање на друга правна средства 2 

Укупно I+II 121 

 
Табела – Окончани поступци по подносиоцима – жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
I Уставни суд ЦГ 4 

Мушкарци 3 

Жене 1 

II Редовни судови 117 

Мушкарци 81  

Жене 36 

Укупно I+II 121 

 
3.3.1.2. Притужбе на рад Државног тужилаштва 
 
На рад Државног тужилаштва Црне Горе примљено је 18 притужби или 2,01% од укупног броја 
притужби. Притужбе су се односиле на: Врховно државно тужилаштво (2), Специјално 
тужилаштво (1), Више државно тужилаштво Подгорица (2) и Основна државна тужилаштва у 
Подгорици (5), Бару  (4), Никшићу (2), Бијелом Пољу (1), Рожајама (1) и Улцињу (1).  
  
Поступак је завршен у свим предметима. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима – жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Мушкарци 14 

Жене 3 

Укупно 18 

 
Табела – Окончани поступци  по притужбама  
I Државно тужилаштво 2016 

Врховно државно тужилашво 2 

Специјално тужилашво 1 

Више државно тужилаштво Подгорица 1 
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Основно државно тужилаштво у Бару 4 

Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу 1 

Основно државно тужилаштво у Никшићу 2 

Основно државно тужилаштво у Подгорици 5 

Основно државно тужилаштво у Рожајама 1 

Основно државно тужилаштво у Улцињу 1 

Укупно 18 

 
Табела – Начин окончања притужби  
 
Нема повреде права 8 

Ненадлежност 2 

Захтјев за преиспитивања законитости судских одлука 1 

Захтјев за заступање и предузимање радњи у поступку 1 

Непоступање 1 

Притужба није допуњена у остављеном року 1 

Обустава 2 

Подносилац повукао притужбу 1 

Повреда отклоњена у току поступка 1 

Препорука   (по предметима) 2 

Указивањем 1 

Упућивање на друга правна средства 2 

Укупно 18 

 

3.3.2. Притужбе на рад државних органа, органа државне управе, управних и других 
организација 
На рад државних органа и органа државне управе у раду је било 340 притужби. У поређењу са 
предходном годином број притужби је повећан за око 34,31%. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Фирме 5 

Сопствена иницијатива Заштитника 30 

Мушкарци 197 

Жене 76 

Групе 30 

Укупно 338 

 
У извјештајној години поступак је окончан у 330 предмета, а остало је 10 незавршених предмета 
(из 2016. год). 
 
Табела - Окончани поступци по притужбама  
 
Органи и организације  2016 2015 

Скупштина ЦГ 16  

Предсједник ЦГ 1  

Влада ЦГ 3  
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Министарство економије 2  

Министарство финансија 10  

Министарство културе, спорта и медија 2  

Министарство одбране 7  

Министарство одрживог развоја и туризма 1  

Министарство пољопривреде и руралног развоја 1  

Министарство правде 2  

Министарство просвјете 10  

Министарство рада и социјалног старања 17  

Министарство рада и социјалног старања ЦГ 7  

Министарство саобраћаја и поморства 5  

Министарство унутрашњих послова 25  

Министарство унутрашњих послова - Филијала за управне унутрашње 
послове Улцињ 

1  

Министарство здравља 2  

Министарство унутрашњих послова 8  

Министарство унутрашњих послова - ПЈ за управне унутрашње послове 
Никшић 

1  

Министарство унутрашњих послова - ПЈ за управне унутрашње послове 
Подгорица 

2  

Министрство унутрашњих послова -Подручна јединица Пљевља 1  

Пореска управа 5  

Агенција за националну безбједност 1  

Агенција за спрјечавање корупције 1  

Агенција за заштиту личних података 4  

Агенција за заштиту животне средине 1  

Централна банка Црне Горе 1  

Дирекција за изградњу аутопутева 1  

Други државни органи 2  

Државна изборна комисија 1  

Генерални секретаријат Владе Црне Горе 6  

Инспекција рада - ПЈ Бар 1  

Инспекција рада - Подручна јединица Подгорица 1  

Јавни извршитељ 2  

Комисија за повраћај и обештећење 1  

Комисија за повраћај и обештећење у Бијелом Пољу 2  

Комисија за жалбе ЦГ 1  

Регулаторна агенција за енергетику 2  

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте 6  

Управа за инспекцијске послове 7  

Управа за кадрове 1  

Управа за младе и спорт 1  

Управа за некретнине 1  

Управа за некретнине - Подручна јединица Бар 1  

Управа за некретнине Подручна јединица Бијело Поље 2  

Управа за некретнине - Подручна јединица Будва 1  

управа за некретнине - Подручна јединица Подгорица 1  

Управа за некретнине - Подручна јединица Улцињ 2  
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Управа за некретнине - Подручно одјељење Херцег Нови 1  

Управа за заштиту културних добара 2  

Завод за издавање уџбеника 1  

Завод за статистику Црне Горе 1  

Завод за уџбенике и наставна средства 1  

ЗИКС Бијело Поље 6 1 

ЗИКС Подгорица 136 1 

Укупно 328 2 

 
Поступци по притужбама које су се односиле на рад државних органа, органа државне управе, 
управних и других организација окончани су на начин што је: у 55 случајева утврђено да нема 
повреде права, у 14 случајева Заштитник није био надлежан да поступа, у 19 случајева 
Заштитник није поступао из законом утврђених разлога(нису исцрпљена друга правна срества, 
притужба није допуњена у остављеном року и др.), у 160 предмета поступак је обустављен ( 
повреда отклоњена у току поступка – 144, подносилац повукао притужбу и др), 37 предмета дато 
је мишљење са  препоруком, спајањем у једном (1) случају, указивањем у пет (5) случајева, на 
други начин у једном случају, у једном (1) случају поднешена је иницијатива за измјену и допуну 
закона и у 37 случајева Заштитник је подносиоце притужби упутио на друга правна средства – на 
коришћење редовних или других правних средстава, јер је оцијењено да је то ефикаснији начин 
за отклањање повреда права. 
 
Табела – Начин окончања поступка  
 
Притужбе Број 

Нема повреде права 55 

Ненадлежност 14 

Непоступање 19 

Обустава 160 

Препорука  (по предметима) 37 

Спајањем 1 

Указивањем 5 

Упућивање 37 

На други начин 1 

Иницијатива за измјену и допуну закона 1 

Укупно 330 

 
Табела – Окончани поступци по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Фирме 4 

Сопствена иницијатива Заштитника 30 

Мушкарци 190 

Жене 75 

Групе 31 

Укупно 330 
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3.3.2.1. Притужбе на рад Управе полиције 
 
Иако Управа полиције спада у органе државне управе, притужбе на рад овог органа, због 
његових репресивних овлашћења, која могу имати утицаја на остваривање људских права и 
слобода, посебно се евидентирају у Институцији.  
 
На рад Управе полиције у 2016. години примљене су 52 притуже или 5,8% од укупног броја 
примљених притужби (894). Из претходне године пренешена је једна (1) притужба. У поређењу 
са претходном годином број притужби је повећан за око 11,53%. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима – жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Фирма 1 

Сопствена иницијатива Заштитника  2 

Мушкарци  36 

Жене 12 

Анонимна  1 

Укупно  52 

 
Od ukupnog broja pritužbi u radu (53) okončana je 51 pritužba, od čega 50 iz 2016. godine i jedna (1) iz 
2015. godine. 
 
Pritužbe su se uglavnom odnosile na nepostupanje po prijavama građana i njihovim zahtjevima.  
 
Табела – Окончани поступци по притужбама  
 
Притужбе  2016 2015 

Управа полиције 15  

Управа полиције - Центар безбједности Бар 4  

Управа полиције - Центар безбједности Беране 1  

Управа полиције - Центар безбједности Бијело Поље 1  

Управа полиције - Центар безбједности Будва 1  

Управа полиције - Центар безбједности Пљевља 1  

Управа полиције - Центар безбједности Подгорица 19 1 

Управа полиције - Одјељење безбједности Плав 2  

Управа полиције - Одјељење безбједности Рожаје 1  

Управа полиције - Одјељење безбједности Котор 1  

Управа полиције - Одјељење безбједности Мојковац 2  

Управа полиције - Одјељење безбједности Улцињ 2  

Укупно 50 1 

 
Поступак по притужбама на рад Полиције окончан је на начин што је: у 11 случајева утврђено да 
нема повреде права, у једном (1) случају Заштитник није био надлежан да поступа, у осам (8) је 
утврђена повреда права и дато је мишљење са препоруком, у осам (8) подносилац је упућен да 
своја права оствари код других органа, у девет (9) предмета није поступано из законом 
утврђених разлога (притужба није допуњена у остављеном року а ни након тога и притужба 
поновљена а нијесу поднијети нови докази), указивањем у три (3) случаја,  а у 11 случајева 
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поступак је обустављен (повреда отклоњена у току поступка, након подношења притужбе 
покренут судски поступак и др.). 
 

Табела – Начин окончања поступка по притужбама  
 
Притужбе Broj 

Нема повреде права 11 

Ненадлежност 1 

Непоступање  9 

Обустава  11 

Препорука (по предметима) 8 

Указивањем 3 

Упућивањем  8 

Укупно  51 

 
Табела – Окончани поступци по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Фирма 1 

Сопствена иницијатива Заштитника 2 

Мушкарци 35 

Жене 12 

Анонимна 1 

Укупно 51 

 
3.3.2.2. Притужбе на рад јавних служби и других носилаца јавних овлашћења 
 
На рад јавних служби и других носилаца јавних овлашћења у 2016. години поднијете су 184 
притужбе, а из претходне године пренијето је шест (6) притужби.  
 
У поређењу са претходном годином повећан је за 18.47%. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Мушкарци 71 

Жене 80 

Анонимана 1 

Групе 6 

Сопствена иницијатива Заштитника 26 

Укупно 184 

 
Од укупног броја притужби у раду (190), поступак је окончан у 175 предмета из 2016. године и 6 
предмета из 2015. године. 
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Табела – Окончани поступци по притужбама 
 
Јавне службе и други носиоци јавних овлашћења 2016 2015 

Центар за социјални рад Бар 1  

Центар за социјални рад Беране 5  

Центар за социјални рад Бијело Поље 6  

Центар за социјални рад Цетиње 2  

Центар за социјални рад Херцег Нови 4  

Центар за социјални рад Колашин 1  

Центар за социјални рад Никшић 7  

Центар за социјални рад Никшић, Плужине и Шавник 3  

Центар за социјални рад Плав 3  

Центар за социјални рад Пљевља 4  

Центар за социјални рад Подгорица 26  

Центар за социјални рад Рожаје 5  

Центар за социјални рад Улцињ 4  

Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва - Подручна служба 
Будва 

1  

Биро рада- Рожаје 1  

Биро рада у Пљевљима 1  

Дом здравља - Подгорица 1  

Факултет ликовних умјетности на Цетињу 1  

Фонд ПИО - Црне Горе 8 4 

Фонд ПИО - Подручно одјељење Подгорица 3  

Фонд рада Црне Горе 4  

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе 5  

Фонд здравства ЦГ 12  

Гимназија Тузи  1 

Испитни центар 1  

ЈПУ "Ђина Врбица" 1  

ЈПУ "Љубица Поповић" 2  

ЈПУ "Вукосава Ивановић Машановић" Бар 2  

ЈП Водовод и канализација - Бијело Поље 1  

ЈП Водовод и канализација - Подгорица 1  

ЈП Водовод Пљевља 1  

ЈУ Гимназија "Нико Рололовић" Бар 1  

ЈУ Гимназија "Петар I Петровић Његош" 2  

ЈУ Гимназија "Слобoдан Шкеровић" 1  

ЈУ Нардодна библиотека "Стеван Самарџић" 1  

ЈУ Основна школа "Алекса Ђилас Бећо" 1  

ЈУ Основна школа "Бранко Божовић" 1  

ЈУ Основна школа "Дашо Павичић" 1  

ЈУ Основна школа "Драго Миловић " 1  

ЈУ Основна скола "Џафер Никочевић" у Гусињу 2  

ЈУ Основна школа "Илија Кишић" Зеленика 2  

ЈУ Основна школа "Махмут Лекић" 1  

ЈУ Основна школа "Милан Вуковић" 1  
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ЈУ Основна школа "Муса Бурзан" 2 1 

ЈУ Основна школа "Нико Мараш" 1  

ЈУ Основна школа "Његош" Цетиње 2  

ЈУ Основна школа "Његош" - Спуж 1  

ЈУ Основна школа "Орјенски батаљон"- Бијела 1  

ЈУ Основна школа "Радомир Митровић" у Беране 1  

ЈУ Основна школа "Стампар Макарије" 1  

ЈУ Основна школа "Владимир Назор" - Подгорица 1  

ЈУ Основна школа "Владо Милић" 1  

ЈУ Основна школа "Владо Милић" Подгорица 1  

ЈУ Основна школа "Вуко Јововић" 1  

ЈУ Средња школа "Васо Алигрудић" 1  

ЈУ Средња штручна школа Рожаје 1  

ЈУ Средња штручна школа "Вукадин Вукадиновић" 1  

ЈУ Завод за Комански мост 1  

ЈЗУ Дом здравља Беране 1  

ЈЗУ Дом здравља ,,Др Бранко Зоговић,Плав 1  

Клинички центар Црне Горе 4  

Нотарска комора Црне Горе 2  

Општа болница Бар 1  

Пошта ЦГ Подгорица 1  

Школа за основно музичко образовање Пљевља 1  

Универзитет Црне Горе 5  

Универзитет Црне Горе - Економски факултет 1  

Завод за хитну медицинску помоћ 1  

Завод за запошљавање 8  

Укупно 175 6 

 
Поступак по притужбама које су се односиле на рад јавних служби и других носилаца јавних 
овлашћења је окончан на начин што је: у 54 случаја утврђено да нема повреде права, у 10  
случајева Заштитник није поступао из законом утврђених разлога, у три (3) случаја Заштитник 
није био надлежан да поступа, у 50 случајева поступак је обустављен ( повреда отклоњена у току 
поступка – 41, подносилац повукао притужбу и др), у пет (5) случајева указивањем, у три (3) 
случаја окончан је спајањем предмета, у 38  предмета дата су мишљења са препорукама, а у 18 
случајева Заштитник је подносиоце притужби упутио да заштиту својих права остваре пред 
надлежним државним органима, јер је оцијенио да је то ефикасније. 
 
Табела - Начин окончања поступка по притужбама  
Притужбе  Број 

Нема повреде права 54 

Ненадлежност 3 

Непоступање 10 

Обустава 50 

Препорука  (по предметима) 38 

Спајањем 3 

Указивањем 5 

Упућивање 18 

Укупно 181 



 
55 

 
Табела – Окончани поступци по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Мушкарци 67 

Жене 84 

Анонимна 1 

Групе 3 

Сопствена иницијатива Заштитника 26 

Укупно 181 

 
3.3.2.3. Притужбе на рад локалне самоуправе и локалне управе 
 
На рад органа локалне самоуправе и локалне управе у извјештајној години поднешено је 88 
притужби, из 2015. године пренијете је једна притужба, тако да је било укупно у раду 89 
притужби. 
 
У поређењу са претходном годином број притужби на локалну самоуправу повећан је за  је за 
113,63%. 
 
Табела – Примљене притужбе по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 
Мушкарци 49 

Жене 31 

Фирма 2 

Групе 5 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Укупно 88 

 
Од укупног броја притужби у раду (89), поступак је окончан по 83 притужбе, и то 82 притужбе из 
2016. године и једна (1) притужба пренешена из претходне године. 
 
Табела – Окончани поступци по притужбама 
 
Локалне самоуправе и орган локалне управе 2016 2015 

Главни град Подгорица 11  

Општина Цетиње 1  

Општина Бар 7  

Општина Беране 2  

Општина Бијело Поље 2  

Општина Будва 4  

Општина Херцег Нови 8  

Општина Колашин 21  

Општина Котор 2  

Општина Никшић 4  

Општина Плав 1  

Општина Пљевља 8  
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Општина Подгорица 1  

Општина Тиват 3  

Општина Улцињ 1  

Општина Жабљак 1  

Главни администратор Општине Бијело Поље  1 

Комунална полиција Главног града Подгорице 1  

Комунална полиција Општине Бар 1  

Комунална полиција Општине Никшић 1  

Секретаријат за планирање и заштиту животне средине Подгорица 1  

Секретаријат за развој 1  

Укупно 82 1 

 
Поступак по притужбама које су се односиле на рад органа локалне самоуправе и локалне 
управе је окончан на начин што је: у 22 случаја утврђено да нема повреде права, у 11 случајева 
Заштитник није поступао из законом утврђених разлога, у два (2) случаја Заштитник није био 
надлежан да поступа, у 18 случајева поступак је обустављен (повреда отклоњена у току поступка 
– 6 и др.), у 17 случајева дато је мишљење са препоруком, у једном (1) случају извршено спајање 
и у 12 случајева подносиоци притужби упућени су да заштиту својих права остваре пред 
надлежним државним органима, јер је оцијенио да је то ефикасније. 
 
Табела - Начин окончања поступка по притужбама 
 
Притужбе  Број 

Нема повреде права 22 

Ненадлежност 2 

Непоступање 11 

Обустава 18 

Препорука  (по предметима) 17 

Спајањем 1 

Упућивање 12 

Укупно 83 

 
Табела – Окончани поступци по подносиоцима - жене, мушкарци и остали подносиоци 
притужби 
 

Мушкарци 47 

Жене 29 

Фирма 2 

Групе 4 

Сопствена иницијатива Заштитника 1 

Укупно 83 

 

3.4. Права на чију су повреду подносиоци указивали у притужбама 
 
У предметима у којима је поступак окончан у извјештајној години подносиоци притужби су 
указивали: на повреду права на суђење у разумном року (40), на остала грађанска права (503), 
на економска, социјална и културна права (180) и  на права дјетета (152).  
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Табела – Права на чију су повреду подносиоци указивали у притужбама, по којима је 
поступак окончан (збирни преглед) 
 
Право на суђење у разумном року 40 

Остала грађанска права 503 

Мањинска права 2 

Бирачко право 2 

Права расељених лица 4 

Право на дјелотворан правни лијек 4 

Право на правично и непристрасно суђење у свим правним поступцима и пред свим 
органима власти 

121 

Право на држављанство 4 

Право на лична документа 12 

Забрана дискриминације 146 

Забрана мучења и суровог нељудског или понижавајућег поступања и кажњавања 6 

Забрана самовољног хапшења, притварања или прогањања 1 

Право на правну заштиту 20 

Друга права лица лишених слободе 107 

Право грађана да непосредно или посредно учествује у управљању јавним пословима 4 

Право на људско достојанство и једнакост пред законом 9 

Право на претпостављену невиност у кривичном поступку 4 

Право на слободан приступ информацијама 31 

Право на слободно кретање и настањивање 1 

Право на слободу и личну безбједност 7 

Право на здраву животну средину 11 

Право на живот 3 

Слобода говора и јавног иступања 1 

Слобода медија 3 

Економска, социјална и културна права 180 

Повраћај имовине 2 

Право из области предузетништва 2 

Право из радног односа и право на рад 46 

Право из социјалне заштите 38 

Право на имовину и мирно уживање имовине 27 

Право на образовање 5 

Право на становање 2 

Право на здравствену заштиту и право на здравствено осигурање 39 

Право на пензијско и инвалидско осигурање 15 

Право на располагање имовином 1 

Право по основу експропријације 3 

  

Права дјетета 152 

  

Укупно 875 
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3.5. Мишљења са препорукама 
 
У 2016. години, Заштитник људских права и слобода Црне Горе је  након спроведеног 
испитивања утврдио  повреде права (која у току поступка није отклоњена) у 115 предмета и дао 
мишљење са 231 препоруком надлежним органима.5 
 
Табела – Преглед датих препорука по предметима и органима 
 
Скупштина ЦГ 8 

Државна изборна комисија 1 

Комисија за повраћај и обештећење у Бијелом Пољу 1 

Министарство економије 1 

Министарство финансија 4 

Министарство одбране 2 

Министарство просвјете 1 

Министарство рада и социјалног старања 1 

Министарство саобраћаја и поморства 4 

Министарство унутрашњих послова 2 

Министарство унутрашњих послова 1 

Пореска управа 1 

Агенција за заштиту личних података 2 

Други државни органи 1 

Управа за инспекцијске послове 1 

Управа за некретнине - Подручна јединица Улцињ 1 

Управа за некретнине - Подручно одјељење Херцег Нови 1 

ЗИКС Подгорица 4 

  

Центар за социјални рад Беране 2 

Центар за социјални рад Херцег Нови 1 

Центар за социјални рад Никшић 3 

Центар за социјални рад Никшић, Плужине и Шавник 1 

Центар за социјални рад Подгорица 6 

Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва - Подручна служба Будва 1 

Факултет ликовних умјетности у Цетињу 1 

Фонд ПИО - Црне Горе 3 

Фонд ПИО - Подручно одјељење Подгорица 1 

Испитни центар 1 

ЈУ Основна школа "Драго Миловић " 1 

ЈУ Основна скола "Џафер Никочевић" у Гусињу 2 

ЈУ Основна школа "Махмут Лекић" 1 

ЈУ Основна школа "Милан Вуковић" 1 

ЈУ Основна школа "Муса Бурзан" 2 

ЈУ Основна школа "Његош" - Спуж 1 

ЈУ Основна школа "Орјенски батаљон"- Бијела 1 

ЈУ Основна школа "Владо Милић" 1 

ЈУ Завод Комански мост 1 

                                                      
5 Мишљења са препорукама су доступна на wеб сајту Заштитника хттп://омбудсман.цо.ме/  

http://ombudsman.co.me/
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Клинички центар Црне Горе 1 

Универзитет Црне Горе 2 

Универзитет Црне Горе - Економски факултет 1 

Завод за запошљавање 3 

  

Главни град Подгорица 5 

Општина Бар 1 

Општина Будва 1 

Општина Херцег Нови 2 

Општина Колашин 2 

Општина Котор 1 

Општина Никшић 2 

Општина Плав 1 

Општина Улцињ 1 

Главни администратор Општине Бијело Поље 1 

  

Друга правна лица ( Банке, ОС друства, медији, услужне дјелатности, ...) 1 

Физичка лица 1 

Привредна друштва (АД, ДД и слично) 2 

  

Управа полиције 4 

Управа полиције - Центар безбједности Пљевља 1 

Управа полиције - Центар безбједности Подгорица 2 

Управа полиције - Одјељење безбједности Рожаје 1 

  

Основни суд у Бијелом Пољу 1 

Основни суд у Херцег Новом 2 

Основни суд у Колашину 1 

Основни суд у Котору 1 

Основни суд у Подгорици 2 

Основни суд у Рожајама 1 

Основни суд у Улцињу 1 

  

Основно државно тужилаштво у Бару 1 

Основно државно тужилаштво у Никшићу 1 

  

Укупно 115 

 
У извјештајној години у 115 предмета дата је 231 препорука. У 65 предмета препоруке су  
испоштоване у извјештајној години, у шест (6) предмета препоруке су дјелимично испуњене, у 14 
предмета није истекао рок за реализацију препорука.  
 
У 30 предмета нијесу испоштоване препоруке дате сљедећим органима:  
 
У мишљењу од 9.05.2016.године Заштитник је препоручио физичком лицу:  

 да се уздржава од говора мржње према особама које припадају ЛГБТ популацији или 
заговарају њихова права  
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 да у року од 15 дана упути јавно извињење припадницима ЛГБТ заједнице и на тај начин 
елиминише посљедице настале након упућених хомофобних порука на њихов рачун . 

 
У мишљењу од 6. 06. 2016.  године, Заштитник је препоручио Основном суду у Подгорици да без 
даљег одлагања, предузме све процесне радње ради окончања поступака у парничним 
предметима П.бр.2779/15 и П.бр.1102/15. 
 
У мишљењу од 16. 06. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству саобраћаја и 
поморства, да без даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију 
невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за слободан приступ информацијама, од 
28.01.2014.године и на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, У.бр. 1992/15, од 
15.01.2016.године. 
 
У мишљењу од 16. 06. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству саобраћаја и 
поморства, да без даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију 
невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за слободан приступ информацијама, од  
06.03.2014.године и на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, У.бр.1993/15, од 
15. јануара 2016. године. 
 
У мишљењу од 21.06.2016.године, Заштитник је препоручио Управи полиције:  

 да предузме мјере за идентификацију и утврђивање одговорности свих полицијских 
службеника, који су дана 17. октобра 2015. године, према грађанину X.Y. примијенили 
прекомјерну физичку силу и палицу и оштетили његово возило; 

 да обезбиједи досљедно поштовање националних прописа, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе на примјену 
полицијскиг овлашћења. 

 
У мишљењу од 22. 06. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству саобраћаја и 
поморства, да без даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију 
невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за слободан приступ информацијама, број 14/73985-
73987, од 20.11.2014. године и на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, 
У.бр.2998/2015, од 25.02.2016. године. 
 
У мишљењу од 30.06.2016.године6 Заштитник је препоручио: 
 
Министарству рада и социјалног старања и Скупштини Црне Горе  

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјечијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остварењу одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(подстицај наталитету и природном прираштају); 

  
Скупштини Црне Горе  

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања у Влади Црне Горе код доношења подзаконских аката ради 

                                                      
6 Ово и наредних седам мишљења од 30.06.2016. године односе се на посебне предмете (формиране по 

одвојеним притужбама). 
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спровођења закона, користе анти-дискриминаторни приступ и тест заштите од 
дискриминације који је примијењен и у овом мишљењу, као и да установе посебан 
сензитивни приступ у третману појединих рањивих група, које су као такве препознате у 
домаћем правном поретку и међународном уговорном праву;  

 
 Министарству рада и социјалног старања  

 да усагласи са законом одредбе Правилника о допунама правилника о ближим условима 
за остваривање основних материјалних давања из социјалне и дјечје заштите 
(“Службени лист Црне Горе”, бр. 068/15 од 08.12.2015), којима се не може умањивати 
ниво права прописан законом и усклади праксу приликом третмана корисница накнаде 
када су у питању фактичке ситуације које доводе до суштинске неједнакости у 
остваривању права.  

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио: 
 
Министарству рада и социјалног старања и Скупштини Црне Горе 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе   

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 
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У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
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у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30.06.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Скупштини Црне Горе: 

 да отклоне суштинску неједнакост према различитим категоријама жена које су 
обухваћене спорним одредбама Закона о социјалној и дјчијој заштити ради заштите 
материнства и подстицају јачању демографских трендова у држави. При томе нужно је 
успоставити одговарајући систем заснован на антидискриминаторном приступу, односно 
легитимности различитог поступања, остваривању одређеног циља у јавном интересу, те 
пропорционалности примијењених средстава у односу на циљ који се жели постићи 
(постицај наталитету и/или природном прираштају); 

 
Скупштини Црне Горе    

 да приликом пројектовања и доношења законодавних аката, Министарству рада и 
социјалног старања код доношења подзаконских аката ради спровођења закона, користе 
анти – дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације који је примијењен и 
у овом мишљењу, као и да установе посебан сензитивни приступ у третману појединих 
рањивих група, које су као такве препознате у домаћем правном поретку и међународном 
уговореном праву. 

 
У мишљењу од 30. 06. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству саобраћаја и 
поморства, да без даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију 
невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за слободан приступ информацијама, број 14/62528-
62531, од  07.03.2014.године и на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, 
У.бр.1690/2015, од 11.03.2016. године. 
 
У мишљењу од 1. 07. 2016. године, Заштитник је препоручио Агенцији за заштиту личних 
података и слободан приступ информацијама, да без даљег одлагања донесе решење по жалби 
Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за слободан приступ 
информацијама, од 26.05.2015. године, изјављеној на рјешење Министарства одрживог развоја и 
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туризма, број УПИ 1201/5-46/4, од 30.04.2015.године и на тај начин поступи по пресуди Управног 
суда Црне Горе У.бр. 2314/15, од 05.02.2016.године. 
 
У мишљењу од 6. 07.  2016.  године, Заштитник је препоручио Основном суду у Котору да без 
даљег одлагања, предузме све процесне радње ради окончања поступка у парничном предмету 
П. 624/16/07.  
 
У мишљењу од 20.07.2016. године, Заштитник је препоручио Општини Будва: 

 да без одлагања предузме све неопходне мјере и радње како би се што прије завршило 
опремање простора опредијељеног за потребе Јавне установе „Дневни центар за дјецу и 
омладину са сметњама и потешкоћама у развоју“ у Будви и исти започео са радом; 

 да се према процјенама потреба локалне заједнице, у сарадњи са релевантним 
партнерима, приступи формирању и других сервиса подршке за дјецу и омладину са 
сметњама у развоју у складу са законом. 

 
У мишљењу од 21.10.2016.године  Заштитник је препоручио надлежним органима локалне 
управе Општине  Колашин; 

 да отклоне посљедице дискриминације учињене по основу претпостављене 
дисциплинске одговорности, здравственог стања и година старости (стажа осигурања) 
намјештеника Службе заштите и спашавања Д. М. М. В. М. С. и М. М.; 

 да у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима врше 
распоређивање службеника, односно намјештеника, на начин што ће у образложењима 
рјешења прецизирати опредјељујуће критеријуме и мјерила сходно којима ће вршити 
избор у аналогним ситуацијама, како би се избјегле ситуације у које су стављене 
намјештенице Р. Р. Г. В. и Н. Ј. путем дискриминаторног понашања заснованог на 
политичком опредјељењу које није оповргнуто у тесту доказивања дискриминације; 

 
Дирекцији за инспекцијски надзор Министарства унутрашњих послова   

 да сходно законским овлашћењима изврши контролни инспекцијски надзор ради 
утврђивања извршења мјера које су субјекту надзора (одговорним у органима локалне 
управе општине Колашин) наређене рјешењима и утврђивања начина заснивања радног 
односа односно именовања, и то у сљедећим субјектима надзора у складу са налазима 
ове Институције: 

  - Служби заштите општине Колашин;  
  - Секретаријату за уређење простора, животну средину и стамбено-комуналне 
     послове општине Колашин; 
  - Служби комуналне полиције општине Колашин; 
  - Служби предсједнице општине Колашин; и 
  - Секретаријату за финансије и општу управу 
 
У мишљењу од 21.10.2016.године Заштитник је препоручио надлежном органу локалне управе у 
Општини Колашин: 

 да отклони посљедице дискриминације и распоређује службенике, односно намјештенике 
на начин што ће у образложењима рјешења прецизирати опредјељујуће критеријуме и 
мјерила сходно којима ће вршити избор у аналогним ситуацијама без дискриминаторног 
основа заснованог на политичком опредјељењу.  

 
У мишљењу од 9. 11. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству одбране да без 
даљег одлагања поступи по рјешењу, бр.806021-3499/15-12, од 10. 3. 2016. године и сагласно 
члану 36 Правилника о рјешавању стамбених потреба у Министаству одбране, бр. 01-5963 од 
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13.11.2007. године закључи уговор са Б. М., из Подгорице и преда једнособан стан на 
коришћење по основу закупа на неодређено вријеме у Подгорици - Стари аеродром, објекат 2А-
4, л-3, поткровље, број 15, површине 41.11м2, најкасније у року од 30 дана од дана пријема овог 
акта. 
 
У мишљењу од 18. 11. 2016. године, Заштитник је препоручио Комисији за стамбене потребе 
предузећа Д.О.О. Чистоћа Главни град Подгорица, да без даљег одлагања поступи по пресуди 
Вишег суда у Подгорици, Гж.бр.4648/12-06, од 28. 11. 2014. године и Одлуци одбора директора 
предузећа Д.О.О. Чистоћа Главни град Подгорица, бр.XВ/15-16890, од 7. 8. 2015. године и у 
новом поступку изврши поновну расподјелу станова по огласу од 22. 3. 2005. године и у складу 
са пресудом и одлуком донесе нову закониту одлуку. 
 
У мишљењу од 1.12.2016.године Заштитник је препоручио Општини Улцињ - ЈП “Водовод и 
канализација”: 

 да  подноситељки приужбе ( и осталим запосленим у Општини Улцињ)  у што скоријем 
року уплати доприносе за социјално осигурање у складу са Законом о социјалном 
осигурању; 

 да Општина Улцињ заједно са Владом Црне Горе, размотри горе изложени проблем и 
предузму све потребне мјере ради отклањања посљедица.  

 
У мишљењу од 15.12.2016.године Заштитник је препоручио: 
Центру за социјални рад Подгорица: 

 да сачини нови сигурносни индивидуални план заштите за жртву у оквиру својих 
овлашћења у року од 8 дана од пријема овог мишљења и исти достави овој институцији 
на увид; 

 да прати спровођење тог сигурносног плана и о томе обавијести ову институцију у року 
од 60 дана од дана сачињавања плана; 

 
Мултидисциплинарном тиму за заштиту од насиља у породици за општину Подгорица 

 да размотри ризике од понављања конфликта и сходно томе направи стратегију за 
поступање у овом предмету у складу са својим овлашћењима а у најбољем интересу 
старијег лица;  

 да по потреби укључује и представнике Заштитника људских права и слобода; 
 
У мишљењу од 24.12.2016.године Заштитник је препоручио Министарству рада и социјалног 
старања и Заводу за социјалну и дјечју заштиту, да без одлагања, обезбиједе неопходне 
предуслове за обављање послова социјалне и дјечје заштите и досљедну примјену Закона о 
социјалној и дјечјој заштити, у дијелу који се односи на поглавља: X-Обављање послова у дјечјој 
заштити; XИ-Лиценца и XИИИ-Регистри. 
 
У мишљењу од 26.12.2016.године, Заштитник је препоручио Министарству унутрашњих послова  
и Управи полиције: 

 да без одлагања предузму мјере за идентификацију и утврђивање одговорности 
полицијског службеника који је дана 24. октобра 2015.године, према грађанину XX 
примијенио неоправдану физичку силу; 

 да Управа полиције обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених 
међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе 
на примјену полицијског овлашћења. 

 



 
66 

У мишљењу од 27. 12. 2016. године, Заштитник је препоручио Министарству унутрашњих 
послова и Управи полиције да без даљег одлагања, поступе по правоснажним пресудама 
Основног суда у Плаву П.бр.275/12, П.бр. 695/14 и П.бр.37/2014 и да у будућем поступању, у 
складу са чланом 57 Устава Црне Горе, одговарају грађанима на њихова обраћања.  
 
У мишљењу од 30. 12. 2016. године, Заштитник је препоручио да Фонд пензијског и инвалидског 
осигурања Црне Горе, без одлагања, изврши правоснажну пресуду Врховног суда Црне Горе  
Рев.бр.761/16 од 14.09.2011.године и подноситељки притужбе додијели стан. 
 
У мишљењу од 30. 12. 2016. године, Заштитник је препоручио Основном државном тужилаштву у 
Бару да без даљег одлагања, предузме све процесне радње ради окончања поступка по 
кривичној пријави у предмету Ктн.бр. 12/14.  
 
У мишљењу од 30.12.2016. године, Заштитник је препоручио Фонду пензијског и инвалидског 
осигурања Црне Горе да изврши правоснажну пресуду Врховног суда Црне Горе Рев.бр.963/11 
од 29.11.2011.године.  
 
Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 30. 06. 2016. године, Министарству 
финансија:  

 да анализира могућност финансирања на равноправним основама, односно нађе модел 
сходно којем би све невладине организације које се баве питањима од значаја за 
очување статуса бораца и његовање традиције на којима се заснива рад борачких 
организација биле изједначене у остваривању права на равноправан приступ средствима 
којима се финансира дјелатност невладиних организација у овој области; 

 да по овом питању у што краћем року спроведе консултације са свим борачким 
организацијама у циљу проналажења оптималног модела финансирања, односно 
уједначавања третмана борачких организација у складу са Уставом Црне Горе и 
законима којима се уређује организовање, начин рада и дјеловање невладиних 
организација. 

 
Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 30.06. 2016. године, Управи за некретнине:  

 да води ажурне евиденције и врши промптни упис грађанско-правног статуса лица 
лишених пословне способности, како због потреба вођења бирачког списка, тако и због 
остваривања других права, односно због правне сигурности правних и физичких лица 
која ступају у правне послове са лицима лишеним пословне способности, те да поступају 
у роковима утврђеним Законом (седам дана од дана насталих промјена); 

 
Државној изборној комисији   

 да до краја спроведе поступак утврђивања релевантних чињеница ради откривања 
евентуалних злоупотреба бирачког права штићеника Завода у претходним изборним 
процесима, на шта се и сама обавезала актом број 141/3 од 17.05.2016.године;  

 
Министарству рада и социјалног старања  

 да води ажурне евиденције и врши промптни упис грађанско-правног статуса лица 
лишених пословне способности, како због потреба вођења бирачког списка, тако и због 
остваривања других права, односно због правне сигурности правних и физичких лица 
која ступају у правне послове са лицима лишеним пословне способности, те да поступају 
у роковима утврђеним Законом (седам дана од дана насталих промјена); 
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Министарству унутрашњих послова 

 да води ажурне евиденције и врши промптни упис грађанско-правног статуса лица 
лишених пословне способности, како због потреба вођења бирачког списка, тако и због 
остваривања других права, односно због правне сигурности правних и физичких лица 
која ступају у правне послове са лицима лишеним пословне способности, те да поступају 
у роковима утврђеним Законом (седам дана од дана насталих промјена); 

 да преиспита постојеће законодавство са становишта остваривања бирачког права и 
слободе гласања у односу на међународне стандарде, а посебно праксу Европског суда 
за људска права; 

 да без одлагања спроведе поступак брисања из евиденције преосталог броја штићеника 
Завода који нијесу брисани (шест лица из овог предмета) и других лица која су лишена 
пословне способности, а исти поступак још увијек није окончан; 

 
Врховном суду и надлежним судовима који поступају у ванпарничним предметима 

 да другим државним органима благовремено достављају рјешења о лишењу пословне 
способности, односно то чине одмах по стицању својства правноснажности сваке 
појединачне судске одлуке. 

  
Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 15.07.2016.године, Управи полиције: 

 да без одлагања, предузме све потребне мјере и радње ради откривања особе/ба 
одговорних за подметање и детонирање експлозивне направе у пословном простору 
подносиоца притужбе; 

 да без одлагања, достави одговор подносиоцу притужбе о поступању по његовом 
захтјеву за безбједоносну процјену;  

 да обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе на примјену 
полицијскиг овлашћења. 

 
Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 27.10.2016.године, Управи полиције: 

 да без одлагања, подносиоцу притужбе X.X, достави одговор на притужбу поднијету 
Управи полиције ЦБ Будва, дана 03.09.2015.године; 

 да без одлагања, предузме мјере за утврђивање одговорности полицијских службеника, 
који су дана 09.09.2015 године, према грађанину X.X. поступали на понижавјући и 
незаконит начин; 

 да обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе на примјену 
полицијскиг овлашћења. 

 
 Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 26.12.2016.године:  
 ЈУ Дому за старе “Бијело Поље”: 

 да убудуће обезбиједи сигурно окружење за све кориснике; 

 да са дужном пажњом спроводи процедуре о мјерама и активностима за спрјечавање 
инцидентних догађаја који могу да угрозе безбједност и живот корисника; 

 да ажурно воде лист праћења ( образац С-ЛП) за сваког корисника; 

 да воде књиге дневних догађаја и активности на осигурању безбједности корисника, 
појединачно за сваког корисника и  

 да спроводе обуке запослених у вези са процјеном и управљањем ризиком;  
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ЈУ Центру за социјални рад за Главни град Подгорица, градске општине Голубовци и Тузи и 
општину Даниловград - Подручна јединица Даниловград:  

 да у свом раду са дужном пажњом приступа процјени подобности сваке особе за 
колективни смјештај и у сарадњи са здравственим установама; 

 да рјешења о признавању права на смјештај у установе доноси у складу са начелом 
добре управе и да садрже све релевантне чињенице и податке са јасним и увјерљивим 
разлозима; 

 Министарству здравља и Министарству рада и социјалног старања, да анализирају 
праксу збрињавања ментално обољелих лица и предузму неопходне радње у циљу 
обезбјеђивања њихове адекватне заштите и заштите грађана, у складу са међународним 
стандардима. 

 
Дјелимично испуњене препоруке дате у мишљењу од 11.10.2016. године; 
ЈУ ОШ Душан Обрадовић”: 

 да у будућем периоду приликом селекције и избора за награду "Ђак генерације" укључи 
све релевантне актере и примијењује јасне критеријуме и правила, поштујући права 
ученика;  

 
Министарству просвјете: 

 да анализира досадашњу праксу избора за "Ђака генерације" у основним школама и 
дефинише јасне критеријуме за одабир ученика генерације који ће се примјењивати у 
свим школама у Црној Гори. 

 
Подсјећамо да и у извјештајној години нијесу испоштоване препоруке из 2015. године, које су 
дате у девет (9) предмета и то: 
  
У мишљењу од 29.06. 2015. године, Заштитник је препоручио Министарству финасија да без 
даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, 
из Подгорице, за слободан приступ информацијама, број 11/30005, од 16. 12. 2008. године и на 
тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, У. бр. 209/2009, од 06. 10. 2009. године. 
 
У мишљењу од 29. 06. 2015. године, Заштитник је препоручио Министарству финасија да без 
даљег одлагања донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, 
из Подгорице, за слободан приступ информацијама, број 11/5909-5910, од 12.10.2011. године и 
на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, У. бр. 1409/11 од 12.07.2011.године. 
 
У мишљењу од 6.10. 2015. године, Заштитник је препоручио „Монтенегро Аирлинес -у“  

 да из МЕДИФ обрасца- љекарски извјештај уклони или измијени питања под редним 
бројем МЕДА05 и МЕДА06 која су дискриминаторне садржине којима се вријеђа 
достојанство особа са инвалидитетом; 

 да уједначи праксу према свим особама са инвалидитетом тј. како онима који су 
корисници упута Фонда за здравство, тако и онима који то нису; и 

 да усклади вођење евиденције и обраду података о личности са важећим прописима и 
стандардима. 

 
У мишљењу од 9. 12. 2015. године, Заштитник је препоручио Комисији за повраћај и обештећење 
Бар да без даљег одлагања, донесе одлуку, на закону засновану, и на тај начин ефикасношћу и 
економичношћу поступка допринесе успијешном и квалитетеном остваривању и заштити права и 
правних интереса странака у поступку, по захтјеву Ј.Д-Ђ. и М.Д-М., из Београда, као потомака 
бившег власника Д. Д., од 26.08.2005. године.  
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У мишљењу од 14.12.2015.године, Заштитник је препоручио Министарству унутрашњих послова 
и Управи полиције: 

 да без одлагања предузму мјере за идентификацију и утврђивање одговорности свих 
полицијских службеника који су, дана 24. октобра 2015. године, према грађанину М. М. 
примијенили прекомјерну физичу снагу и гумену палицу, нанијели му тешке тјелесне 
повреде и оштетили његову имовину; 

 да Министарство унутрашњих послова предузме потребне мјере да се обезбиједе 
предуслови за идентификацију полицијских службеника, у складу са препорукама 
Eвропског комитета за спрјечавање мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања 
или кажњавања /European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment”/ (CPT); 

 да Управа Полиције обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених 
међународних уговора и опште прихваћених правила међународног права, који се односе 
на примјену полицијских овлашћења.  

 
У мишљењу од 28.12.2015.године, Заштитник је препоручио Управи полиције:  

 да без одлагања, предузме мјере за идентификацију и утврђивање одговорности свих 
полицијских службеника, који су дана 24.октобра.2015 године, према грађанину М. Б. 
примијенили физичку силу;  

 да обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе на примјену 
полицијских овлашћења.  

 
У мишљењу од 28.12.2015.године, Заштитник је препоручио Управи полиције:  
 

 да без одлагања, предузме мјере за идентификацију и утврђивање одговорности свих 
полицијских службеника, који су дана 24.октобра.2015 године, према грађанину  Б. В. 
примијенили физичку силу;  

 да обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног права, који се односе на примјену 
полицијских овлашћења. 

 
У мишљењу од 29.12.2015.године Заштитник је препоручио Министарству правде и Управи 
Завода за извршење кривичних санкција: 

 да Министарство правде, у складу са међународним стандардима, пропише правила о 
примјени средстава принуде - везивања ментално обољелих, зависника од опојних дрога 
и других лица у кризним стањима (за вријеме лишења слободе), службено лице које 
наређује или одобрава примјену те мјере, разлоге за прибјегавање мјери, услове за 
примјену, максимално трајање мјере, начин контроле примјене мјере и потребне 
евиденције које прате примјену мјере; 

 да Управа Завода за извршење кривичних санкција обезбиједи примјену међународних 
стандарда и поштује препоруке међународних тијела, које се односе на лица лишена 
слободе и тиме обезбиједи пуно поштовање њихових права. Министарство правде и 
Завод за извршење кривчних санкција су дужни да, у року од 30 дана од дана пријема 
препоруке, Заштитнику људских права и слобода Црне Горе достави извјештај о 
предузетим радњама и мјерама за извршење ове препоруке. 

 
У мишљењу од 31.12. 2015. године, Заштитник је препоручио Скупштини општине Будва 
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 да додатно преиспита правну основаност члана 10 Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Општине Будва 
(“Службени лист ЦГ-Општински прописи”, бр. 15/14), којим је предвиђена ретроактивна 
примјена исте; 

 
Секретаријату за привреду и финансије 

 да додатно преиспита законитост поступања по захтјевима Т. В. (Захтјев бр. 041-02-У-
87/1 од 31.03.2014. године; и Захтјев бр. 041-02-У-101/1 од 07.04.2014. године) и 
захтјевима лица наведених у Закључку предсједника Општине бр. 001-2117/2 од 
05.08.2014. године, те да у горе назначеном року ову Институцију обавијести о исходу и 
предузетим мјерама у циљу отклањања евентуално утврђених неправилности и 
пропуста.  

 
Такође подсјећамо да у извјештајној години није испоштованo пет (5) препорука из ранијег 
периода и то: 
 
Препорука од 13. 02. 2014. године, дата Државној изборној комисији, да без даљег одлагања 
донесе решење по захтјеву Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за 
слободан приступ информацијама, број 13/48235, од 14.05.2013. године, поступи по пресуди 
Управног суда Црне Горе, У.бр. 3156/12, од 29. 03. 2013. године. 
 
Препорука од 13. 02. 2014. године, дата ЈП Радио телевизији Црне Горе, да без даљег одлагања 
донесе рјешење по захтјеву Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, за 
слободан приступ информацијама, број 12/49908, од 4. 12. 2012. године и на тај начин поступи по 
пресуди Управног суда Црне Горе, У.бр. 455/13, од 4. 06. 2013. године. 
 
Препорука од 14. 02.2014. године, дата ЈП Радио телевизији Црне Горе, да без даљег одлагања 
донесе рјешење по жалби Мреже за афирмацију невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, од 
13. 12. 2012. године, и на тај начин поступи по пресуди Управног суда Црне Горе, У.бр. 454/13, од 
21. 06. 2013. године. 
 
Препорука од 23. 09. 2013. године, дата Министарству финансија, да без даљег одлагања 
донесе рјешење по захтјеву за слободан приступ информацијама Мреже за афирмацију 
невладиног сектора - МАНС, из Подгорице, од 24. децембра 2012. 
 
Препорука од 30. 11. 2009. године, дата Главном администратору Општине Жабљак да 
надлежни органи локалне самоуправе и локалне упрaве општине Жабљак без даљег одлагања, 
предузму радње и мјере којима ће се подноситељки притужбе обезбиједити поштова ње права 
на мирно уживање своје имовине, односно стана изнад пролаза поред "Робне куће" у Жабљаку.  
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IV ЗАКОНОДАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТЕ И 
ПРЕДЛОГЕ ЗАКОНА 

 
 
Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 18 и 21 Закона о Заштитнику људских права и 
слобода Црне Горе - да се бави општим питањима од значаја за заштиту и унапрјеђење људских 
права и слобода, да иницира доношење или измјену закона или других прописа ради 
усклађивања са међународно признатим стандардима у области људских права и даје 
мишљење на предлоге закона или других прописа, Заштитник је у извјештајној години дао  двије 
иницијативе за измјену прописа и два мишљења на нацрте и предлоге закона.7 
 

4.1. Иницијатива за измјену и допуну Закона о васпитању и образовању дјеце 
са посебним образовним потребама (члана 30 а) 
 
Иницијатива је дата Министарству просвјете. 
 
Законом о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама („Сл.лист РЦГ“, 
бр.80/04 и „Сл. лист ЦГ“ бр. 45/10),  чланом 30 а, прописано је: 
“Дјетету са посебним образовним потребама у току похађања наставе може се обезбиједити 
асистент у настави, као техничка помоћ у погледу обезбјеђивања приступа образовању и 
образовном постигнућу. 
Комисија одређује рјешењем којој се дјеци обезбјеђује техничка помоћ. 
 
Асистент у настави обавља техничку помоћ, по правилу, као волонтерски рад, у складу са 
посебним законом". 
 
Заштитнику се обратило више родитеља дјеце, којој је додијељена подршка у виду асистента у 
настави, као и организације, које се баве заштитом права дјеце са сметњама у развоју, истичући 
проблем ангажовања асистента у настави у школској 2016/2017 години. 
 
Заштитник је констатовао да је проблем присутан и да не постоји адекватно и одрживо рјешење, 
којим би се обезбиједио приступ образовању и образовним постигнућима дјеце са посебним 
образовним потребама. Оваква ситуација доводи до неизвјесности дјеце, којој је неопходна 
помоћ и подршка асистента у настави, а такође и правне несигурности самих асистената.  
 
Наведеним уставним одређењима, међународним документима и домаћим прописима, право на 
образовање гарантовано је свој дјеци. Утврђене су обавезе државе како би свако дијете имало 
једнак приступ образовању, у складу са његовим образовним потребама и психо-физичким 
могућностима.  
 
Инклузивно образовање подразумијева да сва дјеца треба да добију квалитетно образовање у 
оквиру редовних школа, без обзира на пол, национално, вјерско поријекло, способности и 
здравствено стање. То истовремено указује да школе, као и предшколске установе треба да се 
прилагоде образовним потребама дјеце.  
 
Неспорно је да Министарство просвјете, у циљу унапрјеђења инклузивног образовања, који је 
један од приоритета реформе образовања, предузима мјере и активности усмјерене на 

                                                      
7 Иницијативе и мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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укључивање све дјеце у редовне школе и разреде, како би се одговорило на све њихове 
индивидуалне потребе.  
 
У Стратегији инклузивног образовања у Црној Гори 2014-2018, наводи се да је (у претходних 10 
година) број дјеце са посебним образовним потребама, укључених у основне школе знатно 
повећан, а примјећује се и благи пораст броја дјеце, укључене у предшколске установе. У 
Стратегији је, као једна од слабости, наведена, да подршка ученику у виду асистенције у настави 
није у потпуности дефинисана и стандардизована, да је потребна активнија улога школа у 
организацији и праћењу извођења ове подршке и одржив модел финансирања.   
 
Заштитник је мишљења да је Министарство просвјете дужно да обезбиједи услове и предузме 
све неопходне мјере у остваривању права ученика на образовање међу којима је и право на 
додатну подршку у образовању и васпитању. Имајући у виду да ангажовање асистента у настави 
у образовно-васпитном раду представља вид додатне подршке дјеци из осјетљивих друштвених 
група (дјеци са тешкоћама у развоју), сматрамо да је обавеза Министарства просвјете да 
предузме мјере, да се тој дјеци, без дискриминације, обезбиједи додатна подршка,  када 
надлежна комисија процијени потребу за пружањем ове врсте помоћи и подршке.  
 
Такође, цијенимо, да ангажовање асистената, треба да буде уређено и осмишљено, на начин, да 
је одрживо и да овај вид подршке дјеци не буде условљаван, било каквим дешавањима у 
друштву (избори и сл.). 
 
Полазећи од чињенице да институт „асистент у настави“ већ постоји у законској регулативи, као 
могућност, мишљења смо да треба да постане обавеза, како би свако дијете којем је овај вид 
подршке потребан, добило асистента. Будући, да се васпитање и образовање дјеце са посебним 
образовним потребама, финансира из Буџета Црне Горе и овај вид неопходне подршке 
финансирао би се, такође из Буџета. 
 
Зато сматрамо да је потребно измијенити ставове 1 и 2 наведеног члана тако да гласе: 
 
“Дјетету са посебним образовним потребама, у току похађања наставе,  обезбиједиће се 
асистент у настави, као техничка помоћ, у погледу обезбјеђивања приступа образовању и 
образовном постигнућу. 
Комисија одређује рјешењем којој се дјеци обезбјеђује асистент у настави, као техничка помоћ.” 
 
Став 3 потребно је брисати. 
                                                                       

4.2. Иницијатива за измјену Правилника о условима које морају да 
испуњавају просторије за задржавање лица лишених слободе (члана 2 
Правилника) 
 
Иницијатива је дата Министарству унутрашњих послова. 
 
Правилником о условима које морају да испуњавају просторије за задржавање лица лишених 
слободе ("Службени лист ЦГ", бр. 52/12), чланом 2  прописано је: 
"Површина просторија за задржавање једног лица, без опреме и санитарног дијела, не може 
бити мања од 5 м2, а ако су просторије за задржавање намијењене за више лица, њихова 
површина за свако сљедеће лице мора бити већа за 1 м2.  
Висина просторија за задржавање мора бити најмање 2,5 м. 
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Изузетно од ст. 1 и 2 овог члана, приликом адаптације постојећих просторија за задржавање 
дозвољена су сљедећа одступања: 
1) површина просторија за задржавање може бити мања за највише 15%; 
2) висина просторија за задржавање може бити мања за највише 10%." 
 
Заштитник је сагледавајући цјелокупно стање у просторијама за задржавање Управе полиције, у 
погледу испуњености стандарда Европског Комитета за спречавање мучења (ЦПТ-а), у 
Извјештајима Националног превентивног механизма, установио да један број соба у 
просторијама за задржавање Управе полиције  не испуњава услове у односу на површину и 
димензије, које предвиђају ти стандарди, према којима "просторија намијењена једној особи у 
полицијском притвору пожељно је да има 7 м2, да буде 2 или више метара од зида до зида и 2,5 
м између пода и плафона.” 
 
Европски суд за људска права је такође усвојио овај стандард Eвропског комитета за 
спрјечавање мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавањa, као 
мјеродаван. (У пресуди „Schebet v.Russia”, App.No.16074/07(2008), параграфи 84-96, Суд је 
нашао да је учињена повреда члана 3 Европске Конвенције, када је једна жена задржана 34 дана 
на московском аеродрому Домодедово у ћелији величине 4м2 [........]. Такви услови су, по 
налажењу Суда“ нечовјечни и понижавајући.“; У пресуди “И И v. Bulgaria, 44082/98, 9. јун 2005. 
године, у вези са условима  боравка у притвору, Суд је запазио да је подносилац био притворен 
три дана у ћелији од шест квадратних метара у којој су извјесно била још три до четири 
притвореника. Суд сматра, да услови притвора, којима је подносилац био подвргнут, 
представљају нечовечно и понижавајуће поступање,које је у супротности са чланом 3 Европске  
Конвенције). 
 
У Посебном извјештају о стању просторија Управе полиције за задржавање лица лишених 
слободе, из 2011. године и Годишњем извјештају Заштитника за 2011. годину, Заштитник је 
указао да један број просторија за задржавање не испуњава услове, које је предвиђао, тада 
важећи, Правилник о условима које морају испуњавати просторије за задржавање лица лишених 
слободе ("Сужбени лист РЦГ", број 57/06), па су Управи полиције дате одређене препоруке. 
 
По препорукама Заштитника, датим у наведеним извјештајима, које се темеље на стандардима 
ЦПТ-а није поступљено у односу на димензије и површину просторија за задржавање.  
 
Умјесто уподобљавања просторија са стандардима ЦПТ-а и датим препорукама, донијет је нови  
Правилник о условима које морају да испуњавају просторије за задржавање лица лишених 
слободе ("Службени лист Црне Горе", бр. 52/12, од 12.10.2012. године),  који, иако је ставом 1 
незнатно унапријеђен, додавањем става 3 представља лошије рјешење у погледу 
усаглашености са стандардима Eвропског комитета за спрјечавање мучења, односно  њихово 
дерогирање.  Ако се томе дода чињеница да су просторије за задржавање у ЦБ Подгорица 2010. 
године у поређењу са другим ЦБ и ОБ, у потпуности уподобљене наведеним стандардима, 
сријећемо се са проблемом више - неједнаким условима, односно третманом лица лишених 
слободе у другим ЦБ и ОБ на територији Црне Горе, што је неприхватљиво.   
 
Заштитник је и у Извјештајима НПМ-а за  2014-ту и 2015-ту годину, констатовао да и даље 
велики број просторија за задржавање (осим ЦБ Подгорица) не испуњава услове у погледу 
квадратуре и димензија, које препоручује ЦПТ за полицијске притворе.  
 
Доношењем новог Правилника о условима које морају испуњавати просторије за задржавање 
лица лишених слободе из 2012. године, сам пропис који је уподобљен са стањем на терену, не 
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ослобађа, Министарство унутрашњих послова и Управу полиције од обавезе да се просторије 
уподобе ЦПТ стандардима и да поступе по препорукама  Заштитника, датим у ранијим 
извјештајима.   
 
С тим у вези, по мишљењу Заштитника, одредбе члана 2 Правилника потребно је усагласити са 
међународним стандардима. 
 

4.3. Мишљење на Нацрт Закона о заштити становништва од заразних болести 
- члан 25 
 
Мишљење је дато Министарству здравља. 
 
Заштитник сматра да:  

- се боравак дјеце у предшколским и школским установама - право на њихово 
образовање и васпитање, не може условљавати претходном вакцинацијом;  
-  одредбу члана 27 став 5 Нацрта закона треба брисати; и  
- треба прописати услове и начин рада стручног тима, посебно у случајевима постојања 
медицинских контраиндикација.  

 
Наиме, Нацртом закона о заштити становништва од заразних болести (који је објављен на веб 
порталу тог министарства 05.05.2016. године), поред осталог, чланом 24, установљене су 
посебне мјере за спрјечавање и сузбијање заразних болести, међу којима имунопрофилакса и 
хемиопрофилакса (став 1 тачка 1 овог члана).  
 
Нацртом закона, чланом 27 став 2 тачка 1 прописана је обавезна вакцинација против одређених 
заразних болести: туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља, дјечје парализе, малих 
богиња, епидемијских заушака, рубеле, вирусног хепатитиса "Б" и хемофилуса инфлуенце типа 
"Б", за сва лица одређеног узраста.  
 
Неспорно је овлашћење законодавца да законом пропише мјере здравствене заштите за које је, 
према правилима струке, утврђено да постижу најповољније резултате у спрјечавању ширења 
заразних болести.  Зато Заштитник сматра да ово рјешење треба задржати будући да се ради о  
стручном (медицинском) питању, а које је на истовјетан начин уређено важећим законом.  
 
Међутим, наведеним законом, чланом 27 став 5, предвиђено је да је за боравак дјеце у 
предшколским и школским установама, као и у установама за смјештај дјеце без родитељског 
старања, неопходно да су испуњени услови из става 2 тачка 1 тог члана, осим у случају 
постојања медицинске контраиндикације коју утврђује доктор медицине одговарајуће 
специјалности или стручни тим за контраиндикације.   
 
Полазећи од сложености овог питања, у оквиру области заштите дјечјих права, Заштитник је 
сагледао упоредна искуства земаља окружења и ЕУ и прибавио мишљења Института за јавно 
здравље Црне Горе и Свјетске здравствене организације – Канцеларије за Црну Гору. 
 
Заштитник сматра, да се боравак дјеце у предшколским и школским установама, а тиме и 
њихово образовање и васпитање, не може условљавати претходном вакцинацијом.  
 
Наиме, право на здравље и право на образовање и васпитање су права која су гарантована 
Конвенцијом о правима дјетета УН-а, Уставом Црне Горе и домаћим прописима, те  се полазећи 
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од принципа недјељивости права, не може дати приоритет једном или другом праву, већ је 
потребно успоставити њихову равнотежу. 
 
Дјеца, која нијесу вакцинисана, нијесу болесне особе. Основно образовање је обавезно, а 
условљавањем предшколског и основношколског образовања вакцинацијом, дјеци која нијесу 
вакцинисана, ускраћује се право на образовање и васпитање. Међу правима дјетета, која су 
утврђена Конвенцијом, не постоји хијерархија. Сва су једнако важна, међусобно су повезана и 
недјељива. 
 
Како је Нацртом закона прописана обавезност вакцина, као и казнене одредбе за неизвршавање 
обавеза прописаних законом,  није неопходно и условљавање боравка дјеце у предшколским и 
школским установама као и установама за смјештај дјеце без родитељског старања 
вакцинацијом, јер би то у суштини, значило двоструко санкционисање по истом основу. 
 
У циљу спровођења обавезне вакцинације, треба размотрити и могућност установљавања 
стручног тима, који би на најбољи начин обезбиједио поштовање најбољег интереса дјетета, 
узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, законских старатеља и других 
појединаца, који су правно одговорни за дијете и у обавези су да предузму све законске и 
административне мјере у циљу остваривања тог интереса. 
 
Заштитник је мишљења да је разумљива брига родитеља за своју дјецу, нарочито у времену 
када разне информације постају доступне - почев од изузетно значајних и корисних, па до оних 
које су нетачне и непровјерене.  
 
Такође, Заштитник сматра, да родитељи морају бити обавијештени о свим ефектима 
вакцинације, као и о ризицима по здравље, макар они били и минимални. Иако су, по наводима 
стручњака, из области медицине, озбиљне нежељене реакције након вакцинације веома ријетке, 
ипак неке од њих могу оставити трајне посљедице по здравље и развој дјеце, па родитељи имају 
право да буду упознати и са тим податком. Полазећи од тога, дјеловањем стручног тима, у 
договору са родитељем, односно старатељем, могу се донијети одговарајуће одлуке, а нарочито 
у случајевима када постоји бојазан за ризик од контраиндикација које вакцине могу произвести. 
 

4.4. Мишљење на Предлог Закона о  измјенама и допунама Закона о јавним 
извршитељима  
 
Мишљење је дато Скупштини Црне Горе на Предлог Закона о  измјенама и допунама Закона о 
јавним извршитељима који је утврдила Влада Црне Горе на сједници од 10.11.2016. године, а 
достављено је и Уставном одбору Скупштине Црне Горе, Законодавном одбору Скупштине Црне 
Горе, Министарству правде и Комори јавних извршитеља Црне Горе. 
 
Предлогом Закона о измјенама и допунама Закона о јавним извршитељима, чланом 5, 
предвиђено је да се у Закону о јавним извршитељима  („Службени лист ЦГ“, број 61/11), врше 
сљедеће измјене и допуне: 
" У члану 10 став 1 тачка 3 ријечи: "дипломирани правник", замјењују се ријечима: "завршило 
правни факултет, VII1 ниво квалификације образовања". 
 
Тачка 5 мијења се и гласи: 
"5) које је положило правосудни испит и испит за јавног извршитеља," 
Послије става 1 додају се два нова става који гласе: 
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"Изузетно од става 1 тачка 1 овог члана за јавног извршитеља може бити именовано лице које је 
држављанин чланице Европске уније. 
За јавног извршитеља не може бити именовано лице које је разријешено као јавни извршитељ, 
нотар или државни тужилац.". 
 
Такође, Предлогом Закона, прелазним и завршним одредбама, чланом 78а предвиђено је: 
"Јавни извршитељ именован у складу са Законом о јавним извршитељима („Службени лист ЦГ“, 
број 61/11), који на дан ступања на снагу овог закона не испуњава услове за именовање из члана 
10 став 1 тачка 5 овог закона, дужан је да положи правосудни испит, односно испит за јавног 
извршитеља, у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. 
 
Јавном извршитељу који не положи правосудни испит, односно испит за јавног извршитеља 
престаје извршитељска дјелатност. 
 
Одлуку из става 2 овог члана доноси министар.". 
 
Дакле, Предлогом Закона, чланом 10, став 1 тачка 5  предвиђени су услови, које кандидати за 
јавне извршитеље треба кумулативно да испуне - правосудни испит и испит за јавног 
извршитеља, за разлику од важећег Закона о јавним извршитељима који је ове услове прописао 
алтернативно. Прелазним и завршним одредбама Предлога закона, предвиђено је да је јавни 
извршитељ, именован у складу са Законом о јавним извршитељима, који не испуњава услове за 
именовање сагласно Предлогу закона дужан да положи правосудни испит, односно испит за 
јавног извршитеља, у року од једне године, те да јавном извршитељу који не положи правосудни 
испит, односно испит за јавног извршитеља престаје извршитељска дјелатност. 
 
По мишљењу Заштитника, уколико би Предлог Закона био усвојен ова законска рјешења о 
условима за именовање јавних извршитеља, обавезивала би и јавне извршитеље именоване у 
складу са прописима који су се примјењивали у вријеме њиховог именовања.  
 
Уставом Црне Горе, чланом 147 одређено је да закон  и други пропис  не може имати повратно 
дејство, али да, изузетно, поједине одредбе закона, ако то захтијева јавни интерес утврђен у 
поступку доношења закона, могу имати повратно дејство. Тиме је Устав експлицитно и начелно 
забранио повратно дејство закона и других прописа, али је као изузетак допустио могућност 
одступања од начела забране повратног дејства закона и других прописа и прописао под којима 
је условима оно допуштено. Ти услови су: 1) да повратно дејство могу имати само поједине 
одредбе закона, а не закон у цјелини, и 2) да одступање од забране ретроактивног дејства 
закона оправдава општи интерес. Сагласно томе, општи интерес мора бити утврђен приликом 
усвајања закона, у самом законодавном поступку.  
 
Несумњиво је да се одступање од забране ретроактивности Предлога Закона о измјенама и 
допунама Закона о јавним извршитељима односи само на оне одредбе закона које прописују 
услове за именовање јавних извршитеља, тако да се ретроактивност односи само на једну 
одредбу закона, а не на закон у цјелини. У том смислу задовољен је први услов, под којим се 
одступање од забране ретроактивног дејства закона може сматрати допуштеним. Да би се, у 
конкретном случају, оцијенила допуштеност одступања од начела забране повратног дејства 
закона, потребно је испитати да ли је испуњен и други услов који налаже да одступање од 
наведеног начела оправдава општи интерес. Стога је, кључно питање на које треба одговорити 
управо питање постојања општег интереса, којим се може оправдати одступање од тако важног 
уставног начела, какво је начело забране повратног дејства закона.  
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У образложењу Предлога Закона предлагач закона није навео разлоге који је то општи интерес 
који оправдава да одредбе о новим условима за именовање извршитеља имају ретроактивно 
дејство и односе се и на јавне извршитеље који су већ именовани. С обзиром да се оправдани 
интерес утврђује приликом доношења закона, у самом законодавном поступку, а да законодавни 
поступак није окончан, Заштитник указује да је обавеза предлагача и Скупштине Црне Горе као 
доносиоца закона да оправдају општи интерес, а тиме и ретроактивно дејство наведених 
одредаба Предлога Закона. При томе је нужно испитати да ли је општи интерес који ће се 
евентуално утврдити и дефинисати претежнији од разлога правне сигурности због којих је 
ретроактивност у начелу забрањена. Овакав приступ захтијева сагледавање негативних 
посљедица које повратно дејство прописа прозводи у односу на раније изабране јавне 
извршитеље, посебно у контексту рока који им је остављен за испуњење недостајућег услова. 
 
С тим у вези, Заштитник наглашава да именовање за јавног извршитеља не представља стечено 
субјективно право, јер се ради о извршитељској дјелатности као јавној служби, која је 
истовремено  професионално и искључиво занимање јавних извршитеља, тако да се може 
обављати под условима које закон прописује.  
 
Када је у питању јавна служба, општи интерес налаже да се успостави ваљана равнотежа 
између основних правних принципа и легитимних очекивања лица која ту службу обављају као 
своју професионалну дјелатност. У конкретном случају ради се о правним професионалцима који 
су се опредијелили за обављање извршитељске дјелатности и који су испунили све постављене 
законске услове, како у погледу стручних квалификација, тако и у погледу услова који се тичу 
пословног простора и опреме за рад канцеларије у којој се обавља извршитељска дјелатност те 
и услова у погледу осигурања од одговорности за штету, осигурања просторија и опреме, као и 
предмета који су им повјерени на чување. Иако принцип правне сигурности не искључује 
могућност увођења нових услова које раније именовани јавни извршитељи треба да испуне, да 
би могли да наставе са обављањем извршитељске дјелатности, приликом увођења нових услова 
потребно је имати у виду реално стање и водити рачуна о општем интересу, који подразумијева 
да се извршитељска дјелатност на подручју Црне Горе континуирано и ефикасно обавља.  
 
Због тога је, у том контексту, неопходно процијенити да ли је рок од годину дана за полагање 
правосудног испита, односно испита за јавног извршитеља, реалан и прихватљив. Несумњиво је 
да би овако одређени рок за посљедицу имао да годину дана након усвајања Закона о измјенама 
и допунама Закона о јавним извршитељима велики број јавних извршитеља који не испуне 
прописане услове, престане са обављањем извршитељске дјелатности, што би изазвало штетне 
посљедице и директно повриједило јавни интерес, који се огледа у ефикасном и дјелотворном 
функционисању извршитељске дјелатности, као јавне службе.  
 
Имајући у виду вријеме које је извршитељима објективно потребно за припрему полагања 
правосудног испита, односно испита за јавног извршитеља, а посебно чињеницу да су 
свакодневно радно ангажовани, рок од годину дана је кратко одређен. Заштитник сматра да би 
рок требао бити дужи и примјерен. Уколико би се усвојио рок из Предлога Закона, његовим 
прописивањем били би угрожени не само интереси јавних извршитеља, већ и јавни интерес у 
домену извршитељске дјелатности, чије је обављање од кључне важности за остваривање 
принципа владавине права.   
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V РАД И ДЈЕЛОВАЊЕ ЗАШТИТНИКА У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА, 
ЗАПАЖАЊА, КОНСТАТАЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ 

 
 

5.1. Грађанска и политичка права 
 

5.1.1. Право на суђење у разумном року  
 
Поштовање права на суђење у разумном року, гарантовано чланом 6 Европске конвенције о 
заштити људских права и основних слобода (Европска конвенција), показатељ је ефикасности и 
дјелотворности правосудног система и степена заштите људских права и слобода.  
 
Ово процесно право, зајемчено је Уставом Црне Горе и прописано законима којима се уређује 
организација судске власти, парнични, ванпарнични, кривични и извршни поступак. Међутим, 
законски оквир 
није апсолутна гаранција за стварно остварење овог права у сваком појединачном случају. О 
овоме свједочи и податак да је више од половине случајева који су ријешени у Европском суду у 
Стразбуру садржао нека од питања везана за право на правично суђење из члана 6 Европске 
конвенције. Повреде овог права су најчешћи разлог покретања поступака пред овим Судом, а у 
односу на поступке против Црне Горе, најчешће утврђене повреде права од укупног броја 
пресуда у којима је утврђена повреда8.  
 
Право на суђење у разумном року, као право изведено из основног права на правично суђење, 
представља једно од основних права грађана које је у пракси Европског суда постепено 
развијано и ширено, па је његова јуриспруденција постала најдрагоцјенији извор права у овој 
области. Стога Заштитник своје поступање по притужбама грађана због повреде права на 
суђење у разумном року, поред осталог, темељи и на пракси Европског суда о прихватљивости 
трајања судских поступака. 
 
Члан 6 Конвенције, осим права на суђење у разумном року, обухвата и дуге принципе 
“правичности” као што је право на поступак пред независним и непристрасним судом, право на 
приступ суду и право на правичну и јавну расправу, тако да сви наведени аспекти члана 6 морају 
бити испуњени да би могли говорити о праву на правично суђење. Међутим, по ставу Суда у 
Стразбуру, ово право није апсолутно и одређена ограничења су допуштена, али се тим 
ограничењима, која морају бити оправдана и сразмјерна, не смије довести у питање сама 
суштина права.  
             
Систем процесних права из чл. 6 Европске конвенције темељи се на идеји дјелотворне правне 
заштите. А дјелотворна правна заштита је могућа само ако је правовремена. Позната максима 
да је “одложена правда исто што и ускраћена правда” подсјећа да непотребно одуговлачење 
поступка негативно утиче на права странака и отежава доказни поступак. Зато, Европски суд 
наглашава да прекомјерно трајање судског поступка нарушава дјелотворност и кредибилитет 
правосуђа стварајући правну несигурност код грађана.  
 
У поступању по притужбама на рад судова, Заштитник има у виду да су судови темељ владавине 
права и стуб правне државе и да је право грађана на суђење у разумном року значајно за 
остваривање и заштиту и других људских права. Поштовање права на суђење у разумном року 

                                                      
8 Подаци Заступнице Црне Горе пред Европским судом за људска права у Стразбуру 
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подразумијева систем ефикасног правосуђа у коме је проблем заосталих предмета превазиђен и 
које не ствара нове заостатке. 
 
У извјештајној години примљене су 122 притужбе на рад судова и то: Уставног суда четири (4), а 
на рад редовних судова 118, што представља 13,64 % од укупног броја притужби. У поређењу са 
претходном годином број притужби на редовне судове је већи за 24%. Жене су понијеле 39 
притужби. Поступак је окончан у 121 предмету, и то у 119 из 2016. године и два (2) из претходне 
године(2015), а три (3) предмета су пренешена у текућу годину. 
 
Поступајући по притужбама Заштитник је утврдио: да у 27 случајева није било повреде права, у 
40 случајева није био овлашћен за преиспитивање законитости судских одлука, у 17 случајева 
утврђена је повреда права, која је отклоњена у току поступка, а у девет (9) случајева, такође је 
утврђена повреда права и дато мишљење са препорукама. У 12 предмета подносилац притужбе 
није сарађивао и притужбу није допунио у остављеном року, а ни након тога, у четири (4) случаја 
подносилац је повукао притужбу, у два (2) случаја притужба је поновљена, али нису достављени 
нови докази, у два (2) случаја странке су захтјевале да их Заштитник заступа у поступку, у два (2) 
подносилац притужбе је био упућен на коришћење других правних средстава, јер је оцијењено 
да је то ефикасније. У два (2) предмета након подношења притужбе покренут је судски поступак 
(у једном стечајни а у другом радни спор), у једном (1) случају радило се о очигледној 
злоупотреби права на подношење притужбе и три (3) предмета су ријешена на други начин. 
 
По свом садржају и структури притужбе на рад судова и у овој години највећим дијелом су се 
односиле на повреду права на правично суђење (69). У поређењу са претходном годином број 
ових притужби је готово на истом нивоу, али се запажа благи раст притужби у којима је тражено 
преиспитивање законитости судских одлука (40). 
 
Грађани су се обраћали Заштитнику и путем телефона, и-мејла или непосредним доласком у 
Институцију тражећи савјет и помоћ у вези са поступком пред судовима или Државним 
тужилаштвом. Свима су дати правни савјети или су упућени на коришћење расположивих 
правних средстава у циљу заштите својих права. 
 
У девет (9) предмета, у којима је утврђена повреда права, (која није отклоњена у току нашег 
испитног поступка) дато је мишљење са препорукама да се у одређеном року предузму мјере 
ради отклањања утврђених повреда. Препоруке су дате основним судовима седам (7) и 
Државном тужилаштву двије (2). У неким предметима, у којима није утврђена повреда права на 
суђење у разумном року, указано је да су поједине фазе поступка трајале дуго и да судови или 
тужилаштва треба више пажње да посвете ефикасности поступка, како би се у даљем току 
поступка спријечила могућност да дође до повреде права на суђење у разумном року.   
 
Заштитник и у овом извјештају указује да дуго трајање судских спорова, нарочито оних за које је 
прописано хитно поступање, изазива код грађана неповјерење у судски ситем и забринутост због 
предугог чекања на коначан исход поступка и трошења матријалних средстава. Ово посебно 
добија на значају када су у питању спорови о заснивању или престанку радног односа, спорови 
поводом остваривања права на зараду и друга примања, гдје се одлучује о егзистенцијалним 
питањима.  
 
У два(2) случаја утврђена је повреда права на суђење у разумном року у радним споровима, за 
чије рјешавање закон прописује хитно поступање, а сагласно начелу хитности суд је био дужан 
да благовремено поступа и води рачуна о роковима за спровођење процесних радњи. 
Подсјећамо да према пракси Европског суда, дјелотворно рјешавање радних спорова захтјева 
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свеобухватан и проактиван приступ управљању предметима и такав приступ мора обухватити 
све фазе поступка које почињу од дана подношења тужбе до коначног рјешавања предмета.  
 
Поступајући по притужбама на рад судова, запажа се да поступци пред првостепеним судовима 
трају значајно дуже, у односу на другостепени поступак и да се у одређеним предметима више 
пута укидају првостепене одлуке, а предмети враћају на поновно суђење. Вишеструко укидање 
пресуда и враћање предмета на поновни поступак у истом предмету, изазива незадовољство 
странака и поткопава дјелотворност и кредибилитет правосуђа. Неприхватљиво је да се 
предмети више пута враћају на поновни поступак и одлучивање, поготово ако се ради о 
предметима из ранијих година. 
 
У поступању по притужбама, такође је запажено да поједине судије поступак у једној правној 
ствари не посматрају као цијелину, већ сматрају да је он завршен када донесу одлуку, губећи из 
вида да је та одлука касније укинута и предмет враћен на поновни поступак. Подсјећамо да је 
према пракси Европског суда, суд дужан да води рачуна о укупном трајању судског поступка, јер 
се код утврђивања повреде права на суђење у разумном року судски поступак у једној правној 
ствари посматра као цјелина. Такође, Европска комисија у Извјештају о напретку за 2016. годину 
констатује да судови успијевају да се носе са приливом предмета, међутим, да цјелокупна 
дужина поступка од покретања поступка до правоснажне пресуде и број заосталих предмета 
пред неким судовима и даље представљају разлог за забринутост.  
 
У својим изјашњењима судови су као разлоге за дуго трајање поступака у највећем броју 
случајева наводили одсуство судећих судија због боловања, престанка функције, промјене 
судећег судије, дуго трајање судског вјештачења, неиспуњења процесних услова за одржавање 
рочишта због немогућности да се уручи позив за рочиште, недолазак странки, недолазак 
вјештака и др. Подсјећамо, да према пракси Европског суда, неки од ових разлога, а посебно 
понашање странака у поступку, могу бити прихватљиви, а што суд, иначе, цијени у сваком 
појединачном случају. 
 
Према подацима Врховног суда Црне Горе, судови у Црној Гори, изузев судова за прекршаје, у 
2016. години имали су у раду укупно 130.776 предмета, а ријешили су 90.537 или 69,23% 
предмета, док је остало неријешених 32.313 или 24, 71%. У поређењу са претходном годином 
прилив предмета био је већи за 6,13%, али је већи и број неријешених предмета за 2,45%. Што 
се тиче старих предмета, судови имају програме рјешавања ових предмета и о њима воде 
посебне евиденције. Број заосталих предмета тзв. “црвених омота” на крају године је 3.214 или 
0,48 % по глави становника. 
 
Као што смо у ранијим извјештајима наводили, Законом о заштити права на суђење у разумном 
року, остварује се судска заштита права на суђење у разумном року, као и правично 
задовољење због повреде овог права. Овим законом, који је ступио на снагу 21. децембра 2007. 
године, успостављена су два правна средства и то: захтјев за убрзање поступка - контролни 
захтјев и тужба за правично задовољење. Имајући у виду значај овог Закона са аспекта заштите 
права на суђење у разумном року и у овом Извјештају осврнућемо се на његову примјену.  
 
Према подацима Врховног суда, у 2016. години поднешено је 248 контролних захтјева (115 у 
2011, 268 у 2012, 56 у 2013, 310 у 2014, 261 у 2015. години). Из ових података евидентан је раст у 
подношењу контролних захтјева до 2014. године. У посљедње двије године биљежи се благи пад 
поднешених контролних захтјева, што може бити узроковано повећаним растом ажурности 
судова и смањењењем заосталих предмета (старијих од 3 године). 
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У 2016. години од укупног броја (248) контролних захтјева ријешено је 219, од чега је пет (5) 
одбачено, 12 одбијено као очигледно неосновани, 112 одбијено као неосновани, а 33 је ријешено 
на други начин. У 22 предмета захтјеви су усвојени, а по 34 захтјева поступак је ријешен 
обавјештењем странки да ће се у року од четири (4) мјесеца поступити у предмету или донијети 
одлука, а по једном захтјеву странка је обавијештена да је одређен рок за предузимање 
процесних радњи. Према овим подацима евидентно је да је мали број захтјева који су усвојени, 
свега 10%, а да је у 15,52% захтјева странка обавјештена да ће се у року од четири (4) мјесеца 
поступити у предмету или донијети одлука.  
 
Иако су у малом броју случајева контролни захтјеви усвојени, охрабрије став Европског суда 
изнијет у предметима Вукелић против Црне Горе9 и Бујковић против Црне Горе10 да “и поред 
случајева у којима је исход по контролном захтјеву прилично нејасан, Суд сматра да контролни 
захтјев мора, кад год је доступан у складу са релевантним законодавством, да се сматра 
дјелотворним правним лијеком сходно члану 35 став 1 Конвенције, у односу на све предсавке 
предате против Црне Горе, након 4. 09.2013. године.” 
 
Када су у питању тужбе за правично задовољење, Врховни суд Црне Горе је у 2016. години 
примио 50 тужби (25 у 2011, 65 у 2012, 45 у 2013, 53 у 2014 и 35 у 2015. години). Одлучено је по 
48 тужби. Утврђена је повреда права и досуђена је накнада у 21 предмету,  тужба је одбачена у 
18 случајева, а у осам (8) предмета тужбени захтјев је одбијен, док је по једној тужби  одлучено 
на други начин.  
 
На име накнаде за правично задовољење, због повреде права на суђење у разумном року за 
2016. годину, укупно је досуђено 24.000€ ( 49.000  за 2015.годину, 34.600€ за 2014.годину, 
24.800€ за 2013. годину и 43.900€ за 2012.годину). Према овим подацима можемо утврдити да је, 
у односу на претходну годину, поднијет већи број тужби за правично задовољење, усвојен је 21 
тужбени захтјев (6 мање него у  2015.години), а досуђена су готово упола мања средства за 
накнаду поводом повреде права на суђење у разумном року. Стога, сматрамо да је неопходно 
одредити критеријуме за утврђивање висине накнаде за правично задовољење, како не би било 
одступања у досуђеним износима у оним предметима у којима судови у истом временском 
периоду нису предузимали процесне радње, а тиме би се успоставила и јединствена судска 
пракса када су у питању ове накнаде.    
 
Наведени подаци показују да је успјех странака које су користиле тужбу за правично 
задовољење готово половичан (43,70%). Међутим, значајно је нагласити да је Европски суд 
заузео став у пресуди Вучељић против Црне Горе11, да се тужба за правично задовољење може 
сматрати дјелотворним правним средством од 17.новембра 2016.године и да се показало да се 
може остварити адекватна накнада за повреду права на суђење у разумном року. 
 
Имајући у виду став Европског суда, у погледу дјелотворности контролног захтјева и тужбе за 
правично задовољење, произилази да се коришћењем ових, Законом установљеним правних 
средства, може заштити право на суђење у разумном року, на националном нивоу, не само 
формално, већ и суштински. С тим у вези, неопходно је подстицати активно учешће свих 
странака у поступку у коришћењу средстава за отклањање повреда права на суђење у разумном 
року, промовисати ова правна средстава и информисати грађане како могу да убрзају судски 
поступак и добију накнаду за правично задовољење у случају постојања повреде права на 
суђење у разумном року. Такође, неопходна је континуирана едукација судија, а нарочито 

                                                      
9 Пресуда Вукелић против Црне Горе, бр.58258/09 од 04.јуна 2013. године, став 85 
10 Пресуда Бујковић против Црне Горе, бр. 4008/08 од 10.марта 2015. године, став 26 
11 Пресуда Вучељић против Црне Горе, бр.59129/15 од 17.11.2016.године, став 30 
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предсједника судова. У погледу коришћења ових правних средстава за заштиту права на суђење 
у разумном року, неопходна је едукација и адвоката.  
 
Када се ради о извршавању судских одлука, указујемо на два случаја у којима пресуде нису 
извршене, у једном случају ни након 10 година, а у другом ни након четири(4) године од дана 
правоснажности. У оба случаја Заштитник је утврдио повреду права и дато је мишљење са 
препорукама Фонду ПИО и Министарству унутрашњих полова - Управи полиције, али није 
поступљено ни по нашим препорукама. У мишљењима смо указали на став Европског суда да, у 
смислу члана 1 Протокола бр. 1 уз Европску Конвенцију, немогућност странке да на вријеме 
издејствује извршење пресуде у своју корист, представља мијешање у право на мирно уживање 
имовине, као и да се неизвршење судских одлука у разумном року посебно квалификује као 
повреда права на приступ суду, и да је обавеза државе да организује систем и обезбиједи 
прописе и услове за ефикасно извршење пресуда, без непотребног одлагања12. Благовременим 
извршењем судских пресуда штити се правни поредак и јача повјерење у правосудни ситем.  
 
И Европска комисија у Извјештају о напретку Црне Горе за 2016. годину указује да је извршење 
одлука у области грађанског и управног права и даље проблематично и да је, упркос смањењу 
броја предмета због увођења система јавних извршитеља 2014. године, број заосталих 
предмета, нарочито када је ријеч о старим предметима извршења, и даље прекомјеран.  
  
Када је у питању примјена Закона о бесплатној правној помоћи, који има за циљ да обезбиједи 
правну једнакост и доступност суда грађанима слабијег имовног стања, према подацима 
Врховног суда у 2016. години судовима је поднијето 769 захтјева за бесплатну правну помоћ (427 
у 2012.години, 564 у 2013. години, 700 у 2014. години и 761 у 2015. години). Судови су усвојили 
637 захтјева, одбијен је 71 захтјев, одбачено је 10 захтјева, а поступак је обустављен у 19 
предмета. Заштитник запажа да је и у овој извјештајној години највећи број захтјева за бесплатну 
правну помоћ поднијет судовима у Подгорици (287) и у Рожајама (137). Ово право највише су 
користиле особе слабог имовног стања и корисници материјалног обезбјеђења породице. Лица 
са инвалидитетом су поднијела 51 захтјев, а жртве кривичног дјела насиља у породици 41. На 
име бесплатне правне помоћи, из Буџета је укупно исплаћено 156.206,76€. 
 
Из ових података је видљиво, да из године у годину расте број захтјева за пружање бесплатне 
правне помоћи, што свакако може бити резултат и значајних активности које су спроведене у 
циљу промоције права на бесплатну правну помоћ, те едукацијама носилаца павосудне функције 
и адвоката.  
 
Измјенама Закона о бесплатној правној помоћи у 2015. години дијелом је унапријеђен систем 
пружања бесплатне правне помоћи. Међутим, и у овом Извјештају указујемо, да закон не 
обухвата заступање у управним стварима и да не препознаје жртве мучења или злостављања и 
жртве дискриминације, што није у складу  са утврђеним стандардима и праксом Европског суда. 
Такође, Заштитник сматра да систем бесплатне правне помоћи треба унаприједити и у дијелу 
успостваљања критеријума и индикатора за праћење квалитета пружања правне помоћи и 
одговорности адвоката за неквалитетно пружање бесплатне правне помоћи или неосновано 
одбијање пружања правне помоћи, које још увијек није законом уређено и зависи искључиво од 
иницијативе странака. Ово посебно имајући у виду да се из Буџета судства значајна финансијска 
средства одвајају за пружање правне помоћи. 
 

                                                      
12Пресуда Бурдов в. Руссиа, 7. мај 2002, ст. 35 и Пини и други против Румуније, бр. 78028/01 и 78030/01, ст. 174-
189 
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Заштитник запажа да је у извјештајној години порастао број притужби у којима су подносиоци, 
незадовољни судским одлукама, тражили од Заштитника да преиспита законитост тих одлука 
(40) и да се укључи у судски поступак кроз давање мишљења о предмету спора. У наведеним 
случајевима, будући да законитост судских одлука и поступака који су им претходили, могу 
оцјењивати само судови више инстанце или Уставни суд, подносиоци притужби су упућивани на 
коришћење редовних или ванредних правних средстава пред надлежним судовима (у 
случајевима у коијима ова средства нису искориштена и нису протекли рокови), указујући на 
уставно начело независности и  самосталности и судова.  
 
У извјештајној години грађани су се у три(3) случаја жалили Заштитнику, на дуго трајање 
поступка по уставној жалби пред Уставним судом Црне Горе. До окончања рада на овом 
Извјештају, Уставни суд Црне Горе није објавио податке о броју примљених, ријешених и 
неријешених уставних жалби у 2016. години. Подсјећамо да је према подацима тог Суда из 
Извјештаја за 2015. годину, било у раду 1109 уставних  жалби, које чине 92% укупног броја 
предмета. Одлучујући по уставним жалбама Уставни суд је донио: 464 одлуке и 374 рјешења, од 
којих је 15 одлука о усвајању уставне жалбе, 449 одлука о одбијању уставне жалбе, 374 рјешења 
о одбацивању уставне жалбе и два (2)рјешења о обустављању поступка по уставној жалби.   
         
Према подацима Уставног суда, у 2015. години запажа се раст броја уставних жалби (1109), у 
односу на претходну годину (772), а нарочито оних којима се оспоравају појединачни акти судова 
због повреде права на правично и јавно суђење (388 предмета, а у 2014. години 217 предмета). 
Уставне жалбе чиниле су 92% примљених предмета (норматива и сукоб надлежности 8%). С тим 
у вези, подсјећамо да је 26. фебруара 2015. године, у циљу постизања веће ефикасности 
уставне жалбе као посљедњег правног средства за заштиту људских права донијет нови Закон о 
Уставном суду, којим су уведене новине које се односе на предмет и поступак одлучивања по 
уставној жалби. Са аспекта заштите људских права, веома значајна новина је да се уставна 
жалба може поднијети и због повреде која настаје нечињењем, а прописани су и рокови за 
подношење уставне жалбе у ситуацијама кад је повреда учињена нечињењем. Ова нова 
законска рјешења дају предуслове за унапрјеђење поступања по уставним жалбама и 
обезбијеђење веће дјелотворности уставне жалбе као правног средства које обезбјеђује заштиту 
људских права. Европски суд за људска права, у предмету Сиништај и други против Црне Горе 3. 
новембра исте године, је констатовао да се уставна жалба у Црној Гори у принципу може 
сматрати дјелотворним правним средством, од 20.марта 2015. године, што значи да је 
исцрпљивање овог правног средства пред Уставним судом Црне Горе услов за обраћања 
Европском суду за људска права. 
 
Међутим, иако постоје законска ограничења за подношење уставне жалбе, запажамо да је њихов 
број велики. Такође, Европска комисија у Извјештају о напретку за 2016. годину констатује да 
ефикасност Уставног суда треба да се унаприједи да би се могао носити са заосталим 
предметима и повећаним приливом уставних жалби и како би могао да рјешава предмете у року 
од 18 мјесеци, који је прописан Законом.  
  
Према подацима Канцеларије заступника Црне Горе пред Европским судом за људска права13, у 
2016. години Европском суду је против Црне Горе поднијето 165 представки. Донијете су двије 
(2) пресуде у којима је утврђена повреда права, а у три (3) случаја одлуком је утврђена 
неприхватљивост представке.  Охрабрује чињеница да је у периоду од 2012. до 2015. године 
закључено пет (5) пријатељских поравнања, а да се у 2016. години тај број повећао на 16, што 

                                                      
13 Подаци изнијети на састаку Пододбора за правду, слободу и безбједност (14.03.2017.г.) 
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свакако доприноси бољој међународној репутацији државе са аспекта поштовања људских права 
и слобода.  

 
И у извјештајној години, поједини грађани су се жалили на рад адвоката, изражавајући своје 
незадовољство и указујући на то да своје властодавце не обавјештавају о радњама које су 
предузимали у поступку или које намјеравају да предузимају, на несавјесан рад и висок износ 
наплаћених адвокатских услуга и др. Заштитиник је у овим случајевима упућивао подносиоце 
притужби да се обрате Адвокатској комори Црне Горе.  
 
Адвокатска комора је доставила податке о броју поднијетих притужби на рад адвоката и о 
спроведеним дисциплинским поступцима у 2016. години. Према овим подацима поднијето је 56 
дисциплинских пријава против адвоката, од којих је рјешено 37 или 66%. Дисциплински поступак 
је покренут у два (2) случаја, један је окончан и изречена је новчана казна, а у другом је поступак 
у току. Дисциплински тужилац је остале пријаве одбацио као неосноване или застарјеле. На 
основу ових података, евидентно је да је од укупног броја  дисциплинских пријава, дисциплински 
поступак покренут само у два случаја, што је обесхрабрујуће и показатељ је занемарљивог 
успјеха грађана који су поднијели пријаву на рад адвоката. Заштитник подсјећа да је адвокатура 
независна и самостална професија, која пружа правну помоћ и има значајну улогу у заштити 
људских права. Зато је неопходно да Адвокатска комора више пажње посвети јачању 
одговорности адвоката и охрабри грађане да пријаве кршење Кодекса професионалне етике 
адвоката. 
 
Примјери: 
  
1) Опис случаја: О.В. из Подгорице, поднијела је притужбу на рад Основног суда у Подгорици, због 
одуговлачења поступка и злоупотребе процесних овлашћења у два парнична предмета, наводећи: да 
се у обје парнице ради о радном спору који траје од 2012. године поводом отказа истог Уговора о раду 
и Анекса уговора о раду из 2010. године, а на основу двије различите одлуке послодавца; да је као 
тужиља, у парничном поступку поднијела захтјев за спајање ових праница, али да је Суд, и поред 
ургенција игнорисао њен захтјев, ускраћујући јој ово процесно право, а да се тим поводом обраћала и 
Судском савјету.14 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио повреду права на суђење у разумном року и дао препоруку 
Основном суду у Подгорици да без даљег одлагања, предузме све процесне радње ради окончања 
поступака у парничним предметима. Такође, указао је да је првостепени суд у овом случају могао више 
пажње посветити начелу процесне економије, које обавезује судију да у руковођењу поступком 
предузима све законом прописане радње да се поступак заврши у примјереном року и са што мање 
трошкова. Ово посебно имајући у виду да против рјешења о спајању поступка није дозвољена посебна 
жалба и да незадовољна странка нема могућност преиспитивања ове одлуке од стране више 
инстанце, све до доношења првостепене одлуке, а имајући у виду да се у конкретном случају радило о 
истовјетним странкама у поступку и о истом правном основу. У оба парнична поступка радило се о 
отказу истог Уговора о раду број XXX и Анекса уговора о раду број XXX, по основу двије различите 
одлуке истог послодавца, са истим чињеничним и доказним основом.  
 
2) Опис случаја: С.Н. из Графинга- СР Њемачка, поднио је притужбу на рад Основног суда у Котору и 
Вишег суда у Подгорици, због повреде права на суђење у разумном року у предмету П.бр.XX, наводећи: 
да се пред Основним судом у Котору и Вишим судом у Подгорици 15 година води парнични поступак и 
да се предмет трећи пут налази у Вишем суду, због одлучивања по жалби од дана 16.06.2015. године.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је поступањем Основног суда у Котору, подносиоцу 
притужбе, повријеђено право на суђење у разумном року. Наиме, Основни суд у Котору је у наведеном 

                                                      
14 http://www.ombudsman.co.me/docs/1486045747_02062016-preporuka-v.pdf 
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предмету одлучивао три пута и поред донесених одлука, поступак у цијелини дуго трајао, због чега је 
Заштитник дао препоруку Суду да без даљег одлагања, предузме све процесне радње ради окончања 
поступка у овом парничном предмету. 15 
 
3) Опис случаја: М.С. је поднио притужбу на рад Министарства унутрашњих послова - Управе 
полиције, због неизвршавања три правоснажне судске одлуке Основног суда у Плаву, којима му је 
утврђено право на накнаду за одвојени живот и путне трошкове, наводећи: да се већ четири године 
неизвршавају судске одлуке; да се више пута обраћао Министарству унутрашних послова и 
достављао Информацију о неспровођењу правоснажних судских одлука, али да никада није добио 
одговор од Министарства. 
 
Исход случаја: Заштитник је у конкретном случају утврдио повреду права, односно да је притужба 
М.С. основана и да Министарство унутрашњих послова – Управа полиције није поступило по 
правоснажним пресудама Основног суда у Плаву, и дао препоруку да без даљег одлагања, поступе по 
правоснажним пресудама Основног суда у Плаву и да у будућем поступању, у складу са чланом 57 
Устава Црне Горе, одговарају грађанима на  њихова обраћања.16  

 

5.1.2. Право на правично и непристрасно одлучивање у правним поступцима пред 
органима власти 
 
Заштитник људских права и слобода Црне Горе је у извјештајној години имао у раду 124 
притужбе (једна пренешена из претходне године), које су се односиле на повреду права на 
правично и непристрасно одлучивање у правним поступцима пред органима јавне управе. 
 
У поређењу са претходном годином повећан је број ових притужби за 56,91%. 
 
Мушкарци су поднијели 88 притужби, жене 30 притужби, једну (1) притужбу је поднијела група 
грађана. У четири (4) случаја поступак је покренут по сопственој иницијативи. 
 
Поступак је окончан у 121 предмету. 
 
Подносиоци притужби су се жалили на дужину трајања управног поступка, ћутање 
администрације и непоступање органа у законским роковима. Указивали су да управни поступци 
неоправдано дуго трају, да се не поштују законом утврђени рокови, да надлежни органи 
непоступају по њиховим захтјевима, жалбама, на дуготрајност поступака и одлучивања у другом 
степену, вишеструко поништавање првостепених аката и враћање предмета првостепеном 
органу на поновно одлучивање (тзв. "пинг понг" одлучивање), непрофесионално поступање 
службеника, упућивање странака од једног до другог органа, недјелотворност у раду и кршење 
процесних одредаба којима је регулисан управни поступак, кршење принципа помоћи неукој 
странци. Такође су изражавали незадовољство одлукама надлежних органа јавне управе 
оспоравајући њихову законитост. 
 
У поступањима по притужбама Заштитник је запазио да по појединим захтјевима поступци 
неоправдано дуго трају и да органи јавне управе не поштују законом утврђене рокове за 
одлучивање. Често се дешава да другостепени органи јавне управе више пута поништавају акте 
првостепених органа у одређеној правној ствари и предмет враћају на поновни поступак и 
одлучивање. У поновном поступку првостепени орган често не отклања повреде права на које му 
је указао другостепени орган или истрајава на свом ставу и доноси скоро истовјетно рјешење 

                                                      
15 http://www.ombudsman.co.me/docs/1486131288_06072016-prepeoruka-sn.pdf 
16 http://www.ombudsman.co.me/docs/1486131779_27122016-preporuka-ms.pdf 
 

http://www.ombudsman.co.me/docs/1486131288_06072016-prepeoruka-sn.pdf
http://www.ombudsman.co.me/docs/1486131779_27122016-preporuka-ms.pdf
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или другостепени орган јавне управе не поступи или дјелимично поступи по пресуди Управног 
суда Црне Горе па су странке ради заштите својих права принуђене да се у вези исте правне 
ствари више пута обраћају тужбом Управном суду ради заштите својих права. Због тога странке 
у управном спору неријетко захтијевају да Суд мериторно одлучи о предмету спора. 
 
Све ово указује да органи јавне управе не обезбјеђују ефикасну заштиту права и на закону 
заснованих интереса грађана и правних лица.  
 
Заштитник и у овом извјештају указује да управа као "сервис грађана" треба да обавља управне 
послове у складу са правилима о добром и уредном вршењу управе (правила добре управе), а 
неправилности које су супротне тим правилима, као што су неблаговремено поступање и 
спорост, непоступање по одлукама другостепеног органа или правним схватањима Управног 
суда, неизвршавање правоснажних и коначних одлука од стране органа управе, одсуство 
међусобне сарадње између органа у поступку остваривања или заштите права грађана, морају 
бити спријечене и елиминисане.  
 
Заштитник подсјећа да принцип добре управе је принцип рада савремене јавне управе, којим се 
тежи да грађанима пружи већу сигурност у њиховим односима са управом, односно њеним 
службеницима, тако што се успостављају додатна правила и принципи понашања управе према 
грађанима, која свој положај усмјерава ка њима и остваривању њихових права и правних 
интереса, јер је у демократском друштву грађанин "врховни господар". Зато се у једној правној 
држави не тражи само законитост поступања јавне управе већ и праведно и добро поступање 
управе, која је антипод њеног лошег поступања. 
 
Заштитник запажа да су у Црној Гори и даље веома чести случајеви у поступању и пракси органа 
јавне управе који нијесу у складу са принципима добре управе.  
 
Заштитниик и у овом извјештају наглашава да су огани јавне власти дужни да поступају и 
предузимају мјере у оквиру своје надлежности у законом прописаном року. Стандард добре 
управе не дозвољава нечињење и пасивност, спорост у поступању, игнорисање права грађана, 
већ тражи активан, ангажован став органа управе према обављању послова из свог дјелокруга и 
законито вршење тих послова. Невршење послова и радњи из дјелокруга своје надлежности или 
неблаговремено вршење послова ствара правну несигурност, отежава правни положај грађана и 
крши њихова права.  
 
Понашање државне управе треба да буде транспаретно и отворено. Транспаретност и 
отвореност штите јавни интерес и смањују могућност злоупотребе и корупције. 
 
Заштитник сматра да Влада Црне Горе треба да предузме конкретне активности ради подизања 
свијести запослених о принципима добре управе и успостављања ефикасног система 
одговорности запослених у јавном сектору, због неблаговременог, незаконитог рада и кршења 
права грађана. 
 
Док год јавна управа не постане функционално, организационо и информатички повезана, а 
њени службеници стручни, високо мотивисани и још више одговорни за свој рад, незаконитости и 
пропусти у раду јавне управе биће бројни, незадовољство грађана свакодневно, а управни 
поступак изузетно дуг и скуп.   
 
Модерна јавна управа мора бити обликована као институција која од својих чланова захтијева 
одређени ниво професионалности и интегритета, који морају да задовоље извјесне законске 
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услове који им омогућавају да дјелотворно извршавају своје функције и надлежности на 
одговарајући и законит начин. Запошљавање и унапрјеђење које је засновано на заслугама 
значи одабир најбољих одговарајућих кандидата као и елиминисању протекције и пристрасности 
у кадровском попуњавању државне управе. 
 
Раздвајање јавне од приватне сфере, раздвајање политике од управе, развијање појединачне 
одговорности државних службеника, довољна сигурност у погледу сталности запослења, 
стабилност и ниво зарада, као и јасно дефинисана права и обавезе државних службеника, 
запошљавање и напредовање на основу заслуга су услови који доприносе вриједностима на 
којима се заснива професионална државна служба. 
 
Подаци Управног суда Црне Горе и за 2016. годину најсликовитије говоре о законитости и 
квалитету рада јавне управе. У извјештајној години Управном суду Црне Горе поднијета је 4691 
тужба, док је из 2015. године пренијето 2158 тужби, тако да је Суд укупно имао у раду 6849. 
предмета. Од укупног броја  ријешено је 4132 предмета од којих је у 2075 предмета или 50,21% 
пресудом поништен управни акт. У 310 или 7, 5% предмета наложено је доношење рјешења 
(због ћутања управе). 
 
Дакле, у поступању по тужбама Управни суд је у 2385 случајева или 57,71% утврдио 
незаконитост управних аката и поступања од стране органа јавне управе (државне и локалне), 
што је разлог за озбиљну забринутост.  
 
У поређењу са 2015. годином у којој је Управни суд у 1665 случајева или 51,23%, утврдио 
незаконитост управних аката и поступања од стране органа јавне управе, евидентно је да је у 
извјештајној години забиљежен раст незаконитих управних аката и поступања јавне управе за 
6,48 % што је додатни разлог за озбиљну забринутост.  
 
У извјештајној години настављен је процес реформе државне управе. Усвојена је Стратегија 
реформе јавне управе у Црној Гори 2016-2020. године, која обухвата цјелокупан систем јавне 
управе (државна управа, локална самоуправа и организације са јавним овлашћењима, 
организације са властитим правним субјективитетом, које врше одређене управне послове на 
основу овлашћења датог законом или на основу закона). У периоду имплементације Стратегије 
очекује се даље усклађивање законодавног оквира са стандардима ЕУ, док ће према стратегији 
главни акценат реформе бити усмјерен на имплементацији усвојеног законодавног оквира и 
суштинским промјенама у свакодневној пракси јавне управе. Један од изазова у спровођењу 
реформе јавне управе је обезбјеђивање тијесне кординације носиоца активности, праћење и 
оцјена резултата реализованих мјера. 
 
 Иако су се кроз указивања Заштитника на одређене проблеме у погледу ефикасности и 
квалитета рада органа јавне управе десили одређени позитивни помаци од значаја за 
остваривање људских права грађана, Заштитник сматра да још није остварена суштинска 
промјена начина рада јавне управа и њеног односа према грађанима. Она је и даље спора, 
недовољно одговорна и недовољно мотивисана.  
 
У поступањима по притужбама запажа се да су органи јавне управе у највећем броју случајева 
по пријему захтјева од стране Заштитника за изјашњење на наводе из притужи схватили да су 
учинили пропусте који су доводили до кршења права грађана и обавјештавали Заштитника да су 
те пропусте, односно повреде права отклонили. На овај начин органи јавне управе показали су 
спремност за сарадњу са Заштитником у остваривању његове надзорне и корективне функције. 
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Нажалост било је и случајева да су органи игнорисали захтјев Заштитника за изјашњење на 
наводе из притужби не изјашњавајући се и неизражавајући свој став о основаности притужби. У 
овим случајевима Заштитник је био принуђен да понавља захтјев за изјашњење (ургенције)17  
што је свакако негативно утицало на ефикасност поступка и да у оним случајевима у којима није 
достављено изјашњење ни након ургенције заузме свој став и да мишљење на основу података 
са којима је располагао.     
 
У 22 случаја није утврђена повреда права. У 14 случајева повреда права је отклоњена у току 
испитног поступка. У 10 случајева је утврђена повреда права ( која није отклоњена у току 
поступка) па су дата мишљења са препоруком. У 31 случај притужбом је тражено преиспитивање 
законитости управних аката и одлука Управног суда, или заступање и предизимање радњи у 
управном поступку. У 10 случајева подносиоци притужби су упућени на друга правна средства за 
заштиту својих права, јер је оцијењено да се заштита може остварити само коришћењем тих 
средстава. У осталим случајевима подносилац притужбе није сарађивао, или није допунио 
притужбу у остављеном року, а ни након тога, или је притужба поновљена  а нијесу достављени 
нови докази или је подносилац повукао притужбу. 
  
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Омбудсман Косова обавијестио је Заштитника да се тој институцији обратио Ф. К. 
са захтјевом за помоћ у посредовању код Институције Заштитника у рјешавању његовог захтјева. У 
акту се наводи: да се Ф. К. обратио Министарству унутрашњих послова - Станици полиције Рожаје да 
му се изда увјерење о времену које је провео у притвору у полицијској станици Рожаје; да до данас није 
добио одговор и да због тога не може остварити своја права пред органима Косова.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе повријеђено право као странке у 
поступку, које је иако није грађанин Црне Горе подношењем захтјева стекао у поступку (члан 38 став 
1 Закона о општем управном поступку) и дао је мишљење18 са препоруком Управи полиције - Одјељењу 
безбједности Рожаје да без даљег одлагања поступи по захтјеву Ф. К. и о исходу свог поступања 
обавијести подносиоца захтјева.  
    
2) Опис случаја: М. Б, из Подгорице, се притужбом жалио на рад Главног администратора Општине 
Бар због непоступања по његовој жалби, наводећи да је, 18. фебруара 2015. године, Управа локалних 
јавних прихода Општине Бар донијела рјешење којим му је утврђена туристичка такса за објекат, за 
одмор, који се налази на територији Општине Бар; да је на то рјешење изјавио жалбу Главном 
администратору и да о жалби ни након ургенције није одлучено.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе повријеђено право на одлучивање о 
његовој жалби у законском року и дао мишљење19 са препоруком Управи локалних јавних прихода 
Општине Бар да у оквиру својих законских овлашћења без одлагања спроведе поступак по жалби М. Б. 
коју је поднио 6 октобра 2015. године и жалбу са списима предмета достави Главном администратору 
Општине Бар, као другостепеном органу на одлучивање.  
 
3) Опис случаја: Б. Д. Р.Ј. и М. М.из Бијелог Поља, притужбом су се жалили на рад Завода за 
запошљавање Црне Горе - Биро рада Бијело Поље, наводећи да је Биро рада Бијело Поље донио 
рјешења којим им је признато право на новчану накнаду у мјесечном износу од 60 % најниже цијене рада 
коју одређује Влада ЦГ; да Биро рада Бијело Поље не поступа по предметним рјешењима, јер им се не 
исплаћује новчана накнада од 60 % најниже цијене рада већ само 77 еура.  
 

                                                      
17 који су то органи и службе описано је у овом извјештају у дијелу под насловом ургенције 
18 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
19 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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Исход случаја: Заштитник је оцијенио да је подносиоцима притужби повријеђено право на правично 
одлучивање у управном поступку и да је Завод био дужан да подносиоцима притужби, као корисницима 
новчане накнаде, по службеној дужности, донесе управни акт - рјешење којим ће се у складу са законом 
утврдити нови износ новчане накнаде и истовремено им омогућити коришћење Уставом и законом 
гарантовано право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом 
праву.  
 
Заштитник је Заводу за запошљавање - Подручној јединици Бијело Поље дао мишљење20 са 
препоруком да без одлагања Б. Д. Р. Ј. и М. М. по службеној дужности донесе рјешење са одговарајућом 
поуком о правном средству, којим ће се утврдити нови износ новчане накнаде у складу са важећим 
прописима и да у будућем поступању у сваком појединачном случају свим корисницима новчане накнаде 
којима је, у складу са Законом, промијењен износ остварене новчане накнаде по основу незапослености 
благовремено доноси рјешења.  
 
4) Опис случаја:  С. Д. из Никшића, притужбом се жалио на рад Министарства финансија Пореске 
управе - Подручне јединице Никшић, наводећи да је Пореска управа - Подручна јединица Никшић 
донијела рјешење,  којим се пореском обвезнику А.Д. "Турист биро", са пословним сједиштем у 
Никшићу, налаже да уплати порезе и доприносе из и на лична примања, као исплатиоцу прихода на које 
се плаћа порез на доходак физичких лица и доприноси за обавезно социјално осигурање, за одређени 
порески период и да се извршење рјешења није спровело. 
 
Исход случаја: Заштитник је дао мишљење21 да је Пореска управа - Подручна јединица Никшић у 
поступку инспекцијског надзора пријављивања и измиривања пореских обавеза по основу пореза и 
доприноса из и на лична примања, по захтјеву С. Д. за одређени порески период, код пореског 
обвезника АД "Турист Биро" из Никшића, донијела рјешење којим је наложено пореском обвезнику да 
изврши уплату пореза и доприноса из и на лична примања, као исплатиоцу прихода на које се плаћа 
порез на доходак физичких лица и доприноси за обавезно социјално осигурање за поменути порески 
период; да је о овој предметној ствари више пута рјешавано у управном поступку и да је покретано 
више управних спорова; да је у тим поступцима донијето више управних аката - рјешења и закључака 
и судских пресуда и да је пред Управним судом ЦГ у току управни спор покренут против 
Министарства финансија.  
 
Имајући у виду да је пред Управним судом ЦГ у току управни спор против Министарства финансија, 
Заштитник је у мишљењу указао да дуготрајност поступка од стране државних органа доводи до 
кршења права учесника у поступку. У пракси Европског суда за људска права утврђена су поступања 
државних органа која доводе до кршења права на суђење у разумном року, међу којима и неоправдана 
активност органа названа “пинг – понг”, у којој се наводи да понављање укидања одлука у току једног 
поступка указује на озбиљан недостатак система, с обзиром да је то обично посљедица грешака 
нижих органа. Без обзира на то колико је пута предмет враћан на поновно одлучивање, поступак се за 
потребе процјене дужине његовог трајања посматра као једна цјелина, те повреда права наступа 
након другог укидања.  
 
Овакво поступање управних органа у конкретном случају примјер је лоше управе.  
 
5) Опис случаја: Заштитник је сазнао из медија да је грађанину Г. Ђ. Хотел "Отрант" у Улцињу 
наплатио казну због наводног погрешног паркирања на хотелском паркингу. По прибављању 
сагласности грађанина поступак је покренут по сопственој иницијативи. 
 
Исход случаја: Управа за инспекцијске послове - Одсјек за инспекцију туризма на захтјев Заштитника 
извршила је инспекцијски надзор код наведеног субјекта и надзором је утврђено да је од Г.Ђ. наплаћена 
новчана казна у зносу од 20 еура, због непрописног паркирања и да је за исту издат фискални рачун; да 
је такође утврђено да се у кућном реду хотела не налази упозорење о начину и правилима паркирања 
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моторних возила на паркингу хотела, као ни цјеновник услуга; да је на основу утврђеног чињеничног 
стања, туристчки инспектор изрекао новчану казну прекршајним налогом правном лицу у износу од 
1000,00 еура и одговорном лицу у износу од 150,00 еура; да је поред наведеног инспектор издао 
рјешење о отклањању неправилности којим се одговорном лицу налаже да допуни кућни ред хотела и 
утврди цјеновник свих услуга које се пружају гостима; да је присутно лице упозорено да не може 
наплаћивати новчане казне које су у надлежности државних и општинских органа. 
 
О исходу инспекцијског надзора Заштитник је обавијестио Г.Ђ. достављајући копије аката надлежне 
инспекције. 
 

5.1.3. Право на слободан приступ информацијама 
 

Право на слободан приступ информацијама је основно демократско право грађана и веома 
важно средство у обезбјеђивању владавине права и доброг управљања. Ово право препознато 
је у демократским земљама као предуслов транспаретности и одговорности власти који штити 
грађане од лошег управљања и корупције власти. 
 
Слобода приступа информацијама прописана је бројним међународним документима, 
укључујући Универзалну декларацију о људским правима, Пакт о грађанским и политичким 
правима, Европску конвенцију за заштиту људских права, Конвенцију Савјета Европе о приступу 
службеним документима и др. Ови међународни документи и други прописи успостављају опште 
принципе права на приступ информацијама, а механизме његовог остваривања и заштите 
осигурава национално законодавство.  
 
Усвајањем Закона о слободном приступу информацијама 2006. године, а затим доношењем 
новог Закона о слободном приступу информацијама 2012. године, у Црној Гори су створене 
претпоставке за успостављање основних принципа демократске владавине. Овај Закон 
представља кључни механизам за праћење транспарентности и контролу одговорности органа 
власти.  
 
Омогућавањем приступа информацијама јача се принцип одговорности свих носилаца власти и 
остварују услови за квалитетну изградњу и стабилност институција демократског друштва. 
Грађани и укупна јавност остварују увид у рад органа власти, што је од непосредног значаја за 
формирање мишљења и ставова о битним друштвеним и државним питањима. 
 
Отворена и транспаретна власт подразумијева спремност органа да информације, које се налазе 
у њиховом посједу проактивно објављују, сачињавају и ажурирају водиче за приступ 
информацијама. 
 
Иако је на пољу доступности информација у посједу органа власти, остварен одређени напредак 
и даље су присутни проблеми у приступу информацијама. Институције система морају имати 
одговорнији приступ према потребама грађана и извршавању законом повјерених им послова.  
 
Заштитнику је у 2016. години поднијета 31 притужба због повреде права на слободан приступ 
информацијама.  
 
У поређењу са претходном годином  повећан је број ових притужби за 25,80 %.  
 
Поступак је окончан у свим предметима. У 19 случајева повреда права је отклоњена у току 
испитног поступка. У пет (5) случајева није утврђена повреда права, а у шест (6) случајева је 
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дато мишљење са препоруком. У једном (1) случају подносилац притужбе упућен је на друга 
правна средства, јер је оцијењено да ће на тај начин ефикасније остварити заштиту својих права. 
 
И у овој извјештајној години највећи број притужби поднијела је невладина организација Мрежа 
за афирмацију невладиног сектора – МАНС из Подгорице. Један број притужби поднијели су 
грађани (четири особе женског пола). 
  
Притужбе су се односиле на државне органе, органе државне управе и органе локалне управе. У 
притужбама је, као и ранијих година, указивано на дуго трајање управних поступака, на 
непоступање по захтјевима за приступ информацијама или жалбама у законском року и 
непоступање по пресудама  Управног суда Црне Горе.   
 
У већем броју случајева, као што је наведено, надлежни органи су у току поступка по притужбама 
отклонили повреду права на коју је указано у притужбама и исказали спремност за сарадњу са 
Заштитником у циљу што потпунијег поштовања људских права. 
  
У наведеном броју случајева показало се да су притужбе оправдане и да је непоступањем 
надлежних органа по захтјевима за приступ информацијама, жалбама и пресудама Управног 
суда Црне Горе, подносиоцима притужбе повријеђено право на слободан приступ 
иформацијама. У тим случајевима Заштитник је дао мишљења са препорукама за отклањање 
повреде права.  
 
Примјери:  
 
1) Опис случаја: Мрежа за афирмацију невладиног сектора-МАНС, из Подгорице,  притужбом се 
жалила  на рад Министарства саобраћаја и поморства, наводећи да је Министарство рјешењем 
одбило захтјев  за слободан приступ информацијама; да је по тужби Управни суд Црне Горе поништио 
рјешење и да Министарство у поновном поступку није донијело рјешење и поступило по пресуди.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе непоступањем Министарства по 
пресуди Управног суда Црне Горе повријеђено право на слободан приступ информацијама и дао је 
мишљење22  са препоруком Министарству саобраћаја и поморства, да без даљег одлагања поступи 
по пресуди Управног суда Црне Горе и у складу са пресудом, донесе ново, законито рјешење. 
 
2) Опис случаја: Мрежа за афирмацију невладиног сектора-МАНС, из Подгорице, притужбом се 
жалила  на рад Агенције за заштиту личних података и слободан приступ информацијама, наводећи 
да је Агенција донијела рјешење којим је одбила жалбу изјављену на рјешење Министарства одрживог 
развоја и туризма;  да је пресудом Управног суда Црне Горе поништено рјешење Агенције и да 
Агенција у поновном поступку није донијела рјешење и поступила по пресуди.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе непоступањем Агенције по пресуди 
Управног суда Црне Горе повријеђено право на слободан приступ информацијама и дао мишљење23  са 
препоруком Агенцији за заштиту личних податка и слободан приступ информацијама да без даљег 
одлагања, поступи по пресуди Управног суда Црне Горе и у складу са том пресудом, донесе ново 
законито рјешење. 
 
3) Опис случаја:  И. Ђ. притужбом се жалио на Министарство финансија, наводећи да је, 
Министарство финансија донијело рјешење којим му је дозвољен приступ траженим информацијама и 
да је поступајући по рјешењу доставило му само дио документације; да је достављена документација 
непотпуна, нечитка и неразумњива.  
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Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе повријеђено право на слободан 
приступ информацијама и дао је мишљење24  са препорукама:  
 
Министарству финансија да у оквиру својих законских овлашћења без даљег одлагања изврши у 
цјелости своје рјешење и омогући И. Ђ. приступ траженим  информацијама;  
 
Управи за некретнине Црне Горе да без даљег одлагања достави Министарству финансија записник 
са јавне расправе по захтјеву Ђ. Р. Б. у предмету Управе за некетнине - Подручне јединице Никшић. 
 

5.1.4. Право на слободу изражавања 
 
Слобода изражавања једна је од најважнијих грађанских слобода. Неизоставан је чинилац 
демократских вриједности сваког друштва и њихов је репер, а такође је претпоставка уживања 
бројних других права и слобода. 
 
Она је зајемчена Уставом Црне Горе, као и ратификованим међународним инструментима, који 
имају примат над домаћим правом.  Европска конвенција за заштиту људских права и основних 
слобода прописује да свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу 
посједовања мишљења, примања и преношења информација и идеја, без мијешања јавне 
власти и без обзира на границе.  
 
Међутим, слобода изражавања није апсолутно, већ  релативно право, јер се може ограничити у 
случајевима предвиђеним законом. Према Конвенцији, може се подвргнути формалностима, 
условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском 
друштву у интересу националне безбједности, територијалног интегритета или јавне 
безбједности, ради спрјечавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите 
угледа или права других, спрјечавања откривања обавјештења добијених у повјерењу или ради 
очувања ауторитета и непристрасности судства. 
 
Заштитник људских права и слобода Црне Горе је у 2016. години у раду имао неколико предмета 
који се односе на слободу изражавања и медијски сектор. Иако се ради о врло малом броју 
предмета, у односу на укупан број притужби, и у овом Извјештају дато је виђење и пресјек стања 
у области медија, цијенећи значај и утицај новинарства као професије на све друштвене сфере.  
 
Основни мандат Заштитника је да поступа у односу на државне и органе јавне власти, те самим 
тим не може доносити одлуке о приватним медијима (изузев када се ради о случајевима 
дискриминације), али имајући у виду укупан контекст медијског утицаја и прије свега чињеницу 
да су медији један од главних показатеља за могућност остваривања слободе изражавања, 
Заштитик континуирано прати стање у овој области. 
 
Такође, настављена је пракса, према којој, за разматрање ове области, узимамо у обзир и оцјене 
и извјештаје других релевантних субјеката. 
 
Као што је познато, медији су осим своје примарне, информативне улоге, веома важан чинилац 
сваког друштва јер се кроз њихову слободу, безбједност, независност и квалитет, процјењује и 
стање демократичности, отворености и развоја државе. И поред оствареног напретка Црне Горе 
у одређеним областима у процесу европских интеграција, Заштитник констатује да се у сфери 
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новинарства, већ дуже, не дешавају значајне промјене набоље. Напротив, још постоје елементи 
за забринутост.  
 
И даље је актуелна  јасна и оштра подијељеност медијске заједнице, која је видљива како у 
извјештавању, тако и у осталим видовима дјеловања. То је посебно изражено у односу на 
саморегулацију, јер неприхватање заједничких професионалних принципа и вриједности утиче и 
на квалитет рада. То остаје отворен изазов, за чије превазилажење је потребно вријеме и 
посвећеност. 
 
Када говоримо о поштовању професионалних и Етичких стандарда, подаци Медијског савјета 
за саморегулацију (МСС), који су за потребе Извјештаја, на тражење, достављени Заштитнику, 
показују да се најчешће крши начело III Кодекса новинара које се односи на неисправно 
објављивање исправке и одговора 25.У 2016. години МСС је примио 46 жалби, (у претходној 42). 
Од тог броја, Комисија за жалбе МСС је прихватила и процесуирала 35 жалби, а у 26 случајева 
утврдила је кршење неког од начела Кодекса новинара. 
 
Заштитник очекује да ће Кодекс новинара, чије измјене и допуне су усвојене крајем 
2015.године, а представљене званично у априлу 2016 године, допринијети побољшању 
саморегулације, професионалних стандарда и квалитет рада медија. Међутим, као што су 
истакли и сами новинари, кључни изазов остаје пуна, правилна и уравнотежена примјена 
Кодекса.  
 
Према достављеној информацији МСС-а: - “Медијски савјет за саморегулацију не планира 
мониторинг медија за ову годину (2017), јер има велике финансијске проблеме. Како сада ствари 
стоје, тешко да ће уопште моћи да настави са радом”. Ови подаци такође су разлог за 
забринутост.  
 
Питање које је увијек у врху по свој важности за разматрање медијских слобода је питање 
безбједности новинара. С тим у вези, за потребе извјештаја Заштитник је од Управе полиције 
затражио податке о случајевима угрожавања сигурности новинара, напада на њих, њихову или 
имовину медијске куће за коју раде. Из полиције је саопштено да су им у току 2016.године 
пријављена четири (4) догађаја у којима се као оштећени појављују новинари, медији или 
њихова имовина. У 2015. години таквих догађаја било је 15. Од пријављена четири догађаја 
један је  процесуиран подношењем кривичне пријаве, други подношењем прекршајне пријаве, за 
један случај се надлежни тужилац изјаснио да нема елемената бића кривичног дјела,  за које се 
гоњење предузима по службеној дужности,  док један није квалификован од стране тужиоца.  У 
два случја новинари су пријавили пријетње, у једном се радило о каменовању зграде 
комерцијалне телевизијске куће, а у четвртом случају је поднијет захтјев за покретање 
прекршајног поступка. 
 
Када говоримо о безбједности, указујемо и на податке Акције за људска права, према чијем 
Извјештају од почетка јануара 2014. године, када је нападнута новинарка листа “Дан”, до 1. 
новембра 2016. године, није било физичких напада на новинаре с тешким повредама. 
Забиљежено је 27 напада на новинаре или медије мањег интензитета, од којих: три физичка 
напада, 10 пријетњи, једна принуда (принудно одузимање камере), четири инцидента у којима је 

                                                      
25 “На основу одлука Комисије за жалбе, по евиденцији, најчешће је кршено начело III Кодекса новинара које се 
односи на неисправно објављивање исправке и одговора, односно необјављивање исправке и одговора и ово 
начело је прекршено 14 пута. Затим слиједи начело I Кодекса новинара које је прекршено десет пута. Ово начело се 
односи на цјеловитост и тачност информација. И на крају начело II је прекршено два пута. Ово начело се односи на 
одвајање вијести од коментара”, подаци су које је МСС доставио Заштитнику. 
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новинарима пријећено или су спрјечавани да раде и девет напада на имовину медија и 
новинара. Од тих 27 процесуираних случајева ријешено је 10 (1/3), а није ријешено 17(2/3). 
 
И у овом Извјештају подсјећамо да је у овој области имеператив рјешавање старих случајева 
напада, и процесуирање, како извршилаца тако и налогодаваца. Нерасвијетљени случајеви 
оптерећују и успоравају напредак. Подаци о смањењу инцидентних ситуација које укључују 
новинаре охрабрују, али слобода медија мора остати под будном и сталном пажњом државе. 
 
Национални извјештај о стању слободе медија у Црној Гори и безбједности новинара, који је 
урадио Синдикат медија, показао је да су цензура и аутоцентура главни ограничавајући 
фактори слободе медија у Црној Гора, да 83 % анкетираних новинара сматра да се њихов 
економски и социјални положај погоршао у претходних пет година, да су плате мале и да 
најмање 18% анкетираних ради и неки други посао који није везан са новинарством. И податак 
да се број запослених у медијима за три године смањио за 725 опомиње и разлог је за 
забринутост. Сада их има 1.245 у свим медијима. Од тога 730 у РТЦГ. 
 
У Подгорици је у јулу основано Друштва професионалних новинара Црне Горе (ДПНЦГ). Из 
Управног одбора Друштва саопштено је да су им циљеви унапрјеђење и поштовање новинарских 
стандарда, заштита слободе јавне ријечи и унапређење положаја новинара, фотерепортера и 
сниматеља, допринос правној заштити колега и процесуирању нападача на новинаре и медије. 
Настојаће да се новинирима обезбједи бенефицирани радни стаж и пооштравање законских 
казни за вербалне и физичке нападе на њих. 
 
Медијима се бавила и Радна група парламентарног дијалога за припрему слободних избора 
(формирана почетком децембра 2015. године). Током прва три мјесеца 2016. године смјена 
уређивачког тима и промјена политике РТЦГ-а било је једно од питања којим су се интензивно 
бавили политичари у припреми Споразума о стварању услова за фер и слободне изборе. 
Средином априла услиједиле су оставке директорице Телевизије као и уреднице информативног 
програма и шефице деска, након чега је Споразум потписан. 
 
У јулу су усвојене измјене и допуне Закона о јавном сервису, с циљем да се обезбиједи јача 
финансијска независност и одрживост. И у самом Јавном сервису препозната је потреба за 
реорганизацијом рада, па је генерални директор на сједници Савјета дао предлог хитних мјера 
за побољшање рада у информативном програму РТЦГ-a. Крајем године Савјет РТЦГ-а смијенио 
је генералног директора.  
 
Заштитник понавља раније исказан став и запажање да није добро што рад Јавног сервиса 
изазива толику пажњу у смислу преиспитивања његове објективности, независности и 
непристрасности у раду, што треба да му буду неупитни постулати у дјеловању. Са друге стране, 
забрињава што је дошло до ситуације да се политички утицај одразио на фунционисање РТЦГ-а, 
без обзира на мотиве и разлоге било које стране. Јасно је да политици нема мјеста у уређивању 
медија, уколико се жели постићи истинска независност, у сваком смислу те ријечи.   
 
Скупштина Црне Горе формирала је Одбор за праћење примјене Закона о избору одборника и 
посланика у дијелу који се односи на медије и привремени Одбор за надзор над истрагама 
случајева угрожавања безбједности новинара и медијских кућа.  
 
Комисији за праћење истрага за нападе на новинаре, мандат је престао крајем 2015. године, а 
општа оцјена је да она није испунила задатак. Влада Црне Горе  у јуну 2016. године донијела је 
Одлуку о образовању нове Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама 
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случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија. 
Одлуком је предвиђено формирање Комисије са мандатом од двије године и могућношћу 
продужења за још двије. Према овој одлуци Комисију чини шест представника медија, медијског 
саморегулаторног тијела и НВО и три представика државних органа. Чланови Комисије крајем 
године, на скупу, који је организовао Синдикат медија, исказали су незадовољство чињеницом 
да ни након пола године, од када је Комисија формирана, нису добили дозволе да приступе 
подацима који носе ознаку тајности и почну са конкретним радом. Заштитник указује да се морају 
убрзати сви поступци, како би се обезбиједили неопходни услови да би то тијело радило у пуном 
капацитету. 
 
Европска комисија је у извјештају о напретку Црне Горе за 2016.годину оцијенила да је 
постигнут одређени ниво спремности у области слободе изражавања. Како се наводи, у 
протеклој години није остварен напредак и препоруке су само дијелом испуњене. Препоручено је 
да, бавећи се недостацима, Црна Гора треба нарочито да: ријеши старије предмете насиља 
против медија, укључујући и случај убиства из 2004. године и друге осјетљиве случајеве, да 
поново размотри те предмете и идентификује не само починиоце већ и налогодавце; настави да 
пружа смјернице правосуђу ради усклађивања одлука са судском праксом Европског суда за 
људска права у области слободе изражавања; обезбиједи транспарентност и недискриминацију 
у оглашавању државе у медијима; ојача капацитет саморегулаторних органа. 
 
На основу наведеног Заштитник указује да новинари као носиоци информативних и образовних 
улога, покретачи позитивних промјена, контролори власти и свједоци свих друштвених процеса, 
заслужују бољи статус у друштву, а да је обавеза система као цјелине да континуирано ради на 
унапређењу тих услова, прије свега у економском и безбједносном, али и у сваком другом 
смислу. Неопходна је искрена, снажна и континуирана подршка државе „аd hoc“ тијелима и 
пројектима, који се успостављају у овој области. 
 
Са друге стране, јачање ауторитета, кредибилитета и повјерења јавности у новинаре може се 
градити само уз досљедно поштовање правила струке и прописа, чија примјена би требала да 
буде обезбијеђена и бољом саморегулацијом, као и посвећеним радом на побољшању етичких и 
професионалних стандарда у медијима. 
 

5.1.5. Права лица лишених слободе  
 
Лица лишена слободе су се и у овој извјештајној години Заштитнику обраћала појединачним и 
групним притужбама, које су достављене путем сандучића постављених у Заводу за извршење 
кривичних санкција (ЗИКС-у). Поред тога, притужбе ових лица или њима блиских лица 
пристизале су на поступање телефоном, поштом и преко Управе ЗИКС-а, у запечаћеним 
ковертама и то у знатно већем броју него током претходне године. Пораст броја обраћања 
резултат је и дјеловања институције Заштитника у својству Националног механизма за 
превенцију тортуре( НПМ-а), односно редовним посјетама представника Институције и 
присуством међу лицима лишеним слободе, тако да су ова лица информисана о мандату и 
надлежностима Заштитника. Поједине притужбе затвореника упућиване су, преко њихових 
бранилаца, (адвоката), пуномоћника и невладиних организација. Особама, које су нас позивале 
телефоном и тражиле савјете, жалећи се на повреде права пружани су правни савјети и 
информације о доступним механизмима заштите права и условима под којима ту заштиту могу 
добити на најлакши могући начин. У свом раду Заштитник је настојао да лицима лишеним 
слободе, као рањивој категорији, којима је у правном смислу одузето право на слободу, као 
темељно људско право, пружи заштита и да се ограничавање или одузимање других права који 
им припадају, сведе на најмању могућу мјеру. 
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У извјештајној години формирано је 157 предмета, 137 по притужбама, а у 22 предмета поступак 
је покренут по сопственој иницијативи, тако да је било укупно у раду 159 предмета. Жене су 
поднијеле 25 притужби. Притужбе су се односиле на рад: ЗИКС-а (142), Управе полиције (4), 
Државно тужилаштво (1) и редовне судове (10). Притужбе на рад судова обрађене су, у дијелу 
Извјештаја, који се односи на право на суђење у разумном року. 
 
Из претходне 2015. године пренешена су два предмета (по један на ЗИКС и Управу полиције-ЦБ 
Подгорица) и оба су окончана у првом кварталу извјештајне године.  
 
На рад ЗИКС-а поднесене су и двије притужбе од стране затворских службеника због лоших 
услова рада. Такође се више запослених (сектор обезбјеђења и сектор за третман) и усмено 
жалило приликом посјета на лоше услове у којима раде. То је дало повод Заштитнику да 
анализира стварно стање услова у којима раде и сачини Извјештај  о условима рада  запослених 
у секторима за обезбјеђење и третман ЗИКС-а 26. 
 
Ови статистички подаци показују да је у извјештајној години, од стране лица лишених слободе, 
највише притужби поднијето на рад ЗИКС-а, готово  троструко више него у претходној години 
(50). Међутим, овај пораст није показатељ лошијег управљања и рада ове заводске установе, 
већ повећања свијести затвореника о њиховим правима и јачању повјерења у Институцију 
Заштитника.    
 
Притужбе на рад ЗИКС-а односиле су се на: право на здравствену заштиту (29), забрану мучења 
и суровог нељудског или понижавајућег поступања и кажњавања (3), законитост одлуке о 
рекласификацији (3), мањинска права (2), забрана дискриминације (1) право на претпостављену 
невиност у дисциплинском поступку (1), право на правично суђење у свим правним поступцима 
(1), право на личну безбједност (1), право на радно ангажовање (2) и на друга права лица 
лишених слободе (99), као што је разврставање по собама, премјештај у другу затворску 
јединицу, недостатак средстава за личну хигијену, недостатак културних и образовних 
активности, прекид издржавања казне, прекид коришћења одсуства,право на обраћање другим 
државним органима, одсуство индивидуалног рада и др. Службеници су поднијели двије 
притужбе, које су се односиле на  права из радног односа. Све притужбе, које се односе на рад 
ЗИКС-а су окончане.   
 
На рад Управе полиције у раду је било пет (5) притужби ( једна из претходне године), све на ЦБ 
Подгорица и односе се на друга права лица лишених слободе (приступ тоалету, обавјештење 
породице, обавјештење адвоката, безбједоносна процјена итд). У  једном случају 
(прошлогодишњи предмет) утврђена је повреда права и дато је мишљење са препоруком која је 
испоштована, у два (2) случаја Заштитник није утврдио повреду права, док је у два (2) случаја  
поступак пренијет у 2017. годину (притужбе поднесене 20. и 28.12.2016. год).  
  
На рад Државног - вишег тужилаштва   покренут је један (1) поступак по сопственој иницијативи и 
односио се на забрану самовољног хапшења или притварања. Поступак је покренут, након 
сазнања из новинског текста,  али лице (оштећена) није дала сагласност за поступање. 
Заштитник се и даље интересовао за овај случај и у сазнању је да  се надлежно тужилаштво 
јавно извинило лицу, поводом овог догађаја. 
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Поступци  по притужбама које су се односиле на рад ЗИКС-а окончани су на следећи начин: у 
четири (4) случаја утврђена је повреда права у односу на већи број  лица, па је Заштитник дао 
препоруке за отклањање утврђених неправилности, у 26 случајева није утврђена повреда права 
у којим предметима је  Заштитник такође сачинио мишљења, у којима је образложио своје 
налазе и став, у складу са чланом 40 Правила о раду27. У 86  случајева поступак је обустављен, 
јер је у току поступка отклоњена повреда права или је удовољено захтјеву подносилаца 
(омогућавањем адекватне или тражене здравствене заштите, радним ангажовањем, 
премјештајем у другу просторију, рекласификацијом у повољнију класификациону групу, 
омогућавањем ванредне шетње илли посјете, и сл.), у три (3) случаја  поступак је обустављен, 
јер су осуђена лица изричито тражила да се по притужбама даље не поступа. У два случаја 
притужбе је поднијела њихова родбина, али су се они изричито противили да Заштитник поступа 
по притужбама, наводећи да нема разлога, а у трећем случају, који је покренут по сопственој 
иницијативи, на основу новинског текста, по ријечима затвореника – наводне жртве, радило се о 
нетачним наводима у новинском тексту.  У четири (4) случаја подносилац није сарађивао у 
поступку. У четири(4) случаја су поновљене притужбе истовјетног садржаја, по  којима је већ 
поступано и поступак завршен; у 12 случајева Заштитник није могао поступати (није био 
надлежан), јер  су се обраћања односила на преиспитивање законитости судских одлука,  захтјев 
за заступање и  предузимање радњи у поступку, захтјев за материјалну, правну и другу помоћ, у 
једном (1) случају такође није могао поступати, јер је покренут судски поступак, док су у четири 
(4) случаја подносиоци упућени на друго правно средство, будући да је оцијењено да је то 
ефикасније за отклањање повреде права на које је притужбом указано.  
 
Жалбе и захтјеви лица лишених слободе и у овој извјештајној години углавном су се односили на 
незадовољство у остваривању права на здравствену заштиту и тзв. других права.  
 
Притужбе на повреду тзв. других права лица лишених слободе, односно немогућности да 
остваре одређене бенефите, односиле су се на: шест (6) на остваривање могућности на условни 
отпуст, шест (6) на лоше смјештајне услове, осам (8) на недостатак средстава  за личну хигијену 
и остваривање хигијенског пакета, три (3) на недостатак и цијене артикала у кантини, 12 на 
отежан прелазак у повољније класификационе групе, односно рекласификацију, седам (7) на 
незадовољство у стицању посебних права (изласци из завода за викенд или коришћење 
годишњег одмора), шест (6) на недовољну укљученост у социјалне и културне активности, 18 на 
недостатак радног ангажовања, седам (7) на отежане контакте са породицом, 21 на премјештај у 
другу просторију или организациону јединицу и пет (5) на дуго чекање на разговор са 
реализаторима третмана. 
 
Притужбе које су се односиле на друга права лица лишених слободе у великом броју су се 
односиле на проблеме који су лако рјешиви  и који су готово сви ријешени одмах након разговора 
са представницима Управе. Наравно, представници Заштитника су ове случајеве провјеравали у 
контролним посјетама.  
 
Од укупно 99 притужби које су се односиле на тзв.друга права лица лишених слободе на ЗИКС, у 
два (2) случаја утврђена је повреда права и дате су препоруке, у  седам  (7) случајева, 
Заштитник није утврдио повреду права, у 75 случајева повреда права је отклоњена у току 
поступка, па је поступак обустављен. У 12  случајева Заштитник није био надлежан за 
поступање,  јер  су се притужбе у суштини односила на меритум одлука суда и ЗИКС-а, 
заступање и  предузимање радњи у дисциплинском поступку, захтјев за материјалну, правну и 
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другу помоћ, а у три (3) случаја подносиоци су повукли притужбе и поступак је обустављен 
(покренути су судски поступци).  
 
Право на здравствену заштиту је темељно људско право и Заштитник му придаје посебну 
пажњу. Неадекватна здравствена заштита, уз тзв.друга права представља један од најчешћих 
проблема на која указују лица лишена слободе, чије поштовање прате и НВО сектор и 
релевантна међународна тијела. Затвореници су се жалили да и по неколико дана, недјеља или 
мјесеци чекају на специјалистичке прегледе, затим на недоступност љекова и  немогућност 
коришћења алтернативних љекова или начина лијечења, недостатак и непостојање аналгетика 
на позитивној листи љекова (обезбјеђују их од куће), неправилну дијагностику, неповјерење  
између љекара и пацијента, недовољну опремљеност затворских амбуланти за хитне 
интервенције, недостатак мјеста  у стационару (коришћење ћелија за ову намјену); 
необавештавање о сопственом здравственом стању после прегледа, непрепознавање 
примарних потреба лица лишених слободе од стране затворских љекара и сл.  
 
Неадекватан ниво здравствене заштите може довести и до ситуација које воде у нехумано и 
понижавајуће поступање, стога је Заштитник у извјештајној години посветио посебну пажњу и 
спровео истраживање “Доступност  секундарне и терцијарне здравствене заштите лицима 
лишеним слободе у ЗИКС-у”28.  Повод су биле учестале жалбе и информације од затвореника и 
НВО које су указивале на проблем у остваривању овог значајног права. На основу детаљне и 
стручне анализе различитих врста евиденција, њиховим упоређивањем и ангажовањем стручних 
лица, Заштитник је оцијенио да лица лишена слободе – смјештена у ЗИКС-у имају одговарајући 
приступ здравственим услугама, које су расположиве унутар државе, на истом нивоу као и сви 
други грађани.   
 
Од 29 притужби које се односе на повреду овог права у два (2) случаја је утврђена повреда 
права и Заштитник је дао препоруке, по којима је Управа ЗИКС-а, у остављеном року поступила. 
У 11 случајева  није утврђена  повреда права, у 13 случајева је након покретања поступка 
отклоњена повреда права, односно удовољено је захтјеву, на начин да је лицу омогућена 
алтернативна терапија или друга терапија која је тражена, преглед у приватној клиници, 
рехабилитација у бањи, смјештај у психијатријску клинику, конзилијарни преглед, оперативни 
захват и сл, док је у три (3) случаја поступак обустављен јер су подносиоци повукли притужбе 
(двоје подносилаца су навели да су притужбе поднијели без основа, у стању никотинске и 
метадонске кризе, а трећи је изричито тражио да се поступак обустави, јер је задовољан 
односом здравственог особља према њему). Одустајање од поднијетих притужби Заштитник није 
олако прихватао него је настојао да установи стварне разлоге, како би провјерио да ли се ради о 
евентуалном притиску или застрашивању од стране Управе или службеника. Ни у једном случају 
нијесу нађене ни назнаке за ову могућност, већ се радило или о нетачним информацијама на 
основу којих се родбина обратила у име лица лишених слободе или су обраћањем и тражењем 
посјете од стране представника Заштитника, лица лишена слободе жељела само да разговарају.   
 
Поступајући по овим притужбама, Заштитник је, у циљу утврђивања релевантних чињеница, у 
више случајева, ангажовао стручњаке из области медицине (специјалисте судске медицине, 
психијатрије и психологије). 
 
И у извјештајној години посебна пажња посвећена је информацијама, обавјештењима или 
сазнањима на други начин, о евентуалној тортури. У овом циљу обављен је  разговор са 234 
лица лишена слободе, на повјерљив начин без присуства службених или других лица. Одржано 
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је 40 састанака са представницима Управе и организационих јединица ЗИКС-а и извршено 27 
обилазака појединих просторија. Сви обиласци су били ненајављени.  
 
У извјештајној години Заштитник констатује даљи напредак у сарадњи са Управом ЗИКС-а и 
руководним кадром, што је резултирало значајним повећањем случајева у којима су повреде 
права и констатоване неправилности отклоњене одмах у току поступка - 70% (претходне године 
44%),или је удовољено захтјевима затвореника, што је и основна мисија поступања Заштитника. 
 
Међутим, Заштитник подсјећа да се посао у овој области ипак никада не може сматрати 
завршеним, јер само један негативан примјер може бацити сјенку на све до тада учињено. Ипак 
достизање европских стандарда у овој области је нешто што треба да се подразумијева и чему 
треба тежити свакодневно. Запажања Заштитника а и других независних субјеката показују да 
системске тортуре лица лишених слободе у Црној Гори нема, али да су забиљежени појединачни 
случајеви мучења и нечовечног поступања у претходним извјештајним годинама.  
 
Од укупно 159 предмета који су били у раду у 2016. години, три (3) случаја су се односила на 
забрану мучења и суровог нељудског или понижавајућег поступања и кажњавања.  Поступајући 
по овим притужбама утврђено је да су поднешене  због »непримјереног начина комуникације«, 
како наводе подносиоци, а не због наводног злостављања. На основу спроведеног испитног 
поступка: два (2) случаја утврђено је да нема повреде права. У једном (1) је поступак 
обустављен, јер подносилац није сарађивао, а прикупљене информације нису указивале на 
злостављање или пак неко друго кршење људских права. 
  
На основу више обраћања за помоћ од стране лица након издржане казне затвора Заштитник 
запажа изостанак постпеналне помоћи, како би се лакше интегрисали у друштво, нашли посао, 
обезбиједили основна средства за живот и пронашли себе у заједници, што јесте циљ 
ресоцијализације и рехабилитације ове категорије лица. 
 
И у овом извјештају указујемо да још увијек није у цјелости испоштована препорука Заштитника 
из 2015. године  која се односи на случај злостављања у ЗИКС-у, тзв.«Јануарски догађај« у 
дисциплинском одјељењу, као изразито лош примјер поступања према затвореницима. У овом 
случају изостала је правовремена реакција Управе - извјештавање надлежном органу, 
идентификација одговорних службених лица и утврђивање њихове дисциплинске одговорности. 
У  вези са овим случајем Основно државно тужилаштво у Подгорици је покренуло кривични 
поступак против 10 службених лица ЗИКС-а. Међутим, и даље Управа ЗИКС-а, није утврдила 
дисциплинске одговорности службеника који су учествовали у овом инциденту, што је 
неприхватљиво. Овакво поступање/непоступање Управе ЗИКС-а није у складу са начелом 
забране мучења и других облика злостављања, јер се не предузимањем ефикасних мјера и 
неспровођењем дисциплинског поступка шаље порука слиужбеницима да то могу чинити без 
последица. 
 
Такође, подсјећамо на случај (из 2015. године) осуђеног лица Р. Љ., за којег је утврђено да су 
службеници ЗИКС-а, у дисиплинском одјељењу, према осуђеном лицу, примијенили средства 
принуде – везивање лисицама, непрекидно 19 дана, пет дана везан лисицама за кревет са обје 
руке, а завојима за обје ноге,  да се хранио  једном руком лежећи и имао отежан приступ води и 
тоалету и да је од лисица задобио повреде обје руке. Заштитник је оцјенио да је дошло до 
претјерано дуге употребе средстава принуде – везивања, што представља нечовјечно и 
понижавајуће поступање. Такође је утврдио да не постоје правила која регулишу начин примјене 
ове мјере принуде. Заштитник је Министарству правде, као надлежном органу, дао препоруку, 
да, у складу са међународним стандардима, пропише правила о примјени средстава принуде - 
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везивања ментално обољелих, зависника од опојних дрога и других лица у кризним стањима (за 
вријеме лишења слободе), службено лице које наређује или одобрава  примјену те мјере, 
разлоге за прибјегавање мјери, услове за примјену, максимално трајање мјере, начин контроле 
примјене мјере и потребне евиденције које прате примјену мјере. 
 
Ова препорука још увијек није испоштована и ако је дат примјерен рок. 
  
Примјери: 
 
1) Опис случаја:  група затвореника ЗИКС-а, из полуотвореног одјељења, поднијела притужбу на рад 
ЗИКС-а - службеника Сектора за третман и дисциплинских комисија. У притужби су навели: да 
затворенике погађа однос службеника сектора за третман, који их обесхрабљују да подносе захтјев 
за условни отпуст; да у великом броју случајева дају негативно мишљење; да не обављају потребне 
разговоре којима је за циљ ресоцијализација и реинтеграција; да поступци по дисциплинским пријавама 
трају веома дуго; да се на одлуке које доноси дисциплинска комисија чека по шест мјесеци и да су у 
великом броју неповољне по њих. 
 
Исход случаја: Заштитник  је утврдио да није поштован Закон о извршењу казни затвора, новчане 
казне и мјера безбједности, у дијелу који се односи на трајање поступка, чиме су повријеђена права 
затвореника.     
Заштитник  је дао мишљење29 са препоруком, Заводу за извшење кривичних санкција: 

- да предузме све неопходне мјере како би рад дисциплинских комисија био ажуран и да се 
дисциплински поступци завршавају у складу са законским начелом хитности; 

- да обезбиједи доследно поштовање националних прописа, потврђених међународних уговора 
и опште прихваћених правила међународног права, који се односе на лица лишена слободе, односно 
обезбиједи поштовање њихових права. 
 
2) Опис случаја: Осуђени Р.В. из Подгорице је у притужби навео: да је осуђен на казну затвора од 20 
година, да управа КПД-ома не жели да га радно ангажује, да би му радно ангажовање помогло да лакше 
издржава казну и остварује новчану накнаду за рад.  Са подносиоцем притужбе  је обављен разговор и 
затражено изјашњење од ЗИКС-а.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је ЗИКС подносиоцу притужбе омогућио радно ангажовање и 
тиме отклонио повреду његовог права.   
 
3) Опис случаја: Осуђени С.К. у притужби је навео: да се налази у КПД-ому; да тражи премјештај у 
другу колективну просторију, гдје има другове од раније кад је био у затвору, да других примједби нема 
и да има јако коректан однос са службеницима.  Након више контаката, разговора као и сталне 
комуникације између представника Заштитника и  Управе ЗИКС-а, захтјев подносиоца притужбе је 
позитивно ријешен.   
 
Исход случаја:  У овом случају поступак је обустављен, јер је у току самог поступка удовољено молби 
осуђеног  лица.  
      
4) Опис случаја: Осуђено лице  А. Ж, које се налазило у Специјалној болници за психијатрију –Котор,  
тражило је да обави разговор са представницима Заштитника. У разговору је навео: да га премјесте 
у КПД-ом јер тамо има другаре и да једва чека да буде премјештен из болнице. Представници 
Заштитника су разговарали са начелником судског одјељења  који је навео да је именовани пацијент 
предвиђен за премјештај у затвор, само да чекају да се обезбиједи транспорт. 
 
Исход случаја:Имајући у виду наведено, удовољено је захтјеву осуђеног лица. 

                                                      
29 Мишљење је доступно на http://www.ombudsman.co.me/docs/1486629440_30122016-preporuka-grupa.pdf 
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5) Опис случаја: Осуђено лице К. Д., преко пуномоћника адвоката К. М., поднио је притужбу 
Институцији Заштитника на рад здравствене службе ЗИКС-а. У притужби је навео: да је тешки 
болесник и лијечи се од малигног обољења – аденокарцином простате; да дуго, чак седам мјесеци чека 
на преглед онколога и да сматра да нема адекватну здравствену заштиту у затвору.  
 
Исход случаја: На основу увида у постојећу медицинску документацију и разговора са подносиоце 
притужбе и особљем здравствене службе ЗИКС-а Заштитник је донио мишљење30 да у конкретном 
случају притужба није основана, односно да су све препоруке љекара, а тичу се лијечења и праћења 
прогресије основне малигне болести испоштоване и реализоване на вријеме. 
 
6) Опис случаја: Осуђени М.Н.у притужби је навео: да је осуђен на јединствену казну затвора од 5 
година због више кривичних дјела,  да је отац петоро дјеце, да је тражио од Управе да га премјесте у 
Затвор Бијело Поље, ради близине  кући и вишечланој породици. Заштитник је обавио више разговора  
са представницима Управе КПД-ома о могућностима да се удовољи подносиоцу притужбе.  
 
Исход случаја: Заштитник је  констатовао да је Управа Завода, у току поступка, удовољила 
захтјеву осуђеног лица. 
 
7) Опис случаја: Родитељ осуђеног А.Б, у притужби  је навео: да здравствена служба  у ЗИКС-у не 
дозвољава његовом сину лијечење на психијатријском одељењу у Котору и да не добија одговарајућу 
терапију.   
 
Исход случаја: Будући да утврдио да је подносиоцу притужбе у континуитету пружана адекватна 
здравствена заштита и да је хоспитализован, Заштитник је обуставио поступак. 
 
8) Опис случаја: Б.Ш., који издржава казну у КПД-ому Спуж, поднио је притужбу  на рад Управе завода. 
У притужби се наводи: да   има  несугласице са групом осуђених лица, са којом борави у просторији  и 
да му је неопходан премјештај. На састанку са Управом затвора указано је на проблем осуђеног лица и 
предложене конкретне радње, у циљу рјешавања проблема. Управа Затвора се сложила са предлогом 
Заштитника и премјестила ово лице у другу просторију.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је Управа ЗИКС-а, премјештајем осуђеног Б.Ш поступила у 
складу са   Правилником о кућном реду и на тај начин отклонила повреду на коју је указало осуђено 
лице. 
 
9) Опис случаја: М.Р, лице који издржава казну у КПД-ому Спуж, поднио је притужбу  на рад Управе 
завода: У притужби се наводи: да због квара, одређено вријеме није у могућности да користи 
телефонску говорницу, да му је телефонски разговор са породицом јако важан, јер његови нијесу у 
доброј финансијској ситуацији и могућности да га посјете. На састанку, са Управом затвора, указано 
је на проблем осуђеног лица. Управа Затвора је отклонила предметни недостатак. 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је Управа ЗИКС-а, оправком апарата отклонила повреду на 
коју је указало осуђено лице. 

 

5.1.6.  Превенција тортуре   
 
Почетком 2016.године, у циљу јачања капацитета Заштитника, као Националног механизма за 
превенцију тортуре (НПМ), расписан је јавни оглас за пријем службеника/це на ново 
систематизовано радно мјесто савјетника/це Заштитника, за превенцију тортуре, а сходно 

                                                      
30Мишљење је доступно на http://www.ombudsman.co.me/docs/1486574388_29122016-misljenje-kd.pdf 
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Акционом плану Владе Црне Горе за поглавље 23 Правосуђе и темељна права. Поступак је 
завршен у другом кварталу године31, примљена је савјетница Заштитника, тако да су, у оквиру 
овог сектора, попуњена сва радна мјеста, у складу са важећом систематизацијом. 
Новопримљена савјетница је по занимању психолог са радним искуством у затворском систему, 
што је проширило капацитете Институције са новим стручним знањима потребним за ову врсту 
посла.  
 
У току извјештајне године унапријеђени су услови за рад на пословима превенције тортуре. 
Буџетом су опредијељена средства за додатни радни простор32 и ново возило33, као основно 
средство за теренски рад. Претходно је коришћено заједничко возило на нивоу Институције, што 
је захтијевало усклађивање потреба различитих сектора и отежавало реализациију планираних 
активности, а рад НПМ-а у заједничким просторијама са другим секторима био је отежан због 
неопходности повјерљивог планирања и реализације планираних активности. Ново возило и 
додатни радни простор обезбијеђени су путем јавних тендера, сходно Закону о јавним 
набавкама, у другој половини године34. Посебан радни простор за рад НПМ-а, омогућио је да се 
рад обавља у адекватним условима за повјерљиво планирање и реализацију активности, сходно 
препорукама експерата ЕУ. 
 
Према годишњем плану обилазака за 2016. годину, Заштитник је извршио  укупно  23 обиласка, 
од којих пет (5) редовних и 18 контролних обилазака органа, организација и установа у којима су 
смјештена лица лишена слободе или лица којима је ограничено кретање. Редовним обиласцима 
обухваћене су организационе јединице Министарства унутрашњих послова - Управе полиције, 
Центри безбједности у: Подгорици и Никшићу, одјељење безбједности Плужине, а двије 
тематске посјете Заводу за извршење кривичних санкција(ЗИКС-у) односиле су се на доступност 
секундарне и терцијарне здравствене заштите лицима лишеним слободе  и оцјену стања у 
области пенолошког третмана затвореника. Контролним обиласцима обухваћени су: Центри 
безбједности- Беране, Бијело Поље, Бар, Будва, Херцег Нови, Пљевља, одјељења 
безбједности- Колашин, Мојковац, Плав, Рожаје, Цетиње, Даниловград, Улцињ, Котор, Тиват и 
Жабљак, Дом за старе “Бијело Поље” и здравствена установа -Специјална болница за 
психијатрију Котор.  
 
Сви обиласци, осим једног, били су ненајављени. Извршени су радним и нерадним данима, у 
дане празника, током и након радног времена. Током свих обилазака, чланови тима НПМ-а 
имали су неограничен приступ свим просторијама, документацији, која се тиче положаја лица 
лишених слободе, могућност повјерљивог разговора, без присуства службених лица, као и 
разговор  насамо са било којим лицем, за које је тим оцијенио да може дати корисне 
информације.  
 
Циљ ових обилазака је био утврђивање степена поштовања људских права, са акцентом на 
могућу тортуру и друге облике злостављања, на услове смјештаја, здравствену заштиту и др. 
 
У извјештајној години, извршена су 3 (три) редовна обиласка просторија за задржавање Управе 
полиције Министарства унутрашњих послова. За потребе обилазака просторија за задржавање 
кориштена је унапријеђена  контролна листа са упитником, која садржи, поред основних 
статистичких података и информације о притвору, записник о задржавању лица лишеног 
слободе, видео надзор, однос према задржаним лицима, здравствена заштита, информисање о 

                                                      
31 Поступак је покренут у јануару али је трајао шест мјесеци 
32 У оквиру раздјела Буџета Управе за некретнине 
33 У оквиру раздјела Буџета Заштитника 
34 Поступци су дуго трајали 
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правима, начин чувања личних и одузетих предмета, приступ објекту, материјалне услове, 
хигијену и физичку активност. Прегледана је документација, евиденција о задржаним лицима и 
др.. Након ових обилазака у 12 случајева дате су препоруке. Детаљна анализа стања биће 
приказана у годишњем  Извјештају НПМ-а за 2016. годину. 
 
У извјештајној години извршено је 16 контролних обилазака центара и одјељења безбједности у 
циљу провјере поштовања датих препорука у претходним извјештајима. Подсјећамо, да је, у 
годишњем Извјештају за претходну годину, дато 6 (шест) препорука. Контролним обиласцима 
утврђено је да су у цјелости испуњене 2 (двије), дјелимично су испуњене 2 (двије), док 2 (двије) 
препоруке још увијек нису испуњене. НПМ је констатовао да и даље велики број просторија за 
задржавање (осим ЦБ Подгорица) не испуњава услове у погледу квадратуре и димензија које 
препоручује ЦПТ за полицијске притворе. Ако се томе дода чињеница да су просторије за 
задржавање у ЦБ Подгорица 2010. године, у потпуности уподобљене наведеним стандардима, 
сријећемо се са проблемом више - неједнаким условима, односно третманом лица лишених 
слободе у другим ЦБ и ОБ на територији Црне Горе, што је неприхватљиво. Стога је, Заштитник 
у децембру 2016 године, поднио иницијативу МУП-у 35 за измјену члана 2 Правилника о 
условима, које морају да испуњавају просторије за задржавање лица лишених слободе. Детаљан 
приказ стања биће дат у годишњем Извјештају НПМ-а за 2016. годину. 
 
У октобру је извршена прва тематска посјета ЗИКС-у, истраживање у циљу анализе доступности 
секундарне и терцијарне здравствене заштите лицима лишеним слободе. Повод за спровођење 
ове активности НПМ су бројне поднесене жалбе, усмена обраћања и указивања на дуга чекања 
на специјалистичке прегледе. На основу истраживања и анализе стања кроз тематску посјету 
указала је да би се, највећи број индикованих здравствених услуга, потенцијално могао 
реализовати и на примарном или секундарном нивоу здравствене заштите у Дому здравља 
Даниловград или Општој болници у Никшићу. Детаљна анализа биће приказана у годишњем 
извјештају НПМ-а. 
 
Другом тематском посјетом анализирано је стање у области пенолошког третмана затвореника. 
Пракса индивидуалног третмана затвореника није задовољавајућа, што је разлог за забринутост. 
Највећи број затвореника вријеме у затвору проводи неорганизовано, односно нијесу ангажовани 
у активностима које могу подстаћи развој просоцијалних навика.  
 
У оба обиласка ангажовани су чланови радног тијела НПМ-а, у октобру мјесецу доктор 
специјалиста психијатрије, у децембру дипл. андрагог и дипл. психолог. Након обилазака ЗИКС-у 
је дат већи број препорука. Комплетан преглед стања биће приказан у годишњем извјештају 
НПМ-а. 
 
Према подацима из ЗИКС-а у тој установи на дан 31.12.2016. године било је смјештено укупно 
1.123 притворених, осуђених и прекршајно кажњених лица, а укупни смјештајни капацитети 
обезбијеђени су за 1.350 лица. У Истражном затвору Подгорица је смјештено укупно 283 
притворених лица, а његов капацитет је 370. У Затвору за кратке казне  је смјештено 106 
осуђених и прекршајно кажњених лица, а његов смјештајни капацитет је за 175 лица. У Казнено 
поправном дому (КПД Подгорица), као највећој организационој јединици ЗИКС-а, смјештено је 
633 затвореника, а његов капацитет је за 650 лица.  У Затвору Бијело Поље било је смјештено 
укупно 101 лице (затвореници 73,  притвореници 28). Капацитет затвора за кратке казне у 
Бијелом Пољу је за 80 лица, док је капацитет Истражног затвора такође 80 лица. На основу 
података, произилази, да је, ранији проблем пренасељености, углавном, превазиђен. 

                                                      
35 Број: 03- 1472/16 Подгорица, 26.12.2016. године 
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У новембру је извршен контролни обилазак Дома за старе “Бијело Поље“.  Увидом у затечено 
стање утврђено је да двије (2) дате препоруке нијесу још увијек испуњене.36 Стање се битно не 
разликује од претходног обиласка. Подови у ходницима су у лошијем стању и треба их мијењати 
хитно, јер за кориснике дома могу представљати потенцијалну опасност. Уочене су и позитивне 
новине у оквиру материјалних услова у дому, изграђена је трпезарија у приземљу, са 
савременим и модерним инвентаром. Анализа стања биће приказана у годишњем  Извјештају 
НПМ-а. 
 
Од 21.-25. новембра, Експертска мисија Европске комисије (ЕК) обавила је  посјету Институцији  
са задатком процјене капацитета институције Заштитника. Представници мисије су били 
словеначки експерти Иван Шелих и Тоне Долчич, уз присуство представница Делегације ЕУ, 
Барбаре Ротовник и Младенке Тешић као и Анђеле Лонго из ЕК. У оквиру састанака разговарано 
је и о унапређењу рада и достигнућима НПМ-а. У циљу демонстрације унапрјеђења теренског 
рада, реализована је посјета Центру безбједности Подгорица, са чланом радног тијела, уз 
присуство делегације ЕК. 
  
У децембру је обављена контролна посјета Специјалној болници за психијатрију Котор. Утврђено 
је да су испуњене четири препоруке, дјелимично испуњене двије, док  су и даље неиспуњене 
четири препоруке. Укупан утисак, након обиласка, није задовољавајући. Наиме, треба ријешити 
доста системских проблема да би стање у овој установи било задовољавајуће. Проблем и даље 
представљају  тзв. социјални пацијенти као и форензичко одјељење, које треба измјестити из 
болнице37. На ово смо указивали и у ранијим извјештајима. Детаљан приказ биће представљен у 
годишњем извјештају НПМ-а. 
 
Годишњи Извјештај НПМ-а за 2015. годину Скупштина Црне Горе разматрала је у децембру 2016 
године. 
Током извјештајне године НПМ је знатно унаприједио сарадњу са НВО сектором. У децембру је 
одржан састанак у циљу консултација и давања сугестија и мишљења у поступку израде плана 
обилазака за 2017.годину. Чланови НПМ-а из Институције учествовали су  на свим  састанцима 
НПМ мреже југоисточне Европе, а на Полицијској академији, одржали су већи број обука на тему 
мандата НПМ-а и примјене стандарда Eвропског комитета за спрјечавање мучења. Кроз ова 
предавања знатно је подигнута свијест о апсолутној забрани мучења, нечовјечног и 
понижавајућег поступања или кажњавања, што је и један од задатака Заштитника, као НПМ-а. 
 
Ради усавршавања знања у области НПМ-а, Заштитник је у извјештајној години  у оквиру 
“ПРЕДИМ” пројекта који финансира Европска Унија, а имплементира Савјет Европе, учествовао 
на више  активности реализованих, у оквиру овог пројекта. 
 
У децембру, 2015. године Генерална скупштина УН-а усвојила је ревидирана стандардна 
минимална правила УН за поступање са затвореницима тзв. “Манделина правила” постављајући 
минималне стандарде за добро управљање затворима, укључујући и обезбјеђивање поштовања 
права затвореника. Ова правила нијесу потпуно нова, већ је то ажурирана верзија стандардних 
минималних правила за поступање са затвореницима, из 1955. године. Комплетан документ  
биће дат, као анекс, у годишњем извјештају НПМ-а. 
 

                                                      
36 Годишњи извјештај Заштитника као НПМ за 2015 
37 Годишњи извјештај Заштитника као НПМ за 2014 
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5.2 Економска, социјална и културна права  
 
У 2016. години Заштитник је имао у раду 190 предмета, од којих су двије (2) притужбе пренешене 
из претходне године, због повреде права која су сврстана у групу економских, социјалних и 
културних права.  
 
Мушкарци су поднијели 109 притужби, жене 61 притужбу, шест (6) притужби поднијела је група 
грађана, двије (2) притужбе су поднијела привредна друштва, а у 10 случајева је поступано по 
сопственој иницијативи.  
 
Поступак је окончан у 179 предмета.  
 
Економска, социјална и културна права спадају у ред најважнијих људских права. Ова права су  
нераскидиво везана за достојанство сваког човјека, без обзира на њихово држављанство, 
етничку, вјерску и другу припадност. То су права која имају карактер прогресивних права и 
њихово остваривање у великој мјери зависи од економске развијености државе. Већина 
економских, социјалних и културних права може се потпуно реализовати само постепено, што не 
мијења обавезу државе да та права и реализује. 
 
У приступном процесу Европској унији, Црна Гора је успоставила добре правне и 
институционалне оквире за остваривање економских, социјалних и културних права.  
 
Међутим, слаба економска развијеност државе и недостатак финансијских средстава негативно 
утичу на ниво остваривања ових права.  
 
И у овом извјештају Заштитник наглашава да је држава дужна да независно од степена своје 
економске развијености својим грађанима осигура остварење минималног степена сваког 
економског, социјалног и културног права, која гарантују међународни инструменти - 
Међународни пакт о економским и социјалним и културним правима и Европска социјална 
повеља. 
  
Пропуштање државе да испуњава своје обавезе из међународних докумената представља 
кршење тих докумената. Било какав пропуст у односу на ове обавезе сматра се кршењем права.  
 
Као и ранијих година, највећи број притужби односио се на повреду права на рад и права из 
радног односа, права на имовину и мирно уживање имовине, права из пензијског и инвалидског 
осигурања, права на здравствену заштиту, права на социјалну заштиту, права на повраћај 
имовине и др. 
  
Анализом притужби, разговора са грађанима,статистичких показатеља и општих показатеља 
може се закључити да грађани у недовољној мјери остварују своја економска, социјална и 
културна права и да су мјере које се предузимају од стране надлежних органа у циљу њиховог 
остваривања и даље испод стандарда, које прописују потврђени и објављени међународни 
инструменти у овој области.   
 
Висока стопа незапослености и тешка економска ситуација негативно се одражавају на 
остваривање ових права. Државни механизми социјалне заштите и старања не успијевају да 
обезбиједе довољно помоћи за велики број социјално угрожених лица, у оној мјери, у којој је то 
неопходно за остваривање минимума егзистенције.  
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И даље, велики број грађана живи на ивици сиромаштва и у стању социјалне потребе. Још 
увијек, нијесу битније унапријеђени услови и могућности за запошљавање, за повећање зарада, 
рјешавање стамбених потреба грађана, а што се негативно одражава на општу економску и 
социјалну сигурност. Посебно је тежак положај незапослених лица, рањивих група и појединаца, 
као што су стара лица, лица са инвалидитетом Роми и расељена лица. 
 
Полазећи од тога да сиромаштво угрожава све аспекте људског постојања и достојанства, 
Заштитник и у овом извјештају указује да је на држави одговорност и обавеза да стално 
предузима мјере за обезбјеђивање потребног нивоа економских, социјалних и културних права. 
 

5.2.1. Право на рад и права из радног односа 
 
Право на рад гарантовано је Универзалном декларацијом о људским правима, Међународним 
пактом о грађанским и политичким правима, другим међународним документима и Уставом Црне 
Горе, којима се гарантује да свако има право на рад, на слободан избор запослења, на правичне 
и задоваљавајуће услове рада, на заштиту од незапослености, те право на једнаку зараду за 
једнаки рад или рад једнаке вриједности.  
 
Рад је у директној вези са људским достојанством и потребом појединца да својим радом 
учествује у друштвеном животу. 
 
У 2016 години Заштитник је имао у раду 49 притужби у којима су подносиоци указивали на 
повреде права на рад и права из радног односа. 
 
У поређењу са претходном годином број притужби због повреде ових права повећан је за           
30,62 %. 
 
Мушкарци су поднијели 26 притужби, жене 20, а по једну (1) притужбу је поднијела група грађана 
и привредно друштво. У једном (1) случају је покренут поступак по сопственој иницијативи.  
 
И у извјештајној години најчешћи разлози обраћања грађана су: неправилности приликом 
запошљавања и спровођења конкурсне процедуре, престанак радног односа, неисплаћивање 
зарада, отпремнина и других накнада, непријављивање радника на фондове за пензијско и 
инвалидско осигурање, укључујући и неуплаћивање доприноса за пензијско, социјално и 
здравствено осигурање, неплаћање прековременог рада, немогућност измирења потраживања 
радника након окончања стечајног поступка, немогућност извршења правоснажних судских 
одлука у радним споровима, недовољна заштита на раду и кршења права радника на слободан 
дан током државних или других празника и др. Један број притужби односио се на Фонд рада, 
због неисплаћивања отпремнине. 
 
На основу обраћања, разговора и притужби грађана и сазнања од синдикалних организација 
Заштитник примјећује да се грађани сусријећу са проблемима приликом запошљавања као и 
останка на радном мјесту. Несигурност радних мјеста, неостваривање права из радног односа, 
попут права на одговарајући дневни, недељни и годишњи одмор и проблеми са којима се 
сусријећу запослени у приватном сектору су разлог за озбиљну забринутост. Запослени указују 
да самовоља послодавца у извршавању законских и уговорних обавеза крши њихова права. 
Значајан је број запослених којима доприноси за социјално осигурање нијесу уплаћени од стране 
послодаваца и који због таквог пропуста послодаваца губе или им се умањују друга права која су 
им уставом и законом гарантована. Непријављивање радника на обавезно социјално осигурање, 
односно тзв. "рад на црно" и даље представља чест разлог обраћања грађана Заштитнику. У 



 
108 

већем броју случајева ангажовани радници су примали зараде са закашњењима, неки су 
остајали без уплаћених пореза и доприноса, суочени са дилемом да ли пријавити послодавца и 
ризиковати губитак посла, или остати на раду готово без икаквих права. 
 
Запослени у приватном сектору су слабија страна уговорног односа, а страх за егзистенцију 
одређује како ће се, у појединим ситуацијама у којима се крше њихова права, понијети. Неријетко 
запослени се  обраћају инспекцији рада или Заштитнику тек онда када остану без посла и када је 
доказивање права могуће искључиво у судском поступку. Постоје и судске пресуде које се не 
могу извршити, иако је утврђено право, односно потраживање тужиоца. 
 
У неколико случајева грађани су указивали на могуће неправилности при расписивању, 
спровођењу конкурса за запошљавање и одабиру кандидата у јавним установама. Иако је 
запошљавање уређено законом и колективниим уговорима, послодавцима је остављен значајан 
дискрециони простор у  поступку одлучивања, који код грађана неријетко изазива сумњу да ти 
поступци нијесу спроведени на законит начин, те да се појединим кандидатима погодује. 
Посебан проблем представља што одлуке послодаваца о изабраним кандидатима не садрже 
образложење са јасним и довољним разлозима за доношење одлуке и да се учесницима 
поступка по расписаном огласу који нијесу изабрани само достављају обавјештења без поуке о 
правном средству, што представља повреду њиховог права на жалбу. 
 
Заштитник и у овом извјештају указује да је забрињавајуће што значајан број запослених у 
приватном сектору није пријављен на обавезно здравствено, пензијско и инвалидско осигурање 
од стране послодаваца и што многима од њих нијесу уплаћени доприноси, због чега немају у 
потпуности регулисан  стаж осигурања и не могу остварити право на пензију, у складу са 
годинама рада. 
 
Иако је контрола уплата доприноса за обавезно здравствено, пензијско и инвалидско осигурање 
обавеза државе, због неизвршавања те законске обавезе послодавца, највише испаштају 
запослени.  
 
Заштитник и у овом извјештају поново указује да држава треба да одлучније реагује против 
послодаваца који не извршавају своје законске обавезе. Надлежни органи који врше контролу 
правилности и законитости рада послодаваца треба да благовремено предузимају одговарајуће 
законске мјере у поступцима инспекцијског надзора. Инспекција рада у највећем броју случајева 
поступа тек по пријави заинтересованих лица и не у довољној мјери по службеној дужности. 
Неопходна је већа иницијатива овог органа када има довољно чињеница које указују на потребу 
спровођења инспекцијског надзора како би се спријечиле повреде права на рад и по основу рада 
и заштитила права запослених. И даље је потребно развијати и унапрјеђивати сарадњу између 
Пореске управе, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и инспекције рада и ажурно 
размјењивати информације које се тичу права запослених по основу рада. Такође је неопходно 
повећати капацитете инспекцијских органа, унаприједити квалитет и ефикасност рада 
инспекцијских органа, побољшати техничке услове за њихов рад и континуирано водити 
социјални дијалог са представницима запослених и послодаваца у циљу стварања услова за 
достојанствен рад.  
 
Било је случајева у којима су грађани од Заштитника тражили да им помогне у остваривању 
њихових права због неинформисања о томе којем надлежном органу требају пријавити могуће 
незаконитости. У тим случајевима грађани су упућивани на надлежне инспекције и друге 
надлежне органе.  
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По притужбама које су се односиле на привредна друштва Заштитник је, иако није имао 
непосредан мандат за поступање, тражио од надлежних инспекција да спроведу инспекцијски 
надзор и предузму законом прописане мјере. Надлежне инспекције су приоритетно поступиле по 
сваком захтјеву Заштитника што је добар примјер институционалне сарадње у заштити права 
радника.  
 
У неколико случајева подносиоци су упућивани на друга правна средства, јер је оцијењено да је 
за заштиту њихових права ефикасније коришћење тих средстава. Упућивани су на претходно 
коришћење средстава у поступку за заштиту својих права  код послодаваца, на судску заштиту, 
као и на бесплатну правну помоћ за оне који немају довољно материјалних средстава за 
ангажовање адвоката. 
 
Поступак по притужбама је окончан у 46 предмета. У седам (7) случајева није утврђена повреда 
права. У осам (8) случајева повреда права је отклоњена у току испитног поступка. У шест (6) 
случајева утврђена је повреда права (која није отклоњена у току поступка) и дата су мишљења 
са препорукама, а у два (2) случаја дато је мишљење са указивањем. У 10 случајева подносиоци 
су упућени на друга правна средства, јер је оцијењено да ће на тај начин ефикасније остварити 
заштиту својих права. У осталим случајевима подносиоци притужби нијесу сарађивали, или 
нијесу допунили притужбу у остављеном року, а ни након тога, или је притужба поновљена а 
нијесу достављени нови докази или је притужба повучена. 
 
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Е. К. из Подгорице, поднијела је притужбу на рад ЈУ „Завод Комански мост“ Подгорица 
у којој је навела: да је у дневној штампи објављен оглас за радно мјесто окупационог терапеута који је 
расписао ЈУ Завод „Комански мост“; да се јавила на оглас и да је приложила сву потребну 
документацију; да је од стране Завода позвана на интервју; да је након обављеног интервјуа добила 
обавјештенје од стране директора ЈУ Завод „Комански мост“ да није примљена у радни однос; да у 
обавјештењу није дато упуство о правном лијеку, односно није дата правна поука коме да се жали 
ради заштите њених права. 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подноситељки притужбе повријеђено право на правично 
одлучивање у правном поступку пред установама јавне власти.  У испитном поступку утврђено је да 
је ЈУ Завод "Комански мост" огласила потребу за пријем у радни однос два стручна радника на радно – 
окупационом ангажовању на неодређено вријеме. По предметном огласу директор Завода је након 
разматрања документације свих пријављених кандидата и након обављеног интервјуа са 
кандидатима донио одлуку о избору двије кандидаткиње С. Ј. дипломираног дефектолога и Б. С. 
дипломираног социјалног радника. Кандидаткиња Е.К. обавијештена је од стране директора Завода да 
по наведеном огласу за пријем на радно мјесто стручног радника на радно - окупационом ангажовању 
није изабрана. Наведено обавјештење које је достваљено подноситељки питужбе не садржи поуку о 
праву на коришћење правног средства, нити је уз то обавјештење достављена одлука о избору 
кандидаткиња. Такође и одлуке о избору поментих кандидаткиња не садрже образложење у којем су 
наведени довољни и јасни разлози за доношење такве одлуке.  
 
Заштитник сматра да образложење одлуке мора садржати потребно објашњење и разлоге којима се 
орган руководио приликом њеног доношења. Оно омогућава учесницима у поступку да сазнају разлоге 
на којима је заснована одлука и да одлуче да ли ће је побијати правним средствима како би заштитили 
своја права. Давање образложења представља јемство против произвољности и самовоље органа 
приликом доношења одлуке и неједнаког поступања према странкама и стварање повјерења у 
професионализам и правичност. 
 
Заштитник подсјећа да је ЈУ Завод "Комански мост" установа која обавља дјелатности од јавног 
интереса, да се финансира из будзета Црне Горе, да је као јавна служба у ширем смислу дио јавне 
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власти и да је стога  дужна да поступа у свим правним ситуацијама, па и у конкретном случају, у 
складу са законом и другим прописима и да странкама омогући да што лакше остваре своја права и 
правне интересе. Поступањем на тај начин отклонила би се несигурност у којој се нашла 
подноситељка притужбе као учесница на оглас у погледу  остваривања њених права и истовремено 
обезбиједила општа правна сигурност.  
 
Недостатак образложења по мишљењу Заштитника могао је подноситељки притужбе оставити 
утисак произвољности и самовоље код одлучивања и доношења одлуке. У конкретном случају ЈУ 
Завод „Комански мост“ је била дужна да подноситељки притужбе Е. К. уз обавјештење достави одлуку 
о избору кандидата са образложењем у којем ће навести довољне и јасне разлоге за доношење своје 
одлуке и поуку о правном средству. 
 
Заштитник је ЈУ Завод "Комански мост" дао мишљење38 са препоруком да у будућим поступањима 
приликом доношења одлука по јавном огласу или у сличним ситуацијима поступа у складу са начелима 
законитости и владавине права и да одлуке које доноси садрже образложење са јасним и довољним 
разлозима и да се достављају свим учесницима у поступку са одговарајућом поуком о правном 
средству.  
 
2) Опис случаја: С. С. из Подгорице, жалила се на рад Службе заштите Главног града Подгорица 
наводећи: да је запослена у Служби заштите Главног града Подгорица; да су она и замјеник командира 
Службе заштите Главног града Подгорица потписали Предлог оцјене рада за 2015. годину, који је 
прослијеђен командиру Службе заштите Главног града Подгорица, како би он на основу истог донио 
рјешење о оцјени њеног рада за 2015. годину, у складу са прописима; да командир Службе заштите 
Главног града Подгорица није одлучио по том захтјеву и није донио рјешење о оцјени њеног рада за 
2015. годину. 
  
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подноситељки притужбе повријеђено право из радног 
односа и дао мишљење39  са препоруком да командир Службе заштите Главног града Подгорица, без 
даљег одлагања, донесе рјешење о оцјени рада државне службенице С. С. за 2015. годину сагласно 
Закону о државним службеницима и намјештеницима. 
 
3) Опис случаја: Б. Д., Р. Ј. и М. М. жалили су се на рад Завода за запошљавање Црне Горе - Биро рада 
Бијело Поље наводећи да је Биро рада Бијело Поље донио рјешења којим им је признато право на 
новчану накнаду у мјесечном износу од 60 % најниже цијене рада коју одређује Влада ЦГ; да Биро рада 
Бијело Поље не поступа по предметним рјешењима, јер им се не исплаћује новчана накнада од 60 % 
најниже цијене рада већ само 77 еура. 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцима притужби повријеђено право на правично 
одлучивање у правном поступку пред Заводом за запошљавање као органом јавне власти и дао 
мишљење40  са препоруком да Завод за запошљавање без одлагања Б. Д, Р. Ј.  и М. М. по службеној 
дужности донесе рјешење са одговарајућом поуком о правном средству, којим ће се утврдити нови 
износ новчане накнаде у складу са важећим прописима и да у будућем поступању у сваком појединачном 
случају свим корисницима новчане накнаде којима је, у складу са Законом, промијењен износ остварене 
новчане накнаде по основу незапослености благовремено донеси рјешења којим ће се утврдити нови 
износ новчане накнаде. 

 

5.2.2. Право на имовину и мирно уживање имовине 
 
Право својине и право на неометано уживање имовине зајамчени су Уставом Црне Горе и 
Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода. Сваком физичком и 

                                                      
38 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
39 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
40 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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правном лицу гарантује  се право на неометано уживање своје  имовине и да не могу бити 
лишени своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и уз 
правичну надокнаду. Ове гаранције су дате у циљу заштите наведеног права од аката јавне 
власти којима се укидају, ограничавају или ометају права власника на коришћење, 
плодоуживање или располагање. Предмет заштите права на имовину су сва права, како 
апсолутна тако и релативна (облигациона) права.  
 
У 2016. години Заштитник је примио 32 притужбе које се односе на повреду права на имовину и 
мирно уживање имовине.  
 
Мушкарци су поднијели 25 притужби, шест (6) притужби особе женског пола и једну (1) притужбу 
је поднијела група грађана. 
 
Притужбе су се и у извјештајној години односиле на упис права на непокретностима, дуго 
трајање поступака код другостепених органа, недоношење одлука у законском року од стране 
органа државне управе и органа локалне управе, поступање урбанистичке и грађевинске 
инспекције, поступак експропријације, недоношење измјена и допуна ДУП-а, приступ морском 
добру, грађење (дограђивање) објеката, противправно заузеће земљишта и др. 
 
Поступајући по притужбама и на основу других обраћања и разговора са грађанима Заштитник је 
запазио да су грађани и у извјештајној години у заштити овог права наилазили на проблеме, јер 
поједини органи државне управе, локалне управе и локалне самоуправе дуго воде поступке, не 
врше контролна овлашћења, или их нередовно врше, да органи јединица локалне самоуправе и 
даље у довољној мјери не информишу грађане о њиховим правима и на закону заснованим 
интересима, као и могућностима која им стоје на располагању ради заштите њихових права и 
интереса. 
 
Заштитник и у овом извјештају указује да органи државне управе, локалне управе и јединице 
локалне самоуправе у свом раду треба више да посвете пажњу ефикаснијем и економичнијем 
поступању по захтјевима грађана, да предузимају све потребне мјере и радње како би се 
отклониле препреке и обезбиједили услови за законито, благовремено, ефикасно, и економично 
спровођење извршења сопствених одлука, да организују свој рад на начин који би предуприједио 
понављање истих или сличних проблема у свом раду и да се недостаци у раду који доводе до 
повреде или ускраћивања права отклањају благовремено чим им на то укажу грађани.  
 
Заштитник такође указује да је у циљу јачања превентивне функције надлежних инспекција у 
области уређења простора и изградње објеката, неопходно да органи државне управе кроз своју 
надзорну улогу спроводе појачани надзор, запошљавање довољног броја службеника и кроз 
стручно усавршавање запослених доприносе повећању нивоа стручности и ефикасности у 
сузбијању "дивље" градње и њених негативних посљедица. 
 
Поступак је окончан у 28 предмета. У једном (1) случају утврђено је да нема повреде права. У 
четири (4) случаја повреда права је отклоњена у току испитног поступка. У три (3) случаја 
утврђена је повреда права (која није отклоњена у поступку) и дато је мишљење са препоруком. У 
једном (1) случају Заштитник није био надлежан за поступање (притужба се није односила на 
државне органе у Црној Гори).  У 11 случајева подносиоци притужби су упућени на друга правна 
средства, јер је оцијењено да ће на тај начин ефикасније остварити заштиту својих права.  
 
У осталим случајевима подносиоци притужби нијесу сарађивали или нијесу допунили притужбу 
или нијесу исцрпили друга правна средства. 
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Примјери: 
 
1) Опис случаја:  Адвокат Б. Б. из Херцег Новог, као пуномоћник Р. С. поднио је притужбу на рад 
Управе за некретнине - Подручна јединица Херцег Нови наводећи: да је у управном поступку 
Министарство финансија донијело рјешење, којим је уважило жалбу и поништило рјешење Управе за 
некретнине - Подручна јединица Херцег Нови и предмет вратило на поновни поступак и да Управа за 
некретнине - Подручна јединица Херцег Нови скоро три године није поступила по рјешењу 
Министарства финансија, из њему непознатих разлога. 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе (иако је у међувремену донијето 
рјешење) повријеђено право и дао је мишљење41   са препоруком да Управа за некретнине - Подручна 
јединица Херцег Нови  у будућем поступању води управни поступак и доноси одлуке у складу са 
Законом прописаним роковима и на тај начин, ефикасношћу и економичношћу поступка допринесе 
успјешном и квалитетном остваривању и заштити права и правних интереса странака у поступку.  
 
2) Опис случаја: З. Л. из Улциња, жалио се на рад Управе за некретнине - Подручна јединица Улцињ 
наводећи: да је рјешење Управе за некретнине - Подручне јединице Улцињ настало на основу 
фалфисиковане службене исправе; да је водио поступке код Управног суда Црне Горе и Министарства 
финансија, као и да су одлуке тих органа биле у његову корист; да Управа за некретнине - Подручна 
јединица Улцињ неће да врати предмет у пређашње стање иако су за њега настале већ несагледиве 
посљедице.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да су подносиоцу притужбе повријеђена његова права и дао је 
мишљење42   са препоруком да Управа за некретнине - Подручна јединица Улцињ без даљег одлагања, 
а најкасније у року од 30 дана, поступи по пресуди Управног суда Црне Горе и рјешењу Министарства 
финансија и у складу са тим одлукама донесе ново законито рјешење.  
 
3) Опис случаја: Представник НВО "Парк шума Загорич", Г. М. поднио је притужбу на рад Главног 
града Подгорица у којој је невео: да се више пута обраћао градоначелнику Главног града Подгорица за 
пријем, и то: 27. 10. 2014. године, 9. 12. 2014. године, 18. 11. 2015. године, али без резултата; да су у 
вези тога више пута ургирали мејлом и телефоном, али да им никада није одговорено.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је притужба НВО "Парк шума Загорич", из Подгорице, 
основана и да је непоступањем Главног града Подгорица по захтјевима те невладине организације 
повријеђено право на одговор.  
 
Заштитник је Главном граду Подгорица, дао мишљење43  са препоруком да без даљег одлагања 
одговори по захтјевима НВО "Парк шума Загорич", и то: од 27. 10. 2014. године, 9. 12. 2014. године и од 
18. 11. 2015. године. 
 
4) Опис случаја: Н. В. жалио се на рад Секретаријата за привреду, развој и финансије Општине Плав, 
наводећи да су му повријеђена права из разлога што није поступљено по пресуди Управног суда Црне 
Горе; да му није омогућено да заштити и оствари своја права и правне интересе; да није саслушан на 
околности битне за доношење правилног и законитог рјешења; да се поступак води од 2010. године, 
односно од доношења рјешења о издавању водне сагласности, од 14.01.2010. године; да као правно 
неука странка није поучен о својим правима; да је Секретаријат донио Закључак, којим је одбачен 
предлог за понављање поступка и да је на тај закључак изјавио жалбу.      
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је подносиоцу притужбе повријеђено право на правично и 
ефикасно одлучивање у управном поступку и дао је мишљење44  са препоруком да Секретаријат за 

                                                      
41 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
42 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
43 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
44 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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привреду, развој и финансије Општине Плав, без даљег одлагања поступи по жалби Н. В., и жалбу са 
списима предмета достави Главном администратору Општине Плав на даљи поступак и одлучивање. 

 

5.2.3. Повраћај имовинских права и обештећење 
 
У 2016. години због повреде имовинских права и обештећења поднешене су само двије (2) 
притужбе, а подносиоци су особе мушког пола.  
 
У једном (1) случају утврђена је повреда права и дато је мишљење са препоруком, а у другом 
случају није утврђена повреда права. 
 
Иако је поднијет изузетно мали број притужби, Заштитник је и у извјештајној години посветио 
дужну пажњу повраћају имовинских права и обештећењу. 
 
Наиме,  као и ранијих година на захтјев Заштитника Министарство финансија доставило је 
збирни Извјештај о раду за 2016. годину, регионалних комисија за повраћај и обештећење у 
Подгорици, Бару и Бијелом Пољу, са Извјештајем Комисије за уједначавање поступка и 
обавијестило Заштитника да то Министарство у односу на препоруке које су дате у Посебном 
извјештају о остваривању права на повраћај имовинских права и обештећење из 2011. године, а 
са аспекта своје надлежности предузима потребне мјере у циљу побољшања динамике рада 
наведених комисија, те да је у регионалним комисијама за повраћај и обештећење, ангажован 
потребан број стручних сарадника и службеника за обављање административно - техничких 
послова, како би поступци по захтјевима за повраћај и обештећење били окончани у што краћем 
року. 
 
Према овом извјештају, од ступања на снагу Закона о повраћају одузетих имовинских права и 
обештећењу до 31. децембра 2016. године, надлежне Комисије имале су у раду 10.847 захтјева 
бивших власника за повраћај – обештећење одузете имовине. До формирања регионалних 
комисија у Подгорици, Бару и Бијелом Пољу, надлежне општинске комисије ријешиле су укупно 
1.615 захтјева. До 1. јануара 2016. године регионалне комисије ријешиле су укупно 5.330 захтјева 
(Подгорица 1.806, Бар 1.783 и Бијело Поље 1.741 захтјева). Од 1. јануара до 31. децембра 2016. 
године, Регионалне комисије ријешиле су укупно 404 захтјева (Подгорица 68, Бар 140 и Бијело 
Поље 196 захтјева). Од укупно примљених 10.847 захтјева бивших власника до 31. 12. 2016. 
године, надлежне комисије су ријешиле укупно 7.349 предмета или 67,75 % (Подгорица 2.764, 
Бар 2.113 и Бијело Поље 2.472 захтјева), док је 3.498 захтјева остало у раду (Подгорица 904 или 
24,64%, Бар 459 или 17% и Бијело Поље 2.135 или 46,34% захтјева).   
 
Комисија за уједначавање поступка имала је у раду 491 предмет и сви предмети су завршени.  
 
Иако је у 2016. години забиљежен благи раст броја окончаних поступака по захтјевима бивших 
власника, запажа се да су пораст оствариле регионалне комисије у Бару и Бијелом Пољу, а да је 
Комисија у Подгорици окончала мање предмета, али да укупно посматрано Комисије и даље 
имају у раду велики број предмета, по којима поступак није окончан, а посебно Комисија у 
Бијелом Пољу. 
  
Полазећи од чињенице да у овим предметима поступци трају више година, Заштитник и у овом 
извјештају указује да је неопходно да Комисије убрзају свој рад по преосталим предметима  а 
посебно Комисија у Бијелом Пољу која има у раду 46,34% незавршених предмета. 
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Заштитник поново указује да се процес повраћаја одузетих имовинских права и обештећења 
одвија веома споро, те да се на тај начин грађанима онемогућава да остваре своја законом 
прописана права или да користе одговарајућа правна средства за заштиту својих права. Сви 
подносиоци захтјева за повраћај и обештећење по чијим захтјевима није одлучено и даље се 
налазе у правној неизвјесности. Остваривање права на имовину не смије зависити од воље 
надлежних органа јер се ради о неотуђивом праву. 
 
Заштитник и у овом извјештају подсјећа на потребу и обавезу нормативног регулисања 
повраћаја имовине која је својевремено одузета вјерским заједницама, с обзиром на то да 
питање повраћаја те имовине још увијек није нормативно уређено.  
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Ш. К. поднио је притужбу на рад Комисије за повраћај и обештећење у Бијелом Пољу. 
У притужби је навео: да је 9. 4. 2004. године поднио захтјев за повраћај земљишта; да поступак траје 
скоро 12 година и да се оваквим поступањем Комисије одуговлачи поступак по његовом захтјеву и 
повређује његово право.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је непоступањем Комисије за повраћај и обештећење у 
Бијелом Пољу подносиоцу притужбе повријеђено право на правично и ефикасно одлучивање у управном 
поступку и дао мишљење45  са препоруком да Комисија у предметној управној ствари, без даљег 
одлагања, донесе на закону засновану одлуку и тиме омогући остваривање права и правних интереса 
странке у поступку.  
 

5.2.4. Право на здравствену заштиту и здравствено осигурање 
 
У 2016. години Заштитник је примио 37 притужби, које су се односиле на повреде права на 
здравствену заштиту и здравствено осигурање. У два (2) случаја предмети су формирани по 
сопственој иницијативи, тако да је у раду било укупно 39 предмета. 
  
Мушкарци су поднијели 24 притужбе, жене 13 притужби. 
 
Као и претходне године, највећи број притужби поднијела су лица лишена слободе, која се 
налазе у притвору или на издржавању казне затвора у Заводу за извршење кривичних санкција 
(29 предмета, од којих је један формиран по сопственој иницијативи). Поступање Заштитника по 
притужбама лица лишених слободе анализирано је у дијелу овог извјештаја који се односи на 
права лица лишених слободе. 
 
Поступак је окончан у свим предметима.  
 
У поступању по осталим притужбама, које се не односе на здравствену заштиту лица лишених 
слободе у два (2) случаја није утврђена повреда права, у четири (4) случаја подносиоци 
притужби су упућени на друга правна средства, јер је оцијењено да ће на тај начин ефикасније 
остварити заштиту својих права, у два (2) случаја странка је повукла притужбу и у два (2) случаја 
није се могло поступати, јер притужба није допуњена у остављеном року, а ни након истека тог 
рока.  
 
 

                                                      
45 Мишљење је доступно на сајту www.ombudsman.co.me 
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5.2.5. Право из пензијског и инвалидског осигурања 
 
Заштитник је у 2016. години примио 14 притужби због повреде права из области пензијског и 
инвалидског осигурања.  Из претходне године пренешене су три (3) притужбе, тако да је у раду 
било 17 предмета. 
 
Мушкарци су поднијели пет (5) притужби, особе женског пола шест (6), а три (3) притужбе су 
поднијете од стране групе грађана.  
 
Притужбе су се односиле на рад Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, 
Министарства рада и социјалног старања, органа надлежних за послове из области пензијског и 
инвалидског осигурања  у другим државама. 
 
Као и у претходној години грађани су се жалили на дуго трајање поступака пред првостепеним и 
другостепеним органом, на неисплаћене доприносе, тешкоће у остваривању права на пензију 
изражавајући незадовољство на начин обрачуна и исплате пензија и на остваривање права на 
пензију по основу стажа осигурања оствареног у бившим југословенским републикама.  
 
Поступак је окончан у 15 предмета. У два (2) случаја није утврђена повреда права, у три (3) 
случаја повреда права је отклоњена у току испитног поступка. У једном (1) случају је утврђена 
повреда права (која није отклоњена у поступку) и дато је мишљење са препоруком, а у једном (1) 
случају дато је мишљење са указивањем. У пет (5) случајева подносиоци су упућени на друга 
правна средства, јер је оцијењено да ће на тај начин ефикасније остварити заштиту својих права.  
 
У осталим случајевима, једна (1) притужба се односила на преиспитивање законитости одлуке, 
једна (1) није допуњена у остављеном року, а ни након тога, а у једном (1) случају притужба се 
односила на орган пензијског осигурања у Републици Хрватској (предмет је упућен Пучкој 
Правобранитељици са замолницом за поступање). 
 
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Ј. К. поднијела је притужбу на рад Фонда ПИО Црне Горе наводећи: да код Прве банке 
има хипотекарни кредит, као и да исти није у могућности да отплаћује; да је због тога Банка од 
Фонда ПИО затражила да се уведе административна забрана на њену пензију због намирења обавеза 
које има према тој банци; да је Фонд ПИО увео администратину забрану на њену пензију, али у укупном 
износу који је већи од 50% износа пензије; да се по позитивним прописима у поступку по 
административној забрани не може одбијати више од 50% од примања. 
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да су подноситељки притужбе повријеђена њена права и дао  
мишљење46  са препоруком да Фонд пензијског и инвалидског осигурања ЦГ приликом обрачуна и 
исплате прве следеће мјесечне пензије подноситељке притужбе и убудуће док дуг постоји врши 
обуставу на истој у износу не већем од 1/2 примања. 
 
2) Опис случаја: С. Д. поднијела је притужбу на рад Фонда ПИО Црне Горе у којој је навела: да код Прве 
банке има два кредита, један који се уредно одбија од пензије и стамбени кредит из 2006. године који 
се није одбијао од пензије јер није била издата административна забрана, али да се исти одбија актом 
јавног извршитеља из деветог мјесеца 2016. године. Истиче, да је од тада Фонд ПИО увео 
администратину забрану на њену пензију, али у укупном износу који је већи од 50% износа пензије.  
 

                                                      
46 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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Исход случаја: Заштитник је добио изјашњење од Фонда ПИО Црне Горе из којег произилази да је 
Фонд отклонио  повреду права на коју је подноситељка указала у притужби. 
 
3) Опис случаја: М. М., из Ротердама - Холандије, обратио се захтјевом у којем је наведено: да је Фонд 
пензијског и инвалидског осигурања донио рјешење којим му се признаје право на сразмјерну старосну 
пензију; да му је након годину дана копију рјешења прослиједио Холандски Мировински Завод; да је, с 
обзиром да му је одобрена старосна пензија, од Фонда затражио да му се изда налог за исплату у 
банци у Холандији; да није добио никакав одговор и да је Фонду послао писмо и неколико мејлова али да 
му  ни након тога није одговорено.   
 
Исход случаја: Заштитник је добио изјашњење од Фонда пензијског и инвалидског осигурања у којем 
се наводи: да је увидом у исплатну базу података корисника права Фонда ПИО М.М. доставио IBAN 
банке и Потврду о животу; да би се исплата заосталих пензија успоставила неопходно је да 
именовани достави и SWIFT банке о чему је обавијештен и путем имејла и телефонским разговором. 
 
Заштитник је мејлом контактирао М.М и упутио га да Фонду пензијског и инвалидског осигурања 
Црне Горе достави  SWIFT банке како би могао остварити право на исплату пензије. 

 

5.2.6. Социјална заштита 
 
Социјална заштита је дјелатност којом се обезбјеђују и остварују мјере и програми намијењени 
појединцу и породици са неповољним личним или породичним околностима, који укључују 
превенцију, помоћ у задовољавању основних животних потреба и подршку. Социјалну заштиту, 
као дјелатност од јавног интереса, обезбјеђује држава и локална самоуправа. Поједине услуге 
могу пружати и организације, предузетнци, привредна друштва и физичка лица.  
 
У току извјештајне године у области социјалне заштите Заштитник је имао у раду 38 предмета. 
Мушкарци су поднијели 19 притужби, жене су поднијеле 13 притужби, једна (1) притужба је 
поднијета од стране привредног друштва, а пет предмета (5) је покренуто по сопственој 
иницијативи. Окончано је 37 предмета, а један (1) предмет је пренијет у 2017. годину. У два (2) 
случаја су упућене препоруке надлежним органима.  
 
Заштитнику су се најчешће обраћале особе које из различитих разлога нијесу у стању да 
финансирају своје егзистенцијалне потребе, било да су неспособне за рад, болесне, особе са 
инвалидитетом, старије особе итд. То су особе које су трајно материјално угрожене, али има и 
ситуација, као што су елементарне непогоде или тешка болест, када је материјална помоћ 
потребна и особама које иначе имају средстава за живот. 
  
У притужбама је такође указивано на ниска примања, задуженост, принудна извршења, 
неплаћање издржавања, лоше стамбене услове, велика дуговања за утрошену електричну 
енергију и сл. 
 
Материјална помоћ се најчешће исплаћује из два извора – државног и локалног. Материјална 
помоћ коју обезбјеђује држава доступна је грађанима који испуњавају законске услове 
(материјално обезбјеђење породице, њега и помоћ другог лица, субвенције за утрошену 
електричну енергију и др.). Врсте помоћи које се обезбјеђују из локалних извора одређују 
локалне самоуправе и оне се разликују зависно од средине. Оброци у народним кухињама, 
помоћ за набавку школског прибора, једнократне новчане помоћи те рјешавање стамбених 
потреба социјално угрожених лица су најчешћи облици помоћи на локалном нивоу. Неке 
категорије становништва (дјеца, труднице и самохране мајке са малом дјецом) добијају посебну 
врсту материјалне помоћи и повластице. Особе које због различитих разлога не могу да се брину 
о себи (нијесу у могућности да се крећу, хране без помоћи, обављају кућне послове или 
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самостално обављају физиолошке потребе) имају право на физичку и стручну помоћ, која им се 
може пружити у специјализованим установама – домовима, када су трајно смјештени, 
установама за дневни боравак или у њиховим кућама. То су често особе које немају редовна 
примања и које нијесу у позицији да зараде за своје потребе, па им је истовремено потребна и 
материјална помоћ.  
 
Имајући у виду чињеницу да се ради о веома рањивим категоријама становништва, Заштитник 
сматра да органи и установе социјалне заштите, треба да приликом одлучивања о правима 
наведених лица поступају благовремено, ефикасно и у разумном року. 
 
Такође, Заштитник запажа да не постоје релевантни подаци на основу којих би се могле правити 
процјене о броју социјално угроженог становништва. Наиме, примјена нових одредби Закона о 
социјалној и дјечјој заштити довела је до смањења броја корисника права на материјално 
обезбјеђење породице. С друге стране, не постоје подаци који се односе на стопу сиромаштва. 
Сходно Годишњем плану званичних статистика за 2014., 2015. и 2016. годину, није предвиђено 
објављивање апсолутне стопе сиромаштва на основу података добијених Анкетом о потрошњи 
домаћинстава, што је рађено у претходном периоду. Према обавјештењу добијеном од Завода 
за статистику, планирано је да се убудуће пређе на објављивање релативне стопе сиромаштва 
из „EU SILC“ истраживања, а што ће омогућити податке који ће бити упоредиви са земљама ЕУ. 
Такође, не постоје подаци о минималној потрошачкој корпи за 2016. годину, јер је Завод за 
статистику у прошлој години започео ревизију методологије минималне потрошачке корпе. 
Заштитник указује, да је неопходно што прије отпочети са објављивањем наведених података, 
јер су они добра основа за планирање политика усмјерених на заштиту лица која се налазе у 
зони сиромаштва, те оцјену ефикасности/неефикасности мјера које се предузимају. 
 
Заштитник је у неколико случајева констатовао да породице живе у уступљеним, неусловним 
просторијама, без електричне енергије и санитарно- хигијенских услова, са неријетко нарушеним 
здрављем, а да су им једини приходи материјално обезбјеђење породице и да исти нијесу 
довољни за задовољење елементарних животних потреба, те да је неопходна додатна подршка 
друштва. Углавном су у питању самачка домаћинства, једнородитељске породице, као и 
породице ромске популације, које су уједно посебно рањиве. Свједоци смо појаве да се све 
чешће организују јавне хуманитарне акције за прикупљање новчаних средстава за породице у 
стању социјалне потребе. Овакве акције су најчешће медијски праћене, па се и поред ефеката 
који се њима постижу, може говорити и о нарушавању приватности. 
 
Заштитнику се у извјештајној години обраћао један број грађана због искључења електричне 
енергије са напајања, због неизмиреног дуга који је износио и више хиљада еура, те су наводили 
да се дијелом ради и о застарјелом дугу, а да немају довољно новца да измире рачуне. 
Заштитник сматра да су грађани, као крајњи купци, дужни да редовно измирују рачуне за 
утрошену електричну енергију, али да им се све информације морају учинити доступним, као и 
да се морају успоставити ефикасни механизми контроле потрошње и обрачуна утрошене 
електричне енергије. Забрињавајућа је чињеница да снабдјевач електричне енергије, у не малом 
броју случајева, дужи временски период, па чак и више година, није предузимао мјере за наплату 
рачуна за утрошену електричну енергију. Као једини снабдјевач прибјегава искључивању 
електричне енергије и поновно укључење условљава закључењем уговора о плаћању рачуна на 
рате, уз признање дуга. На овај начин грађани се доводе у ситуацију да морају закључити уговор 
и тиме им се ускраћује могућност да у судском поступку захтијевају да се утврди застарелост 
потраживања. Мишљења смо да ће рјешавању снабдијевања електричном енергијом рањивих 
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купаца допринијети и примјена новог Закона о енергетици47, којим је уведена категорија тзв. 
рањивих купаца електричне енергије а којима не може бити ускраћено, односно обустављено 
напајање електричном енергијом без обзира на износ дуга по том основу.  
 
Развој услуга из области социјалне и дјечје заштите: Предметом пажње Заштитника било је и 
збрињавање бескућника у Главном граду. Овај проблем, који је присутан дуги низ година, 
покушавао се ријешити у сарадњи са невладиним организацијама. Та рјешења су била 
краткорочна па су у 2016. години вођене активности од стране Главног града у сарадњи са 
Министарством рада и социјалног старања, НВО сектором и међународним организацијама на 
успостављању нове услуге намијењене овим лицима, а што би теребало да представља 
дуготрајно рјешење. До закључења рада на овом Извјештају збрињавање бескућника није 
обезбијеђено. 
 
Такође, предмет пажње Заштитника је било функционисање дневних центара за дјецу и младе 
са сметњама у развоју, као и ширење мреже центара. У једном предмету Заштитник је 
констатовао да је повријеђено право на подршку и помоћ друштва родитељима и дјеци са 
сметњама у развоју Општине Будва. Утврђено је да од 2013. године постоји Одлука Општине 
Будва о оснивању ЈУ Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју у том граду. Реализација 
пројекта планирана је као партнерска Општине Будва и Министарства рада и социјалног 
старања уз дефинисан начин финансирања и подјелу одговорности. Општина Будва имала је 
опредијељена средства за опремање Дневног Центра и обезбијеђен простор за наведену 
намјену, али пројекат још увијек није окончан због процесних одуговлачења поступка опремања 
простора (тендерских процедура) у протекле три године. Заштитник је препоручио Општини 
Будва да са дужном пажњом настави са започетим активностима како би се наведени пројекат 
што прије завршио, а ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и потешкоћама у 
развоју у тој Општини започео са радом. 
 
У другом предмету, ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју у 
Општини Херцег Нови основан је 2011. године и функционисао је до јула 2016. године, када је 
остао без просторија које су биле закупљене. Заштитник је установио да поменути Дневни 
центар има 16 корисника узраста од 6-27 година и да су у Центру, дјеца и омладина која имају 
сметње и тешкоће у развоју имали свакодневно разне активности, уз помоћ стручних лица, 
дефектолога, физиотерапеута, психолога и др. У овом случају утврђено је да у Општини Херцег 
Нови не функционише установљени и потребни сервис подршке у заједници за породице са 
дјецом са сметњама у развоју, да су на тај начин породице и њихова брига о дјетету доведени у 
могуће стање ризика и притиска, чиме им је отежано свакодневно функционисање, а самим тим 
доведен у питање и сам статус дјеце и омладине са сметњама у развоју. Стога, Заштитник је 
препоручио Општини Херцег Нови да без одлагања настави  са започетим активностима како би 
ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и потешкоћама у развоју наставио са радом 
и да се према процјенама потреба заједнице у сарадњи са релевантним партнерима приступи 
формирању и других сервиса подршке за дјецу и омладину са сметнјама у развоју, у складу са 
законом. Истовремено, Министарству рада и социјалног старања препоручено је да у сарадњи 
са Општином предузме мјере и радње на обезбјеђивању континуиране услуге подршке дјеци и 
омладини са сметњама у развоју – Дневног центра. У оквиру ЈУ Дјечји дом „Младост“ Бијела 
отпочела је са радом услуга дневног боравка за дјецу са сметњама у развоју до осамнаесте 
године живота, што само донекле рјешава проблем. Међутим, корисници старији од осамнаест 
година не могу користити ову услугу, а такође је упитно и коришћење услуге за дјецу са читаве 
територије општине имајући у виду њену разуђеност. 

                                                      
47  (“Сл. ист ЦГ” бр. 5/16) 
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Заштитник запажа, да је интенција успостављања услуга социјалне и дјечје заштите, све више 
орјентисана ка локалним самоуправама, што доводи у питање њихову одрживост. Евидентно је 
да су услуге социјалне и дјечје заштите формиране у појединим локалним самоуправама 
неодрживе из разлога што локалне самоуправе немају финансијских средстава за њихово 
финансирање (нпр. у Општини Бијело Поље, која предњачи са бројем услуга, зараде запосленим 
касне 8-9 мјесеци).  
 
Заштитник сматра да је потребно урадити цјеловиту анализу успостављања услуга у систему 
социјалне и дјечје заштите са посебним освртом на њихово финансирање, имајући у виду 
стварно стање и финансијске могућности локалних самоуправа. 
 
Заштитник указује, када је у питању развој услуга, на проблем који се односи на 
неуспостављање система лиценцирања услуга и пружалаца услуга, а који је прописан Законом о 
социјалној и дјечјој заштити. 
 
Одузимање пословне способности: У извјештајној години било је притужби које су се 
односиле на поступак и процедуру одузимања пословне способности. У предметима се радило о 
ментално обољелим особама којима је потребна заштита.  У поступању по притужбама 
запажено је да приликом одлучивања о збрињавању лица којима је потребна заштита и помоћ 
није у довољној мјери или је потпуно изостало укључење особе о чијем се праву одлучује. 
Одлука о лишењу пословне способности заснована је на дијагнози, односно, на процјени да ли 
одлука има негативне последице и/или да ли особа разумије природу и последица своје одлуке 
и/или да ли је у могућности да прими одређену информацију. Оваква пракса и одузимање 
пословне способности није у складу са одредбама члана 12. Конвенције о правима особа са 
инвалидитетом, који предвиђа обавезу успостављања подршке у остваривању пословне 
способности, а не њено одузимање.  
 
У вези са лишавањем пословне способности, у једном случају Заштитник је дао Мишљење са 
препорукама надлежним органима.  48 
 

5.2.7. Социјално становање 
 
Становање је једна од основних егзистенцијалних потреба људи, која на различите начине утиче 
на све нивое егзистенције и битна је полазна основа европског социјалног модела, коме и ми као 
друштво тежимо и настојимо да имплементирамо. Адекватно становање рањивих категорија 
друштва један је од кључних фактора социјалне интеграције и превенције од сиромаштва и 
дискриминације. 
 
Право на рјешавање стамбених потреба социјално угрожених категорија – социјално становање, 
сагласно Закону о социјалном становању, дефинисано је као становање одговарајућег 
стандарда које се обезбјеђује појединцима или домаћинствима која из социјалних, економских и 
других разлога не могу да ријеше питање становања. Јединице локалне самоуправе ради 
обезбјеђивања услова развоја социјалног становања, између осталог, дужне су да доносе 
Програме социјалног становања, планирају буџетска средства за спровођење локалне стамбене 
стратегије, воде регистар станова, оснивају самостално или заједно са другим заинтересованим 
јединицама локалне самоуправе непрофитну стамбену организацију ради реализације програма 

                                                      
48 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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социјалног становања и управљања становима за социјално становање као и ради обављања 
других активности од јавног интереса у области становања.  
 
Поступајући у предметима који се односе на ову проблематику, Заштитник је установио да још 
увијек све локалне самоуправе нијесу донијеле Локалне програме социјалног становања, а који 
је предуслов за рјешавање стамбене проблематике у локалним заједницама. Непостојање 
показатеља о потребама становништва, непрецизне евиденције социјалних станова, те 
непостојање јасно утврђених критеријума за расподјелу, иде у прилог тврдњи да овом питању 
локалне самоуправе не поклањају дужну пажњу и да она још увијек нијесу њихов приоритет. 
Наравно, постоје примјери добре праксе какви су: рјешавање стамбених питања пензионера у 
Подгорици и Никшићу; рјешавање стамбених питања расељених и избјеглих лица у Никшићу, 
Подгорици, Беранама; реализација “Пројекта 1000 плус”. 
 
У претходној години, посредством ангажовања медија, у појединим градовима, ријешена су 
стамбена питања лица која су била предмет медијске пажње. Не умањујући улогу и намјеру 
медија да помогну лицима у стању социјалне потребе, сматрамо да овакав начин рјешавања 
стамбене проблематике не би требао да буде образац поступања, јер доводи до 
неравноправности грађана. 
 

5.3. Право на здраву животну средину 
 
Заштита животне средине и очување природе једна је од највиших вриједности уставног поретка. 
Очувана и здрава животна средина је основа за развој државе и друштва. 
 
Усвајањем Декларације о еколошкој држави 1991. године, Црна Гора се опредијелила да буде 
еколошка држава. Еколошко опредељење је потврђено Уставом Црне Горе. Право на здраву 
животну средину, право на информисаност о стању животне средине, као и право учешћа у 
процесу доношења одлука које се односе на животну средину, Уставом Црне Горе препозната су 
као темељна људска права. 
 
Црна Гора је унаприједила нормативни и институционални оквир у области заштите животне 
средине, којим су у значајној мјери створени услови за потпуније остваривање права на здраву 
животну средину, уз примјену високих стандарда и наставила на усклађивању законодавства са 
правном тековином ЕУ. Донијети су значајни стратешки документи којима се дефинишу планови 
развоја који имају директан утицај на животну средину и одрживи развој.  
 
У извјештајној години Влада Црне Горе донијела је Националну стратегију за транспоновање, 
имплементацију и спровођење правне тековине ЕУ у области животне средине и климатских 
промјена с Акционим планом за период 2016-2020 године. Стратегија је усвојена да би се 
постигла постепена и пуна транспозиција укупне правне тековине ЕУ за поглавље 27 - Животна 
средина и промјена климе у правни систем Црне Горе.  
 
Када је ријеч о заштити животне средине и здравља људи од негативних утицаја загађења 
ваздуха правни оквир којим је у Црној Гори уређена ова област у доброј мјери је усклађен са 
правном тековином ЕУ. Донијета је Национална Стратегија управљања квалитетом ваздуха за 
период 2013-2016. године.   
 
И у 2016. години Заштитник је посебну пажњу посветио праћењу стања животне средине у 
појединим општинама и то општини Пљевља, Главном граду Подгорица, општинама Никшић и 
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Бар и активностима и мјерама које су надлежни органи предузимали за заштиту здравља и 
заштиту животне средине у тим градовима. 
 
Квалитет ваздуха у 2016. години у односу на број дана прекорачења дневне вриједности МП10 
честица у ваздуху готово је на истом нивоу као и у претходној години у општинама Пљевља, 
Никшић, Бар и у Главном граду Подгорица. Наиме, према подацима о прекорачењима средњих 
дневних дозвољених концентрација загађујућих материја, током зимских мјесеци квалитет 
ваздуха је био веома лош. Утицај на квалитет ваздуха имали су индивидуална ложишта, 
метеоролошке прилике, уз кумулативно дејство константних емисија из индустрије и саобраћаја. 
То стање условљено је и појавама температурних инверзија уз висок атмосферски притисак и 
стабилну атмосферу, што доводи до концетрисања загађујућих материја у приземним слојевима 
атмосфере.  
 
У Пљевљима је у јануару, фебруару, марту, септембру, октобру, новембру и децембру средња 
дневна концентрација ПМ10 честица у ваздуху била изнад дозвољене вриједности (у децембру 
28 дан). Квалитет ваздуха у децембру у Пљеваљској котлини додатно су погоршавала и 
повремена прекорачења средњих сатних и средњих дневних концетрација сумпора (ИВ) оксида, 
високе концентрације МП2,5 на свим мјерним мјестима, такође је евидентиран и високи садржај 
бензо(а)пирена у М10 честицама на свим мјерним мјестима.  
 
Прекорачење средње дневне концентрације М10 честица у ваздуху забиљежено је у Подгорици 
и Никшићу, и то 20 до 23 дана у јануару и 25 дана у децембру, док је концентрација МП10 
честица у ваздуху изнад прописане вриједности забиљежена у Бару и то у јануару 10 дана, а 
децембру 14 дана.  
 
Подаци о извршеним мјерама доступни су на интернет страници Агенције за заштиту животне 
средине. 
 
С обзиром на то да се ради о дугогодишњем проблему Заштитник и у овом извјештају указује да 
је за његово рјешавање неопходно без одлагања приступити спровођењу заједничких мјера 
државних и локалних органа, у складу са својим надлежностима. Неопходно је донијети План 
заштите са мјерама санације стања животне средине у наведеним општинама и редовно 
обавјештавати јавност о реализацији мјера смањења негативног утицаја на животну средину и 
анализи спроведеног мониторинга свих сегмената животне средине. Такође је неопходно ојачати 
администативне капацитете на државном и локалном нивоу, а нарочито у области еколошке 
инспекције. 
 
У циљу заштите здравља грађана и заштите животне средине, надлежни инспекцијски органи 
треба да континуирано врше инспекцијски надзор свих регистрованих загађивача у општини 
Пљевља и другим градовима, предузимају мјере у складу са законом, а нарочито мјере 
одговорности у циљу спрјечавања акцидентног стања и предузимања неопходних мјера за 
унапрјеђење квалитета ваздуха и воде за пиће у тим градовима. 
 
И у овој извјештајној години Заштитнику су се обраћали грађани указујући на проблем комуналне 
буке у Подгорици, Никшићу, Котору и Пљевљима. Овај проблем је изражен и у другим 
градовима, а нарочито у приморским градовима за вријеме туристичке сезоне. Стање заштите 
од комуналне буке је и даље  незадовољавајуће.  
 
Поводом обраћања и притужби грађана Заштитник се више пута обраћао надлежним 
инспекцијским органима и Комуналној полицији, тражећи да се изврши инспекцијски надзор, 
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односно мјерење нивоа буке у или у близини одређених угоститељских објеката. Међутим, 
резултати тих мјерења у скоро свим случајевима су указивали да је ниво буке у вријеме мјерења 
био у прописаним границама, што указује да су власници угоститељских објеката "на неки начин" 
претходно били упознати да ће се извршити контрола и мјерење. У Никшићу и Пљевљима није 
вршено мјерење буке. Комунална полиција у Пљевљима није формирана у складу са законом, а 
у Никшићу не посједује баждарене уређаје за мјерење буке. Измјерени ниво буке одражава 
стање у моменту мјерења, али право стање ствари у том погледу може се утврдити само ако се 
мјерење врши без претходне најаве, у више наврата у различитим периодима дана, односно 
ноћи, на више локација. 
 
По мишљењу Заштитника, а на шта је указивано и у ранијим извјештајима, утврђене вриједности 
комуналне буке и њихов тренд пораста захтијевају предузимање одговарајућих мјера и 
активности на нивоу државе. Заштита од буке подразумијева предузимање мјера за спрјечавање 
настајања и ширења буке, односно обезбјеђивања услова за смањење њеног интезитета 
примјеном одговарајућих техничких и других мјера или обустављања радњи које проузрокују 
буку. Спровођење посебног режима заштите од буке подразумјева утврђивање зона стамбених 
насеља, зона за одмор и рекреацију, зона од посебног јавног интереса, односно зона гдје се 
налазе објекти попут школа, обданишта, јавних установа, болница, спортских дворана, хотела и 
др, као и обезбјеђење систематског мјерења буке. Зато, сви црногорски градови треба да израде 
"карту буке" на основу које ће се моћи успоставити правила понашања за све субјекте, односно 
субјекте у саобраћају, субјекте у грађевинарству, привреди итд, па и правила понашања за 
угоститељске објекте, у односу на животну средину, која је комплексна, јер у њој људи обављају 
своје свакодневне активности, а иста садржи стамбена подручја, паркове, подручја око болница 
и школа, па и подручја значајна за туристичку привреду. У односу на угоститељске објекте који 
обављају своју дјелатност ван утврђених зона за забаву треба увести стриктна правила и 
обавезе. То подразумјева и ограничење радног времена угоститељских објеката, уградњу 
лимитатора нивоа буке и одговарајућу звучну изолацију. 
 
Заштитник указује да је неопходно да надлежне инспекције, у складу са домаћим и међународно 
прихваћеним стандардима, предузимају све неопходне мјере и радње у циљу сталног и 
перманетног надзора, праћења и контроле стања еквивалентног нивоа комуналне буке, како се 
не би прелазиле граничне вриједности нивоа комуналне буке и угрожавало здравље људи. 
Такође је неопходно да  надлежна Комунална полиција врши мониторинг заштите од буке 
непрекидно 24 часа, у складу са индикаторима буке, првенствено нивоа буке за 
електроакустичне уређаје за извођење музике у или близини угоститељских објеката који своју 
дјелатност обављају, како у затвореном тако и на отвореном простору, да се унаприједи 
сарадња између органа локалне управе и локалне самоуправе са надлежним инспекцијама у 
циљу спрјечавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину, 
односно постизања и очувања задовољавајућег нивоа буке у животној средини, да се у циљу 
успостављања система контроле извора буке, прије издавања дозвола за рад, нарочито 
угоститељских објеката, стриктно поштује процедура при овјеравању или издавању увјерења о 
усаглашености извора буке са прописаним граничним вриједностима емисије буке, односно да 
бука буде на таквом нивоу да не угрожава здравље људи, да обезбјеђује мир и услове за одмор 
и рад; да се у поступку издавања употребне дозволе, као и одобрења за обављање дјелатности, 
обавезно прибави мишљење о примијењеним мјерама заштите од буке, које по потреби могу 
бити и техничке мјере извођењем одговарајуће звучне изолације објеката у којима су лоцирани 
извори буке, као и мјере акустичне заштите на мјестима могућег настајања буке и путевима 
ширења буке.  
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У 2016. години Заштитник је у раду имао 13 предмета због повреде права на здраву животну 
средину.  
 
Мушкарци су поднијели пет (5) притужби, особе женског пола двије (2), група грађана три (3), 
једну (1) притужбу је поднијело привредно друштво, једна (1) је била анонимна, а у једном (1) 
случају поступак је покренут по сопственој иницијативи. 
 
Притужбе су се односиле на загађивање животне средине комуналном буком из угоститељских 
објеката и комуналним отпадом. 
 
Поступак је онончан у 11 предмета. У три (3) случаја није утврђена повреда права, а у два (2) 
случаја утврђена је повреда права (која није отклоњена у поступку) и дато је мишљење са 
препорукама.  У једном (1) случају повреда права је отклоњена у току испитног поступка. У 
једном (1) случају подносилац је упућен на друга правна средства, јер је оцијењено да ће на тај 
начин ефикасније остварити заштиту својих права, у четири (4) случаја  није се могло поступати 
јер подносилац није сарађивао, притужба није садржала неопходне податке и није допуњена у 
остављеном року, а ни након тога. 
  
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Скупштина станара из улице Народних хероја из Никшића жалила се због угрожавања 
права на здраву животну средину емитовањем прегласне музике и буке из угоститељских објеката у 
тој улици бр.28 и 30, наводећи да се годинама у ноћним часовима из угоститељских локала преко пута 
њихове стамбене зграде емитује прегласна музика од које се не може заспати, одморити, 
разговарати у кући, гледати тв програм; да се веома често до раних јутарњих часова у тим локалима 
и испред њих гласно говори, виче, пјева, али да долази и до туча; да су се више пута обраћали 
градоначелнику, Комуналној полицији и Центру безбједности, али без резултата.  
 
Исход случаја: Заштитник је утврдио да је станарима у улици Народних хероја у Никшићу 
повријеђено право  на здраву животну средину емитовањем комуналне буке и дао мишљење49  са 
препоруком да Комунална полиција редовно у циљу успостављања контроле извора буке у овој улици, у 
складу са домаћим и међународним стандардима, предузме све неопходне мјере и радње у циљу 
сталног-редовног надзора, праћења и контроле стања еквивалентног нивоа комуналне буке и 
предузме законске мјере за поштовање тих стандарда и прописа, како се не би прелазиле граничне 
вриједности нивоа комуналне буке и угрожавало здравље људи, и обезбиједили нормални услови за рад 
и одмор станара.  
  
2). Опис случаја: У име станара управници ламела у Студентској улици, у Подгорици, поднијели су 
притужбу због угрожавања права на здраву животну средину, наводећи:  да се у Студентској улици, у 
Подгорици, скоро свакодневно у ноћним часовима, након поноћи, из Студенског дома, студенског 
ресторана и простора за заједничке активности емитује прегласна музика од које се не може 
заспати, одморити, разговарати у кући и гледати тв програм; да се веома често до раних јутарњих 
часова на отвореном гласно говори, виче и пјева; да због изражене буке у касним вечерњим сатима 
нијесу у могућности да одморе и спавају ни студенти, а ни становници који сјутрадан морају 
одговорити радним и другим обавезама; да због несносне буке често позивају надлежне органе, али 
без резултата; да су више пута покушали у цивилизованом разговору да објасне проблем студентима 
али су се студенти конфротирали са станарима, сматрајући да станари немају сензибилитет за 
њих; да се у Студентској улици,  налази велики број локала, међу којима су доминатно угоститељски 
објекти, али да исти у већини поштују законске норме везане за ниво буке, односно гласноћу музике у 
одређеним интервалима и током радног времена.  
 

                                                      
49 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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Исход случаја: Заштитник је утврдио да је станарима у студенској улици у Подгорици повријеђено 
право  на здраву животну средину емитовањем комуналне буке и дао мишљење50  са препорукама;  
 - Комуналној полицији - Главног града Подгорица, да током читаве године у циљу успостављања 
контроле извора буке у Студенској улици у Подгорици, у складу са домаћим и међународним 
стандардима, предузме све неопходне мјере и радње у циљу сталног-редовног надзора, праћења и 
контроле стања еквивалетног нивоа комуналне буке и предузме законске мјере за поштовање тих 
стандарда и прописа, како се не би прелазиле граничне вриједности нивоа комуналне буке и 
угрожавало здравље људи и обезбиједили нормални услови за рад и одмор станара;  
- Ј.У. "Дом ученика и студената" Подгорица да у својим објектима у Подгорици предузме све неопходне 
мјере и радње на стриктној и доследној примјени сопствених Правила о кућном реду, правима и 
обавезама корисника у ЈУ Дом ученика и студената у Подгорици и других аката који регулишу боравак 
студената у Студенском дому, како се не би вршиле активности усмјерене на повреду права других 
лица;  
 - Управи полиције да ради обезбјеђења једнаких услова за остваривање Уставом зајемчених права и 
слобода предузме све неопходне мјере и радње како не би дошло до нарушавања јавног реда и мира на 
јавном мјесту, односно у објектима Новог студентског дома у Насељу Крушевац бб и околним 
зградама, односно спроводи у континуитету Закон о унутрашњим пословима и Закон о јавном реду и 
миру, и 
- Министарству просвјете да врши надзорну функцију и предузима мјере за превазилажење стања и 
превенције настанку оваквих појава. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
50 Мишљења су доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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VI ПРАВА  ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ 
 
 
У извјештајној години у области права дјетета и младих у раду је било 156 предмета, од којих су 
два (2) пренесена из претходне године. Жене су поднијеле 66 притужби, мушкарци 50, а десет 
(10) предмета је формирано по обраћању дјеце. У 23 случаја поступак је покренут по соственој 
иницијативи, у три (3) по притужбама групе грађана, а двије (2) су биле анонимне.  Обраћања 
дјеце су у порасту, а комуникација са њима је, редовна путем Facebook-a. 
 
Поступак је окончан у 151 предмету, а у три (3) случаја поступак се није могао завршити, јер су 
притужбе поднијете при крају године.  
 
У 47 предмета није утврђена повреда права, а у исто толико предмета утврђена је повреда и 
отклоњена у току нашег поступка. У седам (7) предмета је странка упућена на друга правна 
средства, јер је оцијењењено да је на тај начин отклањање повреде ефикасније. У два (2) 
случаја притужба је повучена, у два (2) предмета подносилац притужбе није сарађивао, нити је 
допунио притужбу у остављеном року, а ни након тога.  
 
У 25 предмета утврђена је повреда права, која није отклоњена у току поступка, па је дато 
мишљење са препорукама (86 препорука). У неким од мишљења дато је више препорука, било 
да се односе на један или више субјеката. Препоруке су дате у по два предмета: Центру за 
социјални рад Никшић, Центру за социјални рад Подгорица, Центру за социјални рад Беране, ЈУ 
ОШ "Џафер Никочевић", ЈУ ОШ "Милорад Муса Бурзан" и по у један предмет: Центру за 
социјални рад Херцег Нови, Испитном центру, ЈУ ОШ "Драго Миловић", ЈУ ОШ "Махмут Лекић", 
ЈУ ОШ "Милан Вуковић", ЈУ ОШ "Његош", ЈУ ОШ "Орјенски батаљон",  ЈУ ОШ “Владо Милић”, 
Општини Будва, Општини Херцег Нови, Основном суду Херцег Нови, Основном суду Колашин,  
Основном суду Подгорица, Основном суду Рожаје, Основном суду Улцињ.  
У 20 предмета орган/установа је поступио по препорукама Заштитника, док у пет (5) предмета 
рок за испуњење препорука није истекао. 
 
У осталим случајевима притужбе су се односиле на повреду права дјетета, на преиспитивања 
законитости судских одлука, на повреду права дјетета у другим државама, или су притужбе 
поновљене а нијесу поднијети нови докази и сл.  
 
Подносиоци су у притужбама указивали на потешкоће у остваривању права из социјалне и дјечје 
заштите,  проблеме са којима се суочавају дјеца у висококонфликтним разводима – 
контактирање дјетета са родитељем са којим не живи и остваривању права на: издржавање, 
здравствену заштиту, образовање, остваривање инклузивног образовања, вршњачко насиље у 
образовним установама, однос наставника према ученицима, дуготрајност судских поступака у 
породично правним споровима и заштиту најбољег интереса дјетета, и др. 
 
Притужбе су се односиле на: државне органе – 18, јавне службе – 87, органе локалне 
самоуправе – 6, управу полиције – 6, судове – 27, тужилаштво – 3 и остале субјекте – 7. 
 

6.1. Статусна права 
 
У вези са статусним правима дјеце, неколико родитеља се обратило за помоћ и заштиту, 
углавном са питањима о начину уписа дјетета у матичне књиге рођених у случајевима кад један 
родитељ није присутан, о немогућности пријаве пребивалишта рођеног дјетета, о остваривању 
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личних докумената за дјецу, као и у вези пријаве боравка. По свим обраћањима поступано је 
ажурно. 
 
На основу обраћања родитеља и других сазнања, запажа се да је присутан проблем регулисања 
боравишног статуса дјеце страних држављана, која одређено вријеме живе у Црној Гори или су 
чланови породице странца с одобреним привременим или сталним боравком. Такође, евидентно 
је да се у Црној Гори још увијек налази један број расељених и интерно расељених лица из 
бивших југословенских република (око 900 лица)51  која нијесу остварила статус странца са 
сталним настањењем из разлога непосједовања личних докумената земље поријекла. 
 
Примјер: 
 
Опис случаја:  Грађанка, држављанка Македоније, притужбом је тражила помоћ, истичући да мора да 
напусти територију Црне Горе (ради спајања породице), да не може да оствари право на лична 
документа за петоро дјеце, која су рођена у Црној Гори, која немају никаквих докумената. Захтјев за 
упис у матичне регистре рођених предат је надлежној подручној јединици МУП-а, а рок за одлуку по 
захтјеву није истекао.  
 
Исход поступка: Тим поводом, ради заштите права и најбољег интереса дјеце и хитности поступка 
обављен је разговор са руководиоцем Филијале за управне унутрашње послове града Улциња, а 
грађанка је по убрзаном поступку остварила право и добила изводе из матичног регистра рођених за 
дјецу. 

 

6.2. Право на приватност 
 
У вези са правом на приватност, било је неколико појединачних и једна притужба групе 
родитеља. У притужбама је указивано на повреду личних података дјеце, због неовлашћеног 
објављивања или коришћења фотографија дјеце или неких других личних података, нпр.  имена 
и презимена и др. У овим случајевима утврђена је повреда права на приватност. На основу 
спроведених поступака и праћењем медија, Заштитник је запазио да су дјеца неријетко 
подвргнута самовољном или незаконитом мијешању у њихов приватни живот.  
 
Најчешће повреде овог права настају објављивањем података које су дали родитељи или њима 
блиске особе сматрајући да ће путем медија ријешити проблем у вези са правима и потребама 
дјетета или на тај начин остварити неке своје интересе. Истичемо да треба имати у виду да се 
праву дјетета на заштиту приватности не може, нити смије претпоставити право јавности на 
информацију. Приватни живот дјетета представља област у коју трећа лица, па ни медији, не би 
смјели задирати, нити откривати околности које се односе на дом, породицу, социјалне прилике 
и друге посебности дјетета. Информације које спадају у дјететов приватни живот не би требале 
бити доступне трећим лицима, као ни што не би смјеле бити пласиране путем средстава 
информисања, будући да се њиховим објављивањем може наштетити дјетету и проузроковати 
његова душевна бол и патња. (Заштитник се нарочито бавио овим правом у одјељку Дјеца и 
медији).  
 
Примјер: 
 
Опис случаја: Група родитеља једне школе, те два родитеља (појединачно) из других школа из 
Подгорице поднијели су притужбу због организације интерно-екстерне провјере постигнућа ученика 
на крају првог циклуса од стране Испитног центра и Министарства просвјете, те истицање оцјена 

                                                      
51 Подаци добијени од Министарства рада и социјалног старања 
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на огласној табли школе, односно на улазним вратима, гдје сви заинтересовани родитељи, чак и 
пролазници имају могућност да виде оцјене дјеце, са њиховим именима и презименима, да их 
фотографишу и на разне начине анализирају, и да то нарушава права ове дјеце - ученика на 
приватност.  

 
Исход поступка: Заштитник је установио да је притужба основана, да је повријеђено право дјеце – 
ученика на приватност и дао Мишљење52  са препорукама надлежним институцијама за будућа 
поступања приликом екстерно-интерне провјере знања и објављивања резултата.  
 

6.3. Право на живот са родитељима и одржавање односа са родитељима 
 
Дјеца и конфликтни разводи: Конвенција о правима дјетета промовише нову филозофију по 
којој дијете није више објект права већ субјект, односно носилац права. На тај начин, дијете 
постаје активан партнер приликом одлучивања у ситуацијама које на њега утичу и које га се тичу. 
Право дјетета на личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не живи, је његово 
право и независно је од односа међу родитељима и статуса брачне заједнице. Одвајање дјетета 
од родитеља могуће је само изузетно и само онда када се у одговарајућем поступку утврди да је 
то неопходно и у најбољем интересу дјетета53.  
 
У извјештајној години обраћали су нам се родитељи који нијесу могли да остваре редован 
контакт са својим дјететом/дјецом, која су након раздвојености супружника остала да живе са 
другим родитељем. Поједини су истицали да уопште не могу да остваре  контакт, јер то други 
родитељ спрјечава. Неспорно је да је развод брака тежак за све учеснике у процесу, поготово за 
дјецу и да је за њих веома стресно искуство и изазива јаке емоционалне реакције. Заштитник 
запажа да неријетко родитељи својим понашањем дјеци додатно отежавају проживљавање тог 
искуства, због сопствене немогућности суочавања са ситуацијом у којој су се нашли и 
неспремности да преузму одговорности за развој односа са дјететом и бившим партнером. 
Вишегодишњим поступањем по притужбама и праћењем рада и начина на који надлежне 
институције реагују (центри за социјални рад и судови) у случајевима када дође до повреде 
права дјетета у току развода брака, те након тога, запажа се да је манипулација дјецом у тим 
поступцима веома честа. 
 
Наиме, догађа се да након фактичког престанка брачне заједнице дјеца остану да живе са 
једним родитељем, да се покрене процедура ради развода брака и вршења родитељског права, 
али да до правоснажног окончања поступка, који понекад траје и годину-двије, дјеца не могу да 
остваре редовна виђања са другим родитељем. У тим случајевима, орган старатељства, има 
веома значајну улогу, у смислу посредовања са другим родитељем, управо због веома лоше 
међусобне комуникације коју имају родитељи.  
 
Кад говоримо о овом праву дјетета, поменућемо и праксу Европског суда за људска права у 
Стразбуру. Овај суд је заузимао ставове поводом представки које су се односиле на 
ускраћивање права дјетета на контакте са родитељем, кроз процјену да ли је у конкретном 
случају подносиоцу повријеђено право на дом и породицу гарантовано чланом 8 Европске 
конвенције о људским правима и основним слободама. Држава је обавезна да предузме све 
потребне мјере и радње како би се обезбиједио контакт дјетета са својим родитељем. 54  
 

                                                      
52 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 
53 Конвенција о правима дјетета УН, члан 9 
54 (видјети случај Мијушковић - Црна Гора, Представка бр. 49337/07) 
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Током појединих поступака примијећено је да у манипулацији учествују и други чланови 
породице (бака, дјед) оног родитеља који онемогућава сусрете. Таква ситуација додатно 
појачава отпор дјетета према другом родитељу и подстиче га у увјерењу да тај родитељ није 
добар и да га зато у коначном треба “одбацити“. Према процјени стручњака, манипулација 
дјететом доминантан је разлог због којег дијете постаје узнемирено уочи сусрета, одбија контакт 
и показује тенденцију одбацивања родитеља с којим не живи. Ситуација за дијете постаје још 
тежа и болнија ако су оба родитеља склона манипулативним обрасцима понашања, па сваки 
контакт с дјететом користе како би износили вриједносне судове против другог, окривљујући га. У 
једном предмету, Заштитник је уочио да је дијете исказивало негативне реакције према мајци, 
одбијало је сваку врсту контакта и поред жеље и воље мајке за сусретима. Представници органа 
старетељства су након дуже опсервације закључили да је дијете у поступку, односно контакту са 
мајком “инхибирано” зато што се труди да задовољи све сроднике који су у међусобним 
конфликтима (отац, бака и др.).  
 
Иако су у конкретном, а и неким другим случајевима које смо имали у раду, стручњаци у Центру 
за социјални рад уочили проблем манипулације дјететом односно дјецом, дјелотворан одговор 
неријетко изостаје на овакво понашање родитеља. 
 
Дјелотворнији одговор заштите дјетета могао би се постићи правовременом и ефикасном 
реакцијом у односу на манипулативног родитеља у самом почетку таквог понашања. Уколико се 
покаже да родитељ није доступан за савјетодавни или психотерапијски рад, нити мотивисан да 
мијења своје понашање, такво понашање треба бити санкционисано на одговарајући начин. 
Осигурање довољног броја стручних лица у центрима за социјални рад, како би се могли на 
квалитетан начин посветили раду с породицом, је по нашем мишљењу нужно, такође, треба 
осигурати и средства за спровођење потребних (психијатријских) вјештачења која би требала 
бити спроведена благовремено, а не тек у тренутку када се сукоб разбуктао, а родитељ који 
манипулише дјететом се већ привикао на своје понашање, а дијете већ озбиљно трпи 
посљедице таквог понашања. Уз процјену родитељских компетенција и капацитета за 
усмјереност на потребе дјетета, вјештачења би требала да резултирају јасним и остваривим 
препорукама о начину рада с породицом, а ради заштите дјетета, што укључује временски оквир 
у којем се очекују промјене у понашању родитеља. Важно је да се стручне интервенције редовно 
преиспитују и да се не истрајава у спровођењу мјера породично правне заштите дјетета која се 
показала неефикасном, већ потражити другачије модалитете рада са породицом и предузимају 
друге мјере заштите.  
 
Заштитник указује да стављање дјеце у центар конфликата родитеља, на извјестан начин, може 
представљати и вид индиректног насиља над њима. 
 
Породични закон Црне Горе предвидио је интервенције које имају значај специјалне 
интервенције – спрјечавање занемаривања и злостављања дјеце и рехабилитацију породице. 
Наиме, центар за социјални рад надлежан је да врши општи надзор над вршењем родитељског 
права и по службеној дужности штити интерес дјеце. Центар има право да изрекне мјеру 
упозорења родитељима на недостатке у васпитању дјеце, да их заједно или самостално упути на 
друге службе за подршку. Законом о социјалној и дјечјој заштити55, између осталог, прописане су 
савјетодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге које обухватају: савјетовање, терапију, 
медијацију, СОС телефон и друге услуге с циљем превазилажења кризних ситуација и 
унапрјеђивања породичних односа. Указујемо на чињеницу да су увелико протекли сви рокови 
прописани Законом за успостављање система лиценцирања, који укључује и полагање стручног 

                                                      
55 Закон ступио на снагу 19.06.2013.године 
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испита за пружаоце услуга, и још увијек нијесу створене претпоставке за лиценцирање услуга у 
систему социјалне и дјечје заштите. Цијенимо да би због комплексности проблема, те велике 
оптерећености центара за социјални рад, од изузетног значаја било формирање већег спектра 
услуга којима би се пружала подршка родитељима и дјеци током ових кризних ситуација. 
 
Надаље, ако центар установи да родитељи не коригују поступке, не поштују указивања центра, 
већ и даље угрожавају дијете, центар за социјални рад треба да изрекне другу мјеру, односно да 
одреди рјешењем стални надзор над вршењем родитељског права. Центар има могућност да 
против родитеља који занемарује и злоставља дијете покрене поступак пред судом за лишење 
родитељског права или поднесе пријаву надлежном органу.  
 
Заштитник примјећује да орган старатељства не користи своја овлашћења када уочи 
занемаривање родитељских права, злоупотребу дјеце, манупилативна понашања и сл. 
Представници органа старатељства, у поступцима пружања стручне помоћи и надзора над 
остваривањем родитељског права, својим стручним компетенцијама морају бити у стању да 
одговоре на изазове рада с породицама у ризику.  
 
Заштитник је и у претходном периоду, бавећи се контролом и процјеном квалитета рада центара 
за социјални рад, између осталог, указивао на неопходност предузимања потребних мјера и 
радњи на јачању кадровских капацитета у области породичне и дјечје заштите, обезбјеђивању 
довољног броја уско специјализованих кадрова, посебно на пословима праћења вршења 
надзора над родитељским правом у породицама које су у ризику. Свеједоци смо да су запослени 
у центрима за социјални рад у извјештајној години нарочито били оптерећени и усредсређени на 
примјену одреби Закона које се односе на накнаду родитељу или старатељу - његоватељу лица 
које је корисник личне инвалиднине и накнаду по основу рођења троје или више дјеце. Имајући у 
виду наведено, и даље сматрамо да је неопходно извршити функционалну анализу рада 
центара за социјални рад и ускладити број непосредних извршилаца у њима, полазећи од 
тежине и обима проблематике којом се баве, броја корисника услуга. При томе, треба имати у 
виду да је неопходно и обезбјеђење просторних и материјално техничких услова за рад. 
 
Остваривање заједничког старатељства над дјететом код појединих органа изазива недоумице и 
нејасноће у примјени. Неразумијевање и погрешно тумачење концепта заједничке родитељске 
бриге, како од стране родитеља, тако и од стране стручњака, у пракси неријетко доводи до 
проблема. Заштитник указује да заједничко родитељско старање не престаје прекидом 
породичне заједнице и да одлука суда, с којим ће родитељем дијете живјети, не даје том 
родитељу искључиво право да доноси одлуке и заступа интересе дјетета. У већини случајева 
који су били предмет наше обраде запажено је да се родитељу који не живи с дјететом ускраћује 
право да равноправно учествује у дјететовом животу и одлучује о оним важним питањима која се 
односе на дијете.  
 
Проблеми у извршењу одлука којима је уређен начин контактирања дјеце и родитеља: 
Заштитник је примијетио да се све чешће појављује проблем надлежности, када се ради о 
извршењу судских одлука којима је уређен начин одржавања личних односа дјетета са 
родитељем са којим не живи. Наиме, судови се оглашавају ненадлежним за спровођење 
извршења, а истовремено и центри за социјални рад се оглашавају ненадлежним за исту 
предметну ствар, а што има за посљедицу да се правоснажне судске одлуке не извршавају. С 
обзиром на то да притужбама указују на немогућност одвијања сусрета са својим дјететом, 
једини начин за остваривање овог права дјетета је принудно извршење, на начин и под условима 
утврђеним законом. По мишљењу Заштитника у таквој ситуацији највише су погођена дјеца. 
Било је и случајева да је због овог негативног сукоба надлежности покренут и поступак пред 
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Уставним судом. Пребацивање одговорности са једне на другу страну не доприноси 
остваривању права дјетета, већ напротив, само се одуговлачи поступак а што свакако није у 
најбољем интересу дјетета. Вријеме које се оваквим поступцима “губи” само додатно компликује 
поступак извршења, који је по природи ствари веома тежак. Дјеца ничим нијесу допринијела да 
буду дио извршног поступка, врло често и не знају и не разумију о каквим се поступцима ради, 
под снажним су притиском једног од родитеља, додатно су збуњени, изневјерени, и по ко зна који 
пут доведени у ситуацију да бирају између оца и мајке, а све то дугорочно оставља посљедице 
на њихово одрастање. Заштитник указује да правоснажне одлуке надлежних органа обавезују 
оба родитеља, али и надлежне службе које њихово извршење не могу доводити у питање.  
 
Заштитник је такође запазио да су, у појединим случајевима, судови спроводили одлуке о 
контакту - нијесу се огласили ненадлежним. Ово указује да је је пракса судова неуједначена што 
није добро и прихватљиво јер доприноси правној несигурности. 
 
У извјештајној години, значајан број случајева односио се на повреду права дјетета на живот са 
родитељем и одржавање односа са родитељем са којим не живи. Поступци по притужбама су 
окончани осим у једном случају. 
 
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Притужбом на рад Центра за социјални рад жалила се мајка због немогућности да 
оствари контакт са својим сином који има 10 година и који је након споразумног развода брака, остао 
да живи код оца. Истакла је да пар година живи и ради у другој држави, да повремено долази ради 
контактирања са дјецом, да су због недовољне сарадње бившег супруга контакти отежани, а да у 
последње вријеме не успијева да оствари ни усмени контакт са сином (телефоном). 
 
Исход поступка: Утврђено је да је притужба основана и да поремећени односи који у конкретном 
случају постоје између подноситељке притужбе и њеног бившег супруга и њихови супротстављени 
интереси, не могу бити оправдање за непредузимање мјера од стране надлежног центра за социјални 
рад. Стога је препоручено да центар предузме све потребне радње и мјере у циљу реуспостављања 
личних односа између дјечака и његове мајке – подноситељке притужбе. 56 
 
2) Опис случаја: Мајка двоје дјеце жалила се на центар за социјални рад, због немогућности да 
оствари контакт са својом дјецом која након фактичког прекида породичне заједнице, живе са оцем. 
Истакла је да већ пар година не успијева да оствари виђење са дјецом и поред судске одлуке, јер то 
њихов отац спречава. 
 
Исход поступка: Заштитник је дао Мишљење57  са препоруком надлежном центру да без одлагања 
предузме све потребне мјере и радње у циљу успостављања личних односа између подноситељке 
притужбе и њене дјеце и да као орган старатељства, користи законска овлашћења у погледу вршења 
надзора над родитељским правом у ситуацији када се дјеци онемогућава одржавање личних односа са 
родитељем са којим не живи.  

 

6.4. Усвојење, породични смјештај и деинституционализација 
 
Иако није било притужби, Заштитник је и у извјештајној години пратио процес развоја 
алтернативних облика заштите дјеце без родитељског старања. По овом питању одржавали смо 
редовну комуникацију са центрима за социјални рад, ЈУ Дјечји дом “Младост” и невладиним 
организацијама које се баве овом проблематиком.  Подсјећамо да је и у ранијем периоду 

                                                      
56 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 
57 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 
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указивано на важност породичног окружење за одрастање дјеце, а на то упућује и стручна 
јавност и међународни документи. У случајевима када нијесу испуњене претпоставке за живот 
дјетета у биолошкој породици, потребно је обезбиједити замјенску заштиту као што је 
хранитељство – породични смјештај или усвојење. 
 
Један од основних циљева реформе система социјалне и дјечје заштите, која се реализује од 
2011. године, је деинституционализација, а што је блиско повезано са развојем хранитељства. У 
марту 2012. године, Влада је усвојила Стратегију за развој хранитељства у Црној Гори која се 
односи на период 2012-2016., којом су утврђене активности, одговорни актери, временски оквир 
и финансијски ресурси.  
 
Стратешки правци овог документа су: реформа система заштите дјеце без родитељског старања 
и развој хранитељства као мање рестриктивног облика заштите; изградња система квалитета 
заштите дјеце без родитељског старања и унапрјеђивање хранитељства и успостављање 
ефикасног система финансирања хранитељства. У остваривање стратешких праваца укључен је 
велики број државних институција, јавних установа, НВО сектор, локална самоуправа и медији. У 
циљу промовисања овог облика заштите реализована је и Кампања „Свако дијете треба 
породицу”, која је допринијела повећању свијести о потребама дјеце без родитељског старања. 
 
Према подацима Министарства рада и социјалног старања, број дјеце у ЈУ Дјечји дом “Младост” 
се између 2008. и 2015. године смањио за 47%. (“готово се преполовио”), а број дјеце узраста 
испод три године се смањио са 28 колико је било 2008. године, на пет (5) крајем 2015. године. 
Крајем 2016. године у овој установи боравило је укупно 90 дјеце (М-55 и Ж-35).  Са друге стране, 
у периоду између 2010. и 2015. године број дјеце на хранитељству се повећао за 14% (крајем 
2010. године овим обликом заштите било је обухваћено 313 дјеце, а 2016. године 362 дјеце, од 
чега је 331 дијете било у сродничком хранитељству, а 31 дијете у несродничком хранитељству). 
 
Заштитник примјећује да је сродничко хранитељство у Црној Гори и даље доминантан облик 
заштите дјеце без родитељског старања, који потврђује традиционално добар однос сродника 
према дјеци која остају без родитељске бриге. Сматрамо да и убудуће треба развијати овај 
облик заштите, јер дјеца остају у природном окружењу и задржавају породичне везе са 
сродницима, а што представља добру основу за будуће осамостаљивање. 
 

6.5. Право на издржавање 
 
Заштитнику се обратило више родитеља притужбама у којима су истицали да други родитељ не 
измирује издржавање за дјецу и да судске одлуке у којима је утврђена ова обавеза не могу 
принудно да се изврше, као и да су подносили кривичне пријаве због недавања издржавања по 
којима се не предузимају радње и мјере.  Притужбама се указују на врло различите ситуације 
којима су дјеца изложена а у суштини имају исти резултат - дјеца су понижена и повријеђена и 
без основних средстава за живот. Недавање издржавања за дијете један је од облика 
економског насиља над дјететом. Сви поступци по овим притужбама су окончани. 
 
Према Породичном закону, родитељи имају право и дужност да се брину о дјететовим правима и 
потребама, те су на првом мјесту дужни издржавати своје малољетно дијете. Иако важећи 
прописи предвиђају механизме заштите права дјетета на издржавање, те иако је држава у 
обавези предузети све потребне мјере како би осигурала да дијете добије средства за 
издржавање од родитеља или других сродника које су за дијете одговорне, из добијених 
обраћања, судске праксе, поступања јавних извршитеља и искуства рада центара за социјални 
рад запажене су бројне тешкоће у наплати алиментације за издржавање дјеце које изразито 
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погађају једнородитељске породице отежавајући њихов социо-материјални положај. Неки од 
узрока таквог стања су дуготрајност и недјелотворност судских поступака, непријављивање 
укупних прихода или незапосленост другог родитеља, његово непознато боравиште или живот 
ван Црне Горе.  
 
Рјешење оваквих потешкоћа којим би се превентивно утицало на материјални положај 
једнородитељских породица у остваривању законом прописаних права, у упоредном праву 
држава у окружењу, пронађено је у оснивању Алиментационог фонда. Подсјећамо да је 
Заштитник у Мишљењу на Предлог закона о измјенама и допунама Породичног закона (упућеног 
у октобру 2015. године Министарству правде), предложио да је у циљу заштите права дјеце, 
неопходно нормативно уредити оснивање и начин рада Алиментационог фонда, овим или 
посебним законом, а што није прихваћено. С обзиром на то да се држава обавезала да 
системски штити положај дјеце, оваква врста рјешења могла би да надомјести недостатке и 
отклони потешкоће које су уочене у пракси.  
 
Повреда права дјетета, али и немоћ институција, посебно је изражена у случајевима када је 
родитељ који не плаћа издржавање незапослен или када се сам налази у стању социјалне 
потребе. У таквим случајевима дјететово издржавање не може се намирити у извршном 
поступку, јер дужник не посједује имовину која би се могла плијенити. Било је и оних случајева 
гдје родитељи истичу како обвезници издржавања, иако живе у веома добрим економским 
условима, формално немају никакве имовине и приходе, те на тај начин „избјегавају“ давање 
издржавања за дјецу. Стога, сматрамо да постоји потреба унапрјеђивања механизама заштите 
права дјеце на издржавање. Наиме, само кажњавање починиоца кривичног дјела недавања 
издржавања не утиче директно на испуњење његових обавеза и намирење дјететовог 
потраживања.  
 
Заштитник наглашава да су уочене и потешкоће са којима се суочавају родитељи у случајевима 
у којима обвезници издржавања живе или раде у државама које нијесу потписале међународна 
документа којима се осигурава и олакшава остваривање алиментационих потраживања, као и у 
случајевима гдје су обвезници издржавања непознатог пребивалишта или боравишта. 
 
Примјер: 
 
Опис случаја: Отац дјетета поднио је притужбу због непоступања по кривичној пријави против мајке 
која дуже вријеме не даје новац за издржавање дјетета, иако је правоснажном и извршном пресудом на 
то обавезана.  
 
Исход поступка: Заштитник је установио да је притужба основана и упутио Мишљење58  са 
препоруком  надлежном Државном тужилаштву да без одлагања предузме све неопходне процесне 
мјере и радње и одлучи по кривичним пријавама које су поднешене против мајке дјетета због 
кривичног дјела недавање издржавања. 

 

6.6. Право на заштиту од насиља и занемаривања 
 
Насиље у васпитно-образовним установама: Заштитник је у извјештајној години имао више 
предмета који су се односили на неки облик насиља који се догађао у школском окружењу, а које 
се дешава посебно међу дјецом основно-школског узраста. Сви случајеви су окончани и дато је 
више препорука образовним установама и надлежном министарству. 
 

                                                      
58 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 
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Заштитник је забринут због степена насиља и агресије међу дјецом/ученицима основних школа 
(тешке тјелесне повреде, дављење или онесвјешћивање ученика) који се демонстрирају у 
просторијама образовних установа за вријеме трајања наставе. Спроводећи испитне поступке у 
предметима, долази се до закључка да образовне установе не представљају увијек сигурно 
окружење за дјецу, што је недопустиво, јер дјеца управо ту проводе највише времена. У 
одређеним случајевима запажено је да сукоби међу ученицима школе трају и по више година, те 
се стиче утисак да нијесу предузимане конкретне радње и мјере како би се испитали узроци 
одређених понашања и правовремено реаговало, спријечили даљи конфликти као и помогло 
ученику/цима који показују неприхватљиво понашање. Примијећено је и да у неким случајевима 
и поред предузетих радњи није било очекиваних резултата.  
 
Заштитник сматра да је недопустиво да образовна установа има сазнања о учесталим сукобима 
одређених ученика, а не предузима мјере како би дјеци била пружена адекватна помоћ. 
Образовна установа треба да препозна дијете које показује одређена неприхватљива понашања 
и без одлагања ангажује све капацитете како би пружила помоћ том дјетету. Подсјећамо да је 
решавање сукоба међу дјецом сложен процес и да је потребно једнако радити са обје „завађене“ 
стране у циљу постизања мирног рјешења. И дијете које врши насиље и дијете које га трпи, 
имају проблем који је нужно решавати у његовом зачетку, јер проток времена често може знатно 
усложити ситуацију. Уочава се да образовне установе у својим наводима неријетко велики дио 
одговорности пребацују на родитеље који исказују неповјерење у поступања школе, када су у 
питању конфликтне ситуације. Заштитник сматра да је обавеза школе да предузима све радње и 
мјере и тражи помоћ других стручњака како би обезбиједила сигурно окружење за свако дијете, 
помогла дјетету које показује проблеме у понашању или је жртва насиља и, на крају, помогла и 
родитељима или их упутила на стручне службе, а све у циљу остваривања најбољег интереса 
дјетета.   
 
Заштитник је имао у раду и два предмета који се односе на насилно, непрофесионално, 
непедагошко, противно правилима струке и закону, опхођење наставника/учитеља према 
ученицима. Забрињава чињеница да просвјетни радници у одређеним случајевима посежу за 
неприхватљивим методама „преваспитавања“ ученика, као и чињеницом да просвјетни радник 
који је физички казнио ученика негира да је понашање према ученику насилног карактера већ 
едукативног. Такође, такво се поступање не препознаје као омаловажавање личности дјетета, 
што указује да се предметни наставник не осјећа одговорним, нити осјећа кривицу када се на 
овакав, недозвољен, начин опходи према ученику. Запажено је неспровођење психолошко-
савјетодавног рада и помоћи ученику и наставнику у циљу отклањања последица конфликтне 
ситуације и спречавања будућих сличних поступања.  
 
Како су образовне установе мјеста гдје дјеца проводе највећи дио свог времена и свог 
дјетињства уопште, а гдје се налази највећи број профилисаних стручњака, који свакодневно 
проводе вријеме са дјецом и први су који могу примијетити одређене промјене у понашањима и 
реаговати како проблеми не би ескалирали, указујемо да је неопходно јачање педагошко-
психолошких служби које би пружале сву потребну подршку дјеци, наставном особљу и 
родитељима. 
 
Имајући у виду штетност посљедица насиља над дјецом, Заштитник је поводом 20. новембра - 
Међународног дана дјетета, организовао Конференцију „Реци НЕ насиљу“. Тим поводом 
Заштитник и Златни савјетници говорили су о вршњачком насиљу међу дјецом, његовим 
облицима и начинима за превазилажење. Постоји много облика насиља, а ни на једно од њих не 
смије се реаговати ћутањем, поручила су дјеца - Златни савјетници Омбудсмана, наводећи да 
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они вјерују да се добром едукацијом и превенцијом, као и здруженом акцијом читавог система 
може стати на крај тој негативној појави. 
 
Примјер: 
 
Опис случаја: По сопственој иницијативи покренут је поступак, након сазнања из медија, да се у 
близини основне школе догодио физички сукоб ученика у којој је један ученик задобио повреде (губитак 
свијести). 
 
Исход поступка: Установљено је да је у конкретном случају школа пропустила да предузме 
активности које би биле прилагођене веома озбиљној ситуацији по здравље дјетета (губитак 
свијести), а такође није обавијештен надлежни центар за социјални рад који би могао предузети мјере 
и радње из своје надлежности. Заштитник је упутио школи Мишљење59  са препорукама.  

 
Насиље и друге повреде права путем интернета: Заштитник је и у извјештајној години 
наставио са континуираним праћењем стања заштите права дјеце у виртуелном свијету. Ову 
проблематику пратили смо у оквиру насиља над и међу дјецом, заштите приватности дјеце, 
садржаја штетних за дјецу на интернету, права на заштиту од сексуалног искоришћавања и 
злоупотребе и др. Неријетко се догађа да изостане адекватно реаговање окружења на насиље 
већ се снимањем и даљом дистрибуцијом тих садржаја доприноси његовој промоцији. 
 
Свакодневно смо свједоци да већина корисника друштвених мрежа који имају дјецу, постављају 
њихове фотографије на мреже због жеље да са пријатељима и рођацима подијеле важне 
моменте из одрастања. Питање је ко има право да објави нешто о некоме и без његовог знања и 
сагласности. Изношење личних података о дјетету може угрозити његову безбједност, а са друге 
стране велика је непознаница што би дијете у будућности жељело да види о себи на мрежи. 
Нарочито треба бити опрезан приликом објављивања фотографија туђе дјеце, фотографија на 
којима дјеца не носе одјећу. 
 
Предмет пажње Заштитника биле су и активности политичких субјеката у предизборној кампањи. 
Наиме, политичке партије имају посебне кампање путем друштвених мрежа, које су веома 
популаран простор за оглашавање, али често су и простор за кршење приватности дјеце, 
њихово коришћење у политичке сврхе, ширење говора мржње и слично. Самим тим што се 
политичке кампање воде и путем интернета, контрола непримјерених материјала је отежана и 
представља сиву зону погодну за кршења гарантованих права. Тим поводом Заштиник је 
саопштењем апеловао да се политичко дјеловање прилагоди демократским вриједностима, 
култури дијалога и ненасилној комуникацији и да се мишљења изражавају на начин којим се не 
угрожава било чије и било које загарантовано право, физичка и психичка безбједност грађана, а 
поготово права дјетета. 
 
Подсјећамо да је Заштитник током током 2013. године спровео истраживање на тему 
злоупотребе дјеце путем интернета и сачинио посебни извјештај у којем су дате препоруке 
различитим институцијама у циљу стварања сигурнијег виртуелног окружења за дјецу60.   
 
Представници институције Заштитника за област права дјетет учествовали су у раду регионалне 
радионице о механизмима за извјештавање о сајбер криминалу у Југоисточној Европи и Турској. 
Скуп је под покровитељством Савјета Европе одржан у Тирани 25. новембра 2016. године. 
                                                      
59 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 
60 Злоупотреба дјеце путем интернета” http://www.ombudsman.co.me/img-
publications/14/zloupotreba_djece_putem_interneta.pdf 
 

http://www.ombudsman.co.me/img-publications/14/zloupotreba_djece_putem_interneta.pdf
http://www.ombudsman.co.me/img-publications/14/zloupotreba_djece_putem_interneta.pdf
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Важност теме је посљедица раста случајева насиља на Интернету. Као једна од најважнијих 
контра мјера у одговору том изазову препозната је неопходност ефикасног пријављивања таквих 
појава релевантним институцијама као и праћење исхода случајева у правосудном систему. Циљ 
радионице био је да представи међународне добре праксе о извјештавању о случајевима онлајн 
превара и других видова таквог криминала.  
 

6.7. Право на образовање 
 
У 2016. години Заштитник је примио одређени број притужби од стране дјеце, али и родитеља, 
које су се односиле на: остваривање права на предшколско образовање и васпитање, на 
незадовољство односом наставника/учитеља према ученицима, начин оцјењивања ученика, 
систем награђивања ученика, на квалитет инклузивног образовања као и на уписну политику на 
високошколским установама. По свим притужбама поступак је окончан. 
 
Доступност образовања и васпитања: У циљу превазилажења проблема ниског обухвата 
дјеце предшколским васпитањем и образовањем, Заштитник поздравља кампању “Сви у вртиће” 
и сматра да свако дијете треба да оствари право на образовање од најраније животне доби у 
складу са индивидуалним потребама и по највишим стандардима. Имајући у виду тешкоће са 
којима се суочава надлежно министарство у дијелу који се односи на повећање капацитета 
предшколских установа (тендерска процедура и сл.) упитна је реализација планираних циљева и 
постављених рокова у стратешким документима.  
 
Заштитник запажа да је и даље присутна неуједначена пракса у локалним самоуправама која се 
односи на набавку бесплатних уџбеника. Наиме, примјетно је да поједине локалне самоуправе и 
државне институције обезбјеђују бесплатне уџбенике за дјецу из појединих категорија 
становништва и на тај начин доприносе смањењу сиромаштва и социјалне искључености. 
Међутим, евидентно је да су родитељи свакодневно у обавези да издвајају новчана средства за 
набавку школског прибора и допунских наставних средстава, ђачке ужине и сл. 
 
Родитељи су се обраћали са молбом да им се помогне у организовању наставе за ученике у тзв. 
подручним одјељењима, како би се избјегло њихово путовање до матичних школа. 
 
Предметом интересовања било је и организовање ђачког превоза у основним и средњим 
школама. Почетак школске 2016/17. године обиљежили су проблеми ученика који из Подгорице 
путују у Даниловград и обрнуто. Овај проблем је евидентан у сеоским подручјима гдје ђаци 
пјешаче по неколико километара до школе.  
 
Сигурност, просторни и организациони услови: И током 2016. године посебна пажња је 
посвећена условима боравка и начину спровођења васпитно-образовног програма у 
предшколским установама у Црној Гори. Почетком године обављени су обиласци појединих 
васпитних јединица ЈПУ „Ђина Врбица“ и ЈПУ „Љубица Поповић“ у Подгорици, заједно са 
представницима Министарства просвјете и Савјета родитеља ових установа, у циљу утврђивања 
постојећег стања и провјере реализације препорука Заштитника датих у претходној години, а 
поводом прекобројности уписане дјеце и недовољних просторних капацитета установа. Увидом у 
евиденцију васпитних група и разговора са особљем установа, утврђено је да све васпитне 
јединице имају већи број дјеце у односу на прописане нормативе. Услови дјеце варирају од 
квалитета самих објеката, површине учионица и организације рада у постојећим условима. 
 
Уочен је висок проценат уписане дјеце и њиховог каснијег исписа. Досадашња уписна политика 
"уписа свих пријављених" без обзира на капацитете установе уједно је и доминантан разлог 
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каснијег исписа (незадовољство општим условима боравка дјеце због прекобројности  дјеце у 
групама). 
 
Нарочито забрињава број уписаних у најмлађим јасленим групама дјеце у овим објектима где се 
занемарује чињеница да дјеца овог узраста захтијевају већу пажњу, његу и индивидуалну 
стимулацију, а гдје постојећа ситуација може имати негативне последице по здравље и развој 
дјеце. 
 
Такође, запажено је повећање тренда останка дјеце на цјелодневном боравку (у који је укључен 
и одмор), што нарочито отежава обезбјеђивање кревета и простора за постављање кревета, те 
се прибјегава коришћењу струњача, што није адекватно са аспекта хигијене и ризика по 
здравље. Постојеће стање ствари принуђава управу предшколских установа на импровизације, 
како би обезбиједили минимум услова за боравак све дјеце, али то чини упитним квалитет 
пружене услуге и могућност спровођења васпитно-образовног програма. Неадекватни услови у 
предшколским установама онемогућавају квалитетно остваривање права дјеце на образовање, 
могу утицати и на угрожавање здравља и безбједности дјеце, као и остваривање најбољег 
интереса дјетета. 
 
Важно је нагласити да је и у оваквим условима примијетна посвећеност запослених, који уз 
додатни напор успијевају да организују васпитно-образовни рад и обезбиједе сигурност дјеце. 
 
Заштитник је мишљења да постојећа мрежа предшколских установа у Црној Гори не обезбјеђује 
доступно и квалитетно предшколско образовање и васпитање свој дјеци. Наиме, евидентно је да 
у многим општинама није организовано образовање и васпитање за дјецу јасличног узраста, не 
пружа се једнака доступност дјеци из сеоских подручја, а преоптерећеност установа присутна је, 
осим Подгорице и у другим већим градовима. 
 
На основу обраћања родитеља и непосредних обилазака образовних установа запажа се да 
извјестан број објеката који због дотрајалости и руинираности није безбједан за боравак дјеце и 
запослених, а усљед недостатка хигијенско-техничких услова представљају и ризик по њихово 
здравље.  
 
Такође, примјетно је да поједини школски објекти немају безбједно школско окружење – школско 
двориште, као и сигуран приступ објекту усљед густе фреквенције саобраћаја у непосредном 
окружењу школе. 
 
Заштитник је у раду имао и један предмет који се односио на безбједност ученика – опасност 
изазвану уласком пса опасне расе у школску зграду којом приликом је једна ученица лакше 
повријеђена, а прибраношћу наставног особља избјегнуте су теже посљедице. 
 
Кадровски услови, програми и садржаји: Поступајући по притужбама Заштитник је уочио да у 
једном броју образовних институција постоји изражен проблем кадрова када су у питању 
наставне јединице: Математика, Физика, Хемија и др. Управе школа чине напоре да превазиђу 
ове проблеме како не би долазило до прекида наставног процеса, ангажујући наставнике на 
одређено радно вријеме, како би се могла извршити попуна недостајућег кадра у сваком 
моменту када се јаве они који испуњавају прописане услове. 
 
Такође, један број родитеља, као и дјеце, приликом непосредних разговора истицао је да немају 
адекватно организовану наставу Физичког васпитања из разлога што школа још увијек нема 
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фискултурну салу или уколико сала и постоји она је издата на коришћење трећим лицима, тако 
да не могу сви разреди да је користе. 
 
Систем награђивања ученика: Заштитник је имао у раду притужбу која се односила на 
награђивање ученика – одабир „ђака генерације“, те да ова проблематика није уједначена у 
образовним установама.  
 
Запажено је и да је додјела Дипломе „Луча“, која се додјељује ученицима за изузетне резултате 
у учењу, а која производи правно дејство у смислу давања права првенства на упис у школу 
непосредно вишег нивоа образовања, као и друга права утврђена законом, уређена 
подзаконским актом - Уредбом о дипломи „Луча“61. Стога, подсјећамо да се питања која се 
односе на остваривање права и обавеза грађана требају уредити само законом.  
 
Полазећи од чињенице да је награђивање ученика саставни дио васпитно-образовног рада, 
Заштитник указује да је награђивање ученика веома значајно и да га је потребно на јасан и 
прецизан начин законом уредити.  
 
Односи родитеља и запослених у васпитно-образовним установама: Из обраћања 
родитеља запажено је да један број просвјетних радника пропушта да обавијести родитеље о 
васпитно-образовном процесу и свим питањима која се тичу дјетета. Родитељи се обраћају 
Заштитнику управо због неинформисаности о обавезама и одговорностима васпитно образовне 
установе очекујући да им да информацију или упутство, да ријеши њихове недоумице или буде 
медијатор у њиховом односу са установом. Мишљења смо да би родитељи требали добијати све 
неопходне информације првенствено од просвјетних радника и психолошко педагошке службе, 
те руководства установа са којима ће заједно рјешавати проблеме и тешкоће на које наилазе. 
Уочава се да су поједини случајеви сукоба родитеља и просвјетних радника усмјерени на 
међусобна доказивања, а не на добробит дјетета. Да би се остварила добра комуникација 
између родитеља и школе потребно је континуирано оспособљавати просвјетне раднике за 
професионалну и примјерену комуникацију са родитељима и мирно рјешавања тешкоћа и 
сукоба. 
 
Образовање дјеце са сметњама у развоју: И у 2016. години Заштитник се интезивно бавио 
квалитетом остваривања инклузије у редовном образовном систему. У притужбама су родитељи, 
као и претходних година, указивали на проблеме изражавајући незадовољство квалитетом 
знања која стичу дјеца са посебним образовним потребама, на недостатак асистената у настави, 
спровођење индивидуално-развојних образовних програма (ИРОП), неопремљеност образовних 
установа и неприлагођеност наставе потребама дјетета, неажурно поступање Комисија за 
усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама и др.  
 
Заштитник запажа да се услови за остваривање инклузије дјеце са посебним образовним 
потребама у редовном образовном систему унапређују, али да су и даље присутни одређени 
проблеми на које поједини родитељи указују. Дјеца са посебним образовним потребама 
укључена су у редовно образовање по индивидуално прилагођеном програму, али је и даље 
упитан квалитет одређивања и спровођења ових програма, праћење једном одређеног програма, 
степен образовања које дијете заиста стиче, могућности наставника да квалитетно одрже 
наставну јединицу и сл.   
 

                                                      
61 (Службени лист ЦГ“, бр.26/08). 
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Спроводећи испитне поступке у предметима који се односе на квалитет остваривања 
инклузивног образовања, Заштитник примјећује да Комисије за усмјеравање дјеце са посебним 
образовним потребама, рјешењем којим упућује ученика у редован образовни процес, и даље 
типски препоручују школи да обезбиједи кадровске, просторне, материјалне и друге услове за 
реализацију образовног програма у који је ученик усмјерен. Заштитник запажа да многе основне 
школе, колико год напора да уложе, често нијесу у могућности да обезбиједе све неопходне 
услове како би омогућиле одређеном ученику квалитетну наставу у складу са индивидуалним 
потребама. У таквој ситуацији се нужно поставља питање да ли Комисије добро и свеобухватно 
провјеравају капацитете школа прије него препоруче обезбјеђивање неопходних услова. 
Примјећује се да школе и у случајевима када немају адекватних кадровских (логопед, 
дефектолог, тифлопедагога) и других услова (архитектонско прилагођавање простора потребама 
ученика) за остваривање предложеног програма, не обавјештавају Комисију о томе, већ 
покушавају да спроведу програм са постојећим капацитетима. Рјешењем Комисије предвиђа се, 
такође, да је школа дужна да доставља, првостепеној Комисији, извјештаје о постигнућима и 
напредовању ученика тј. оправданости усмјеравања. Редовна комуникација образовне установе 
и Комисије је неопходна, уколико имамо у виду најбољи интерес дјетета и дужност да се дијете 
образовно унаприједи и осамостали користећи индивидуалне капацитете. Заштитник вјерује у 
стручне компетенције Комисије, али подсјећа на неопходност сталног праћења развоја и 
напретка ученика, како форсирање дјетета преко индивидуалних могућности не би довело до 
нежељених последица и угрозило достизање основних циљева образовања и најбољи интерес 
дјетета.   
 
Такође, Заштитник сматра да је образовна установа, а након што Комисија за усмјеравање дјеце 
са посебним образовним потребама упути ученика у редован образовни процес, у обавези да 
обезбиједи стручни третман, у вријеме и на начин како ученику одговара, поштујући најбољи 
интерес дјетета у сваком конкретном случају.  
 
Заштитник је у једном случају поступао у вези са остваривањем гарантованих права слијепог 
дјетета које је усмјерено у редован образовни процес решењем Комисије. Заштитник сматра да 
је, у конкретном случају и поред предузетих активности од стране великог броја институција – 
школе, Министарства просвјете, Ресурсног центра и Завода за уџбенике и наставна средства, 
изостала адекватна подршка. Уочена је неадекватна организација, недостатак стручних 
капацитета, непознавања Брајевог писма од стране наставног кадра. Када је у питању квалитет 
обезбијеђене наставе, не може се занемарити чињеница да ученик нема прилагођене уџбенике 
за све наставне јединице.  
 
Заштитник је, спроводећи поступак, закључио да је Комисија за образовање дјеце са посебним 
образовним потребама дала смјернице и препоруке за даље поступање образовној установи.  
Међутим, сам рад са учеником без унапријед припремљеног индивидуалног програма, 
недостатак прилагођених уџбеника, незадовољство учитеља који је изложен честим критикама 
од стране родитеља, незадовољство родитеља дјетета, незадовољство родитеља осталих 
ученика у одјељењу због велике пажње која се поклања једном ученику и честим 
одсуствовањима учитеља због нужних едукација, немогућност мобилног тима Ресурсног центра 
да ученику посвети више од два третмана седмично и др. доводи у питање оправданост 
конкретног рјешења о упућивању у конкретну школу. 
 
Наиме, опредјељењу да се ученик усмјери у редовно образовање у одређену основну школу, 
према мишљењу Заштитника, морала је претходити детаљна и свеобухватна процјена услова и 
капацитета конкретне школе за рад са дјететом без остатка вида. Образовање дјетета са 
посебним образовним потребама у инклузивном процесу има оправдања само када су 
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обезбијеђени сви услови. За квалитетну инклузију ученика/ца без остатка вида у редован 
образовни процес неопходан је стручан кадар свестрано едукован за рад са дјецом без остатка 
вида, континуирани  дефектолошки - тифлолошки и логопедски третмани, специјализовани 
материјал за дјецу без остатка вида за све наставне јединице, архитектонски прилагођен 
простор, стална вршњачка и педагошка подршка и др. Упућивање ученика у образовну установу 
која у том моменту нема ни дио неопходних услова за обезбјеђивање инклузије је, према 
мишљењу Заштитника, забрињавајуће. Сматрамо да проток времена док се не обезбиједе 
адекватни услови (едукација учитеља, обезбјеђивање различитих видова стручне помоћи, 
прилагођавање наставе, штампање уџбеника) а које је образовна установа предузимала, у много 
чему може негативно утицати на стицање знања и вјештина ученика, самопоуздање, 
социјализацију са вршњацима и осамостаљивање.   
 
Такође, поступајући у предметима који се односе на инклузивно образовање, Заштитник запажа 
да се на израду ИРОП-а чека и до почетка другог полугодишта школске године, те је веома 
упитно на који начин ученик прати наставне јединице и по којим критеријумима се оцјењује до 
израде ИРОП-а.  
 
Предмет пажње Заштитника било је и обезбјеђивање подршке асистената у настави. Помоћ 
асистента у настави је у инклузивном образовању често неопходна како би се самом ученику, 
наставнику/учитељу а и осталим ученицима у одјељењу олакшало праћење наставе и 
достизање образовних циљева. Подршка асистента је вишеструка, посебно у дијелу 
унапређивања индивидуалних капацитета ученика. Осим тога, јачање самопоуздања и 
сигурности ученика са сметњама мора бити континуирана како би се осигурао напредак.  
 
Поводом проблема који су се појавили у ангажовању асистента у настави у школској 2016/2017 
години, Заштитник је мишљења, да је Министарство просвјете дужно да обезбиједи услове и 
предузме све неопходне мјере у остваривању права ученика на образовање међу којима је и 
право на додатну подршку у образовању и васпитању у виду ангажовања асистента када 
надлежна комисија процијени потребу за пружањем ове врсте помоћи и подршке. Такође, 
сматрамо да ангажовање асистената треба да буде уређено и осмишљено на начин да је 
одрживо и да овај вид подршке дјеци не буде условљаван било каквим дешавањима у друштву 
(избори и сл.). 
 
С тим у вези Заштитник је Министарству просвјете упутио Иницијативу за измјену и допуну члана 
30 а Закона о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама („Сл.лист 
РЦГ“, бр.80/04 и „“Сл. лист ЦГ“ бр. 45/10).62   
 
Заштитник је мишљења да је потребно урадити цјеловиту анализу остваривања права на 
образовање дјеце са сметњама у развоју, а која би укључивала сагледавање квалитета рада 
свих институција које су укључене у образовни процес. 
 

6.8. Право на здравствену заштиту 
 
Притужбе на повреду права на здравствену заштиту дјеце односиле су се на: недостатак 
одређених врста стручњака у здравству, лијечење у иностранству укључујући и трошкове 
боравка, коришћење неконвенционалних метода лијечења дјеце, заштиту менталног здравља 
дјеце, неприступачност објекта Института за болести дјеце КЦЦГ и др. 
 

                                                      
62 Иницијатива је доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
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Подсјећамо да здравствени систем мора да обезбиједи у сваком смислу доступну и приступачну, 
интегрисану и квалитетну здравствену заштиту, развој и јачање кадрова у здравству, одрживост 
финансирања и постављање грађанина у центар система здравствене заштите. 
 
Добро организована здравствена заштита дјеце представља основу за осигурање услова за 
цјеловит развој дјетета, сигурно и срећно дјетињство, да ублажи, отклони и искључи неке 
негативне здравствене утицаје. Услови за успостављање квалитетне здравствене услуге су, 
између осталог, квалитетни програми, промоција здравља како у здравственим установама, тако 
и у образовно-васпитним установама - вртићима, школама и локалној заједници, редовни и 
сигурни извори финансирања, примјерен однос броја дјеце и здравствених радника, добро 
обучено здравствено особље, као и сарадња и укљученост родитеља.  
 
Заштитник је на основу обраћања појединих грађана и пратећи ситуацију у здравственом сектору 
који се односи на дјецу, запазио да постоје одређене слабости система здравствене заштите у 
Црној Гори: установе које пружају услуге здравствене заштите суочавају се с проблемом 
недостатка одређених образовних профила, као и додатне едукације постојећег кадра. 
Примјетан је недостатак одређених специјалности за дјецу – офтамолози, ортопеди, алерголози 
и сл. 
 
Уочени су одређени напори на креирању минимума стандарда у вези са здравственом заштитом 
дјеце али и даље услуге здравствене заштите нијесу подједнако доступне свој дјеци.  
 
Подсјећамо на неке од препорука УН Комитета за права дјетета Црној Гори63  (2010. године), а 
које су још увијек актуелне и којима је препоручено да Црна Гора:  

 „усвоји стандарде за здравствене услуге прилагођене адолесцентима и свеобухватну 
стратегију за спровођење и праћење тих сервиса;“ 

  „пружи адолесцентима одговарајуће услуге репродуктивног здравља, укључујући 
едукацију о репродуктивном здрављу у школама како би се смањио број трудноћа код 
тинејџерки, те да развија програме прилагођене адолесцентима за помоћ мајкама 
тинејџеркама и њиховој дјеци;“  

 „оснажи обуку, у сарадњи са НВО, љекара опште праксе, медицинских сестара, 
социјалних радника и других радника у примарној здравственој заштити на пољу 
промовисања здравља, укључујући здраве стилове живота и емотивну добробит 
адолесцената, имајући у виду побољшање капацитета и квалитета здравствених радника 
у земљи;“ 

 „развија свеобухватну политику менталног здравља, укључујући промовисање менталног 
здравља, болничке и амбулантне услуге за адолесценте са менталним поремећајима, 
као и програме за подршку породицама са дјецом која су у ризику; „ 

 „рјешава учесталу појаву употребе дрога, дувана и алкохола међу дјецом, између 
осталог, дајући дјеци прецизне и објективне информације о употреби ових супстанци, 
укључујући и дуван и побољша приступ услугама рехабилитације.“ 

 
Мастер планом развоја здравства до 2020. године64, који представља кровни документ 
здравствене политике, дефинисани су стратешки правци развоја здравства у односу на: очување 
и унапређење здравља становништва и организацију и функционисање система здравства.  
 

                                                      
63 Препорука је доступна на сајту www.ombudsman.co.me 
64 Мастер план развоја здравства Црне Горе 2015-2020, http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/strategije 
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Заштитник посебно указује на важност превенције болести и промоцију здравља, која би се 
вршила кроз превентивне програме и повећање одговорности грађана за своје здравље. 
Потребно је спроводити активности на преношењу знања о факторима ризика, избјегавању 
ризика за оболијевање, понашању у појединим ситуацијама и код појединих болести, 
просвјећивању посебно угрожених група и подручја. Ово, имајући у виду податак да је у 
претходној години једно дијете старости шест година преминуло од последица неадекватног 
третирања стања у којем се нашло (вашљивост), од стране неупућеног родитеља.  
 
У извјештајној години уочени су све чешћи апели родитеља за помоћ у прикупљању средстава 
неопходних за лијечење дјеце у иностранству. Подаци о болести и потребама дјеце објављују се 
путем разних медија, друшвених мрежа, организовањем различитих манифестација, при чему је 
одазив грађана у помагању обољелој дјеци за сваку похвалу. Међутим, потребни су додатне 
напори у систему здравствене заштите, како се дјеца и њихови родитељи не би нашли у ситацији 
да се било која њихова основна потреба задовољава прикупљањем средстава кроз хуманитарне 
акције. 
 
Под посебном пажњом Заштитника у извјештајној години било је и питање – имунизације – 
вакцинације дјеце. У том смислу Заштитник је Министарству здравља дао Мишљење на Нацрт 
закона о заштити становништва од заразних болести65.  Наиме, наведеним Нацртом, утврђена је 
обавеза вакцинације за боравак дјеце у предшколским и школским установама, те установама за 
смјештај дјеце без родитељског старања. Заштитник сматра да се боравак дјеце не може 
условљавати претходном вакцинацијом. Основно образовање је обавезно, а условљавањем 
предшколског и основношколског образовања вакцинацијом, дјеци која нијесу вакцинисана, а 
која нијесу болесна, ускраћује се право на образовање и васпитање, чиме се долази у ситуацију 
вишеструког кршења њихових права. 
 

6.9. Право на социјалну и дјечју заштиту 
 
Притужбе родитеља и дјеце из области социјалне и дјечје заштите у 2016. години, односиле су 
се на остваривање права из система социјалне и дјечје заштите, на сиромаштво, немогућност 
плаћања рачуна за утрошену електричну енергију, немогућност остваривања основних 
егзистенцијалних потреба и др. Садржај притужби указује да сиромаштво, као посљедица 
дуготрајне економске кризе, нарочито погађа дјецу, изазива бројне штетне посљедице, те 
директно или индиректно утиче на остваривање њихових права (на одговарајући животни 
стандард, на здравствену заштиту, на квалитетно образовање, на партиципацију и друга права). 
Родитељи из сиромашних породица примарно су окупирани егзистенцијалним проблемима, па 
сиромаштво има утицај и на њихове родитељске компетенције.  
 
Протеклу годину је обиљежила примјена Закона о допунама Закона о социјалној и дјечјој 
заштити, којим су установљена нова права: право на накнаду родитељу или старатељу - 
његоватељу лица које је корисник личне инвалиднине, право на накнаду по основу рођења троје 
или више дјеце. Заштитник се нарочито бавио овим питањем и са аспекта заштите од 
дискриминације, а што је анализирано у дијелу овог Извјештаја који се односи на ту област. 
 
Према подацима Министарства рада и социјалног старања, наведена права у децембру 2016. 
године остваривало је 23.534 корисника/ца. Заштитник запажа да су запослени у центрима за 
социјални рад, имајући у виду новонастале околности и повећани број корисника били додатно 

                                                      
65 http://www.ombudsman.co.me/docs/1484726732_vakcinacija-misljenje.pdf 
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оптерећени, да су веома често радили више од осмочасовног радног времена и да су послове 
обављали неријетко под притиском цјелокупне јавности. Стога, Заштитник указује на 
неопходност ревидирања аката о систематизацији радних мјеста како би се број непосредних 
извршилаца уподобио у односу на проблематику којом се центри за социјални рад баве, те 
бројем корисника социјално заштитних права (према подацима Министарства у децембру 2016. 
године неко од права из система социјалне и дјечје заштите користило је 92.007 грађана).  
 
Заштитник је по сопственој иницијативи покренуо и поступак након сазнања да мајке из Рожаја, 
које траже да им се призна право на надокнаду по основу рођења троје и више дјеце, протествују 
у Рожајама, због грешке администрације и наводног губитка њихове документације. Заштитник је 
прибавио изјашњења Завода за запошљавање Црне Горе, Бироа рада Рожаје, Основног 
државног тужилаштва у Рожајама и Центра за социјални рад Рожаје. Након добијених 
изјашњења Заштитник је обуставио поступак јер је надлежно Тужилаштво окончало поступак и 
списе архивирало због непостојања основане сумње да је у конкретном случају учињено било 
које кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности, о чему су обавијештене 
странке (мајке) са правном поуком. Такође, установљено је да надлежни Центар предузима 
мјере и радње, по захтјевима мајки, из своје надлежности, те да је доношењем појединачних 
рјешења омогућено незадовољним странкама да у прописаној процедури (жалбеном поступку) 
остварују своја права. 
 
Подсјећамо да је Заштитник у претходним годишњим Извјештајима, указивао на неопходност 
стандардизовања пружања услуга и остваривања једнаког начина поступања социјалних служби 
и сервиса. Заштитник  поново указује на значај увођења јединствених правила поступања, како у 
оквиру центра за социјални рад, тако и у оквиру других пружаоца услуга, како би се омогућило 
уједначавање квалитета пружених услуга дјеци и породицама. Формирање инспекција за 
социјално старање у 2015. години је допринијело усклађивању рада социјалних служби и 
примјећујемо да је овај механизам контроле олакшао грађанима остваривање права из 
социјалне и дјечје заштите током 2016. године. Заштитник је тражио мишљење Инспекције за 
социјално старање у ситуацијама када се притужба грађана/дјеце у потпуности разликовала од 
изјашњења добијених од органа социјалне и дјечије заштите. Мишљење овог стручног тијела је 
од великог значаја у свим ситуацијама када је неопходно оцијенити квалитет рада и поступања 
органа социјалне и дјечје заштите у неком конкретном случају. Осим тога, у неким случајевима 
упућивани су подносиоци притужби да се претходно обрате Инспекцији за социјално старање, 
уколико су незадовољни поступањем одређеног центра за социјални рад и сл.   
 
Током 2016. године настављено је спровођење реформе у овој области и засигурно се осјећају 
промјене у раду и поступању центара за социјални рад, али се запажа да су поједине реформске 
активности успорене и да постоји потреба њихове брже имплементације. 
 
Заштитник је имао и предмете који су се односили на злоупотребу дјеце у сврху просјачења. Ова 
појава је и даље присутна и поред низа активности које предузимају надлежни органи. У једном 
предмету, покренутом по сопственој иницијативи, Заштитник је констатовао да је изостала 
адекватна интервенција службе Управе полиције која се односила на утврђивање идентитета 
дјетета које је женска особа приликом прошења држала у наручју. Стога је дато Мишљење са 
препоруком да се у свим будућим поступањима са лицима која приликом просјачења 
злоупотребљавају дјецу, утврди идентитет дјетета/це и да обавијесте и укључе надлежни центар 
за социјални рад.  
 
Током претходне године уочене су бројне акције за прикупљање помоћи породицама које се 
налазе у стању социјалне потребе, а које су биле и предмет медијске пажње. И поред добрих 
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намјера и ефеката који се на овај начин постижу, Заштитник указује на неопходност заштите 
приватности дјеце и породица које се налазе у стању социјалне потребе.  
 

6.10. Право на одмор, слободно вријеме, рекреацију и културне активности 
 
 “У нашем граду не постоје садржаји за дјецу и младе. Немамо биоскоп. Не постоје игралишта 
адекватно опремљена за нас”. (дијете са Цетиња – “Дани Заштитника”). 
 
“Немамо фискултурну салу” – дјеца са Цетиња – градска школа “Ловћенски партизански одред”. 
 
Дјеца из Никшића су навела и позитивне примјере из своје заједнице, а то је отварање 
позоришта, које је веома значајно за дјецу и младе, а и за културни живот грађана тог града. 
 
Конвенција о правима дјетета у члану 31. утврђује право дјетета на одмор и слободно вријеме, 
учешће у игри и рекреативним активностима које одговарају његовој доби, могућностима и 
способностима и истовремено обавезује државу да осигура сваком дјетету остваривање овог 
права, без дискриминације по било којем основу као и свако право из Конвенције.  
 
Игра и рекреација, потребне су за здравље дјеце, оне унапрјеђују развој креативности, 
самопоуздања, личне ефикасности, као и физичке, друштвене, когнитивне и емотивне снаге и 
вјештине. У појединим научним истраживањама наводи се да је играње кључно и за дјечји 
спонтани нагон за развојем и да игра важну улогу у развоју мозга, нарочито у раном дјетињству. 
Игра, рекреација и спорт помажу развоју дјечијих капацитета за преговарање, враћање 
емотивног баланса, рјешавање конфликата и доношење одлука. Кроз укљученост у игру и 
рекреацију, дјеца уче радећи, истражују и доживљавају свијет који их окружује. 
 
Остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме, уз бројне предности које доприносе 
развоју и одрастању дјетета, истовремено има и превентивно дјеловање у смањењу ризика 
којима су дјеца изложена у времену које им није јасно испланирано. Ускраћивање дјетету 
остваривања овог права један је од облика занемаривања дјетета и његових интереса. Да дјеца 
имају право на слободно вријеме и игру, данас су сагласни и родитељи и просвјетни и 
здравствени радници, међутим проблем се поставља код начина и могућности његовог 
остваривања. Тај проблем је додатно изражен код дјеце са сметњама у развоју која су најчешће 
ускраћена у остваривању овог права. Ова дјеца немају могућност приступа садржајима који су 
доступни њиховим вршњацима, нити имају могућност избора. У данашњим условима право дјеце 
на одмор и слободно вријеме врло често се и не препознаје као право дјетета, занемарује се, а и 
кад се реализује, не реализује се у складу са потребама дјетета. Према изјавама дјеце, 
слободно вријеме или им није организовано и искориштено за одмор и разоноду па га користе 
као "празан простор", или је организовано на начин да немају слободног времена. Један број 
основаца у разговору на тему њиховог слободног времена потврдио је да уопште немају 
слободног времена, с обзиром да су послије школе и школских обавеза укључени у различите 
активности учења страних језика, додатне и допунске наставе и сл., које доживљавају као 
обавезу, а не као активност у своје слободно вријеме. Забрињава податак да су у свим 
радионицама као најчешћи начин коришћења слободног времена, дјеца наводила интернет и 
друштвене мреже. Коришћење слободног времена само на овај начин (сатима сједећи испред 
рачунара или телефона) сигурно није најбољи интерес дјетета и због њиховог здравља, али и 
бројних ризика којима могу бити изложена. 
 
У креирању слободног времена односно његовог квалитетног провођења, поред породице, 
школа може имати важну улогу. Школа као мјесто свакодневног боравка дјеце треба да буде 
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мјесто подстицања дјеце на здраве животне стилове, мјесто укључености дјеце у неке 
ваннаставне облике физичке активности, мјесто промовисања вјежбања као дијела дјететовог 
живота, који је скоро па једнако важан као и његово академско постигнуће.  
 
По мишљењу Заштитника, локална заједница, свакако треба да у сарадњи са школама и 
спортским клубовима, надомјестити ограничене могућности или незаинтересованост породице, 
као један од важних циљева у дугорочном планирању развоја заједнице. 
 
Евидентни су примјери реализације пројеката – креативних радионица од стране НВО сектора 
који употпуњују садржаје и могућности креативног провођења слободног времена дјеце на 
локалном нивоу, а који нијесу искључиво везани за период када дјеца похађају наставу. 
 
И медији би требали свој утицај усмјерити на промовисање користи од бављења спортом и 
рекреацијом, истичући позитивне стране. 
 
Зависност дјеце од активности везаних за „екран” смањује ниво физичке активности, ствара 
лоше навике спавања, исхране, угрожава њихову кичму и вид, угрожава квалитет социјалних 
контаката. У одговору на питање о слободном времену и активностима које у њему треба 
реализовати, дјеца су најчешће наводила спорт. О важности спорта у развоју дјеце данас постоји 
општа сагласност, и струке и родитеља, наставника и дјеце, међутим, све је израженији несклад 
између потреба дјеце за бављењем спортом и могућностима да то у пракси реализују, јер је та 
њихова активност углавном зависна од финансијских могућности родитеља. Због важности 
спорта и физичке активности у одрастању дјеце, то никако не би требала бити брига само 
родитеља, зато је неопходно планирати системске мјере и активности, којима ће се спорт 
учинити доступним за свако дијете, независно од могућности родитеља да те активности 
финансирају. Министарство спорта треба да подржава и промовише важност масовног учешћа 
дјеце у разним спортским дисциплинама. Право на слободно вријеме захтијева да се оно 
остварује у условима у којима ће дјеца бити сигурна и заштићена и у којем ће њихов најбољи 
интерес бити приоритет.  
 
Заштитнику су се усменим путем обраћали и родитељи, указујући на све већи број дјечјих 
играоница, у којим дјеца бораве и по неколико сати, без адекватног и стручног надзора. 
Заштитник је запазио да постоје одређени проблеми у функционисању дјечјих играоница, које 
могу многе родитеље довести у заблуду а дјецу изложити ризицима, из разлога што такви 
садржаји нијесу под одговарајућим надзором. Иако је питање њиховог организовања и рада 
нормативно уређено, на жалост изостаје потребан и адекватан надзор над њиховим радом који 
треба бити сталан и континуиран и прије свега у функцији превенције, а не надзор само у 
ситуацијама када се догоди проблем или исти ескалира.  

 Приликом рада са дјецом, обиласка школа и других институција које раде са и у вези 
дјеце, те анализирајући постојећу ситуацију, сматрамо да би ради унапрјеђења начина 
провођења слободног времена код дјеце у склопу права на игру, рекреацију и спорт, 
између осталог, било неопходно:постојеће спортске терене направити сигурнијим за 
дјецу, јер су дотрајали (оштећена ограда може бити веома опасна јер дјеца могу да се 
повриједе); 

 омогућити дјеци материјално угрожених породица приступ спортским садржајима, 
клубовима са сниженом чланарином коју би могли платити; 

 уредити и опремити вањски простор за игру и дружење дјеце и младих из приградских и 
сеоских подручја;  

 обезбиједити неопходна средства (Министарство финансија) за оспособљавање 
потребних фискултурних сала при свакој школи у Црној Гори; 
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 да, полазећи од Општег коментара УН Комитета бр. 17, сви актери уложе додатне 
напоре у промовисање и реализацију права дјетета на одмор и слободно вријеме, игру и 
рекреацију које одговара старости дјетета и на слободно учешће у културном животу и 
умјетности. 

 

6.11. Право дјетета пред правосудним органима 
 
Дјеца у судском поступку учествују у разним улогама, као починиоци, жртве или свједоци у 
кривичном и прекршајном поступку, или као учесници у управном или грађанском судском 
поступку. Механизми заштите дјетета морају бити поштовани у свим фазама поступка, како 
учешће у поступку не би за дијете представљало трауматично искуство или повреду права 
загарантованих Конвенцијом о правима дјетета и другим међународним стандардима заштите 
дјетета у правосудном поступку. 
 
У извјештајној години, Заштитник је имао у раду више од двадесет предмета који су се односили 
на поступање правосудних органа у бракоразводним споровима и споровима ради вршења 
родитељског права, поступцима у којима се уређују лични односи, поступцима у вези 
издржавања дјеце...  
 
Заштитник је и у ранијим извјештајима, указивао на проблем дугог трајања поступака у 
споровима који се односе на породичне односе и поступке који се тичу дјеце. Начело хитности и 
његово досљедно поштовање један је од приоритета у сваком конкретном случају, јер ефикасно 
и брзо поступање утиче на породичне односе, правилан развој дјетета и лакшу припрему за 
будућност.  
 
У притужбама је указивано на дуго трајање поступка ради развода и вршења родитељског права, 
доношење одлуке о привременој мјери и непоступање по правоснажној одлуци ради предаје 
дјетета/дјеце. У неколико случајева, Заштитник је установио да је цјелокупни поступак у вези са 
извршењем – предајом дјетета, релативно дуго траје. Утврђено је да је дошло до повреде права 
дјетета и дато је Мишљење са препоруком надлежним судовима да поступак извршења 
спроведе без одлагања. Такође, у неким случајевима, поступак развода и вршења родитељског 
права је неоправдано дуго трајао, па је дата препорука надлежном суду.  
 
Најчешћи проблеми који отежавају положај дјетета у ситуацијама у бракоразводним споровима 
су непостојање привремене мјере којом се одређује с којим ће родитељем дијете живјети, о 
начину остваривања личних односа дјетета и родитеља с којим дијете не живи, о висини 
издржавања дјетета и сл. Заштитник је запазио да проблем некада представљају и непрецизне 
изреке одлука о начину остваривању личних односа дјетета и родитеља, које погодују другом 
родитељу да на разне начине избјегава да поступи по одлуци. Такође, запажа се да постоји 
проблем спровођења судских одлука којима је уређен начин одржавања личних односа дјетета и 
родитеља са којим не живи.  
 
Заштитник подсјећа, а на што је и раније указивано, да је неопходно унапређивати праксу судова 
у дијелу који се односи на процјену способности дјетета да учествује у поступку којим се одлучује 
о његовим правима, као и омогућити изношење мишљења дјетета на њему прилагођен начин. 
 

6.12. Право на партиципацију 
 
Заштитник је, као и претходних година, и у 2016. години наставио интезиван рад непосредно са 
дјецом обиласцима образовних установа, установа за смјештај и бригу о дјеци, а и континуирано 
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радећи са Мрежом Златних савјетника. Обиласци основних и средњих школа, одржавање 
креативно-едукативних радионица и трибина на тему дјечијих права уопште, али и на тему 
остваривања права на партиципацију, ненасилне комуникације, забрану дискриминације и 
заштиту дјетета од различитих врста злоупотреба, су допринијели да дјеца постану све свјеснија 
гарантованих права, да лакше препознају кршења и да су све слободнија да се боре за 
поштовање истих.  
 
Такође, спровођене су и тематске радионице и фокус групе са дјецом, између осталог, и на тему 
остваривања права на партиципацију. 
 
Резултати спроведених активности показују да је учешће дјетета у одлучивању или могућност 
изражавања сопственог мишљења у породици релативно. Дјеца се генерално питају у вези са 
мање битним стварима, док нису упућени, нити довољно укључени када се у оквиру породице 
доносе одлуке о пресељењу у други град, промјени стана, рађању другог дјетета и сл. Стиче се 
утисак да дјеца и не очекују да буду питана када су у фокусу неке велике одлуке или промјене. 
 
Школска партиципација је по мишљењу ученика само формална и привидна. Ученици су 
организовани у ђачке парламенте, али у многим школама ови парламенти уопште не 
функционишу или не функционишу у циљу давања прилике ученицима да изразе свој глас и 
учествују у раду саме образовне установе. Уочава се да иницијативе које су покретане од стране 
ђачких парламената често остају нереализоване. Ученици не користе право да искажу своје 
мишљење у вези са стварима које их се директно тичу, јер сматрају да неће успјети ништа да 
промјене и не желе да скрећу пажњу на себе. 
 
У оквиру локалних заједница, дјеца нијесу довољно укључена, нити се њихове жеље и потребе 
ослушкују на прави начин. За похвалу је формирање локалних ђачких парламената у одређеним 
општинама, међутим дјеца нијесу довољно упозната са њиховим радом и доприносом у 
унапријеђењу поштовања права дјетета у граду. Заштитник сматра да би дјеца морала бити 
више укључена у развој своје локалне заједнице „по мјери дјетета“, те да им се треба дати 
шанса да учествују у изради стратешко-планских докумената који су усмјерени на дјецу. 
 
У разговору дјеца указују на чињеницу да немају прилку да изразе свој став и мишљење. 
Организовање Дјечјег засиједања у Скупштини Црне Горе (пет засиједања) је веома похвално и 
дало је наду дјеци да ће их носиоци власти заиста чути. Међутим, дјеца су генерално 
разочарана, јер иако им је дата прилика да искажу своје мишљење у Парламенту, не добијају 
разумљиве одговоре од представника власти, а већина проблема које су дјеца износила нијесу 
ријешена, нити су испуњена дата обећања. Заштитник изражава жаљење што у 2016. години 
није одржано Дјечје засиједање у Скупштини Црне Горе. 
 
Заштитник сматра да дјеци у Црној Гори јесте формално пружена могућност да искажу своје 
мишљење о стварима које их се директно тичу, али да право на партиципацију дјетета 
подразумијева суштинско укључивање дјеце у одлучивање. Дјеца не смију бити декор одраслих. 
 

6.13. Дјеца и медији 
 
Подсјећамо да медији имају неспорно велики утицај како на друштво у цјелини, тако и на дјецу. 
Не треба заборавити, ни оспорити допринос медија за јавно отварање многих питања и 
проблема који би остали далеко изван домета закона и јавности да их се управо медији нису 
дотакли, изнијели и на тај начин прозвали одговорне институције.  
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Пажња Заштитника била је усмјерена на праћење остваривања заштите права на приватност, те 
заштите од потенцијално штетних садржаја. Анализирајући медијске садржаје запажа се да 
постоје и примјери непоштовања права дјеце и њиховог достојанства приликом медијског 
извјештавања, било да се ради о дјеци жртвама неког облика насиља или злостављања, дјеци 
чије породице живе на рубу егзистенције, или о дјеци починиоцима кривичних дјела. 
 
Право на слободу изражавања, ограничено је ипак правом појединца да од других захтијева 
поштовање његове личности и  достојанства, да другог не омаловажава и не умањује његов 
углед у друштву. Међутим, догађа се да објављена вијест, поготово уколико није истинита, 
угрожава углед и породични живот.   
 
У претходним извјештајима и саопштењима за јавност, указивали смо на кршење права дјеце у 
медијима, посебно права на приватност и заштиту дома и породице. Свједоци смо да се и данас 
дешава да поједини медији приликом преношења одређених информација које се односе на 
дјецу, њихову породицу или на неку животну причу, повријеђују право дјетета на приватност. 
 
Разумијемо интенције одређених медија и хуманитарних организација да се приказивањем 
фактичког стања породице и услова у којима живе, помогне тим породицама и дјеци која живе на 
граници сиромаштва, али примјећујемо да начин на који су приказана дјеца (са фотографијом 
испред оронуле куће, неуредног покућства, празног фрижидера) у свој немаштини и оскудици, на 
одређени начин поврјеђује њихово право на дом и породицу, на достојанство, излаже их 
стигматизацији од стране средине и њихових вршњака.  
 
Поводом медијских садржаја, Заштитник је путем јавних саопштења апеловао на уреднике и 
новинаре свих црногорских медија да са већим степеном одговорности извјештавају о 
случајевима који се односе на дјецу и указивао на потребу досљедне примјене Конвенције о 
правима дјетета УН-а и других позитивних прописа којима се штити личност, интегритет, 
приватност и поштовање породице и породичног дома дјетета. Имајући у виду величину наших 
насеља, па и општина, јасно је да идентитет дјетета није адекватно заштићен. Навођење 
иницијала дјетета уз откривање пуног имена родитеља и/или старатеља и објављивање 
њихових фотографија, као и имена школе и насеља, свакако да није довољна заштита. 
Заштитник је веома забринут због таквог начина извјештавања, јер оно није у најбољем интересу 
дјетета. А то је оно што медије мора обавезивати у раду, без обзира на личну жељу било које 
стране да случај представи на свој начин и да се експонира. Заштитник подсјећа на један од 
основних принципа Конвенције о правима дјетета, који се односи на заштиту најбољег интереса 
дјетета, којим се морају руководити сви у свом раду, а посебно они који раде директно са дјецом 
и за дјецу. Такође, Конвенција директно обавезује новинаре и медијске куће да информације које 
пласирају јавности, без обзира на њихову важност и сензационалистичку природу, не смију бити 
ни на који начин на штету права дјетета66. 
  
Медији су све више присутни у животима дјеце и дио су дјечје свакодневнице. Међутим, 
примјетно је да нема довољно садржаја који могу бити од користи дјеци, мало је образовних 
дјечијих емисија. Евидентно је присуство садржаја који дјеци и њиховом здравом психофизичком 
развоју, могу нашкодити. Велики број програмских садржаја редовно означава садржаје у складу 
са годинама којима није примјерен, али и поред тога, уочава се непрепознавање потенцијално 
штетних садржаја.  
 

                                                      
66 http://www.ombudsman.co.me/article.5.news.html 
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За похвалу је што су поједини „риалити“ програми, који су се приказивали на минимум три 
фреквенције и који обилују сценама насиља, вулгарним ријечима, псовкама, симулацијама секса, 
увредама на националној или некој другој основи, препознати као штетни за дјецу и што је 
њихово емитовање забрањено до 23 часа.  
 
Приказивање непримјерених садржаја у вријеме када и дјеца могу да их прате доводе до тога да 
дјеца на тај начин могу бити изложена медијском насиљу, па гледајући насиље, сами могу 
постати и мање осјетљиви и могу развити погрешне ставове о насиљу, изгубити саосјећајност 
према могућој жртви насиља. Такође, дјеца могу постати и толерантнија према агресији. 
Изложени насиљу и сами све више показују агресивно понашање у школи, породици на улици. 
Истраживања су такође доказала да извјештаји о криминалу могу представљати трауму за 
дијете. Дјеци недостаје позитивне креативности. 
 
Просјечно дијете проведе више од 20 часова недељно испред телевизора. Додатно се вријеме 
проводи у гледању филмова, слушању музике, гледању музичких спотова, игрању игрица на 
рачунару. Овај пораст времена које дјеца троше на конзумацију медија у неким истраживањима 
се показао као кључан фактор у појави гојазности код дјеце, с обзиром на асоцирану физичку 
неактивност. 
 
Заштитник наглашава да родитељи треба да знају да дјеца, иако могу знати више о напредним и 
новим технологијама од њих самих, о животу сигурно не знају, те је допуштено да им поставе 
одређена правила и да траже њихово поштовање. Ово прије свега из разлога што су и родитељи 
великим дијелом одговорни како би својој дјеци указали на добре медијске садржаје или 
објаснили зашто није добро да гледају неке, потенцијално лоше, медијске садржаје па чак и ако 
нема упозорења да приказани садржај није за млађе гледаоце, јер редовно се догађа да, у 
вријеме када дјеца могу гледати телевизију, одређени медији, приказују, наводно, забавне 
садржаје, а који су пуни нескривене голотиње, која је више примјерена за касне ноћне сате или 
неке заштићене канале. 
 
Постоје одређене емисије које се приказују у којима дјеца пјевају, и које су забавно-музичког и 
такмичарског карактера. Међутим, намеће се питање да ли су на неки начин радно ангажована, 
или искоришћена у сврху стицања новца и гледаности. Емисије се по нашем мишљењу 
снимају/приказују у превише касним вечерњим сатима за дјецу узраста од 5-6 година која такође 
учествују у програму. 
 
Поједине студије које се баве овим питањима указују и на могуће постојање извјесног степена 
радног ангажовања малољетне дјеце, а који може бити штетан по њихово здравље или морал. 
Упитни су критеријуми у одабиру музике и естетике, која није репрезентативно културно добро, а 
исто тако није у складу са узрастом дјеце. Долази до наметања одређених стереотипа у 
мишљењу и вредновању критеријума који су неприхватљиви дјетету у најнижем степену развоја 
и који су такође, неприхватљиви са разних, посебно етичких аспеката. 
 
Дјеца се постављају у веома тешку и по њих стресну ситуацију очекујући да естрадне личности 
одређују њихов таленат. Атмосфера која се при том ствара, препуна је страха по дјецу, која 
исчекују да ли ће се подићи столица или упалити тастер. Присутно је доста трауме за дјецу, 
умјесто атмосфере којом доминира смијех, радост и игра, каква је постојала у појединим 
музичким и дјечијим емисијама које су емитоване прије двадесетак и више година, као што су 
“Музички тобоган”, “Бранко коцкица”, “Велики и мали” и сл.  
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Медији су пратили рад Заштитника у области права дјеце током извјештајне године, а што је, 
између осталог, допринијело и већој видљивости Институције. Како медији имају несумњиво 
огроман утицај на формирање јавног мњења и могу учествовати у постављању стандарда 
заштите дјеце и њихових права, Заштитник их препознаје као савезника у свом раду. 
 

6.14. Друге активности 
 
Током извјештајне године, Заштитник је наставио континуирани и интезиван непосредни рад са 
дјецом, спроводећи активности раније започетих кампања “Обрати се Заштитнику” и “Дјецо 
пишите Омбудсману”, као и кроз активности Мреже Златних савјетника. Активности које 
спроводимо огледају се у обиласцима образовних установа, установа за бригу и смјештај дјеце и 
дневних центара, провјеравањем услова рада са дјецом и услова њиховог боравка, као и 
квалитета спровођења третмана са дјецом. Осим тога, Заштитник, континуирано, путем 
креативно едукативних радионица, фокус група и трибина, одржава директну комуникацију са 
дјецом основно-школског и средњо-школског узраста, што резултира њиховим све већим 
освјешћивањем у вези са гарантованим правима као и улогом Заштитника у процесу заштите 
дјечјих права.  
 
У оквиру “Дана Заштитника” у 2016. години, обављена је посјета образовним установама и 
установама социјалне и дјечје заштите у Пљевљима и Бијелом Пољу, а представници 
Заштитника су у циљу спровођења активности са дјецом, обилазили вртиће, основне и средње 
школе, као и дневне боравке у Мојковцу, Никшићу, Жабљаку, Бару, Бијелој и др. Одржавањем 
радионица и фокус група са дјецом, које се спроводе у циљу упознавања дјеце са гарантованим 
правима, сакупљали смо мишљења и ставове дјеце у вези остваривања права на образовање, 
социјалну и здравствену заштиту и права на партиципацију, а што ћемо искористити за писање 
Извјештаја о поштовању Препорука УН Комитета за права дјетета који ће, између осталог, 
садржати и мишљења дјеце Црне Горе. 
 
У циљу приближавања дјеци и остваривања директне комуникације са њима, Заштитник, у 
оквиру своје актуелне интернет странице има посебан дио намјењен дјеци, као и Блог путем 
којег му се дјеца директно обраћају, подносе притужбе, постављају питања и дилеме. Осим тога, 
на актуелној друштвеној мрежи Facebook-a отворена је група „Дјецо пишите Омбудсману“ преко 
које је унапријеђена редовна и директна комуникација са дјецом. Такође, у оквиру званичне 
интернет странице раније је формиран и одељак „Храбро сандуче“ као још један вид мотивације 
дјеце да нам се обраћају.  
 
И током извјештајне године настављен је рад Мреже златних савјетника, која је формирана 
крајем 2014. године. Чланови/це Мреже Златних савјетника/ца Заштитника су из различитих 
градова (Бара, Бијеле, Цетиња, Даниловграда, Колашина, Котора, Пљеваља, Подгорице).  
 
Циљ Мреже Златних савјетника Заштитника је стварање услова за постизање већег степена 
учешћа дјеце у свим областима друштвеног живота, ради афирмације и заштите њихових 
основних права и слобода. 
 
Дјеца су директно учествовала у раду Институције Заштитника и кроз директну комуникацију 
својим идејама, предлозима, сугестијама и ставовима доприносила заштити и унапријеђењу 
дјечијих права.  
Осим непосредних састанака, током 2016. године интерни форум је модификован и унапријеђен 
како би био пријемчивији за кориштење свим члановима мреже, те се већи дио заједничке 
комуникације, обављао путем интерне групе на актуелној друштвеној мрежи фацебоок. 
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У сарадњи са међународном организацијом „Save the children”, одржане су двије тродневне 
Тренинг радионице о дјечијим правима у циљу припреме дјеце (Златних савјетника и 
представника локалних дјечијих парламената) у априлу и децембру 2016. године, за 
прибављање дјечјих мишљења/ставова о примјени Конвенције о правима дјетета у Црној Гори. 
Прикупљање дјечјих мишљења о степену поштовања Конвенције је неопходно за потребе 
сачињавања независног Извјештаја о поштовању препорука УН Комитета за права дјетета, који 
ће Заштитник људских права и слобода припремати и доставити Комитету по устаљеној 
процедури. Тренинг радионици је присуствовало укупно 10 дјеце из различитих градова Црне 
Горе (Подгорице, Даниловграда, Херцег Новог, Никшића, Колашина и Пљеваља), од којих је 
једно дијете са сметњама у развоју. Прије почетка радионица Златни савјетници су имали 
задатак да прикупе мишљења својих вршњака на тему поштовања права на образовање, права 
на социјалну и здравствену заштиту и права на партиципацију. Златни савјетници су 
презентовали понаособ свој рад на терену: начин прикупљања материјала, изазове, предности, 
потешкоће приликом сакупљања мишљења својих вршњака. Златни савјетници су мишљења, на 
четири мапиране теме, сакупљали на различите начине, и то: путем анкета (које су сами 
припремали уз помоћ и сугестије представника Омбудсмана), организовањем групних интервјуа 
(углавном са представницима ђачких парламената), појединачним интервјуима са дјецом, 
организовањем дебата на одређену тему и сл. 
 
Златни савјетници су тему остваривање права на образовање обрадили са више аспеката, и то: 
бесплатног школовања, квалитета стеченог знања, опремљености школа/образовних установа, 
односа са наставницима/професорима и др.  
 
Када је у питању остваривање права на партиципацију, Златни савјетници су се сложили да 
дјеци у Црној Гори јесте формално пружена могућност да искажу своје мишљење о стварима 
које их се директно тичу и учествују у одлучивању, али да се право на партиципацију мора 
унапрјеђивати и дјеца суштински укључивати како у друштвене тако и у образовне токове. 
 
Остваривање здравствене заштите је тема коју су савјетници детаљно обрадили и дошли до 
различитих закључака који су односили на: доступност здравствене заштите, стоматолошке 
заштите, обезбјеђење средстава за лијечење у иностранству и др. 
 
Социјална заштита дјеце је тема са којом су Златни савјетници имали највише проблема у 
процесу сакупљања мишљења својих вршњака. Према њиховим сазнањима, проблем је што 
дјеца генерално нијесу упозната са правима из социјалне и дјечје заштите, али запажају да у 
њиховим срединама има дјеце и породица које се налазе у стању социјалне потребе. 
 
У сваком моменту рада Златни савјетници су показивали да су свјесни важности њиховог учешћа 
у процесу израде извјештаја за УН Комитет и испунили су очекивања Заштитника у вези са 
њиховим радом и дјеловањем на терену.  
 
Међународни Дан дјетета (20.11.2016. године) Заштитник је са Златним савјетницима обиљежио 
организовањем конференције "Реци не насиљу" гдје су Златни савјетници, свако из свог угла, 
презентовали виђење проблема насиља над и међу дјецом у Црној Гори. Златни савјетници су 
одређени период, у сарадњи са представником Заштитника разматрали проблем насиља у Црној 
Гори и то из угла породице, образовног система и локалне заједнице. Златни савјетници су 
испитивали ставове својих вршњака на тему насиља те су на основу тога формирали свој став 
који су децидно презентовали. Конференцију је финансијски подржао УНИЦЕФ препознајући 
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важност учешћа дјеце, како у раду Институције Заштитника, тако и у обиљежавању важних 
датума као што је Међународни дан дјетета. 
 
Конференцији су присуствовали представници Владе Црне Горе, образовних установа, установа 
социјалне заштите, невладиних организација и међународних организација, као и представници 
медија. 67 
 

6.15. Права младих 
 
Скупштина Црне Горе средином протекле године усвојила је Закон о младима68, којим је 
одређено да су млади лица од навршених 15 до 30 година живота. Након тога Влада Црне Горе, 
донијела је Стратегију за младе (2017-2021)69  са Акционим планом за 2017. годину. Тиме је 
обезбијеђен стратешки оквир како би се надлежни органи и службе на квалитетнији начин 
бавили младима и политиком младих. У циљу укључивања младих у доношење одлука и 
спровођење јавних политика, Стратегијом је постављен формални оквир за систематично 
унапрјеђење положаја младих и утврђене су надлежности субјеката омладинске политике, 
дугорочни циљеви и активности, као и финансијске, административне и друге мјере за њихово 
остваривање. Као стратешки циљеви у области развоја омладинске политике дефинисани су: 
отклањање баријера за приступ тржишту рада, подршка развоју предузетништва младих, 
смањење неактивности младих, подршка развоју неформалног учења, повећање мобилности 
младих, унапријеђење квалитета културних садржаја за младе, као и унапријеђење оквира за 
спровођење Стратегије.  
 
Министарство спорта је (од свог оснивања), између осталог, задужено за: промоцију, развој и 
унапрјеђење омладинске политике на националном и локалном нивоу; сарадњу са невладиним 
организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима у циљу 
планирања, спровођења, евалуације и унапрјеђења омладинске политике; подстицање 
неформалног образовања младих; доношење стратегије и акционих планова и програма за 
младе; сарадњу са организацијама младих, као и удружењима при организовању међународних 
манифестација и скупова у Црној Гори; помоћ и сарадњу са организацијама и удружењима 
младих у њиховом раду и промовисање њихове политике; стварање услова организацијама и 
удружењима младих из Црне Горе да учествују на скуповима и манифестацијама у иностранству; 
подстицање политике међународне сарадње која се односи на младе; подстицање омладинске 
политике и сарадње, као и подршка раду канцеларије за младе на државном и локалном нивоу; 
управни надзор у областима за које је министарство основано.  
 
Захваљујући економском и технолошком развоју данашњи млади људи имају на располагању 
различите погодности. Са друге стране, они се суочавају с много већим проблемима и изазовима 
него што су млади у прошлости.  
 
Један од великих изазова са којима се млада генерација суочава је избор факултета на којем ће 
стећи високо образовање и звање за будуће занимање. Један предмет који је био у раду 
Заштитника односио се на поступак уписа на Универзитет Црне Горе - Факултет ликовних 
умјетности Цетиње, поводом којег је Заштитник дао Мишљење70 .  
 

                                                      
67 http://www.ombudsman.co.me/page.php?id=39 
68 ("Службени лист Црне Горе", бр. 042/16 од 11.07.2016) 
69 http://www.ms.gov.me/biblioteka/strategije 
70 Мишљење се може наћи на сајту www.ombudsman.co.me 

http://www.ombudsman.co.me/page.php?id=39
http://www.ms.gov.me/biblioteka/strategije
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Великих проблема младих је и незапосленост. Децембра 2016. године, на евиденцији Завода за 
запошљавање Црне Горе, налазило се око 49.000 незапослених лица, а стопа незапослености је 
била више од 20 %, од чега готово половину чине млади. Према подацима Завода за 
запошљавање, у септембру 2016. године, на евиденцији се налазило 9.025 високошколаца. Међу 
њима било је 276 магистара и мастера и 9 (девет) доктора наука. Највише незапослених 
високошколаца је из групе занимања економиста (1.430), васпитача и наставника друштвено 
хуманистичких области (1.420), менаџера и организатора (1.005), правника (927), друштвено 
хуманистичка занимања (708), занимања туризма и угоститељства (342) и медицинара (299). 
 
У извјештајној години настављена је реализација Програма стручног оспособљавања. То је 
прилика да млади људи са стеченим високим образовањем, кроз концепт стручног 
оспособљавања у трајању од девет мјесеци, које ће се рачунати као 12 мјесеци радног искуства, 
осим стицања практичних знања, стекну услов за полагање стручног испита. Деветомјесечно 
стручно оспособљавање, током кога корисници имају накнаду у нето износу 50% просјечне нето 
зараде у Црној Гори у претходној години, представља подршку образовању младих и подстицај 
да кроз доказивање у радном окружењу лакше дођу до запослења. Истовремено, овим се и 
послодавци мотивишу на отварање нових радних мјеста. 
 
Примјер: 
 
Опис случаја: Кандидаткиња се притужбом жалила на рад Факултета ликовних умјетности Цетиње, 
због наводне неправилности у вези полагања пријемног испита, те одлучивања о приговору на ранг 
листу примљених кандидата. 
 
Исход поступка: Заштитник је установио да је притужба основана и Факултету су дате препоруке. 

 
Заштитник сматра да је заштита дјеце од потенцијално штетних медијских садржаја у Црној 
Гори, још увијек нејасна и недовољно стручно обрађена тема, те се залаже за објављивање 
стручних гледишта и јавну расправу која би укључила све заинтересоване учеснике.  
 
Заштитник цијени, да је неопходно да МОНСТАТ што прије отпочне са објављивањем података 
који се односе на процјену сиромаштва, јер су они добра основа за планирање политика 
усмјерених на заштиту лица од социјалне искључености. 
 
Заштитник запажа, да је интенција успостављања услуга социјалне и дјечје заштите, све више 
орјентисана ка локалним самоуправама, што доводи у питање њихову одрживост. Наиме, 
Заштитник примјећује да су услуге социјалне и дјечје заштите формиране у појединим локалним 
самоуправама неодрживе из разлога што локалне самоуправе немају финансијских средстава за 
њихово финасирање, те је потребно урадити цјеловиту анализу успостављања услуга у систему 
социјалне и дјечје заштите са посебним освртом на њихово финансирање. 
 
Заштитник указује, када је у питању развој услуга, на проблем који се односи на 
неуспостављање система лиценцирања услуга и пружалаца услуга, а који је прописан Законом о 
социјалној и дјечјој заштити. 
 
Заштитник указује на неопходност усклађивања образовне политике са потребама тржишта 
рада, те да је неопходно интезивирати активности на смањењу стопе незапослености, поготово 
младих људи. 
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VII ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 
 

7.1. Увод  
 
Социолошка истраживања и други извори информација почетком и током 2016. године, те 
нарочито извјештаји цивилног сектора који се бави општом заштитом и правима појединих 
рањивих група71, указивали су на значајан степен дистанце према одређеним друштвеним 
групама и категоријама лица која су у подређеном положају у односу на преостали дио 
популације. Организације цивилног сектора у својим истраживањима јавног мњења биљеже 
значајан број анкетираних који тврде да је дискриминација присутна у друштву, а њихов број се 
креће од 65 и више процената, зависно од методологије и циља истраживања, односно личних 
карактеристика испитаника. 
 
У оквиру званичних статистичких података којима располаже институција Заштитника, као и 
података до којих долази у складу са одредбама прописа којима се регулише обавеза вођења и 
стављања на увид евиденција у посједу државних и других органа који врше јавна овлашћења, 
јасно је да се дискриминација као појава рефлектује у скоро свим фазама друштвених процеса у 
Црној Гори. При томе постоје одређени индикатори кроз које се може потврдити теза о два 
различита феномена када је дискриминација у питању. То су перцепција, односно схватање 
дискриминације у најширем друштвеном контексту од стране просјечног грађанина и 
дискриминација као правни институт, са свим претпоставкама и посљедицама које га таквим 
чине и резултатима које производи.  
 
У равни социолошких истраживања72 биљежи се континуитет када су у питању основи 
дискриминације, па се у свим областима политичка дискриминација држи јако израженом, 
нарочито када је у питању запошљавање. Осим тога, поједине етничке групе, а нарочито Роми 
задржавају статус највише дискриминисаних, како кроз објективне показатеље (приходи, 
запошљавање, становање, образовање), тако и кроз субјективни доживљај припадника ове 
популације.  
 
Од осталих рањивих група, још увијек забрињава положај особа са инвалидитетом које су на 
маргинама друштвених промјена и врло често ускраћене за елементарна права попут приступа 
виталним друштвеним ресурсима. Осим тога, чини се да се држава и друштво у Црној Гори још 
увијек тешко прилагођавају чињеници да инвалидитет није медицински индиковано стање неког 
лица, већ широк појам који медицинске индикаторе види као једну од бројних баријера у 
друштвеном окружењу спречавајући особе са инвалидитетом да своја права уживају на 
равноправној основи са другим члановима друштва. Коначно, овакав приступ није изведен из 
неформалних правила или кодекса понашања, већ императивних правних норми које производе 
директно дејство без обзира да ли су производ домаћег законодавства или се као дио 
међународног уговорног права непосредно примјењују у националном правном поретку. 
Заштитник у свом раду запажа управо такав кључни недостатак схватања инвалидитета и 
посљедица неједнаког поступања које су видљиве на скоро сваком кораку - од приступачности 
објектима, до стања права особа са инвалидитетом у појединим областима као што су 
здравство, социјалне услуге, имовинска права или политичка партиципација.       

                                                      
71 НВО ЦЕДЕМ, НВО Центар за грађанско образовање, НВО Грађанска алијанса, НВО Удружење младих са 
хендикепом Црне Горе, НВО КВИР Монтенегро, ЛГБТ Форум Прогрес и други 
72 Све наведене организације цивилног сектора у анкетама биљеже постојање дискирминације на скоро свим 
пољима друштвеног дјеловања 
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Континуитет неједнакости и социјалне искључивости се изражава и у односу на ЛГБТ популацију, 
која још увијек слови као једна од најдискриминисанијих у заједници. Овоме у прилог, осим 
анкета и социолошких истраживања, увјерљиво свједоче пријаве насилних аката уперених 
против ових лица само на основу њиховог личног својства, као и недостатак разумијевања 
унутар породице, ужег окружења и на нивоу друштва као цјелине. Осим тога, иако су евидентни 
помаци на плану физичке сигурности и сарадње на нивоу органа безбједности, чини се да још 
увијек недостаје одговарајућа реакција заснована, поред осталог, на препознавању деликата из 
мржње и примјени тзв. квалификаторне клаузуле (отежавајућих околности) приликом изрицања 
санкција против починилаца ових дјела. 
 
У посљедњој години Институција биљежи један број притужби у којима се као основ неједнакости 
наводи старосна доб лица која због година живота постају технолошки вишак, искључују се са 
тржишта рада, ускраћује им се да користе одређене банкарске услуге (кредитне аранжмане), 
појављују се као жртве насиља  породици  и на други начин доводе у неповољан положај у 
односу на упоредиве особе и остатак популације. У том контексту јављају се и лица која због 
одређених здравствених карактеристика и потенцијалних посљедица свог здравственог стања 
губе могућност на остваривање темељних социјалних права (какво је нпр. право на становање и 
слично). 
 
Имајући у виду економску ситуацију, као и читаве групе корисника одређених материјалних 
давања и видова социјалне помоћи, те учесталост захтјева за већом интервенцијом државе у 
овом сектору, разумљиво је што су се кроз перцепцију становништва први пут јавили и 
„сиромашни људи“ као дискриминисана социјална категорија73. 
 
Родна равноправност је једна од области у којој се континуирано врше истраживања и биљеже 
статистички трендови у различитим областима дјеловања и државним политикама. Евидентно је 
да се, осим дјелимично у правосуђу, родни баланс, односно равноправност полова још увијек 
држи проблематичном у многим областима као што су политичко дјеловање, административно 
руковођење, образовање на највишем нивоу, итд. Осим тога, подаци говоре о још увијек 
значајном броју предмета насиља у породици који за жртве има жене, а што према 
међународним стандардима представља посебан облик дискриминације74.         
 
Сазнања у извјештајној години указују да се дискриминација манифестује на врло различите 
начине. Указује се да су практично сви случајеви у којима је поступао Заштитник везани за 
концепт тзв. директне дискриминације, те да је посредна дискриминација забиљежена само у 
једном случају. Кључни аспекти дискриминације везани су за непосредне доказе утемељене на 
чињеницама и изведене на темељу тзв. подијељеног или обрнутог терета доказивања. У таквим 
околностима потенцијалној жртви дискриминације омогућује се колико-толико лакши положај у 
поступку доказивања.   
 
Узнемиравање, сексуално узнемиравање и говор мржње такође су били основ поступања у којем 
је положај жртава био олакшан чињеницом да су то облици у којима се не тражи поређење са 
другима у аналогно истој или сличној ситуацији, обзиром да из саме радње, односно поступања 
произилази акт усмјерен ка жртви само због њеног личног својства.     
 

                                                      
73 НВО Центар за грађанско образовање, Истраживање о дискриминацији - фебруар, 2016. године - 
хттп://медиа.цго-цце.орг/2016/02/истра%Ц5%БЕивање-јавног-мњења.пдф 
74 Конвенција Савјета Европе о спрјечавању и борби против насиља над женама и породичног насиља (чл.3) 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
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Општи подаци указују на континуирани раст броја предмета у раду по притужбама. Такав тренд 
се објашњава са више фактора. У оквиру расположивих података евидентан је раст видљивости 
и повјерења у Институцију, који се не огледа само у броју притужби, већ у интензивираној 
свакодневној комуникацији са грађанима, што представља специфичан вид правне помоћи која 
се пружа независно од природе и исхода поступка по притужбама. Институцији се обраћа велики 
број неуких странака и оних са ограниченим средствима за вођење других врста поступака. Без 
улажења у појединачне разлоге иницирања поступка пред Заштитником, закључује се да један 
број подносилаца подноси притужбу са циљем оспоравања судских одлука након исцрпљивања 
других правних средстава. Имајући у виду ограничену надлежност Институције када су у питању 
судски поступци, Заштитник налази да се у оваквим ситуацијама мора држати начела сопствене, 
али и независности правосудних институција. Пракса показује да се у одређеним ситуацијама 
дешава фактичка комплементарност ових поступака, нарочито код непосредне примјене 
стандарда Европског суда за људска права, што је сада примарно правило примјене 
материјалног права у раду Заштитника.                   
 

7.2. Правни оквир 
 
Устројство правног поретка Црне Горе дефинисано је њеним Уставом који у чл.9. прописује да су 
„Потврђени и објављени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права 
саставни дио унутрашњег правног поретка, имају примат над домаћим законодавством и 
непосредно се примјењују када односе уређују друкчије од унутрашњег законодавства”. Такође, 
Устав дефинише да се законом уређују и “начин остваривања људских права и слобода, када је 
то неопходно за њихово остваривање; начин остваривања посебних мањинских права; начин 
оснивања, организација и надлежност органа власти и поступак пред тим органима, ако је то 
неопходно за њихово функционисање”. Коначно, Устав прокламује да се права и слободе 
остварују на основу Устава и потврђених међународних споразума. 
 
Антидискриминациони уставноправни оквир темељи се на општој клаузули забране 
дискриминације, начелима једнакости пред законом и појединачним правима заснованим на 
постојећем систему људских права и слобода. Општи је утисак да Уставу Црне Горе мањка 
адекватан каталог људских права и слобода, те да су поједине одредбе (укључујући и оне о 
дискриминацији, националним мањинама, језику и писму) више начела него права која је могуће 
ефикасно штити у одговарајућим уставним, судским и управним процедурама. Томе у прилог иде 
и назив појединих поглавља којима је у Уставу на неконзистентан начин покушано разграничење 
појединих права и слобода. То може представљати значајну препреку заштити људских права и 
слобода, нарочито тамо гдје се нејасна уставна норма негативно одражава на степен 
остваривања људских права и слобода (нпр. одредбе о дерогацији људских права и слобода у 
ванредним околностима или одредбе о службеној употреби језика пред органима власти). С 
обзиром да су антидискриминационе норме акцесорне природе, односно да се везују за 
остваривање људских права гарантованих Уставом, законом и међународним правом, то је 
потреба за уставном интервенцијом још већа. 
 
Црногорски правни оквир антидискриминације везује се за системске законе о забрани 
дискриминације, забрани дискриминације лица са инвалидитетом и Закон о родној 
равноправности. Међутим, далеко је од тога да се овим прописима завршава кодификација 
антидискриминационих норми, јер и други системски закони, у различитим областима права, 
садрже клаузуле о забрани дискриминације. Оне углавном нијесу међусобно усаглашене. Током 
сумарне анализе која је рађена у оквиру семинара са учешћем међународних експерата 
средином 2016. године, уочен је читав низ недостатака у постојећем законодавном оквиру у 
којем се рефлектује систем заштите од дискриминације. На темељу таквих инпута, институција 
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Заштитника је кроз дата мишљења и препоруке и на други начин (непосредном комуникацијом са 
доносиоцима одлука, учешћем на тематским скуповима, путем иступа у јавности) иницирала 
расправу о неопходним промјенама у законодавству ради унутрашњег усаглашавања прописа и 
хармонизације са документима УН, ЕУ и Савјета Европе. 
 
Институција подсјећа на неколико кључних законских новела које је нужно спровести у 
постојећем законском оквиру. То се првенствено односи на измјене и допуне Закона о забрани 
дискриминације којима се додатно уређује систем, на начин што ће се јасно издвојити правне и 
фактичке ситуације када се неки акт (чињење или пропуштање) неће сматрати дискриминацијом. 
Такође, Заштитник је мишљења да (без обзира на непосредну примјену међународног права) 
треба ојачати законодавни оквир начелом обрнутог терета доказивања у случајевима 
дискриминације, као и овлашћењем Институције да може покренути и индивидуални спор (уз 
сагласност неког лица) када то налажу интереси правичности и интерес Заштитника за 
покретање самог судског спора.  
 
Заштитник такође полази од чињенице да се мора извршити новелирање законских норми које 
се тичу казнених одредби у прекршајном законодавству, уз увођење опште отежавајуће 
околности приликом изрицања санкције, како је то већ учињено у кривичном законодавству, а 
што је препорука и међународних надзорних тијела. Заштитник налази да се мора уредити 
поступак извршења заштитних мјера код насиља у породици, који обезбјеђује њихово праћење и 
ефикасно спровођење, а у домену прекршајних санкција обезбиједити простор за 
индивидуализацију казне и њену сразмјерност тежини и природи почињеног прекршаја, што 
садашња казна у фиксном износу од 150 ЕУР за поједине прекршаје не омогућује. 
 
Заштитник упозорава на потпуно погрешан и анахрон приступ у остваривању права особа са 
менталним инвалидитетом који сада почива у цјелости на медицинским индикаторима и тзв. 
замјенском одлучивању. Ови трендови се биљеже у скоро свим областима животних активности, 
а нарочито погађају виталне интересе ових лица када остварују имовинска права, политичку 
партиципацију75, право на најбољи здравствени третман и слично. То се нарочито односи на 
чињеницу да се највећи број ових лица по инерцији проглашава потпуно пословно неспособним, 
иако је то фактички немогуће спровести у ситуацији када овим лицима није ограничена слобода 
или кретање (нпр. код ситне куповине када се „de facto“ закључује уговор о купопродаји без 
сагласности старатеља). Суштина новог приступа је тзв. одлучивање уз подршку, при чему се 
у највећој могућој мјери поштују жеља и воља особе са инвалидитетом која користи своје право 
на одлучивање. У ту сврху потребно је додатно уредити одредбе појединих закона који прописују 
процедуре и материјално право лица која се лишавају пословне способности (Закон о 
ванпарничном поступку, Закон о заштити и остваривању права ментално обољелих лица, 
Породични закон у дијелу продуженог старатељства над лицима након стицања пунољетства, 
Закон о социјалној и дјечјој заштити, итд).  
 
С oбзиром да је више пута поновљена законодавна иницијатива којом је Заштитник указивао на 
обавезу рјешавања питања регистрованог партнерства и доношење посебног закона, сада 
упозоравамо на кључне одлуке Европског суда за људска права којим су ове заједнице 
овлашћене да захтијевају и добију одређена имовинска права или остваре грађанско-правни 
статус (боравак у држави изван земље поријекла76). Интересантно је да је нови Закон о 

                                                      
75 О овоме посебно кроз предмете Европског суда за људска права Алајос Киш (2010) и Хармати (2014) против 
Мађарске, када се лицима општом законском клаузулом (као и у Црној Гори кроз Закон о бирачким списковима) 
одузима активно бирачко право. 
76 Европски суд за људска права, случај Пајић против Хрватске, пресуда од 23. фебруара, 2016. године; Олиари и 
други против Италије, пресуда од 21. јула, 2015. године  
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међународној и привременој заштити странаца донијет на самом крају 2016. године усвојио 
овај концепт код остваривања права лица по овом закону.   
 
Заштитник је у неколико случајева упозорио на дискриминаторну природу закона када је у 
питању основ и циљ прописа који се доноси, односно разликовање које нема легитимно 
утемељење у овим околностима. Ту се првенствено мисли на одредбе Закона о социјалној и 
дјечјој заштити, односно прописе о финансирању борачких организација по иновираном статусу 
у невладине организације. Индикативно је да се у самом образложењу закона или тумачењу која 
дају органи за извршавање закона јасно препознаје спорни приступ и ефекат који ови прописи 
производе. При таквом стању ствари Заштитник и није имао алтернативу ставу да утврди 
дискриминаторну природу ових прописа у односу на подносиоце притужби по којима је вршена 
конкретна контрола датих случајева. 
 
Сљедствено различитим секторима законодавства, Заштитник налази да је потребно 
интервенисати и у једном дијелу кривичног законодавства ради обухватања свих основа 
дискриминације у појединим кривичним дјелима (члан 370 - изазивање националне, расне и 
вјерске мржње по основу језика и држављанства). 
 
Коначно, Заштитник је у раду запазио честу појаву да се дискриминаторне норме налазе у 
подзаконским актима. У таквим околностима чест је случај да се на нивоу појединих институција 
арбитрерно примјењују норме, па чак и да потпуно недостаје правни основ поступања у 
конкретним случајевима. Није риједак случај да се појединачни акти темеље на необразложеним 
одлукама, што је елементарни услов ваљаности неког правног акта, барем када је 
дискриминација у питању. Области у којима су регистроване ове појаве су по правилу 
запошљавање/радно ангажовање/именовање на функцију и једнакост у остваривању права на 
једнаку зараду за рад једнаке вриједности.         
 

7.3. Поступци за заштиту од дискриминације 
 
Постојећа системска рјешења указују на више процесних могућности када је заштита од 
дискриминације у питању. Обзиром да је у више извјештаја било ријечи о различитим 
поступцима, у овом извјештају се наглашава да је у заштити од дискриминације могуће посегнути 
за кривично-правним, грађанско-правним, прекршајно-правним, уставно-судском и управним 
средствима са више опција и захтјева који стоје на располагању. Како су сва ова средства на 
јасан и недвосмислен начин дата у Закону о забрани дискриминације и другим законима, то се у 
овом поглављу даје сиже рада правосудних и управних институција. Наравно, у њему су 
исказани и основни параметри рада институције Заштитника.   
 

7.3.1. Подаци о поступцима пред Заштитником 
 
У 2016. години Заштитник је у раду имао 151 предмет из области забране дискриминације, што је 
за 81,92 % више у односу на претходну годину када су у раду биле 83 притужбе. Окончано је 146 
предмета, а пет (5) предмета је пренијето у 2017. годину. 
 
Од окончаних 146 предмета у 32 предмета дате су 73 препоруке; у 24 предмета подносиоци су 
упућени на друга средства заштите јер је оцијењено да су најдјелотворнија; у 13 предмета 
поступак је окончан указивањем; у 35 предмета није утврђена дискриминација нити повреда 
другог права; у 12 предмета поступак је обустављен због покретања судског поступка; у шест (6) 
случајева поступак је обустављен због несарадње странке; у пет (5) предмета поступак је 
обустављен јер је повреда отклоњена у току поступка; у пет (5) случајева поступак је обустављен 
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због недостатка сагласности за вођење поступка; у два (2) предмета поступак је обустављен због 
повлачења притужбе; у два (2) предмета поступак је обустављен из других процесних разлога и 
у 10 предмета Заштитник није могао поступати због процесних сметњи.  
 
Структурирано по основима дискриминације, односно личним својствима, у раду је било: 19 
предмета по основу материнства; 14 предмета по основу политичке припадности; 13 предмета 
по основу радно-правног статуса; девет (9) предмета по основу националне припадности; осам 
(8) предмета по основу припадности групи; афирмативна акција по основу припадности ромској и 
египћанској мањинској заједници седам (7) предмета; шест (6) предмета по основу 
инвалидитета; четири (4) родно засновано насиље; три (3) по основу старосне доби; три (3) по 
основу здравственог стања; три (3) по основу полне припадности; три (3) по основу вјерске 
припадности; три (3) по основу држављанства; два (2) по основу етничке припадности; два (2) по 
основу израженог мишљења; два (2) по основу статуса „звиждача“; два (2) по основу статуса 
странца; три (3) по основу сексуалне оријентације; два (2) насиље у породици; један (1) по 
основу раније осуђиваности; један (1) по основу националне и вјерске припадности; један (1) по 
основу ношења вјерских симбола; један (1) по основу националне/политичке припадности и 
пола; један (1) по основу претпостављеног родитељства; један (1) по основу претпостављеног 
својства малољетничке делинквенције индиректне жртве; један (1) по основу националне и 
политичке припадности; један (1) по основу финансијског статуса НВО; један (1) по основу 
личног изгледа; један (1) по основу припадности спортској организацији; један (1) по основу 
припадности популацији са одређене територије, три (3) предмета мобинг и у 29 предмета није 
било могуће утврдити основ разликовања.  
 
Од укупног броја, физичка лица су поднијела 141 притужбу/или су дала сагласност за покретање 
поступка, од чега је 77 притужби поднијето од стране мушкараца, а 64 притужбе од стране жена. 
У раду је била само једна (1) анонимна притужба. Важно је подсјетити да Закон о забрани 
дискриминације77 не ограничава тражење заштите само на дискриминисано лице/групу лица, 
због које процесне олакшице је чланом 22 и чланом 30 Закона прописано да притужбу 
Заштитнику односно тужбу парничном суду, уз писани пристанак дискриминисаног лица, могу 
поднијети и организације или појединци који се баве заштитом људских права. У извјештајној 
години организације цивилног друштва користиле су ову законску могућност у обиму знатно 
већем у односу на претходну годину. То је и разлог због ког Заштитник указује, охрабрује и 
подстиче сарадњу са невладиним организација, које и кроз ову посредничку позицију78 могу 
значајно допринијети расвјетљавању уочених проблема и у крајњем бржем, ефикаснијем и 
олакшаном приступу правди оних којима је заштита потребна. Тим прије што организације које се 
залажу за права рањивих друштвених категорија најчешће имају директан контакт са жртвама 
повреде права, располажу опипљивим подацима и индикаторима са терена који упућују на 
најчешће области и подручја кршења. 
 
Структура мишљења Заштитника указује да је у 32 предмета дато укупно 73 препоруке. Ово 
структурирање је учињено због чињенице да су се препоруке односиле на отклањање стања 
неједнакости или других повреда и након што није утврђена дискриминација у конкретном 

                                                      
77"Службени лист Црне Горе", бр. 046/10, 040/11, 018/14  
78Посредник може бити сваки државни орган, организација или особа која функионише као посредник (медијатор) 
између жртава дискриминације и пружа информације и даје правне савјете у погледу њихових права, као и на који 
начин могу поднијети тужбу, пружају подршку жртвама дискриминације и стварају позитивно расположење у односу  
на једнакост и право на не-дискриминацију (нпр. правници, представници центара за грађанско друштво, 
организације за пружање подршке жртвама дискриминације, синдикати и други стручњаци - медијатори, савјетници 
и слично). 
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случају. Разлог овоме је чињеница да је Заштитник јединствени орган који има овлашћење да 
испитује и друге повреде када се за то стекну процесно-правни услови.    
 
Од наведеног броја у цјелости је испоштовано 38 препорука, није испоштована 31 препорука, а 
још увијек тече рок за имплементацију 4 препоруке. Ради сагледавања њихове природе и 
сврхе треба рећи да се највећи број неиспоштованих препорука односи на отклањање 
дискриминације када су у питању накнаде за рођење троје и више дјеце, у зависности од 
захтјева, односно правних и чињеничних околности усљед којих су притужбе поднијете (9 
препорука Министарству рада и социјалног старања и 8 препорука Скупштини Црне Горе), двије 
дате надлежним органима општине Колашин, те по једна препорука која није испоштована од 
стране физичког лица (говор мржње), општине Улцињ, Центра за социјални рад - Подгорица и 
Мултидисциплинарног тима за заштиту од насиља у породици за општину Подгорица.  
 

7.3.2. Подаци из правосудне надлежности 
 
Заштитник подсјећа, што је чинио и у претходним извјештајима, да још увијек није успостављена 
електронски вођења база података о поднијетим пријавама, покренутим поступцима и донијетим 
одлукама у вези са дискриминацијом пред судовима, државним тужилаштвима, органом управе 
надлежном за полицијске послове и инспекцијским органима. У одсуству електронски вођеног 
система, Заштитник се, у сврхе прикупљања података за овај годишњи извјештај, благовремено 
дописом обратио судовима и органима појединачно: Судском савјету, Вишем суду за прекршаје, 
Управи за инспекцијске послове, Врховном државном тужилаштву и Министарству унутрашњих 
послова - Управи полиције, ради добијања конкретних података из њихове надлежности. 
 
Недостатак посебних евиденција о случајевима пријављене дискриминације у виду електронски 
вођене базе података, чије је успостављање прописано одредбама члана 33 Закона о забрани 
дискриминације и подзаконским актом79 којим се уређује садржај и начин вођења евиденције, и у 
овој години је ускратио непосредан увид и располагање са подацима који према закону треба да 
се достављају Заштитнику и над којима треба имати суштинску контролу. То је и разлог због 
којих су неке од достављених информација непотпуне и не садрже кључне индикаторе за 
праћење дискриминације као појаве.  
 
Према информацији коју је доставио Секретаријат Судског Савјета Црне Горе, у 2016. 
години поднијето је укупно пет (5) тужби за заштиту од дискриминације. Основном суду у Бару 
поднијете су три (3) тужбе, и по једна (1) тужба Основном Суду у Херцег Новом и Основном Суду 
у Пљевљима. Два (2) поступка су у току, двије (2) тужбе су одбијене, док је једна (1) тужба 
повучена. 
 
Из предоченог да се закључити да карактер овакве информације није детаљан, не указује на 
основе и подручја дискриминације, нити даје податак о поступцима који су пренијети из 
претходне године, када је покренуто укупно осам (8) парничних поступака за заштиту од 
дискриминације.  
 
Врховно државно тужилаштво Црне Горе доставило је податак да је у 2016. години у 
државним тужилаштвима примљено 340 кривичних пријава за кривична дјела прописана 
Кривичним закоником Црне Горе, а која се по својим елементима бића могу сматрати 

                                                      
79Правилник о садржају и начину вођења посебне евиденције о случајевима пријављене дискриминације (“Службени 
лист Црне Горе”, бр.50/14) 
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дискриминаторним, с обзиром да су почињена на штету лица према неком његовом/њеном 
личном својству. 
 
Сходно достављеној информацији за кривично дјело: тешко убиство на штету бремените жене, 
дјетета... (чл. 144 став 1, тачка 6, 7 и 8 КЗ) било је пет (5) кривичних пријава; силовање - шест (6) 
кривичних пријава (чл. 204 КЗ); обљуба над немоћним лицем (чл. 205 КЗ) - једна (1); обљуба са 
дјететом (чл. 206 КЗ) - једна (1); недавање издржавања (чл. 221 КЗ) - 137 ; насиље у породици 
или породичној заједници (чл. 220 КЗ) - 129; запуштање и злостављање малољетног лица (чл. 
219 КЗ) - осам (8); посредовање у вршењу проституције (чл. 210 КЗ) - двије (2); дјечја 
порнографија, приказивање порнографског материјала дјеци и производња и посједовање дјечје 
порнографије (чл. 211 КЗ) - двије (2); одузимање малољетног лица (чл. 217 КЗ) - 43; повреда 
равноправности у запошљавању (чл. 225 КЗ) - седам (7); ванбрачна заједница са малољетним 
лицем (чл. 216 КЗ) - девет (9), и ратни злочин против цивилног становништва (чл. 428 КЗ) - једна 
(1) кривична пријава.  
 
У односу на наведена кривична дјела државна тужилаштва су у 2016. години надлежним 
судовима поднијела 213 оптужних аката; 116 кривичних пријава је одбачено; у једном (1) 
предмету је примијењен институт одложеног кривичног гоњења; једна (1) пријава је уступљена 
Министарству правде, док је девет (9) кривичних пријава остало неријешено. 
 
Виши суд за прекршаје Црне Горе, као и у претходим извјештајним годинама, доставио је 
детаљан табеларни приказ о поднијетим пријавама, покренутим поступцима и донијетим 
одлукама из своје надлежности, а у вези са случајевима дискриминације. Из достављеног 
приказа произилази да су судови за прекршаје током 2016. године примили у рад само три (3) 
захтјева за покретање прекршајног поступка у вези са насиљем и другим облицима напада на 
припаднике ЛГБТ популације, који су процесуирани као прекршаји из Закона о јавном реду и 
миру. Основ дискриминације у сва три предмета је сексуална оријентација, при чему је у једном 
(1) предмету донијета ослобађајућа одлука, а поступак у два (2) предмета је у току. 
 
Поред података о примљеним захтјевима у 2016. години, Виши суд за прекршаје доставио је и 
табеларни приказ предмета по захтјевима за покретање прекршајног поступка поднијетим 
судовима за прекршаје у току 2014. и 2015. године, а који су били у раду у току 2016. године 
(пренијети предмети). Према овом приказу судови за прекршаје имали су у раду осам (8) 
предмета из ранијих година у вези са случајевима дискриминације, насиља и других облика 
напада на припаднике ЛГБТ популације. Свих осам (8) предмета регистровани су из Закона о 
јавном реду и миру, основ дискриминације у свим предметима је сексуална оријентација, док се 
у једном предмету поред сексуалне оријентације појављује национална припадност, а у једном 
вјерска припадност. Од овог броја у два (2) предмета је изречена новчана казна; у једном (1) 
условна казна затвора; у једном (1) је изречена опомена; у једном (1) захтјев је одбачен; у једном 
(1) је поступак обустављен; у једном (1) је донијета ослобађајућа одлука, док је поступак у једном 
(1) предмету у току. 
 

7.3.3. Подаци из управне надлежности 
 
Управа полиције Министарства унутрашњих послова Владе Црне Горе доставила је податак 
о евидентираним случајевима дискриминације који су пријављени за период од 01.01. до 
31.12.2016. године. Према овим подацима Управа полиције је регистровала 45 случајева у вези 
са дискриминацијом, од којх је 39 случајева по непознатом извршиоцу. Од 45 пријава за 
дискриминацију, једна (1) је поднијета по основу расне, три (3) по основу националне, а осталих 
41 пријава по основу сексуалне оријентације. Од 45 подносилаца/тељки пријава, само су три (3) 
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женског пола, а невладина организација ЛГБТ „Форум Прогрес“ је у 35 случајева поднијела 
пријаву због дискриминације по основу сексуалне оријентације. 
 
Од укупног броја пријава поднијето је 13 захтјева за покретање прекршајног поступка, од којих је 
једна (1) по националној основи, једна (1) по вјерској основи и 11 пријава по основу сексуалне 
оријентације. 
 
Правна квалификација прекршаја која је стављена на терет у четири (4) случаја односила се на 
чл. 7, у једном (1) случају на чл. 8, у два (2) случаја на чл. 17, и у шест (6) случајева на чл. 19 
Закона о јавном реду и миру.  
 
Поднијете су три (3) кривичне пријаве, двије за кривично дјело насилничко понашање из чл. 399 
КЗ и једна за кривично дјео злостављање из чл. 166а КЗ, од чега су двије (2) пријаве по расној и 
једна (1) по вјерској основи. Основном државном тужиоцу достављено је девет (9) предмета на 
оцјену и одлучивање. Сектору криминалистичке полиције достављено је осам (8) пријава ради 
идентификације интернет адресе, са које су упућене пријетње по основу сексуалне оријентације. 
Један број извршилаца (12) није било могуће идентификовати, јер су угашени Facebook-a 
профили са којих је вријеђано по основу сексуалне оријентације.  
 
Управа за инспекцијске послове доставила је податак да је у периоду од 01.01. до 31.12.2016. 
године Одсјек за инспекцију рада евидентирао три (3) случаја пријављене дискриминације, 
Одсјек за инспекцију социјалне и дјечје заштите два (2) случаја, а Одсјек за туристичку 
инспекцију имао један (1) случај. Ни у једном од шест (6) предмета није идентификован јасан 
основ неједнаког поступања, при чему су у четири (4) предмета утврђене неправилности, док у 
остала два (2) предмета неправилности нијесу констатоване. 
 
Само шест регистрованих предмета доводи у питање примјену Закона о забрани дискриминације 
у дијелу инспекцијског надзора у области рада и запошљавања, заштите на раду, здравствене 
заштите, образовања, грађевинарства, саобраћаја, туризма и у другим областима, гдје би у 
принципу требао бити највећи број пријављених случајева, обзиром на видљивост пропуста у 
обезбјеђењу приступа објектима у јавној употреби. Шест предмета регистрованих код 
инспекцијских органа указује на мањак иницијативе, односно покретања поступака по службеној 
дужности када имају довољно чињеница које указују на потребу спровођења инспекцијског 
надзора, али и на дефиците код процесуирања и предузимања мјера из управне надлежности 
које стоје на располагању инспекцијским органима.  
 
Упоређивањем података из више извора (полиција, инспекцијски органи, тужилаштво, прекршаји, 
судови) може се извести закључак о нескладу између броја пријављених и процесуираних 
предмета дискриминације (полиција, судови за прекршаје), док се у једном дијелу због 
недостатка ближих података тешко може извести било какав закључак о ефектима гоњења и 
кажњавања дискриминације и кривичних дјела у вези са њом, односно оних који у свом бићу 
садрже дискриминаторне елементе (тужилаштво, судови).     
 

7.4. Посебни облици дискриминације 
 

7.4.1. Политичка дискриминација 
 
У 14 предмета затражена је заштита од дискриминације по основу политичке оријентације, и сви 
су регистровани у подручју рада и запошљавања. Случајеви у којима је утврђено неоправдано 
разликовање по основу политичке припадности/опредјељења доминантно су се односили на 
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дискрециона овлашћења и арбитрерно одлучивање старјешина државних органа/органа локалне 
управе у којима се вршио пријем или распоређивање/стављање на располагање службеника, 
односно намјештеника.  
 
Након окончаних поступака и цјеловито утврђеног чињеничног стања стиче се утисак да су се 
поједине одлуке о избору и распоређивању службеника, односно намјештеника доносиле 
арбитрерно, без утемељења у објективним и мјерљивим критеријумима, предвиђеним законом. 
Овакав тренд посебно је примијећен усљед дефинисања и спровођења мјера рационализације 
броја радних мјеста којима се желе превазићи буџетске потешкоће на нивоу јединица локалне 
самоуправе. Реорганизације су вршене на начин што су службеници, односно намјештеници 
остављани на раду односно стављани на располагање, а да претходно нијесу разматрани 
кључни захтјеви систематизованих радних мјеста и стручна оспособљеност службеника, односно 
намјештеника који би најбоље одговорили новонасталим потребама и просецу рада. Рјешења 
којима су службеници, односно намјештеници стављени на располагање усљед спровођења 
мјера реорганизације посебно су мањкава са аспекта понуђених образложења која немају 
досљедну везу са диспозитивом и разлозима конкретне управне ствари.  
 
Начелима добре управе дат је примат праву на образложену одлуку, која треба да буде тако 
конципирана да не оставља простор за сумњу у исправност и законитост разлога којима се 
руководио онај ко је одлуку и донио, што представља гаранцију и заштиту од евентуалних 
произвољних оцјена неутемељених у фактичком стању и околностима конкретне управне ствари. 
У ситуацијама када се актом из управног поступка директно регулишу права и обавезе оног о ком 
се одлучује, апсолутно мора бити искључена могућност необразложене одлуке или одлуке 
произвољног карактера. 
 
Када је у питању политичка оријентација као основ разликовања, Заштитник се у раду суочавао 
са проблемом недовољно јасних показатеља о припадности одређеној политичкој групацији, која 
се формално потврђује чланском картом или на други експлицитан начин, али детерминише и 
другим видовима јавног ангажовања, изражавања ставова, учешћем у сродним интересним и 
идеолошким организацијама итд. Слобода изражавања политичког мишљења и удруживања 
загарантована је Уставом Црне Горе и другим релевантним прописима, због чега би свако 
мијешање у природу политичке опредијељености, што укључује и захтјеве за изјашњавање о 
припадности одређеној политичкој профилацији, представљало кршење овог загарантованог 
права. Но, у околностима недовољно јасних потврда о политичкој опредијељености лица за која 
се указивало да су повољније третирани, терет доказивања да привилеговање по том основу 
није учињено био је на противној страни, која је често довољно чврстим и јасним доказима могла 
оповргнути претходно вјероватном учињену дискриминацију. То надаље говори о проблемима 
који су карактеристични за све државе и органе у поступку када је доказивање дискриминације 
сложен процес, због чега се више пажње мора посветити превентивним активностима, односно 
студиозном приступу проблему и начину његовог рјешавања. Нажалост, понекад се кроз 
отворене позиве на поштовање чврсте партијске дисциплине и непосредне доказе позивања на 
дискриминаторно поступање у црногорском политичком животу чине повреде које је и сам Закон 
врло јасно препознао, обзиром да се дискриминацијом сматра и подстицање, помагање, односно 
најављена намјера да се неко лице дискриминише.   
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Заштитнику су поднијели притужбу представници синдикалних организација оргала 
локалне управе општине Колашин, и затражили заштиту од дискриминације по основу политичке 
припадности у име службеника, односно намјештеника који су добили обавјештења о престанку 
службе због фактичког рада, рјешења о стављану на располагање органу за управљање кадровима и 
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рјешења о отказу уговора о раду. Накнадно су поднијете појединачне притужбе од стране одређеног 
броја службеника, односно намјештеника, које су, због истовјетности субјекта против којег су 
поднијете, правног основа и истог односно сличног чињеничног описа, спојене у јединствени 
дјеловодни број који је носила најраније поднијета притужба.  
 
Исход поступка: По окончању поступка и опсежне анализе прибављених аката, утврђено је да су 
поједини намјештеници неоправдано стављени на располагање без примјене објективних критеријума 
избора заснованих на закону и разумног оправдања за учињене разлике. Осим што је дискриминација 
учињена по основу политичке припадности, супротне политичкој припадности актуелне предсједнице 
општине, што одговорни у органима локалне управе нијесу успјели да оповргну примјеном обрнутог 
терета доказивања, утврђено је да су намјештеници додатно разликовани по основу 
претпостављене дисциплинске одговорности, психо-физичке способности и година живота (стажа 
осигурања). Препорука је дата надлежним органима локалне управе у општини Колашин да отклоне 
посљедице дискриминације и врше распоређивање намјештеника, на начин који неће привилеговати 
једне, а искључивати друге без утемељења у материјалним доказима и законом утврђеним 
поступцима.80 

 

7.4.2. Дискриминација по основу припадности групи 
 
У извјештајном периоду Заштитник је поступао у осам (8) предмета у којима се притужбеним 
захтјевима тражила заштита од дискриминације по основу припадности групи, и то у подручјима 
образовања, рада, социјалне заштите, пружања услуга. У два (2) предмета је установљена 
повреда права, и то у једном повреда није била заснована на дискриминаторном основу, а 
отклоњена је у току самог поступка, док је у другом предмету нађена дискриминација по основу 
припадности приватној универзитетској јединици. У овом случају утврђене су мањкавости, 
неправилна и неконзистентна примјена материјалних прописа из области високог образовања и 
уписне политике. Закључци до којих се дошло у раду по предмету чији ће кратак садржај бити 
представљен у наставку текста, указују на дискриминаторан третман кандидата пријављених за 
постдипломски ниво студија по основу претходно стеченог образовања на приватној 
универзитетској јединици, које разликовање није имало објективно оправдање утемељено у 
материјалним прописима и условима уписа. 
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднио кандидат за упис на постдипломске магистарске академске 
студије у студијској 2016/2017. години Економског факултета Универзитета Црна Гора, којом је 
тражио заштиту од дискриминације по основу претходно стеченог образовања на приватној 
универзитетској јединици.  
 
Исход поступка: По окончању испитног поступка дата је препорука Економском факултету 
Универзитета Црна Гора да у свим будућим поступцима утврђивања ранг листе кандидата за упис на 
постдипломски академски магистарски ниво студија не искључује кандидате који су претходни ниво 
студија завршили на приватним високо-образовним јединицама, када задовољавају критеријуме уписа 
предвиђене законом и подзаконским актима, односно образовање стичу у областима које су 
акредитоване од стране надлежних органа у Црној Гори.81 

 

7.4.3. Дискриминација по основу старосне доби 
 
У поступку пред Заштитником у три (3) предмета је испитивана основаност притужбених захтјева 
којима је тражена заштита од дискриминације по основу старосне доби. Од два (2) предмета у 

                                                      
80 Мишљење са Препоруком доступно је на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
81 Мишљење са Препоруком доступно је на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
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којима је нађено кршење права, у једном је поступак обустављен јер је повреда отклоњена у току 
поступка, док је у другом дата препорука да се отклоне посљедице дискриминације по овом 
основу. Број поднијетих притужби не може бити одраз стварне угрожености права ове категорије 
лица, посебно имајући у виду да Црна Гора спада у европске земље са високим индексом 
старења, јер се  кретање броја старијих грађана изнад 60 година, у односу на укупан број 
становништва, континуирано повећава годинама уназад. Особе старије животне доби суочавају 
се са низом изазова, међу којима су сиромаштво, приступ здравственој заштити, социјалним 
услугама као и недовољна интегрисаност у локалним заједницама. 
 
И поред тога што је значајно унапријеђен законски оквир и донешена Стратегија развоја 
социјалне заштите старих лица за период 2013-2017 година са пратећим акционим 
плановима, постојећи систем заштите старих није у складу са овим документима и 
међународним стандардима. Ово тим прије што није обезбијеђена заштита свих старих лица, 
посебно оних којима је помоћ неопходна (немоћних, самохраних, са инвалидитетом…). Такође, 
забрињава одсуство релевантних статистичких података о броју старих лица, њиховом 
социјалном и здравственом стању, те врсти проблема са којима се суочавају и обиму њихових 
потреба. Постојећи институционални систем социјалне заштите још увијек је недовољно 
развијен и дефицитаран у материјалним и кадровским ресурсима. Грађани старије животне доби 
који живе у сиромаштву и без редовних прихода, немају адекватну подршку своје породице, у 
каквим околностима сервиси социјалне заштите и програми интегрисања не би смјели да 
мањкају. Положај старих и немоћних лица, оних који живе на руралном подручју, старих са 
инвалидитетом и бескућника и даље је јако тежак, због чега држава има одговорност да их 
заштити и обезбиједи основне услове достојне за живот човјека.  
 
Резултати последњег истраживања о положају старих у Црној Гори, које је спровео Центар за 
друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета Црне Горе, су разлог за 
забринутост. Истраживање је спроведено на узорку репрезентативном за територију Црне Горе и 
показује да се једна од четири особе брине непосредно о барем једном старом лицу, а то су 
најчешће чланови њихове уже породице. Од укупног броја испитаника, 77 % сматра да су стари 
занемарени, скоро 60 % испитаника сматра да постоји психичко насиље над старима, док њих 43 
% сматра да постоји физичко насиље на старима. Такође 63 % од репрезентативног узорка 
мисли да постоји и нека врста финансијског насиља над старима, на начин да им се одузима 
новац, да се злоупотребљавају за кредитна задужења и слично.82 
 
Са аспекта предмета у којем је нађена повреда права на рад учињена по основу старосне доби, 
важно је подсјетити да се важећом законском регулативом сматра дискриминацијом свако 
онемогућавање или ограничавање остваривања права или било које друго неоправдано 
прављење разлике или неједнако поступање према лицу или групи лица, по основу старосне 
доби. Изузетак од овог правила дозвољава давање првенства због карактеристика одређеног 
посла код којег лично својство лица представља стварни и одлучујући услов односне професије. 
Међутим, давање првенства приликом запошљавања лицу млађе животне доби не може се 
вршити на произвољан и неутемељен начин, без разумног оправдања и законитог циља који се 
мјером запошљавања тежи постићи.  
 
 
 
 
 
                                                      
82 Публикација доступна на интернет адреси  http://www.fpn.ucg.ac.me/fajlovi/fpn/attach_fajlovi/lat/strucni-
projekti/2014/10/pdf/Nasilje_nad_starim_licima.pdf 

http://www.fpn.ucg.ac.me/fajlovi/fpn/attach_fajlovi/lat/strucni-projekti/2014/10/pdf/Nasilje_nad_starim_licima.pdf
http://www.fpn.ucg.ac.me/fajlovi/fpn/attach_fajlovi/lat/strucni-projekti/2014/10/pdf/Nasilje_nad_starim_licima.pdf
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Примјер: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднио X.X., подносилац пријаве за радно мјесто систем 
администратор, а поводом дискриминаторних услова по основу година живота предвиђених текстом 
огласа за заснивање радног односа.  
 
Исход поступка: Утврђена је дискриминација и дате су препоруке одговорном правном лицу у 
приватном сектору да отклони посљедице дискриминације по основу старосне доби и прилагоди све 
будуће огласе расписане за потребе исте компаније на начин којим се не искључује цијела категорија 
лица по основу њихових година живота и кандидати не условљавају неким личним својством, уколико 
се такво разликовање не може оправдати самом природом посла, односно специфичностима радног 
мјеста чија се попуна тражи огласом.83 

 

7.4.4. Дискриминација по основу здравственог стања 
 
Здравствено стање у вези са инвалидитетом и старосном доби евидентно представља основ 
разликовања због чега се појединачно крше или ограничавају основна људска права и слободе у 
различитим подручјима друштвеног живота и дјеловања, укључујући рад, запошљавање, приступ 
услугама, бављење рекреативним активностима, и сл. Иако број од поднијете три (3) притужбе о 
којима је одлучивано у поступку пред Заштитником не указује на стварну заступљеност овог 
облика дискриминације, нити одражава фактичку природу проблема, неспорна је појава 
неједнаког поступања по основу претпостављеног и/или медицински индикованог здравственог 
стања.  
 
Ова појава запажена је у области рада и запошљавања, и то у ситуацијама када се врши пријем 
у радни однос или одлучује о реорганизацији радних мјеста, у каквим околностима су особе са 
здравственим потешкоћама изложене могућности маргинализације и искључивања, али и 
додатном економском слабљењу усљед проглашења технолошким вишком и смањења укупне 
здравствене способности.  
 
Са аспекта Директиве Савјета ЕУ 2000/78 о успостављању општег оквира за једнак третман при 
запошљавању и раду разлика у третману на основу инвалидитета (здравственог стања) не 
представља дискриминацију ако је, у контексту националног закона, оправдана легитимним 
циљем, укључујући званичну политику запошљавања, карактеристике тржишта рада, циљеве 
стручне обуке и професионалног усавршавања. Овакав стандард јасно сугерише да само у 
крајње ограниченим околностима разлика у третману може бити оправдана, и то искључиво ако 
карактеристика у вези са нпр. вјером, инвалидитетом (здравственим стањем), сексуалном 
оријентацијом или старосном доби представља суштински и одлучујући захтјев односне 
професије, при чему такав захтјев мора бити сразмјеран и пропорционалан легитимном циљу.84 
 
Сходно важећим домаћим прописима и међународним стандардима држава је дужна да пружи 
посебну заштиту лицима смањене здравствене (психофизичке) способности. Обавезна је да 
лица, за које је у адекватним поступцима провјере утврђено да нијесу способна за даље 
обављање послова, распореди на друго радно мјесто које одговара њиховом нивоу 
квалификације образовања и преосталој здравственој способности. У случају да таквог радног 
мјеста нема дужна је пружити друге мјере подршке и финансијске олакшице.  
 

                                                      
83 Мишљење са Препоруком доступно је на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
84 European Court of Justice, Case C-229/08 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main 



 
166 

Особе са здравственим потешкоћама или неким видом инвалидитета имају једнако право да 
живе у заједници, уживају право избора једнако са другим особама, имају приступ услугама и 
могућност да се радно ангажују и равноправно доприносе заједници, због чега је држава 
обавезна да предузме ефективне, одговарајуће и довољне мјере.  
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднијела X.Y. из Подгорице, на поступање Подгоричке банке и 
осигуравајућих друштава (GRAWE, UNIQA, WIENER STÄDTISCHE, LOVĆEN i MERKUR) и затражила 
заштиту од дискриминације по основу здравственог стања.  
 
Исход поступка: Утврђено је да је према X.Y. примијењена мјера која за њу представља несразмјеран 
терет и услов за остварење права на становање, због чега је постала жртва неоправдано неједнаког 
поступања по основу здравственог стања. Препорука је дата Министарству одрживог развоја и 
туризма у Влади Црне Горе да у оквиру важећег пројекта 1000+, а заједно са комерцијалним банкама 
које учествују у пројекту, сачини модел са јасно постављеним критеријумима и мање рестриктивним 
средствима за обезбјеђење кредита, на основу којег би се програм рјешавања стамбеног питања 
реализовао на недискриминаторан начин и био приступачан категорији становништва са одређеним 
медицински индикованим здравственим потешкоћама.85 

 

7.4.5. Дискриминација лица са инвалидитетом 
 
Особе са инвалидитетом и даље наилазе на бројне препреке које им стоје на путу за пуну 
интеграцију у све области друштвеног живота и дјеловања. Осим једног доминантног проблема 
везаног за неприступачност објеката и површина у јавној употреби, препреке у вези са 
остваривањем права ове рањиве категорије лица регистроване су и у другим областима, као што 
је образовање, доступност услуга здравствене и социјалне заштите, учешће у јавном и 
политичком животу, запошљавање и рехабилитација, животни стандард, итд.  
 
Иако је Акционим планом прилагођавања објеката у јавној употреби за приступ, кретање и 
употребу лицима смањене покретљивости и лицима са инвалидитетом за 2014. годину 
дефинисано 13 приоритетних објеката у јавној употреби које је потребно прилагодити, односно 
на којима је потребно извршити уклањање архитектонских баријера у циљу стварања 
приступачног окружења, адаптације нијесу довршене, што говори да предстоји значајан посао на 
прилагођавању приоритетних здравствених, правосудних, образовних и других институција, 
укључујући и оне које нијесу обухваћене наведеним планом.  
 
Упркос нормативном оквиру којим је прописано да се приликом пројектовања и изградње нових 
објеката, као и реконструкције постојећих, мора водити рачуна о стандардима приступачности за 
особе са инвалидитетом, степен остварене приступачности је још увијек незадовољавајући, а 
превентивни и репресивни механизам не функционише у мјери и границама законских 
овлашћења, па се заштита од физичке неприступачности своди на индивидуалне судске 
поступке ради накнаде штете настале дискриминаторном радњом, односно пропуштањем да се 
испуне обавезе на адаптацији и прилагођавању објеката. Уочени проблеми неприступачности, 
примарно се односе на недосљедну примјену Закона о уређењу простора и изградњи објеката86 
 
Током 2016. године, према достављеним подацима Управе за инспекцијске послове, није 
покренут ниједан поступак по службеној дужности ради контроле степена поштовања 

                                                      
85 Мишљење са Препоруком доступно је на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
86 "Службени лист Црне Горе", бр. 051/08, 040/10, 034/11, 040/11, 047/1, 035/13, 039/13, 033/14 
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архитектонских стандарда приступачности за особе са инвалидитетом и особе смањене 
покретљивости.  
 
Процес високошколског образовања са становишта ефективног укључивања особа са 
инвалидитетом и примјене принципа афирмативне акције и поред уставних и законских начела 
још увијек није заживио у довољној мјери.87 Иако одредбе члана 132 Статута Универзитета Црне 
Горе прописују да студент са инвалидитетом бира начин извршавања предиспитних обавеза и 
начин полагања испита, а да је организациона јединица Универзитета дужна да обезбиједи 
услове за реализацију прописаних обавеза, већина факултета је дјелимично, или није уопште 
прилагођена потребама особа са инвалидитетом.88 Овдје се мисли не само на физичку 
неприступачност просторија универзитетске јединице, већ и на изражени недостатак 
прилагођених садржаја, асистивних технологија у образовању, као што су уџбеници на Брајевом 
писму, аудио записи, ангажовање гестовних тумача итд. Ради превазилажења овог проблема, 
посебну пажњу треба посветити увођењу посебних мјера и допунама стандарда за акредитацију 
високошколских установа у погледу приступачности простора, обезбјеђивања асистивних 
технологија и одговарајућих сервиса за подршку студентима.  
 
Конвенција УН-а о заштити права особа са инвалидитетом89 ставља нагласак на 
деинституционализацију, у смислу подстицања, уз адекватну процјену, премјештаја особа са 
инвалидитетом из психијатријских болница и установа социјалне заштите, у природну породичну 
и друштвену средину (заједницу), која би обезбиједила њихово социјално укључивање и 
ефективно остваривање гарантованих људских права. У том смислу, треба радити на 
преусмјеравању са боравка у институцијама на концепт кућне његе и алтернативне јавне услуге, 
што претпоставља развијене сервисе подршке, кроз законодавно нормирање, јасно 
позиционирање пружалаца услуга и обезбјеђивање стабилне финансијске подршке. У вези са 
тим, потребно је установити правно и психолошко савјетовалиште за особе са инвалидитетом, 
али и радити на финансијским подстицајима кроз обезбјеђивање средстава из пројеката 
намијењених за реализацију услуга за живот у заједници, као што су персонална асистенција, 
тумачење и превођење на знаковни језик, дневни боравак, помоћ у кући, становање уз подршку, 
итд.  
 
Конвенција налаже државама да особама са инвалидитетом гарантују равноправно уживање 
политичких права, што подразумијева активно и пасивно бирачко право. Остваривање ових 
права подразумијева и то да особама са инвалидитетом, приликом организовања и спровођење 
избора, информације морају бити доступне, а простор у којем се изјашњавају гласањем на лицу 
мјеста (бирачко мјесто) приступачан. У постојећим околностима укљученост особа с 
инвалидитетом у политички и јавни живот заједнице веома је ниска. Политичке партије у својим 
политикама и праксама, са врло ријетким изузецима, још увијек не укључују особе са 
инвалидитетом. 
 
Заштитник и у овом извјештају указује на проблем неприступачних плажа за особе са 
инвалидитетом, при чему постоје озбиљне индиције да ниједна плажа није прилагођена. Овај 
проблем мора се рјешавати у сарадњи између Јавног предузећа за управљање морским добром, 

                                                      
87 УЦГ је приликом расписивања конскурса за упис на основне и специјалистичке студије одредио да ће се 1% 
кандидата уписати по принципу афирмативне акције и то из популације особа с инвалидитетом, Рома и Египћана.   
88Према анализи приступачности установа високог образовања у Подгорици, коју је урадило Удружење младих са 
хендикепом Црне Горе, од обухваћених 16 факултетских јединица, 12 јединица је дјелимично приступачно, а 4 
јединице су потпуно неприступачне. 
89 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом са Опционим протоколом 
("Службени лист Црне Горе - Међународни уговори", бр. 002/09 од 27.07.2009) 
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Министарства одрживог развоја и туризма и других актера на нивоу јединица локалне 
самоуправе, како би се радило на спровођењу поступка за набавку и извођење радова на 
постављању рампи за улаз у море, са приступним стазама, и другим помагалима која би 
олакшала коришћење морског добра за особе са инвалидитетом и особе смањене 
покретљивости. Институција се на захтјев Савеза удружења параплегичара Црне Горе активно 
укључила у консултације са ресорним министарством и представницима ЈП Морско добро за 
појединачно одређене случајеве постављања рампи ради приступа плажама за лица са 
инвалидитетом.   
 
Надаље, иако је Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица са 
инвалидитетом свеобухватно регулисано питање запошљавања ОСИ, којим је, између осталог, 
прописан квотни систем запошљавања, али и веома подстицајне субвенције за послодавце који 
запосле лице са инвалидитетом, највећи број њих је запослен у организацијама и удружењима 
која штите права особа са инвалидитетом.  
 
У домену здравстевне заштите још увијек постоји читав низ проблема који се тичу набавке и 
коришћења помагала, али и „проблематичних“ одредби Закона о здравственом осигурању које у 
више чланова садрже дискриминаторне елементе условљавајући остваривање низа права из 
области здравственог осигурања и заштите (финансијско покриће здравствене заштите на 
секундарном и терцијалном нивоу, права из обавезног здравственог осигурања у смислу покрића 
трошкова смјештаја и исхране за пратиоца дјетета коме се пружа здравствена заштита, 
стоматолошка  здравствена заштита као право из обавезног здравственог осигурања на 
примарном нивоу здравствене заштите, итд.) годинама старости, врстом и степеном 
инвалидитета, чиме се не доприноси суштинској заштити особа са инвалидитетом. 
 
Када је у питању стамбено збрињавање особа са инвалидитетом, Влада Црне Горе је, на основу 
Закона о социјалном становању90, донијела Одлуку о критеријумима и поступку додјеле 
дугорочних кредита физичким лицима ради обезбјеђења стамбених објеката за социјално 
становање.91 Овом Одлуком утврђене су приоритетне циљне групе у остваривању права на 
рјешавање стамбене потребе додјелом дугорочног кредита за куповину индивидуалног 
стамбеног објекта, међу којим приоритетним групама су препознате и особе са инвалидитетом. 
Но, чини се да би ради ефикаснијег и дјелотворнијег обезбјеђивања стамбених потреба за особе 
за инвалидитетом ваљало донијети посебну стратегију стамбеног збрињавања ОСИ.  
 
Према Информацији Удружења младих са хендикепом Црне Горе (УМХЦГ) достављеној за 
потребе израде овог Извјештаја92, ово Удружење је приликом уписних рокова слало иницијативе 
комисијама за упис, управама факултета и Управном одбору  Универзитета Црна Гора, тако да је 
на иницијативу Удружења у току 1. и 3. уписног рока студије уписало 18 бруцоша са 
инвалидитетом.  
 
У току 2016. године, према истој Информацији, настављена су три парнична поступка за заштиту 
од дискриминације по основу инвалидитета, и то: поступак против Скупштине Црне Горе и 
поступак против Главног града- Подгорице пред Основним судом у Подгорици и поступак против 
Главног града- Подгорице пред Врховним судом Црне Горе.  
 
Поступак против Хипо Алпе Адриа Банке /Hypo Alpe Adria Banke/ је окончан пресудом Врховног 
суда Црне Горе од 19. јануара, а поступак против државе Црне Горе и Управе за младе и спорт 

                                                      
90 „Сл. лист Црне Горе“, број 35/13  
91 „Сл. лист Црне Горе“, број 72/2015 
92 Достављена Заштитнику 12. 02. 2017. године 
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пресудом Вишег суда у Подгорици од 15. децембра 2015. године. У оба случаја, другостепеном и 
ревизијском пресудом, потврђене су првостепене пресуде, тј. изречена је забрана понављања 
дискриминације, односно Хипо Алпе Адриа банци, држави Црној Гори и Управи за младе и спорт 
је наложено да предузму све потребне мјере како се дискриминација више не би поновила 
(уклоне архитектонске баријере, односно не организују јавне расправе и друге догађаје важне за 
особе с инвалидитетом у неприступачним просторијама), док су износи за накнаду 
нематеријалне штете 1.000€ у поступку против Хипо Алпе Адриа банке и 1.500€ у поступку 
против државе Црне Горе и Управе за младе и спорт.  
 
Врховни суд Црне Горе је 17. марта донио пресуду по ревизији у поступку против Главног Града - 
Подгорице, у коме је наложио туженом да предузме све потребне мјере како се извршена 
дискриминација више не би поновила, док је у погледу износа накнаде нематеријалне штете 
потврдио одлуке нижих судова, те досудио износ од 1.500€. 
 
Такође, УМХЦГ наводи да су током 2016. године покренута два судска поступка за заштиту од 
дискриминације и то пред Основним судом у Котору због дискриминације од стране Центра за 
социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва и пред Основним судом у Подгорици због 
дискриминације од стране Центра за социјални рад за Главни град Подгорица и општине у 
оквиру Главног града Голубовци и Тузи- Подручна јединица Тузи.  
 
Према Информацији Савеза удружења параплегичара Црне Горе93 особе са инвалидитетом се у 
свим друштвеним областима сусрећу са бројним изазовима, а нарочито у пракси, јер се и добра 
законска рјешења адекватно не примјењују. Једним од кључних проблема сматрају неефикасну 
процјену инвалидитета, указујући да је ову процјену потребно систематски ријешити, кроз 
формирање јединственог тијела вјештачења за утврђивање инвалидитета. Због непостојања 
оваквог тијела, Савез истиче да многе особе са инвалидитетом не могу да остваре права која им 
сходно законским прописима припадају. Подржавајући иницијативе овог Савеза, Заштитник 
указује на нужност формирања Комисије која ће примјењивати јединствене критеријуме при 
утврђивању степена и врсте инвалидитета, на који начин би се створила и базична основа за 
формирање и вођење базе података о броју особа са инвалидитетом, односно заступљености 
појединих врста инвалидитета, и правима из социјалне, здравствене и друге заштите која особе 
са инвалидитетом остварују.  
 
Заштитник је у 2016. години у раду имао шест (6) предмета због дискриминације по основу 
инвалидитета. У једном (1) предмету дата је препорука/ није утврђена дискриминација, али јесу 
неправилности у вођењу бирачких спискова; у два (2) предмета није нађена дискриминација, 
нити повреда другог права; у једном (1) је повреда отклоњена у току поступка пред Заштитником, 
па је поступак обустављен, у једном (1) предмету поступак је обустављен због других процесних 
сметњи; и у једном (1) предмету Заштитник није могао поступати (преурањена притужба).  
 
Примјер94: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднијела X.Y. из Подгорице, на поступање Подгоричке банке и 
осигуравајућих друштава (GRAWE, UNIQA, WIENER STÄDTISCHE, LOVĆEN i MERKUR), и затражила 
заштиту од дискриминације по основу здравственог стања/ претпостављеног инвалидитета. У 

                                                      
93 Достављена Заштитнику 06.02. 2017. године  
94 Поново ћемо приказати случај дискриминације по основу здравственог стања, а цијенећи да је неоправдано 
разликовање учињено не само по основу медицински индикованог здравственог стања, већ и по основу 
претпостављеног степена и врсте инвалидитета.  



 
170 

притужби је у битном навела да је Подгоричка банка одбила њен захтјев за остваривање стамбеног 
кредита због непосједовања уговора о животном осигурању као вида средства обезбјеђења кредита.  
 
Исход поступка: Заштитник је, неспорећи право банака да врше процјену кредитне способности и 
кредитног ризика у сваком појединачном случају, јер имају легитиман и на закону заснован интерес да 
пласирањем средстава обезбиједе одговарајућу добит, указао да исто не подразумијева право банака 
да искључује, односно, онемогућава приступ банкарским услугама, у овом случају због 
претпостављеног инвалидитета по основу медицински индикованог здравственог стања. Налазећи 
несразмјеру између примијењених средстава и циља којем се тежило, Заштитник је утврдио 
дискриминаторан третман и препоручио Министарству одрживог развоја и туризма у Влади Црне 
Горе да у оквиру важећег пројекта 1000+, а заједно са комерцијалним банкама које учествују у 
пројекту, сачини модел са јасно постављеним критеријумима и мање рестриктивним средствима за 
обезбјеђење кредита, на основу којег би се програм рјешавања стамбеног питања реализовао на 
недискриминаторан начин и био приступачан категорији становништва са одређеним медицински 
индикованим здравственим потешкоћама.  

 

7.4.6. Дискриминација по основу родног идентитета и сексуалне оријентације 
 
Током 2016. године Заштитник је у раду имао три (3) предмета који су за основ имали сексуалну 
оријентацију. У два (2) предмета поступак је обустављен због несарадње странке, а у једном (1) 
предмету утврђен је говор мржње заснован на дискриминаторном основу.  
 
Подаци указују да су у овој години припадници ЛГБТ95 популације поднијели мали број притужби 
за заштиту од дискриминације у поређењу са претходном годином, у којој је дато више препорука 
надлежним органима ради отклањања посљедица разликовања по овом основу. Мали број 
притужби ЛГБТ популације имплицира да се фокус заштите и равноправности у остваривању 
права помјерио ка нормативном и превентивном дјеловању, односно подизању друштвене 
свијести, чему у прилог иде и успјешно организована четврта Парада поноса у Подгорици, рад 
на изради опсежне правне анализе као подлоге за доношење Закона о регистрованом 
партнерству, као и значајан број активности које су имале за циљ промоцију  права ЛГБТ особа, 
али и едукацију службеника на нивоу јединица локалне самоуправе. Свим панел дискусијама 
организованим у десет црногорских општина са којима је Министарство за људска и мањинска 
права потписало Меморандум о сарадњи у борби против дискриминације по основу сексуалне 
оријентације и родног идентитета присуствовао је и представник Заштитника, којим приликама је 
службеницима на локалном нивоу, полицијским службеницима и НВО активистима представљен 
рад Заштитника, карактеристични примјери у којима су утврђене повреде права ЛГБТ 
популације, као и стандарди међународног и европског права којима се гарантује пуна једнакост 
и дјелотворност институција система у заштити од било којег облика неједнаког третмана по 
основу сексуалне оријентације и родног идентитета.  
 
Међутим, Заштитник и у овом извјештају указује на проблем непостојања адекватних/ сигурних 
мјеста окупљања за припаднике ЛГБТ популације на локалном нивоу, те још увијек изражену 
хомофобију, па и случајеве насиља према припадницима другачије сексуалне оријентације и 
родног идентитета. Последња доступна истраживања и даље упућују да већина грађана Црне 
Горе вјерује да је хомосексуалност болест, што је у крајњем посљедица недовољне 
информисаности грађана,  недовољног разумијевања и прихватања полних, родних и/или 
сексуалних мањина. Посебан проблем огледа се у недостатку правних стандарда приватног и 
породичног живота ЛГБТ особа, усљед чега не уживају низ права која би проистекла из 
регистрованог партнерства.  

                                                      
95 Термин ЛГБТ прихваћен је у извјештајима и публикацијама Европске комисије против расизма и нетолеранције, 
Европске агенције за фундаментална права, Савјета Европе, какав се користи и у националним извјештајима.  
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Закључивање истополног партнерства произвело би правна дејства на нивоу личних и 
имовинских права истополних партнера, на коју обавезу је Заштитник указао још 2012. године, 
подношењем иницијативе Скупштини Црне Горе за доношење Закона о истополној заједници. 
НВО Институт за правне студије носилац је активности на изради предлога Закона о 
регистрованом партнерству и законских рјешења правних аката који морају бити измијењени или 
допуњени у дијелу који третира истополне заједнице. Заштитник континуирано прати и активно 
учествује у изради поменутих предлога чијим усвајањем ће се истополним паровима осигурати 
формални механизми признања права по међународним стандардима.  
 
У Извјештају за Црну Гору, међународна организација „Amnesty International“ је у оквиру пет 
кључних сегмената разматрала запажену појаву дискриминације ЛГБТ особа, у вези са чим је у 
битном констатовала да су двије ЛГБТ организације покренуле поступак пред Управним судом, 
против Министарства унутрашњих послова, а због немогућности уживања права на мирно јавно 
окупљање, односно забране, трећи пут заредом, Академске шетње поноса у Никшићу.96 
 
Приликом сачињавања годишњег извјештаја о раду, Заштитник практикује да оствари контакт са 
представницима референтних невладиних организација како би кроз форму кратког извјештаја 
или информације доставили своја запажања, коментаре и сугестије о стању људских права 
одређене категорије лица у Црној Гори. У том циљу, НВО „ЛГБТ Форум Прогрес“ доставио је 
годишњи извјештај за 2016. годину у којем су приказани позитивни и негативни аспекти стања 
људских права припадника ове популације.  
 
Извјештајем се истиче да није довољно учињено на остваривању конкретних друштвених 
промјена дефинисаних Стратегијом о унапређењу квалитета живота ЛГБТ особа у Црној 
Гори, донијетом за период од 2013. до 2018. године. Уочено је да се поводом поглавља 2 
Стратегије, које се бави конкретним законодавним оквиром, ради на доношењу закона и 
законских измјена и допуна, али да едукација државних службеника и представника није 
адекватно спроведена. У погледу поглавља 3, наведено је да је имплементиран дио који се 
односи на креирање изборних предмета у основним и средњим школама, али да Влада и 
надлежна министарства нијесу приступила даљој реформи у образовању која би довела до 
инклузије, разумијевања и прихватања полних, родних, романтичних и/или сексуалних мањина. 
Поводом реализације поглавља 4 које се бави културом, безбједношћу и друштвеним 
прихватањем, запажа се да је направљен корак уназад у односу на 2014. и 2015. годину, и то из 
разлога што је Министарство рада и социјалног старања одбило да за 2016/17. годину 
финансира програм ЛГБТ склоништа. Истим извјештајем изражава се незадовољство поводом 
имплементације поглавља 5 и 6 Стратегије које је узроковано недовољном повезаношћу 
организација невладиног и цивилног сектора уопште, због чега је онемогућено доношење 
кохерентних и смислених крајњих рјешења. Поводом поглавља 7 НВО “ЛГБТ Форум Прогрес” 
истиче да медији тематику ЛГБТ популације примарно користе како би увећали свој тираж и 
гледаност, а не ради повећања свијести грађана о статусу ЛГБТ особа као сексуалне мањине. 
Ова невладина организација указала је да у протеклој години нијесу спровођене мјере из 
поглавља 8, а да су покренули иницијативу за реализацију поглавља 9 у сарадњи са Институтом 
за развој ЛГБТ туризма. Коначно, извјештајем се констатује да је поглавље 10 највећим дијелом 
реализовано, ангажманом Министарства вањских послова и црногорских конзуларних 
представника и амбасада.  
 

                                                      
96 Извјештај доступан на  https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/montenegro/report-montenegro/ 
 
 

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/montenegro/report-montenegro/
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У извјештају се такође наводи: да су током 2016. године забиљежени случајеви физичког и 
психичког насиља, те насиља почињеног из мржње и говора мржње; да су се догодила два јавна 
напада, један на бившег извршног директора НВО “ЛГБТ Форума Прогрес”, а други на 
малољетно лице; да је пријављено преко 50 лица због говора мржње и насиља преко интернета 
упућеног ЛГБТ особама, од чега се воде два прекршајна поступка; да је НВО “ЛГБТ Форум 
Прогрес” пријављено 14 случајева насиља, али да због страха од додатне дискриминације и 
нетрпељивости, ниједна жртва није пријавила свој случај надлежном органу.  
 
Извјештајем је апострофирано да је ЛГБТ заједница претрпјела значајан губитак када је у јуну 
2016. године „SOGI centar“ (ЛГБТ социјални и друштвени центар) затворен због гашења 
међународних фондова подршке и незаинтересованости институција система да наставе његово 
финансирање, због чега је укинуто једино мјесто у Црној Гори гдје су ЛГБТ заједници пружани 
психосоциолошки, образовни, културни, едукативни и слични сервиси. За посебно важан податак 
НВО ЛГБТ Форум Прогрес наводи да је у мају 2016. године одржано прво саслушање пред 
Управним судом Црне Горе поводом случаја забране Академске шетње поноса у Никшићу - 
„Никшић Прајда“, којом приликом је поновљен налаз и мишљење до којих је дошао Заштитник, 
када је утврдио повреду права на мирно јавно окупљање. НВО Акција за људска права је, у име 
НВО ЛГБТ Форум Прогрес и НВО Хиперион као организатора Академске шетње поноса у 
Никшићу, поднијела уставну жалбу против пресуде Врховног суда којом је потврђена одлука 
Управе полиције и Министарства унутрашњих послова о привременој забрани скупа.  
 
Иако је четврти Монтенегро Прајд који је организован под слоганом “Подршка- породична 
вриједност”, протекао без иједног инцидента и са мањим присутсвом полиције, НВО “ЛГБТ 
Форум Прогрес” наглашава да је овом догађају присуствовало само 25 ЛГБТ особа из Црне Горе, 
због чега није успио да окупи домаћу ЛГБТ заједницу и њихове породице.  
 

7.4.7. Говор мржње 
 
Новелираним законским рјешењима, укључујући и кривично- правна, Црна Гора је унаприједила 
и значајно ускладила материјалне прописе који забрањују говор мржње са Оквирном 
конвенцијом за заштиту националних мањина, Међународном конвенцијом о елиминацији свих 
облика расне дискриминације, Конвенцијом о елиминацији свих облика дискриминације жена, 
Конвенцијом Савјета Европе о рачунарском криминалу97 и њеним Додатним протоколом који се 
односи на кажњавање аката расизма и ксенофобије учињених путем рачунарских система98, али 
и Оквирном Одлуком Савјета ЕУ 2008/913/ЈХА о сузбијању одређених облика и начина 
изражавања расизма и ксенофобије кривично- правним средствима. 
 
Измјенама и допунама Закона о забрани дискриминације из 2014. године99 говор мржње је 
уврштен у посебне облике дискриминације и дефинисан као “сваки облик изражавања идеја, 
тврдњи, информација и мишљења који шири, распирује, подстиче или правда дискриминацију, 
мржњу или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, ксенофобију, 
расну мржњу, антисемитизам или остале облике мржње засноване на нетолеранцији, укључујући 

                                                      
97Закон о потврђивању Конвенције о рачунарском криминалу ("Службени лист Црне Горе - Међународни уговори", 
бр. 4/2009 од 20.10.2009.) 
98Закон о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију о рачунарском криминалу који се односи на кажњавање 
аката расизма и ксенофобије учињених путем рачунарских система ("Службени лист Црне Горе - Међународни 
уговори", бр. 4/2009 од 20.10.2009.) 
99 Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о забрани дискриминације ("Службени лист Црне 
Горе", бр. 018/14 од 11.04.2014.) 
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и нетолеранцију изражену у форми национализма, дискриминације и непријатељства против 
мањина.” 
 
Чланом 42а Кривичног законика прописана је квалификаторна (отежавајућа) околност коју 
судови имају цијенити приликом одмјеравања казне за кривично дјело учињено из мржње због 
припадности раси, вјероисповијести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне 
оријентације или родног идентитета другог лица. На овај начин законодавац је обезбиједио 
строжије кажњавање, а тиме и појачану кривичноправну заштиту у односу на поједине посебно 
рањиве друштвене групе чији су припадници жртве различитих кривичних дјела која се врше из 
мржње због те припадности. Иако је у члану 42 Кривичног законика, у оквиру општих правила о 
одмјеравању казне, предвиђено да ће суд приликом одмјеравања казне у обзир узети и побуде 
из којих је дјело учињено (што је укључивало и мржњу), ова одредба је уопштеног карактера, не 
говори експлицитно о мржњи као отежавајућој околности, нити је прописује као обавезну 
отежавајућу околност. Мањкавости одредбе члана 42 отклоњене су додатим чланом 42а, на који 
начин је мржња по основу припадности раси, вјероисповијести, националне или етничке 
припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета другог лица експлицитно 
уведена као обавезна отежавајућа околност приликом одмјеравања казне.  
 
Но, и поред оваквог кривично правног рјешења, према информацији Врховног суда Црне Горе у 
2016. години ни у једном предмету приликом одмјеравања казне није примијењен чл. 42а 
Кривичног законика, јер, како су судови истакли, није било предмета за кривична дјела гдје се 
могла примијенити одредба о посебној околности за одмјеравање казне за кривично дјело 
учињено из мржње.  
 
Европска комисија против расизма и нетолеранције објавила је Генералну препоруку о сузбијању 
говора мржње,100 која представља важан документ овог надзорног тијела Савјета Европе, који би 
државе чланице морале цијенити приликом предузимања мјера и радњи на његовом сузбијању, 
превенцији и кажњавању починилаца. У препорукама се, између осталог, подстичу јавне 
личности/ носиоци јавних овлашћења да одлучно и брзо реагују на појаве говора мржње, а 
државе чланице Савјета Европе на промоцију саморегулације јавних и приватних институција, 
укључујући медије, изабрана тијела, политичке партије, образовне институције, културне и 
спортске организације, као и на подизање свијести о посљедицама говора мржње, кривично 
гоњење екстремних примјера, те ускраћивање финансијске и друге подршке политичким и 
другим организацијама које се у свом дискурсу служе говором мржње. Препорукама је указано на 
важност улоге политичара, вјерских и друштвених вођа, који не само да би се морали 
суздржавати од говора мржње, већ је њихова друштвена одговорност да му се проактивно и 
јавно супротстављају. На држави је обавеза пружања конкретне помоћи онима према којима је 
говор мржње усмјерен, а уз помоћ тијела за равноправност, националних механизама за заштиту 
од дискриминације и заинтересованих невладиних организација. Посебно важан аспект 
препорука подстиче државе да спроводе адекватне и ефикасне мјере против јавне употребе 
говора мржње, а за који се основано очекује да може подстаћи на акте насиља или 
дискриминације, и то кроз кривично право уколико се ниједна друга, мање рестриктивна мјера, 
није показала као ефикасна.  
 
Заштитник је у извјештајној години у мишљењу упућеном свештенику Српске православне цркве 
утврдио говор мржње усмјерен према припадницима ЛГБТ популације и организацијама које 
штите њихова права. Приликом сачињавања овог мишљења, руководио се препоруком Европскe 
комисијe против расизма и нетолеранције, опште јавне политике бр. 15, посебно цијенио скалу 
                                                      
100 ECRI, General policy recommendation no. 15 on combating hate speech, adopted on 8 december 2015 
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критеријума за утврђивање говора мржње, али и отежавајућу околност што је непримјерени 
говор имао за циљ да вријеђа особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета. 
 
Додатно, Заштитник је саопштењима реаговао на догађаје у Скупштини Црне Горе и друге 
актуелне догађаје, и тим приликама јасно указивао на непримјерену употребу говора мржње 
упућену појединим посланицима, нарочито када се то тицало њиховог етничког поријекла, 
инвалидитета и других личних својстава. Овим и сличним поводима указивао је на нужност 
реаговања на случајеве говора мржње и друге облике нетолеранције и агресије засноване на 
дискриминаторном основу, као и на ефикасно санкционисање ових недозвољених понашања, 
без обзира на мотиве који су до њих довели. 
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднијела невладина организација која штити права ЛГБТ особа због 
говора мржње по основу сексуалне оријентације израженог у говору свештеника Српске православне 
цркве.  
 
Исход поступка: Заснивајући своје налазе на међународним правним стандардима примјенљивим при 
утврђивању говора мржње, Заштитник је заузео став да је говором „у Црној Гори влада 
демонократија умјесто демократије“ учињена повреде права узнемиравањем, а да је говором „да ли 
брци њима расту тамо гдје их носе“ дошло до дискриминаторног поступања учињеног говором 
мржње. Препорука је дата свештенику Српске православне цркве да се уздржава од говора мржње 
према особама које припадају ЛГБТ популацији или се залажу за њихова права, али и да упути јавно 
извињење припадницима ЛГБТ заједнице, на који начин би елиминисао посљедице настале након 
упућених хомофобних порука на њихов рачун.101 

 

7.5. Родна равноправност 
 
Национално законодавство Црне Горе у значајној мјери је усклађено са документима донијетим у 
оквиру система Уједињених нација, Европске уније и Савјета Европе којима се уређује родна 
равноправност и подстиче примјена принципа једнаког третмана за жене и мушкарце. 
Најзначајнији међународни уговор ком је приступила Црна Гора је Конвенција о елиминисању 
свих облика дискриминације жена са њеним Опционим протоколом.102  
 
Начелна уставна одредба којом се јемчи равноправност жене и мушкарца и развијање политика 
једнаких могућности, разрађена је законима којима су уређени: радни односи, запошљавање, 
пензијско и инвалидско осигурање, образовање, здравствена заштита, заштита на раду, 
породични односи и друга подручја друштвеног живота и дјеловања.  
 
У складу са забраном дискриминације прокламованом Уставом Црне Горе, Закон о родној 
равноправности103 уређује начин обезбјеђивања и остваривања права по основу родне 
равноправности, као и мјере за елиминисање дискриминације по основу пола и стварање 
једнаких могућности за учешће жена и мушкараца, као и лица друкчијих родних идентитета у 
свим областима друштвеног живота. Исти Закон прописује да се право жена на заштиту 
материнства, као и посебна заштита на раду због биолошких карактеристика, не сматра 
дискриминацијом (члан 4), као ни опште и посебне мјере, донијете или предузете ради 

                                                      
101 Мишљење са Препоруком доступно је на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
102 Указ о проглашењу Закона о потврђивању Опционог протокола уз Конвенцију о елиминисању свих облика 
дискриминације жена ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 013/02 од 20.12.2002.) 
103 "Службени лист Републике Црне Горе", бр. 046/07, Службени лист Црне Горе", бр. 073/10, 040/11, 035/15 
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отклањања и спречавања неједнаког третмана жена и мушкараца, отклањања посљедица 
неједнаког третмана и промовисања родне равноправности (члан 5).  
 
Последњим измјенама Закона о родној равноправности из 2015. године успостављена је пуна 
надлежност Заштитника у поступању по притужбама због могућег кршења принципа родне 
равноправности и права на једнак третман, који то чини кроз механизам заштите установљен 
Законом о забрани дискриминације.  
 
Измјенама изборног законодавства104направљен је корак напријед у афирмацији заступљености 
жена у политичком и парламентарном животу. Проглашење и верификација кандидатских листи 
условљена је квотном заступљеношћу жена, на којој међу свака четири кандидата према 
редосљеду на листи мора бити најмање по један кандидат припадник мање заступљеног пола.105 
Додатном одредбом Закона којом је прописано да се у случају престанка мандата одборнику, 
односно посланику из реда мање заступљеног пола умјесто њега бира први сљедећи кандидат 
на изборној листи из реда мање заступљеног пола, подстакнута је стварна партиципација жена у 
представничким тијелима на националном и локалном нивоу.  
 
Влада Црне Горе је усвојила и низ развојних докумената, стратегија и политика ради јачања 
положаја жена у црногорском друштву и постизања пуне родне равноправности. Посебан значај 
има План активности за постизање родне равноправности у Црној Гори за период од 2013.-2017. 
године, који дефинише девет стратешких циљева за успостављање друштва једнаких 
могућности и уклањање свих облика дискриминације по основу пола.  
 
По уважавању сугестија Европске комисије, а реализујући мјере из Плана активности, Влада и 
њено ресорно министарство формирали су Савјет за праћење имплементације политика родне 
равноправности, са задатком да анализира и прати спровођење прописа и стратешких 
докумената који се доносе ради унапређења родне равноправности на националном и локалном 
нивоу. Савјет чине представници министарстава и других органа државне управе, Заједнице 
општина, Универзитета Црне Горе, Судског и Тужилачког савјета, невладиних организација, 
укључујући и представницу Заштитника. 
 
Но, и поред унапријеђених законодавних и стратешких рјешења, жене у црногорском друштву се 
још увијек сусријећу са значајним бројем проблема у различитим доменима приватног и јавног 
живота. Запошљавања у женској популацији карактеришу се чешћим прихватањем послова који 
су слабије плаћени, привремени, и са лошијим радним условима. Проблем родне 
неравноправности још увијек постоји и на нивоу образовања- мушкарци су још увијек у просјеку 
образованији, иако се разлика сваке године смањује. Такође, дискриминација жена постоји како 
на мјестима одлучивања, тако и у бављењу самосталном предузетничком активношћу. Родна 
неравноправност се испољава кроз још увијек недовољну политичку партиципацију жена, 
економску неједнакост, неравноправну подјелу обавеза у породици, разлике у имовини која 
доводи жене у неповољан положај за започињање сопственог посла, итд. 
 

                                                      
104 Закон о избору одборника и посланика ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 004/98, 005/98, 017/98, 014/00, 
018/00, Службени лист Савезне Републике Југославије", бр. 073/00, 009/01, 041/02, 046/02, 045/04, 048/06, 056/06, 
Службени лист Црне Горе", бр. 046/11, 014/14, 047/14, 012/16) 
105 Заштитник је иницијативом упућеној Скупштини Црне Горе предлагао доношење Закона о измјенама и допунама 
Закона о избору одборника и посланика којим би се обезбиједило да у свакој групи од три кандидата на изборним 
листама политичких партија буде најмање један кандидат мање заступљеног пола. Истом иницијативом предложио 
је могућност допуњавања система квота кроз захтјев да жене буду котиране на вишим позицијама на изборним 
листима или кроз наизмјенично навођење једног мушкарца и једне жене. Ова иницијатива није прихваћена у 
цјелости. 
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У извјештајној години од укупно 894 притужбе приспјеле овој Институцији, жене су поднијеле 279 
притужби или 31,20%, што је више у односу на прошлу годину када су поднијете 222 притужбе. 
Притужбе су се односиле на: права дјетета - 71; забрану дискриминације - 64; право на правично 
и непристрасно суђење - 30; право из радног односа и право на рад - 20; право из социјалне 
заштите - 13; право на здравствену заштиту и здравствено осигурање - 13; право на правну 
заштиту - 10; друга права лица лишених слободе - 9; очигледне злоупотребе процесних 
овлашћења - 7; право из пензијског и инвалидског осигурања - 6; право на мирно уживање 
имовине - 6;  право на лична документа - 4;  право на слободан приступ информацијама - 4; 
право на људско достојанство - 3; одуговлачење судског поступка - 3; забрану мучења и суровог, 
нељудског или понижавајућег поступања и кажњавања - 2; право на образовање - 2; 
неизвршавање судских одлука - 2; право грађана да непосредно или посредно учествују у 
управљању јавним пословима - 2; право на здраву животну средину - 2; право на држављанство 
- 1; право на дјелотворан правни лијек - 1; право на претпостављену невиност у кривичном 
поступку - 1; право на слободу и личну безбједност - 1; право на становање - 1, и право по 
основу експропријације - 1. 
 
Жене су подносиле притужбе на рад следећих органа: јавних служби - 80, државних органа - 76, 
судова - 39, органа локалне самоуправе - 31, полиције - 12, тужилаштва - 3, и осталих органа - 
38. 
 
У погледу исхода поступка у 38 предмета утврђена је повреда права и дате су препоруке; у 55 
предмета повреда је отклоњена у току поступка; у 39 случајева подноситељке су упућене на 
друга правна средства; седам (7) предмета окончано је указивањем, у 56 случајева није 
утврђена повреда права; у 20 није поступано јер притужбе нијесу допуњене у остављеном року, а 
ни након истека; у 15 није поступано јер су се притужбе односиле на преиспитивање законитости 
судских одлука; у 10 поступак је обустављен јер су подноситељке повукле притужбу; у шест (6) 
поступак је обустављен због несарадње подноситељки; у шест (6) Заштитник није био надлежан 
за поступање; у пет (5) поступак је обустављен јер су након подношења притужби покренути 
судски поступци; у четири (4) није поступано јер су се притужбе односиле на пружање 
материјалне и друге сличне помоћи; у четири (4) није поступано јер нијесу била исцрпљена друга 
правна средства; у два (2) није поступано јер се радило о поновљеној притужби уз коју нијесу 
поднијети нови докази; два (2) предмета окончана су спајањем; у једном (1) предмету није 
поступано јер се притужба односила на повреду права у другој држави; у једном (1) предмету се 
радило о очигледној злоупотреби права подношења притужбе; у једном (1) предмету Заштитник 
се огласио ненадлежним за заступање и предузимање радњи у поступку, и седам (7) предмета је 
у раду.  
 

7.5.1. Дискриминација по основу пола и материнства 
 
Током извјештајне године Заштитник је у раду имао три (3) притужбе због дискриминације по 
основу пола. Ни у једном од ових предмета није утврђена повреда права. Међутим, Заштитник је 
имао 34 обраћања и пријема странака, кореспонденције са заинтересованим лицима и коначно 
19 формално поднијетих притужби због дискриминације по основу материнства, које су 
подношене по усвајању Закона о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити106, односно 
одредби члана 54а и 54б о остваривању доживотне новчане накнаде по основу рођења троје или 
више дјеце.  
 

                                                      
106 "Службени лист Црне Горе", бр. 042/15 од 29.07.2015. 
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Имајући у виду да је 11 од укупно 19 притужби поднијето од стране НВО „Центар за женска 
права“, Заштитник указује на континуитет добре сарадње са организацијама цивилног друштва 
које се посвећено баве заштитом и унапрјеђењем права жена. У свих 11 предмета ова 
невладина организација иницирала је покретање поступка, указујући на потешкоће одређеног 
броја жена да докажу испуњеност услова за остварење накнаде у погледу броја рођене дјеце, 
година стажа, односно година проведених у статусу незапослених лица на евиденцији Завода за 
запошљавање.  
 
У вријеме доношења поменутог Закона, Заштитник није имао прилику да да мишљење, односно 
да са аспекта дјелокруга свог рада и антидискриминационих прописа изврши анализу, стави 
примједбе и евентуално спријечи настали неједнак/ дискриминаторан третман. Осим тога, према 
сазнањима Заштитника, ни само ресорно министарство није дало мишљење на Закон, нити је 
извршена потребна процјена броја жена са троје или више дјеце. Медији су наводили да у Црној 
Гори има око 4. 000 жена107 са троје или више дјеце, док су поједини од њих користили податак о 
знатно (вишеструко)  више жена које имају троје или више дјеце, али са знатно мање утемељења 
у званичним статистичким подацима.  
 
Подсјећамо да се један број притужби и у 2015. години односио на накнаде мајкама по основу 
рођења троје или више дјеце, а како су у то вријеме поједине политичке партије и појединци 
најавили или поднијели иницијативу за оцјену уставности и законитости одредби чл. 54а и 54б 
Закона о социјалној и дјечјој заштити, то је Заштитник заузео став да је најцјелисходније упутити 
странке на то правно средство. Међутим, како ни након дужег времена није инициран поступак 
уставноправне контроле, а предмети пред Заштитником стајали су већ дуже вријеме, средином 
2016. године Институција је примијенила Закон и са аспекта антидискриминационих прописа 
сачинила анализу, те донијела мишљење о спорном законском рјешењу. 
 
Подноситељке су притужбама указивале на неједнак третман у поређењу са мајкама са једним 
или двоје дјеце, али и на немогућност остваривања саме накнаде јер су се сусреле са 
проблемом доказивања радног стажа. Усљед нередовног плаћања доприноса од стране 
послодаваца и тиме остваривања стажа осигурања, подноситељке притужби нијесу могле да 
остваре право на доживотну накнаду и поред тога што су испуњавале законом прописани услов у 
погледу броја рођене дјеце и година радног стажа. Са друге стране, мањи број притужби 
односио се на потешкоће у доказивању мртворођеног дјетета, при чему су у тим предметима, у 
току поступка, отклоњене неправилности у поступању надлежних органа.  
 
На основу анализе спорног законског рјешења, и примјене међународног анти-дискриминационог 
права и теста за доказивање неоправдано неједнаког третмана, Заштитник је мишљењем указао 
на оне категорије жена којима није признато право на накнаду, због чега су претрпјеле 
дискриминаторан третман по основу материнства. 
 
Иако међу наведеним категоријама ускраћених жена постоје разлике, сваку категорију 
искључених чине жене које су родиле једно или више дјеце. Узимајући у обзир чињеницу да је 
циљ признавања права на доживотну мјесечну накнаду по основу рођења дјеце заштита 
материнства и подстицање фертилитета (у самом образложењу Предлога Закона наведено да 
се „Овим законом објезбеђује [...] и материјална накнада [...] женама које роде троје и више дјеце 
у циљу заштите материнства и обезбјеђивања позитивних демографских трендова"), може се 
закључити да се све искључене жене из горе наведених категорија налазе у ситуацији аналогној 

                                                      
107http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=6552:nadoknade-za-majke-sa-troje-i-vie-
djece-u-praksi-kako-se-ko-rodi&catid=4505:broj-1315-16&Itemid=5842 
 

http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=6552:nadoknade-za-majke-sa-troje-i-vie-djece-u-praksi-kako-se-ko-rodi&catid=4505:broj-1315-16&Itemid=5842
http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=6552:nadoknade-za-majke-sa-troje-i-vie-djece-u-praksi-kako-se-ko-rodi&catid=4505:broj-1315-16&Itemid=5842
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оној у којој се налазе и жене којима закон признаје право на доживотну мјесечну накнаду, 
односно доприносе демографским трендовима као и кориснице накнада.  
 
Примјер: 
 
1) Опис случаја: Подноситељка притужбе је испуњавала услове за остваривање доживотне накнаде, 
и у погледу броја дјеце и у погледу година радног стажа, али у поступку остваривања овог права од 
ње је тражено да као доказ достави "потврду стажа осигурања". Притужбом је указала да се налази у 
подређеној ситуацији, јер је навршила 25 година радног стажа код истог послодавца, који јој од 2012. 
године није уплаћивао порезе и доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.  
 
Исход поступка: Анализом услова и посљедица које мјере прописане чл. 54а и 54б Закона о допунама 
Закона о социјалној и дјечјој заштити производе у односу на жене које не испуњавају законске услове за 
остваривање права на доживотну накнаду по основу рођења дјеце, Заштитник је закључио да су 
спорна законска рјешења супротна принципу недискриминације, утврђеном у чл. 8 Устава, и Закону о 
забрани дискриминације. У складу са таквим налазом дао је препоруку ресорном министарству и 
Скупштини Црне Горе да отклоне суштинску неједнакост између различитих категорија жена и да 
при доношењу прописа користе анти-дискриминаторни приступ и тест заштите од дискриминације. 
Додатно, анализирајући одредбу 32а Правилника108 којом је прописано да се уз захтјев прилаже “(…) 
доказ о радном стажу код Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, (…)” Заштитник је 
закључио да се оваквим условом “радни стаж” поистовјетио са “стажом осигурања”, због чега је и у 
овом дијелу утврдио повреду права и дао препоруку ресорном министарству.109 

 

7.5.2. Насиље у породици као родно засновано насиље 
 
Црна Гора је ратификовала међународна документа која се односе на превенцију, сузбијање и 
заштиту од насиља над женама и насиља у породици, међу којима је најважнија Конвенција  
Савјета  Европе  о  спрјечавању  и  борби  против  насиља  над  женама  и  насиља у породици 
(Истанбулска конвенција).110 Ратификацијом овог уговора обавезала се на предузимање 
неопходних законодавних и других мјера ради стварања дјелотворног, свеобухватног и 
координисаног система превенције и заштите од насиља у породици и насиља над женама, 
укључујући и заштиту од дискриминације по основу пола.  
 
У домену домаћих материјалних прописа, ову област уређује Закон о заштити од насиља у 
породици111 са Протоколом о поступању, превенцији и заштити од насиља у породици. Донијета 
је и Стратегија заштите од насиља у породици 2016- 2020, која садржи низ активности и мјера 
које требају предузимати надлежни органи у циљу обезбјеђења свеобухватног система 
дјелотворне заштите и подршке жртвама насиља. Досљедном реализацијом дефинисаних мјера 
и активности значајно би се побољшали стручни капацитети поступајућих службеника/ца, 
унаприједио мултидисциплинарни приступ у спровођењу прописа из области заштите од насиља 
у породици,  али и ојачали општи и специјализовани сервиси подршке жртвама, приступ правди 
и правна заштита жртава.  
 

                                                      
108 Правилник о допунама правилника о ближим условима за остваривање основних материјалних давања из 
социјалне и дјечје заштите ("Службени лист Црне Горе", бр. 068/15 од 08.12.2015.) 
109 Мишљење са Препоруком доступно на http://www.ombudsman.co.me/docs/1472201593_diskriminacija-sk.pdf 
 
110 Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције Савјета Европе о спрјечавању и сузбијању насиља над 
женама и насиља у породици ("Службени лист Црне Горе - Међународни уговори", бр. 004/13 од 20.03.2013.) 
111 "Службени лист Црне Горе", бр. 46/2010 и 40/2011-1 

http://www.ombudsman.co.me/docs/1472201593_diskriminacija-sk.pdf
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У претходној години невладине организације112 су иницирале измјене и допуне Породичног 
закона ради његовог досљедног усклађивања са Истанбулском конвенцијом, па су усвојени 
коментари којима је предложено да се приликом доношења одлуке о вршењу родитељског права 
и уређења начина одржавања личног контакта између учиниоца насиља и дјетета узимају у 
обзир случајеви насиља у конкретној породици (било да је дијете жртва или свједок насиља). 
Истом иницијативом невладиног сектора била би дерогирана одредба Породичног закона која 
предвиђа обавезно спровођење поступка мирења по тужби једног брачног друга и то у свим 
ситуацијама гдје околности указују на постојање било којег облика насиља у породици.  
 
Инициране су и измјене Кривичног законика, па је предложена инкриминација кривичног дјела 
прогањање, обавезно прописивање хитне мјере заштите за жртве кривичног дјела насиља у 
породици; ограничавање примјене института одложеног гоњења и споразума о признању 
кривице за кривична дјела насиље у породици, као и проширење круга заштићених лица у 
оквиру кривичноправне и прекршајне заштите на партнере и бивше партнере, бивше тазбинске 
сроднике, лица која су била или су у емотивној или сексуалној вези, без обзира на то да ли су 
живјела у истом домаћинству.113 
 
Према подацима Судског савјета, судови у Црној Гори су током 2016. године имали у раду 249 
предмета због кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници из чл. 220 КЗ, што 
је нешто више у односу на прошлу годину, када је у раду било 228 предмета. Окончан је 181 
предмет, од чега су у 167 предмета донијете осуђујуће пресуде, у шест (6) случајева донијете су 
ослобађајуће пресуде, а у четири (4) предмета поступак је прекинут или обустављен.  
 
Због кривичног дјела недавање издржавања из чл. 221 КЗ у раду је било 298 предмета, а 
окончано је 209 предмета. У 188 предмета поступак је завршен осуђујућом пресудом, у четири 
(4) предмета донијете су ослобађајуће пресуде, а у једном (1) предмету поступак је прекинут или 
обустављен.  
 
Према подацима Вишег суда за прекршаје Црне Горе судови за прекршаје су у току 2016. године 
имали укупно у раду 2.073 предмета због прекршаја из Закона о заштити од насиља у 
породици, од чега 1.226 Суд за прекршаје у Подгорици, 420 Суд за прекршаје у Будви и 427 
предмета Суд за прекршаје у Бијелом Пољу. Укупно је окончано 1.573 предмета или 75,88%. 
Предмети су завршени на начин што је изречено: 489 новчаних казни; 107 казни затвора; 177 
условних осуда; 94 опомене; девет (9) васпитних мјера; у 33 предмета је одбачен захтјев; у 104 
је обустављен поступак; у 489 донијета је ослобађајућа одлука, док је 71 ријешен на други начин. 
 
Изречене су 252 заштитне мјере и то: забрана узнемиравања и ухођења - 117; забрана 
приближавања - 45; удаљење из стана или другог простора за становање - 31; обавезно 
лијечење алкохоличара од зависности - 23; обавезно лијечење зависности од дрога - 13; 
обавезно психијатријско лијечење у здравственој установи - 13; обавезно психијатријско 
лијечење на слободи –седам; обавезни психосоцијални третман – три. 
 
У 1.573 завршена предмета поступци су вођени против 1.788 окривљених, од чега 1.767 
пунољетних и 21 малољетно лице. Укупно је било 1.863 жртава насиља, од чега 1.700 или 
91,25% пунољетних и 163 или 8,74% малољетних. Од укупно 1.700 пунољетних жртава насиља у 
1.143 случаја или 67,23% су то биле жене и у 557 случајева мушкарци. Од укупно 163 малољетне 
жртве насиља у 98 случајева су жртве биле мушког пола и у 65 случајева женског пола. 
 
                                                      
112 Сигурна женска кућа, Акција за људска права, Центар за женска права, СОС Телефон Никшић 
113 Иницијативе доступне на сајту www.potpisujem.org 

http://www.potpisujem.org/


 
180 

Виши суд за прекршаје Црне Горе у току 2016. године имао је укупно у раду 115 предмета по 
жалби због прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици. Од овог броја у 84 случаја 
потврђене су одлуке првостепеног суда; у 21 укинуте су одлуке првостепеног суда; у шест (6) 
предмета одлуке су преиначене, и у четири (4) предмета жалба је одбачена.  
 
У извјештајном периоду Заштитник је у раду имао четири (4) притужбе које су се односиле на 
родно засновано насиље. У три (3) предмета утврђена је повреда права и дате су препоруке, док 
је један (1) предмет окончан указивањем.  
 
Запажања више анализа и студија, званичних и независних извјештаја, указују да је насиље над 
женама и насиље у породици забрињавајуће присутно, а да је одговор државе неодговарајући114. 
Пораст броја пријављених случајева115, осим што индикује да су почињена дјела насиља у 
порасту, може бити и показатељ да су жртве додатно оснажене и правно поучене да насиље 
пријаве надлежним органима. Иако су Протоколом о поступању, превенцији и заштити од 
насиља у породици прецизно дефинисане надлежности поступајућих органа (полиције, центара 
за социјални рад, правосуђа, здравства, васпитно- образовних установа) и подстакнуто 
успостављање мултидисциплинарне сарадње између сваког појединачног органа, систем 
заштите и даље карактерише одсуство благовремене и ефикасне реакције, мањкавост у 
размјени  информација и међуресорној сарадњи, због чега је у извјештајној години било 
случајева партнерског насиља у којима је жртва изгубила живот. Због закашњелих, 
неблаговремених и спорадичних реаговања поступајућих службеника, невладине организације, 
Сигурна женска кућа, СОС телефон Никшић и Центар за женска права, поднијеле су 10 
кривичних пријава против државних службеника који нијесу користили своја законска овлашћења 
како би заштитили темељно право на живот жртава насиља у породици116. 
 
На основу расположивих статистичких података достављених од поступајућих судова и органа, 
цивилни сектор примјећује да се починиоцима насиља најчешће изричу условне осуде и новчане 
казне, са знатно мањим бројем изречених затворских казни. Такође, уочавају диспропорцију 
између броја пријављених случајева насиља и броја и врсте изречених заштитних мјера. 
Проценат заштитних мјера које обезбјеђују физичку заштиту жртава (удаљење из стана, забрана 
приближавања, забрана узнемиравања и ухођења) чини се још увијек низак у односу на укупан 
број правоснажних судских одлука. 
 
Имајући у виду одређене мањкавости система заштите у Црној Гори, основ дјелотворног 
поступања надлежних органа мора се заснивати на усклађеном превентивном дјеловању, 
континуираној едукацији и обуци поступајућих службеника, развијању услуга подршке, 
спровођењу ефективних мјера заштите и подршке жртвама и свједоцима у поступцима пред 
истражним и правосудним органима, али и на одвраћајућим казненим мјерама. При томе се мора 
имати у виду фиксни износ казне предвиђен Законом о заштити од насиља у породици када су 
прекршајни поступци у питању, што одступа од казнених одредби када су у питању други закони 
којима су прописани дискриминаторни деликти (казна је значајно мања). Посебну пажњу треба 
усмјерити на казнену политику и примјену института одложеног кривичног гоњења, које мјере су 

                                                      
114У Студији о насиљу у породици и насиљу над женама, из 2012. године, рађене за потребе Програма родне 
равноправности УНДП-а и Министарства за људска и мањинска права, дат је преглед резултата квалитативног 
истраживања са 100 жртава насиља, од којих је 89% доживјело насиље од стране садашњег или бившег брачног 
партнера. Трећина њих су већ биле изложене насиљу у примарној породици, а свака друга жртва је економски 
зависна од насилног партнера. 
115 Судови за прекршаје су у току 2016. године имали у раду укупно 2.073 предмета из области насиља у породици, 
док је у 2015. години укупно у раду било 1.717 предмета из области насиља у породици. 
116 http://szk.org.me/wp-content/uploads/2017/03/SZK-izvjestaj-2017-4Prnt-.pdf 
 

http://szk.org.me/wp-content/uploads/2017/03/SZK-izvjestaj-2017-4Prnt-.pdf
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се показале као неефикасне и представљају велики ризик за повратничка дјела. Потребно је 
додатно радити на развијању и унапређењу сервиса подршке жртвама насиља, укључујући 
финансијску помоћ, становање, образовање, обуке и помоћ приликом запошљавања, али и 
радити на успостављању довољног броја сигурних кућа за жене и дјецу жртве насиља. Коначно, 
у циљу повећања дјелотворности заштитних мјера, мора се обезбиједити редован надзор над 
њиховим извршењем, али и извршењем условних осуда, и у случајевима непоштовања 
изречених заштитних мјера прибјегавати покретању кривичног поступка, односно поступка за 
опозив условне осуде.  
 
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Заштитник  је покренуо поступак по сопственој иницијативи након упознавања са 
садржином текстова објављених у дневним новинама „Дан“ под насловом „Претукли мајку и бабу због 
200€“,  и на порталу „Кафе Дел Монтенегро“/Café del Montenegro/ под насловом „Подгорица: Син са 
дјецом ударао мајку, хтјели да јој отму пензију“. 
 
Исход поступка: Утврђено је да је X.Y. пријавила насиље у породици Управи полиције и Центру за 
социјални рад у Подгорици, први пут 21.05.2015. године, а да је Служба за одрасла и стара лица тог 
Центра тек 04.07.2016. године у поступању по наредној пријави, поднешеној од стране Управе 
полиције, упутила позив за саслушање. Због евидентних пропуста у поступању, неажурности и 
неблаговременог предузимања радњи из својих овлашћења, дата је препорука мултидисциплинарном 
тиму и Центру за социјални рад Подгорица да се донесе План поступања, а прије свега у односу на: 
одређивање конкретних активности које ће се предузети; особе које су укључене, односно које су 
одговорне за (не)испуњење одређених активности (задатака); временски оквир којим се дефинишу 
датуми за почетак и за завршетак активности (задатака); опис поступака и показатеља којима 
особа или служба доказује да су задаци испуњени и достигнути циљеви рада, као и у односу на начине 
и временске рокове за редефинисање плана уколико је то потребно.  
 
2) Опис случаја: Након увида у медијски чланак под насловом “НВО: Убиство Б. која је мајка петоро 
дјеце је пуцањ у правду и систем”, Заштитник је покренуо поступак по сопственој иницијативи ради 
утврђивања околности од значаја за оцјену поступања надлежних државних органа и овлашћених 
установа. 
 
Исход поступка: По окончању испитног поступка, а узимајући у обзир исход случаја, природу 
загарантованог права на живот и обавезу државе да предузме све одговарајуће мјере како би 
заштитила животе особа и отклонила стварну и непосреду опасност по живот, Заштитник је дао 
мишљење поступајућим органима и установама да у свим случајевима гдје постоје основани ризици за 
насиље у породици, предузму све мјере и радње предвиђене Протоколом и међународним уговорима, 
како би се идентификована жртва насиља заштитила и припремила кроз различите врсте психо-
социјалних третмана на самосталан живот и оснажила да сваку сумњу о понављању насиља пријави 
надлежним органима система.117 

 

7.6. Права мањинских народа и других мањинских националних заједница и 
вјерска права 
 
Црна Гора је створила потребне нормативне и институционалне претпоставке за заштиту права 
мањинских народа и других мањинских националних заједница, а ратификовала је и два 
стратешка документа Савјета Европе, Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина118 и 

                                                      
117 Мишљења са Препоруком доступна су на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
118 Указ о проглашењу Закона о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина ("Службени лист 
СРЈ - Међународни уговори", бр. 006/98 од 04.12.1998.) 
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Европску повељу о регионалним и мањинским језицима119, чије одредбе је у значајној мјери 
имплементирала у националне прописе.  
 
Уставом Црне Горе (чл. 79) гарантована су посебна мањинска права ради заштите идентитета, 
односно националне, етничке, културне и вјерске посебности мањинских заједница. Законом о 
мањинским правима и слободама120 и Законом о забрани дискриминације разрађене су начелне 
уставне гаранције и дефинисан начин остварења права мањинских народа и других мањинских 
заједница, на основима недискриминације и једнаких могућности.  
 
Влада Црне Горе је у јулу 2016. године утврдила Предлог Закона о измјенама и допунама Закона 
о мањинским правима и слободама, који се налази у скупштинској процедури, као и Нацрт 
Закона о избору, коришћењу и јавном истицању националних симбола, чије усвајање је, 
Програмом рада Владе, планирано за трећи квартал 2017. године. У циљу оснаживања положаја 
ромске и египћанске мањинске заједнице донијета је Стратегија за социјалну инклузију Рома и 
Египћана у Црној Гори за период 2016. - 2020. године. 
 
Заштитник подсјећа и у овом извјештају да се поједина законска рјешења у овој области морају 
измијенити, усагласити са ставовима Венецијанске комисије, и у потпуности прилагодити 
захтјевима постављеним у Оквирној конвенцији за заштиту националних мањина. Иницијативу за 
реформу законодавства Заштитник је поднио још 2013. године, којом је указано да је неопходно 
преиспитати одредбе о саставу и броју чланова националних савјета по функцији који се бирају 
по аутоматизму, јер овакав начин избора није слободан и непосредан и даје примат 
представницима политичких партија, насупрот примјени општег принципа транспарентности на 
општим, слободним и непосредним изборима у оквиру мањинских народа и других мањинских 
националних заједница. Указано је и на потребу преиспитивања одредби које се односе на Фонд 
за заштиту и остваривање мањинских права, односно преиспитивања статуса, надлежности 
(овлашћења), организације, начина рада и одлучивања, финансирања, контроле рада и других 
питања од значаја за његов рад.  
 
Подсјећамо, иако се Уставом и Законом о мањинским правима и слободама гарантује употреба 
мањинског језика и писма у приватној, јавној и службеној употреби, ради очувања идентитета и 
посебности мањинских народа и других мањинских националних заједница, Заштитник 
напомиње да ниједан надзорни орган није надлежан да прати примјену службене употребе 
мањинских језика, као ни употребе ћириличног писма, у сачињавању службених аката и другим 
облицима комуницирања органа законодавне, извршне и судске гране власти. Начелном 
уставном одредбом прописано је да је службени језик црногорски, а да су у службеној употреби 
српски, босански, албански и хрватски језик, те да су ћирилично и латинично писмо равноправни. 
Оваква одредба захтијева додатну разраду и прецизно дефинисање начина остваривања права 
на службену употребу језика и писма мањинских народа, као и равноправне употребе 
ћириличног и латиничног писма, што се може уредити посебним законом на јединственим и 
цјеловит начин. Ово је и разлог што је Заштитник у 2014. години поднио иницијативу Скупштини 
Црне Горе за доношење Закона о употреби службеног језика и писма и језика и писма у 
службеној употреби, која није прихваћена.  
 
У извјештајној години Заштитник је имао у раду 18 притужби по основи националне или етничке 
припадности. Притужбе су регистроване у сљедећим областима: пензијско- инвалидско 
осигурање (1), у ком предмету је дата препорука; здравствена заштита и здравствено осигурање 

                                                      
119 Указ о проглашењу Закона о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима ("Службени 
лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 018/05 од 23.12.2005.) 
120 "Службени лист Републике Црне Горе", бр. 031/06, 051/06, 038/07, Службени лист Црне Горе", бр. 002/11, 008/11 
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(1), дата је  општа препорука; медији и јавно изражавање (1), странка је упућена на друга правна 
средства заштите; пружање јавних услуга (1), предмет је окончан обуставом због покретања 
судског поступка; поступци пред правосудним органима (1), Заштитник није могао поступати због 
процесних сметњи; поступци пред другим органима јавне власти (1), странка је упућена на друга 
правна средства заштите; ученички и студентски стандард - афирмативна акција по основу 
припадности ромској и египћанској популацији (7), подносиоци упућени на друга правна 
средства/ спроведен поступак посредовања, и др. Додатно, у раду су биле три (3) притужбе 
којима је тражена заштита од дискриминације по основу вјерске припадности. Ни у једном 
предмету није утврђена повреда права на недискриминаторан третман. 
 
У раду по притужбама запажен је проблем недовољног разумијевања института афирмативне 
акције, а његова примјена је проблематична чак и у ситуацијама када у органу у којем се врши 
ангажовање кадра, доступни статистички подаци показују очигледну несразмјеру у 
представљању одређене мањинске заједнице. Заштитник је кроз мишљења подсјећао и указивао 
на законом установљену обавезу старјешина органа у којима се врши запослење да приликом 
избора пријављених кандидата, који задовољавају услове за обављање послова оглашеног 
радног мјеста, посебно воде рачуна о сразмјерној заступљености припадника мањинских народа 
или других мањинских националних заједница. Овом институту дата је и уставна вриједност кроз 
двије посебне одредбе,121 који се, да би резултирао смањењем/укидањем одавно створеног 
неповољног положаја, мора примјењивати појединачним одлукама о заснивању радног односа, 
како се не би сводио на апстрактну гаранцију, што није био циљ, нити је у духу уставне 
гаранције. У сваком случају, ова гаранција се не може споводити укидањем или ограничавањем 
права већ ангажованих службеника, већ мора бити схваћена као процес који даје резултате на 
дужи рок и кроз системска рјешења.     
 
На досљедну примјену позитивних мјера Црна Гора се обавезала ратификујући Оквирну 
конвенцију за заштиту националних мањина, на који начин је мањинским народима и другим 
мањинским националним заједницама гарантовала равноправност пред законом и једнаку 
законску заштиту, али и усвајање и спровођење, гдје је потребно, одговарајућих мјера како би у 
свим областима друштвеног живота припадници националне мањине уживали пуну и стварну 
једнакост. Мјере ради постизања сразмјерне заступљености у јавним службама, органима 
државне власти и локалне самоуправе, и поред тога што су дефинисане законом, не примјењују 
се систематски, досљедно и на основу евиденција о националној припадности запослених у 
јавној администрацији. Увезана координација органа/служби са органом надлежним за 
управљање кадровима који води евиденцију о националној структури запослених, представља 
предуслов за примјену афирмативних мјера и давање предности припадницима националних 
мањина при запошљавању/отпуштању у случају истих услова, а до постизања одговарајуће 
структуре запослених у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације. 
 
У извјештајној години Заштитник се бавио и питањем закашњелих и неисплаћених стипендија 
ромских средњошколаца и студената, на која новчана средства су имали право по основу 
спровођења  мјера афирмативне акције предвиђених Стратегијом за побољшање положаја Рома 
и Египћана у Црној Гори 2012.-2016. Средства за ову намјену била су обезбијеђена од стране 

                                                      
121Припадницима мањинских народа и других мањинских националних заједница јемче се права и слободе која могу 
користити појединачно и у заједници са другима: 
…10) на сразмјерну заступљеност у јавним службама, органима државне власти и локалне самоуправе… (чл. 79) 
Забрањена је свака непосредна или посредна дискриминација, по било ком основу.  
Неће се сматрати дискриминацијом прописи и увођење посебних мјера који су усмјерени на стварање услова за 
остваривање националне, родне и укупне равноправности и заштите лица која су по било ком основу у неједнаком 
положају. Посебне мјере се могу примјењивати само док се не остваре циљеви због којих су предузете. (чл. 8) 
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Министарства за људска и мањинска права, а преусмјерена су невладиној организацији ради 
реализовања програма, која је са корисницима склопила појединачне уговоре о стипендирању. 
 
Како се неисплаћене стипендије нијесу могле везати за дискриминаторно поступање, јер је мјера 
имала за циљ спровођење афирмативне акције по основу припадности ромској и египћанској 
популацији, Заштитник је у оквиру надлежности заштите и праћења остваривања мањинских 
права посредничким дјеловањем указивао на проблем и закашњеле реакције одговорних 
институција. Активно легитимисани су упућени на друга правна средства јер је повреда права 
била предмет приватно-правног уговорног односа (уговори о стипендијама), а по указивању на 
предузимање мјера и радњи ради утврђивања фактичког стања и исплате средстава оштећеним 
корисницима, започет је поступак вансудског рјешавања спора уз посредовање Министарства за 
људска и мањинска права.  
 
Мјерама нове Стратегије за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 2016 - 2020 
подспијешено је инклузивно образовање кроз увођење квота за упис у четворогодишње средње 
школе и установе високог образовања, што је помак у односу на претходни стратешки документ. 
Заштитник очекује да ће у наредном периоду мјере загарантованих мјеста за упис уз додјелу 
стипендија ради снажења ученичког и студентског стандарда допринијети јачању образовних 
капацитета Рома и Египћана и у коначном њиховој укључености у процес креирања јавних 
политика и доношења одлука, нарочито у оним областима које су од суштинског значаја за 
њихову инклузију. 
 
Када су у питању вјерска права и слободе, Уставом Црне Горе утемељен је принцип секуларног 
уређења државе и њене одвојености од вјерских заједница, гарантована је равноправност и 
слобода вјерских заједница у вршењу вјерских обреда и вјерских послова (члан 14), право на 
слободу мисли, савјести и вјероисповијести, право на промјену вјере или увјерења, али и 
слобода сваког да сам или у заједници са другима, јавно и приватно, испољава вјеру или 
увјерење, молитвом, проповиједима, обичајима или обредом. Слобода испољавања вјерских 
увјерења може се ограничити само из разлога неопходних у демократском друштву, и то ради 
заштите живота и здравља људи, јавног реда и мира, и осталих права зајамчених Уставом (члан 
47).  
 
Влада је утврдила Нацрт Закона о слободи вјероисповијести у јулу 2015. године, након чега су 
спроведене јавне расправе на којима је изнијет значајан број примједби и сугестија и дати 
предлози за његове измјене и допуне. Из тог разлога Влада је исти повукла из даље процедуре, 
како би Министарство за људска и мањинска права припремило нови Нацрт Закона о слободи 
вјероисповијести, уважавајући закључке са јавних расправа и примједбе националних савјета. 
Програмом рада Владе за 2017. годину предвиђено је утврђивање Предлога Закона о слободи 
вјероисповијести за четврти квартал.  
 
С тим у вези, Заштитник је више пута указивао на потребу сачињавања свеобухватног и 
квалитетног Предлога Закона о слободи вјероисповијести уз уважавање пуне равноправности 
припадника свих вјерских увјерења и вјерских заједница, гарантујући им вјерска права у складу 
са Уставом Црне Горе и међународним правом. Заштитник очекује да ће нови Закон допринијети 
пуном развоју вјерског плурализма и толеранције, али и аутономији вјерских заједница. 
 
Коначно, крајем 2016.године Заштитник је упознат са проблемом везаним за недостатак 
адекватног простора и дугорочног рјешења за потребе погреба припадника исламске 
вјероисповијести на подручју четири општине– Херцег Нови, Тиват, Котор и Будва. Према оцјени 
вјерских великодостојника, на простору гдје живи већи број припадника исламске вјеросповијести 
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не постоји прикладно мјесто, нити је у склопу већ постојећих до сада нађено рјешење које би 
било у складу са церемонијом сахрањивања припадника ове вјероисповјести, због чега су 
принуђени да тијело транспортују на већу удаљеност и сахране на вјерској основи прилагођен 
начин. Такође, вјерски посленици ове конфесије истичу изузетно коректан међурелигијски однос 
и коректну сарадњу која резултира међусобном помоћи и рјешавањем бројних питања која 
оптерећују грађанство на овом подручју. 
 
Заштитник се у приступу овом предмету позиционирао према упоредној пракси и констатовао да 
је Европска комисија против расизма и нетолеранције Савјета Европе (ЕЦРИ) закључила да 
се у оваквим случајевима ради о изузетно важном и осјетљивом питању за сваку етничку и 
вјерску групу, те сугерисала да државе морају приступити уклањању свих баријера на практичан 
и дјелотворан начин, чиме се испуњава један од значајних елемената поштовања вјерских права 
у заједници122.  У складу са овим, Заштитник налази да се државни и органи локалне самоуправе 
морају много дјелотворније и ажурније укључити у рјешавање овог питања и проблем који траје 
дуже вријеме, што чини моралну и цивилизацијску обавезу сваког мултиконфесионалног и 
мултиетничког друштва и државе, без обзира о којој етничкој и/или вјерској групи се ради.  
 
Примјери: 
 
1) Опис случаја: Притужбу је поднијела X.Y. због дискриминације по основу припадности српској 
националности, у поступку пријема приправника у Основном суду у Бијелом Пољу. 
 
Исход случаја: Заштитник је дао мишљење са препоруком да се поступак пријема у радни однос не 
може вршити арбитрерно, јер није доказана оправданост предности пријема кандидата друге 
националне припадности, у ситуацијама када статистички и други показатељи указују на 
незаступљеност одређене мањинске заједнице. Такође је препоручено да се одлуке о избору темеље 
на јасним и мјерљивим индикаторима квалитета кандидата/киња кроз које се врши поређење са 
другим кандидатима у аналогно истој или сличној правној и чињеничној ситуацији. Препорука је 
упућена и Комисији за жалбе Црне Горе да приликом поступања по жалби којом се указује на неједнак 
третман по основу националне припадности или припадности мањинској групи, узме у обзир уставно 
и законско начело сразмјерне заступљености кандидата у државним органима и другим јавним 
службама.123 
 
2) Опис случаја: Поводом објављеног текста у дневном листу “Дан”, са насловом: “Због 
непосједовања личне документације и неријешеног статуса, Роми траже помоћ Омбудсмана”, 
Заштитник је покренуо поступак по сопственој иницијативи ради испитивања могућности за 
регулисање правног статуса одређеног броја домицилних, али и расељених и интерно расељених 
Рома који су пропустили законски рок за подношење захтјева за регулисање правног статуса. По 
покретању поступка по сопственој иницијативи Заштитнику се обратила НВО “Ромска Нада”, са 
захтјевом за пружање помоћи припадницима ромске популације који немају лична документа и нијесу 
ријешили правни статус.  
 
Исход случаја: Заштитник је успоставио посредничку комуникацију са НВО „Правни центар“, који је 
члан комбинованих биометријских тимова МУП-а Црне Горе, МУП-а Агенције за цивилну регистрацију 
Косова и УНХЦР-а, а који су интензивно пружали правну и практичну помоћ ИРЛ са Косова при 
регулисању њиховог статуса, држављанства, привременог боравка или сталног настањења. Како је 
НВО „Правни центар“ приликом изјашњавања на акте Заштитника исказао потпуну спремност за 
сарадњу са ромским невладиним организацијама и другим субјектима политичког система у циљу 

                                                      
122 Izvještaj i preporuka ECRI Danskoj od 22.05.2012.godine, stav 94; Izvještaj ECRI o Lihtenštajnu od 19.02.2013.godine, 
stav 69; Izvještaj ECRI o Rumuniji od 03,06.2014.godine, stav 164 
123 Мишљење са Препоруком доступно на сајту Заштитника www.ombudsman.co.me 
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превазилажења проблема нерегулисаних правних статуса, то је поступак окончан упућивањем на 
друга средства заштите, за која је у конкретној ситуацији оцијењено да су најефикаснија. Заштитник 
прати поступак прикупљања документације и регулисања правног статуса.  

 

7.6.1. Информације савјета мањинских народа и других мањинских националних 
заједница 
 
За потребе израде овог извјештаја, Заштитник се обратио свим националним савјетима ради 
добијања информација о стању права припадника мањинских народа и других мањинских 
националних заједница у Црној Гори. Кључна запажања приспјелих информација пренијета су у 
овај извјештај, уважавајући аутентичност и изворност садржаја, али и ауторско право 
Заштитника да годишњим извјештајем о раду укаже на суштинске проблеме, евентуална кршења 
права и остварене напретке који су обиљежили годину извјештавања и у битном предочили 
стање у конкретној области.124 
 
Хрватско национално вијеће Црне Горе 
 
У Информацији Хрватског националног вијећа125 наводи се да припадници хрватске националне 
заједнице начелно могу бити задовољни достигнућима у претходној години. Посебно се истиче 
да је хрватски народ препознат Уставом Црне Горе, да је хрватски језик у службеној употреби, да 
се лична документа могу издавати и на хрватском језику, да су заступљени у Скупштини Црне 
Горе преко Хртватске грађанске иницијативе, али и у Влади Црне Горе мјестом министарке и 
мјестом помоћнице министра за људска и мањинска права. На локалном нивоу заступљени су са 
три одборника у Скупштини Општине Тиват, мјестом потпредсједника Опшине, као и са једним 
одборником у Скупштини Општине Котор. Као мањинска национална заједница заступљени су у 
Управном одбору Фонда за заштиту и остваривање мањинских права Црне Горе и у Управном 
одбору Центра за очување културе мањина Црне Горе.   
 
Истичу значај дјеловања већег броја хрватских невладиних удружења, од којих се посебно 
истиче рад Хрватске кровне заједнице „Dux Croatorum“, која је уједно власник и оснивач првог 
електронског медија у Црној Гори- Радија „Dux“, који је протекле године добио фреквенцију на 
националном нивоу. Посебно указују на важност ,,Хрватског гласника“, јединог штампаног медија 
на хрватском језику. 
 
Представници хрватске националне заједнице учествовали су у припреми четири важна нацрта 
закона: Закона о мањинским правима и слободама, Закона о слободи вјероисповијести, Закона о 
избору, употреби и јавном истицању националних симбола, те Закона о образовању и 
васпитању. На иницијативу Министарства просвјете Црне Горе, укључили су се у пројекат 
припреме наставног садржаја из историје, традиције, културе и књижевности мањинских народа 
у Црној Гори који би били уврштени у уџбенике редовне наставе у основним и средњим школама. 
Преко својих представника, укључивали су се у састанке Савјета РТЦГ-а, који се бавио и 
питањем оснивања редакције на осталим мањинским језицима, као и могућностима 
представљања мањинских заједница кроз програме електронских медија.    
 
 
 
 
 

                                                      
124  Извјештаји савјета су наведени по редосљеду приспјећа 
125 Информација од 19.01.2017. године  
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Национални савјет Рома 
 
У Информацији Националног савјета Рома126 наводи се да државни органи предузимају 
одређене мјере и радње у циљу побољшања положаја Рома у Црној Гори. Истичу позитивне 
резултате у области образовања, чему у прилог иде пораст броја дјеце укључене у редовно 
школско образовање, као и броја средњошколаца и уписаних на Универзитет Црне Горе. Савјет 
запажа да су за реализацију Стратегије за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 
одвајана значајна средства.  
 
Међутим, истичу незадовољство стањем ромске и египћанске популације у области становања, 
запошљавања, регулисања правног статуса, подсјећајући да многи Роми и даље живе у 
нехигијенским условима, често без струје и воде, на локацијама изван ока јавности. Наводе да, 
иако је Стратегија о побољшању положаја Рома предвиђена за домицилне Роме, сва средства 
бивају усмјерена на рјешавање стамбеног питања расељених лица. 
 
По питању запошљавања припадника ромске популације Савјет истиче да није евидентиран 
напредак, јер припадници ове мањинске заједнице доминантно раде у комуналном сектору, 
одржавају хигијену, сакупљају секундарне сировине и обављају тешке физичке послове. Наводе 
да је у органима државне управе запослено свега неколико Рома, док у органима локалне управе 
ромска заједница још увијек нема својих представника. Извјештајем се посебно указује на 
неопходност вршења квалитетног и свеобухватног мониторинга о реализацији Стратегије за 
побољшање положаја Рома и Египћана, јер је стечен утисак да се финансијска средства која 
Влада одваја за реализацију њених циљева, углавном усмјеравају према расељеним Ромима, 
док су домицилни Роми занемарени. Коначно, Савјет понавља захтјев да се ромској мањинској 
заједници по систему афирмативне акције обезбиједи правни механизам за аутентичну 
заступљеност у Скупштини Црне Горе, кроз модел загарантованих мандата. 
 
Национални савјет Албанаца у Црној Гори 
 
Према Информацији Националног Савјета Албанаца у Црној Гори127 у 2016. години је остварена 
сарадња са појединим држаним органима Црне Горе (Министарство за људска и мањинска 
права, Министарство просвјете, Министарство вањских послова и европских интеграција), усљед 
које је, између осталог, Савјет делегирао свог представника у Радној групи за образовање на 
албанском језику, формиране од Министарства просвјете с циљем отклањања грешки у 
школским програмима и уџбеницима на албанском језику. У вези са ангажовањем у радној групи, 
сачињен је предлог и закључци који су упућени министру просвјете. 
  
Савјет је делегирао свог представника у Одбор за сарадњу са дијаспором и представнике у 
Комисији за програмске садржаје на мањинским језицима РТЦГ-а. Представници Савјета су 
учествовали у радним групама, комисијама, округлим столовима и конференцијама које су се 
бавиле статусом Албанаца у Црној Гори. Успостављена је сарадња и са појединим државним 
органима Албаније и Косова, као што су: Министарство просвјете и спорта Републике Албаније, 
Министарство образовања, науке и технологије Републике Косова, а у вези са квотама за упис 
албанских кандидата из Црне Горе на универзитетима Албаније и Косова и информисањем 
заинтересованих кандидата о процедурама и роковима уписа. Такође, успостављена је сарадња 
са Министарством рада и социјалне заштите Републике Косова, а у вези реализације 
међудржавног споразума о пензијама, који је од великог значаја за Албанце у Црној Гори који су 
дуго година радили на Косову. Такође је истакнуто да Савјет у континуитету посредује у поступку 
                                                      
126 Информација од 20.01.2017. године  
127 Информација бр. 12/17 од 10.02.2017. године 
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признавања диплома албанских студената из Црне Горе који су дипломирали на универзитетима 
Републике Албаније и Републике Косова. 
 
Савјет је реаговао поводом напада на албанску националну заставу, осуђујући овај акт, али је 
реаговао и на кажњавање држављанина Републике Албаније који је кажњен од стране полиције 
јер је на свом аутомобилу имао исцртану албанску националну заставу, због чега је тражено 
брисање члана Закона о јавном реду и миру који омогућава надлежним органима да казне лица 
због истицања симбола друге државе или вербалне пропаганде.     
 
Српски национални савјет 
 
У Информацији Српског националног савјета128 истакнуто је да су у 2016. години остварени 
значајни резултати на пољу очувања и унапрјеђења националног, културног,  језичког и вјерског 
идентитета овог мањинског народа. У вези са тим наводе да су аплицирани пројекти заживјели, 
да су српске електронске новине постале један од најчитанијих електронских медија у Црној 
Гори, на ком порталу су похрањена готова сва издања Књижевне задруге. Поред српског радија 
и дневних новина, српска телевизија се може пратити на кабловским оператерима Екстра ТВ и 
Мтел. Међутим, Савјет је указао на дискриминацију српских медија у случају нових кабловског 
оператера који су без икаквог образложења престали са емитовањем програма Српске 
телевизије.   
 
Истичу да је настављена продукција часописа ”Српске новине’’, који излази једном мјесечно и 
садржи најзначајније информације из Црне Горе, региона и свијета, али и да је Књижевна 
задруга Српског националног савјета наставила са издавачком дјелатношћу, чији квалитет је 
потврђен наградама на подгоричком, новосадском и београдском сајму. Посебно се истиче 
признање од стране Удружења књижевника Црне Горе ‘’Немањин жиг’’, које је по први пут 
додијељено за изузетни допринос Књижевне задруге која је штампала више од 130 наслова 
члановима Удружења књижевника Црне Горе.  
 
Посебно наглашавају да је Српски национални савјет на препознатљив начин обиљежио 
божићне свечаности, стогодишњицу Мојковачке битке, светосавске и сретењске свечаности, али 
и да је успостављена сарадња са културним и националним организацијама Срба из региона у 
циљу унапређења квалитета књижевног, умјетничког и образовног рада. Додијељен је значајан 
број појединачних помоћи најбољим ученицима и студентима српске националности ради 
настављања школовања, као и средства материјално угроженим.  
 
Но, и поред остварених достигнућа, Српски национални савјет сматра да се положај српског 
народа у Црној Гори није озбиљније поправио. У вези са тим истичу да у државним 
институцијама Црне Горе нема припадника српске националности, а да су званични подаци о 
заступљености Срба нетачни. Сматрају да јавно декларисани Срби немају могућност да 
планирају своју будућност у Црној Гори. Српски национални савјет је раскинуо споразум о 
сарадњи са Управом за кадрове Црне Горе, којим се тежило постизање равномјерне 
заступљености представника националних заједница у државној управи. Савјет указује да се 
путем медија и доношењем нових законских рјешења покушава смањити утицај Српске 
православне цркве на православни народ у Црној Гори. Посебно изражава забринутост због 
изопштавања Уставом гарантоване равноправности ћириличног писма из државног и 
административног комуницирања и тврди да су у образовим програмима елиминисани садржаји 
везани за српску књижевност и историју.   

                                                      
128 Информација бр. 13-02/17 од 13.02.2017. године  
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Бошњачки Савјет у Црној Гори 
 
У Информацији Бошњачког савјета у Црној Гори129 истиче се да се положај Бошњака у Црној 
Гори у последњих десетак година поправља, али да стање још увијек није задоваљајуће. 
Забринутост  изражавају у односу на чињеницу да највише Бошњака живи на сјеверу Црне Горе 
који је, због лоших економских услова, изразито неразвијенији у односу на остала подручја Црне 
Горе, а што за посљедицу има константне миграције становништва према земљама западне 
Европе. 
 
Савјет сматра да треба унаприједити примјену материјалних прописа који уређују права 
мањинских народа, али сугерише на идентификацију и мијењање законских одредби које нијесу 
заживјеле или су превазиђене, како би се нормативно правна регулатива прилагодила 
друштвеној реалности. 
 
Као примјер лошег односа према националним савјетима истичу игнорисање ставова и 
приједлога током јавне расправе о Закону о националним симболима и измјенама и допунама 
Закона о мањинским правима и слободама. Тврде да је присуство Бошњака на руководећим 
мјестима забрињавајуће ниско, а да образовању треба посветити посебну пажњу, у којој области 
налазе недосљедности у примјени законских норми. У вези са тим, Бошњачки савјет је, у 
сарадњи са Фондом за мањине, реализовао пројекат о босанском језику, округли сто и едукацију 
наставника и професора, када су усвојени закључци: да се оснује Катедра за босански језик; да 
се напише стандардизован план и програм за босански језик; да се припреми и реализује писање 
новог правописа и граматике; да се припрема увођење изборног предмета Босански језик са 
елементима националне културе, као и да се оснује Бошњачка национална библиотека.  
 
Савјет истиче незадовољство програмском и уређивачком политиком РТЦГ- а, сматрајући да 
није посвећено довољно времена промоцији културе, традиције, обичаја, споменика културе и 
других садржаја који промовишу Бошњаке у Црној Гори. Сугеришу да је потребно формирати 
редакцију на босанском језику, те да се изврши пријем приправника из реда мањинских народа, 
како би се школовали и оспособљавали за рад у јавном сервису, са посједовањем знања за 
посебне области. Савјет наводи да се у претходном периоду готово ништа није урадило на 
афирмацији употребе матерњег језика, као врло значајног аспекта у остваривању права мање 
бројних народа. Коначно указују на мањак финансијских средстава, али и на потребу знатно веће 
помоћи од државе, ради успостављања тјешње сарадње са дијаспором и њене едукације из 
области културе, традиције, обичаја, историје и језика. 
 
Савјет Муслиманског народа Црне Горе 
 
У Информацији Савјета Муслиманског народа Црне Горе130 наводи се да је овај Савјет и у 2016. 
години унапрјеђивао и штитио посебна права припадника муслиманског народа Црне Горе, 
афирмишући њихов културни и национални идентитет, промовишући и доприносећи 
мултикултуралном и мултиетничком карактеру Црне Горе.  
 
Од кључних активности, наводи се да је Савјет одржао двије редовне сједнице и три сједнице 
Извршног одбора. На првој сједници одржаној 27.03. усвојен је Извјештај о раду за 2015. годину, 
Финансијски извјештај за 2015. годину, Приједлог плана и програма рада за 2016. годину и 
Приједлог финансијског плана за 2016. годину. На другој сједници одржаној 24.12. усвојен је 
Извјештај о раду између два састанка и Приједлог програма рада за 2017. годину.  
                                                      
129 Информација од 15.02.2017. године 
130 Информација од 24.03.2017. године  
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Даље је наведено да су представници Савјета одржали неколико састанака са представницима 
Министарства за људска и мањинска права у Влади Црне Горе и исказали пуну кооперативност и 
заинтересованост око питања везаних за доношење новог Закона о мањинским правима и 
слободама. Савјет је активно укључен у рад Савјета за дијаспору Црне Горе, а својим 
донацијама је помогао социјално угроженим појединцима и породицама из реда муслиманског 
народа Црне Горе, као и успјешним студентима.  
 
Савјет изражава незадовољство што у Скупштини Црне Горе нема свог изворног представника, 
односно изворне политичке партије, али и што у Фонду за заштиту и остваривање мањинских 
права Црне Горе нема нити једног запосленог Муслимана. Такође, изражено је незадовољство 
због прекрајања историјских чињеница у црногорским уџбеницима и преименовања Муслимана у 
Бошњаке, на шта указују да се убудуће води рачуна. Савјет посебно инсистира да се ријеши 
проблем инфраструктурних услова образовних установа на територији Црне Горе гдје 
Муслимани представљају већинско становништво (Мркојевићи у општини Бар и школа у 
Печурицама). У вези са незадовољавајућим условима образовних установа, наводи се да 
ученици немају простор за обављање културно- забавних и спортских активности, те да је због 
лоших инфраструктурних услова архивска и библиотечка грађа изложена пропадању. Коначно, 
Савјет инсистира да се приведе крају рад на путној инфраструктури кроз Мркојевиће, који 
представља главну дионицу пута којом годишње прође на стотине хиљада возила на правцу 
Бар- Скадар, на ком дијелу је већинско муслиманско становништво.  
 

7.6.2. Расељена и интерно расељена лица 
 
Трајно рјешавање правног статуса расељених лица из бивших југословенских република и 
интерно расељених лица са Косова која бораве у Црној Гори омогућено је признавањем права на 
стално настањење или привремени боравак, кроз доношење Закона о допунама Закона о 
странцима, који је ступио на снагу 7. новембра 2009. године. Рок за подношење захтјева за 
регулисање статуса, прописан овим законом, био је двије године, односно до 07.11.2011. године. 
Одговарајући на потребу регулисања правног статуса не малог броја оних који то нијесу учинили 
у назначеном периоду, крајњи рок у којем су интерно расељена лица са Косова могла поднијети 
захтјев за одобравање сталног настањења и привременог боравка до три године, продужен је до 
31.12.2014. године.  
 
Расељена/интерно расељена лица да би могла остварити право на стално настањење дужна су 
да прибаве од државе поријекла и надлежном органу у Црној Гори приложе пасош, извод из 
регистра рођених и увјерење о држављанству. Ова документа су неопходна, поред осталог, и за 
утврђивање идентитета, јер је њихово евидентирање приликом доласка у Црну Гору претежно 
обављано на основу усмене изјаве лица, због чега је постојао ризик да дође до замјене 
идентитета, односно приказивања лажног идентитета лица. Овим лицима се у поступку по 
рјешавању захтјева не тражи доказ о средствима за издржавање, смјештају и здравственом 
осигурању. 
 
Добијањем статуса стално настањеног странца, расељено лице, поред осталог, има право на 
личну карту за странце, као лични идентификациони документ, којим се доказује његов 
идентитет и статус странца са сталним настањењем у Црној Гори. 
 
Расељеним и интерно расељеним лицима, добијањем статуса странца са сталним настањењем, 
омогућава се интеграција у црногорско друштво, остваривање права на рад и запошљавање, 
образовање, стручно усавршавање, признавање диплома и сертификата, социјална помоћ, 



 
191 

здравствено и пензијско осигурање, пореске олакшице, приступ тржишту рада и услуга, слобода 
удруживања, повезивања и чланства у организацијама које заступају интересе радника или 
послодаваца.  
 
Иако су обезбијеђене олакшане процедуре и приступ правима, укључујући и вишеструко 
смањење административних такси, регистрована су лица која су имала потешкоће у матичним 
државама, у поступку прибављања тражених докумената. 
 
Нови Закон о странцима131 не третира питања расељених и интерно расељених лица, изузев 
што је прописано да ће се поступци започети прије почетка примјене новог Закона окончати по 
претходном Закону о странцима („Службени лист Црне Горе“, бр. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 
и 61/13). 
 
Сва лица која нијесу искористила право да поднесу захтјев за регулисање сталног настањења и 
привременог боравка до три године, од 01.01.2015. године незаконито бораве у Црној Гори. 
 
Према Информацији Директората за управне унутрашње послове Министарства унутрашњих 
послова132, у периоду од 07.11.2009. године закључно са 31.12.2016. године, расељена лица и 
интерно расељена лица су поднијела укупно 14.243 захтјева за одобравање сталног настањења 
и привременог боравка до три године. Од овог броја ријешено је 13.614 захтјева, док је по 629 
захтјева поступак у току.  
 
Од укупног броја захтјева, расељена лица су поднијела 4.696 захтјева за одобравање сталног 
настањења, од чега је ријешено 4.622 захтјева, док је по 74 захтјева поступак у току. Интерно 
расељена лица поднијела су 8.104 захтјева за одобравање сталног настањења, од чега је 
ријешено 7.554 захтјева, док је по 550 захтјева поступак у току. Расељена лица су поднијела 299 
захтјева за одобравање привременог боравка до три године, од чега је ријешено 296 захтјева, 
док је по три (3) захтјева поступак у току. Интерно расељена лица поднијела су 1.144 захтјева за 
одобравање привременог боравка до три године, од чега је ријешено 1.142 захтјева, док је по 
два (2) захтјева поступак у току. 
 
Министарство унутрашњих послова, Министарство рада и социјалног старања и Високи 
комесаријат Уједињених нација за избјеглице (УНХЦР), потписали су 06.03.2014. године 
Меморандум о сарадњи и утврдили сет мјера које треба предузети како би се пружила помоћ при 
подношењу захтјева за рјешавање статуса РЛ и ИРЛ који живе у Црној Гори. Меморандумом је 
формиран Оперативни тим, који је континуирано пратио стање и предузимао одговарајуће мјере. 
 
Комбиновани мобилни биометријски тимови МУП-а Црне Горе, МУП-а Агенције за цивилну 
регистрацију Косова, УНХЦР и НВО „Правни Центар“ интензивно су пружали правну и практичну 
помоћ интерно расљенима са Косова, која од краја 90-тих бораве у Црној Гори.  
 
Према истој Информацији Директората за управне унутрашње послове, на састанку чланова 
комбинованих биометријских мобилних тимова одржаном 21. септембра 2016. године 
анализирани су резултати рада у периоду од друге половине 2014. до 21. септембра 2016. 
године, (третирано укупно 1.339 лица ) и утврђено следеће: 
 
867 лица је добило документ Косова (завршени случајеви); за 132 лица су спремна документа; 35 
лица је у процедури код надлежних органа Косова;  58 лица је у фази интервјуа и отворених 
                                                      
131 „Службени лист Црне Горе“, бр. 56/14, 28/15 и 16/16 
132 Њихов акт бр. 050/17-1452/2 од 17.01.2017. године 
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процедура; 69 лица има специфичан статус у Црној Гори (ова лица су рођена у Црној Гори а 
нијесу уписана у  регистре рођених/уписана су са нетачним подацима/налазе се у судској 
процедури); 16 лица има специфичан статус на Косову (ова лица су рођена на Косову а нијесу 
уписана у  регистре рођених/уписана су са нетачним подацима/налазе се у судској процедури); 
51 лице је са некомплетном документацијом (ова лица се појављују на интервјуе али не могу да 
прибаве документа); 109 лица представљају тзв. пасивне случајеве (ова лица се налазе на 
списку и на листама али се не појављују на интервјуе и не постоје о њима било какве 
информације), и за 25 лица треба прибавити документацију у Црној Гори, да би извршила упис 
на Косову. 
 
Активности комбинованих мобилних биометријских тимова МУП-а Црне Горе, МУП-а-Агенције за 
цивилну регистрацију Косова, УНХЦР и НВО „Правни центар“ наставиће се и у наредном 
периоду, односно током 2017. године како би се пружила потребна правна и практична помоћ 
ИРЛ са Косова која од краја 90-тих бораве у Црној Гори. Такође, УНХЦР континуирано пружа 
подршку лицима која желе да регулишу свој статус у Црној Гори, кроз прибављање 
документације, подизање јавне свијести, организовање јавних кампањи, и на друге начине. 
 
Према Информацији Управе за збрињавање избјеглица133 у Црној Гори је 1.213 лица са статусом 
интерно расељених. Највише интерно расељених лица са Косова је из Пећи (343), Дечана (244) 
и Ђаковице (170). Од укупног броја ИРЛ, највише их има у Подгорици, 676 или 55,73%, а затим у 
Беранама, 196 или 15,66%. Према националној структури ИРЛ у Црној Гори, 292 лица, или 24% 
су Црногорци, 168 лица или 13% су Срби, 681 лице или 56,14% су Роми и Египћани, 36 лица или 
2,96% су Муслимани и Бошњаци, и 19 лица или 1,6% су Албанци. 
 
Према истој Информацији Управе за збрињавање избјеглица у првој половини 1999. години у 
Црној Гори је боравило око 130.000 расељених и интерно расељених лица, а за протеклих 16 
година број лица ове популације је промијењен кроз разне могућности које су биле на 
располагању. Значајан број је искористио могућност повратка, што је посебно било изражено у 
другој половини 1999. године, након потписивања документа о обустави ратних сукоба на 
територији Косова. Повратак лица је стално отворена могућност за све који изразе спремност за 
такво рјешење и уколико постоје безбједносни услови повратка. Одлазак у треће земље као 
трајно рјешење се реализовао према критеријумима које су установиле земље које су 
прихватиле ова лица, посебно земље западне Европе, САД-а, Аустралије и Канаде. 
 
Лица која су остварила право на црногорско држављанство су трајно правно дефинисала свој 
боравак у Црној Гори. Лица са статусом странца са сталним настањењем су правно изједначена 
са грађанима Црне Горе, осим што немају црногорски пасош и не могу остварити право гласа. 
Имају изједначена права са грађанима Црне Горе у образовању, запошљавању, праву на 
примарну и секундарну здравствену заштиту, праву на правну заштиту, право избора мјеста 
становања, право на социјалну и дјечју заштиту и сва остала права која су на располагању 
грађанима Црне Горе. 
 
Једно од значајнијих услова интеграције, поред дефинисања правног статуса, представља и 
квалитетно рјешавање стамбених питања. У том смислу континуирано се улажу напори за 
рјешавање стамбених проблема, са постигнутим видним резултатима. У рјешавању проблема 
становања укључене су локалне заједнице кроз обезбјеђење локације и инфраструктуре, 
међународне организације и донаторска средства међународне заједнице. У току је изградња 
неколико објеката за становање и социјално збрињавање угрожених лица у више општина из 

                                                      
133 Њихов акт бр. 0201-18/1 од 24.01.2017. године 
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ИПА средстава и средстава Регионалног програма стамбеног збрињавања расељених и интерно 
расељених лица (Подгорица, Беране, Пљевља, Никшић ). 
 

7.6.3. Азил и миграције 
 
Систем азила134 нормативно је уређен у Црној Гори усвајањем Закона о азилу135, којим су 
прописани принципи, услови и поступак за давање азила, признавање статуса избјеглице и 
одобравање додатне и привремене заштите. Због свог положаја на тзв. "балканској рути", Црна 
Гора се од 2011. године нашла на удару појачаних мјешовитих миграцијских токова, а већина 
тражилаца азила долазила је из Сирије, Ирака, Авганистана, Еритреје и Сомалије. 
 
Од 01.01.2018. године примјењиваће се нови Закон о међународној и привременој заштити 
странаца136, до када ће важити постојећи Закон о азилу. Новим Законом прописана су начела, 
услови и поступак за одобравање међународне и привремене заштите странца који тражи 
међународну заштиту, права и обавезе странца који тражи међународну заштиту, азиланта, 
странца под супсидијарном заштитом, странца под привременом заштитом, као и услови и 
поступак за поништење и престанак азила, супсидијарне и привремене заштите. 
 
У првом периоду миграционих кретања која су захватила Црну Гору, функционалност система 
азила била је угрожена недостатком специјализованих људских ресурса и техничких капацитета, 
као и посебних механизама за локалну интеграцију лица са статусом избјеглице. Проблем 
могућег несналажења био је изазван и додатном потребом за јачањем капацитета за смјештај, 
заштиту и рехабилитацију угрожених категорија миграната (малољетника без пратње, 
самохраних мајки, особа са инвалидитетом, жртава тортуре и трговине људима). Адекватну 
заштиту и збрињавање додатно је отежавала и чињеница да је трговина људима чест пратилац 
миграционих процеса, посебно у земљама у политичкој и економској транзицији, било да се 
појављују као земље поријекла и транзита жртава или као земље дестинације. Тражиоци азила 
најчешће су доживљавали Црну Гору као земљу транзита, јер је њихова крајња дестинација била 
нека од земаља западне Европе. 
 
Дирекција за азил је у највећем броју случајева (око 99%) доносила закључке о обустави 
поступка, што је, уз недовољно развијене капацитете за интеграцију, утицало на низак проценат 
одобрених заштита у односу на укупан број поднијетих захтјева за азил, на који податак је 
указивала и Европска комисија у извјештајима о напретку за Црну Гору.  
 
Црна Гора спада у ред држава са високом стопом тражилаца азила у односу на број становника, 
што потврђују подаци да је у 2011. години примљено 239 захтјева за одобравање азила, у 2012. 
години 1529 захтјева, у 2013. години 3554 захтјева, у 2014. години 2312 захтјева, у 2015. години 
1611, док је према постојећим подацима током 2016. године примљено свега 355 захтјева за 
одобравање азила, који податак се мора посматрати у контексту значајно смањеног прилива 
миграната. Од наведеног броја захтјева за претходну годину, 12 лица је добило статус 
избјеглице, а 11 лица додатну заштиту. На снази су 24 одобрене заштите, од чега 15 статуса 
избјеглице и девет (9) додатних заштита. Статус избјеглице добило је шест (6) миграната из 

                                                      
134 Азил представља заштиту коју нека држава пружа појединцу који тражи уточиште на њеној територији или на 
мјесту ван њене територије које је под контролом органа те државе. Азил се може дати индивидуалном лицу које је 
било принуђено да напусти земљу или је принудно изгнано из ње, а може бити дат и колективној групи која је у својој 
земљи изложена прогону на вјерској, расној или политичкој основи. 
135 Закон о азилу ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 045/06, Службени лист Црне Горе", бр. 073/10, 040/11) 
136 "Службени лист Црне Горе", бр. 002/17  
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Јемена, два (2) мигранта из Сирије и седам (7) миграната из Кубе, док су додатну заштиту 
добила четири (4) мигранта из Јемена, један (1) мигрант из Бјелорусије, један (1) мигрант из 
Марока, два (2) мигранта из Украјине и један (1) мигрант из Гане.  
 

7.7. Активности на промоцији људских права и јачању кадровских капацитета 
сектора за заштиту од дискриминације 
 
Током 2016. године институција Заштитника се посвећено бавила активностима на промоцији 
људских права и основних слобода, у оквирима својих буџетских могућности и финансијских 
средстава опредијељених у ове сврхе. Фокус активности може се подијелити на учешће у 
међународним конференцијама, остваривање сарадње са организацијама цивилног друштва, 
залагање за права маргинализованих група, обраћање путем саопштења за јавност, реаговања 
на кршења људских права и слобода, и у вези са тим на медијску видљивост Институције у циљу 
јачања њене препознатљивости и подизања свијести о стању људских права у Црној Гори.  
 
У извјештајној години, а у склопу планираних активности ради промоције једнакости, институција 
Заштитника је организовала конференцију “Закон, политика, друштво и дискриминација”, уз 
финансијску и организациону подршку Фондације Конрад Аденауер из Њемачке, Организације за 
европску безбједност и сарадњу и Савјета Европе. Конференција је имала за циљ да отвори и 
подстакне на широку друштвену кампању у борби против свих облика дискриминације. У ту сврху 
расправљано је о најважнијим питањима која детерминишу ову област, уз коришћење 
различитих искустава која у свом раду стичу државни органи, цивилни сектор и друге институције 
које се баве заштитом од дискриминације.  
 
У марту 2016. године обиљежен је почетак рада на пројекту Подршка националним 
институцијама у превенцији дискриминације (ПРЕДИМ), чији су корисници институција 
Заштитника, Министарство правде, Министарство за људска и мањинска права и Центар за 
обуку у судству и државном тужилаштву. ПРЕДИМ је својеврсни наставак успјешно реализованог 
„SOCCER“ пројекта, који финансира Европска унија, а имплементира Савјет Европе. Пројектом је 
предвиђено ангажовање експерата у области људских права и антидискриминације, као и 
одржавање тренинга укључујући и стратешко планирање. Спровођење пројекта засновано је на 
комбинацији конкретних активности прилагођених потребама партнера на пројекту, које укључују 
пружање директне експертске помоћи приликом израде стратешких и нормативних докумената, 
интерних организационих смјерница, као и комуникационих стратегија. 
 
Реализација активности предвиђених ПРЕДИМ пројектом омогућила је представницима/ама 
институције Заштитника и Министарства за људска и мањинска права да посјете тијела Савјета 
Европе и Европски суд за људска права у Стразбуру. Посјета је имала за циљ да на непосредан 
начин помогне администрацији двију институција у стицању нових искустава ради заштите 
грађана од дискриминације. Учесници/це ове иницијативе имали су прилику да посјете тијела 
која се баве заштитом различитих категорија од дискрминације и нетолеранције, а било је 
обезбијеђено и присуство засиједању Велике пороте Европског суда за људска права.  
 
Делегација словеначког Варуха (Омбудсмана) боравила је 25. и 26. маја у посјети институцији 
Заштитника, с циљем преношења и размјене искустава за готово све области и секторе рада. 
Посјета је такође организована захваљујући пројекту Подршка националним институцијама у 
превенцији дискриминације (ПРЕДИМ).  
 
Посебно значајна активност, којом је реализован дио ПРЕДИМ пројекта, обезбиједила је учешће 
замјеника и савјетника који се баве пословима заштите од дискриминације, мањинским правима 
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и родном равноправношћу на семинару посвећеном анализи усклађености националног 
законодавства са европским антидискриминационим стандардима (директивама ЕУ и 
јуриспруденцијом Европског суда за људска права и Суда правде ЕУ). Семинар је одржан од 27. 
до 29. јула у Колашину, а стручну помоћ дала је међународна ескперткиња и проф. др Невена 
Петрушић, бивша Повјереница за равноправност Републике Србије.  
 
У оквиру истоименог пројекта консултаткиња Савјета Европе др Дагмара Рајска је приредила 
првих пет публикација о најчешћим облицима дискриминације у Црној Гори, које су одабране у 
сарадњи са институцијом Заштитника и засноване на стратешким предметима у којима је 
примјена међународних стандарда била окосница њиховог рјешавања. Фокус публикација 
базиран је на стандардима у антидискриминацији, односно областима политичких права, 
запошљавања, родне равноправности, сексуалне оријентације и права особа са инвалидитетом, 
а њихов основ чини пракса Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније.  
 
Учешћа на скуповима, конференцијама и семинарима на међународном нивоу у највећем броју 
случајева финансирана су од стране организатора скупа, на којима су представници Институције 
имали своје реферате, активно учествовали и доприносили креирању заједничких предлога за 
унапређење улоге тијела за једнакост на политике националних држава. Присуством на 
скуповима који су окупљали референтне представнике тијела за једнакост на нивоу земаља 
чланица Европске уније и Савјета Европе и кроз непосредан приступ публикацијама и 
документима, значајно су ојачани капацитети службеника ангажованих у раду по притужбама, 
унапријеђено је познавање међународних стандарда у области људских права и анти-
дискриминације, али и примјенљивост праксе међународних судова и надзорних тијела.  
 
Подсјећамо да је институција Заштитника октобра мјесеца 2015. године постала пуноправна 
чланица Европске мреже тијела за једнакост, која окупља институције за једнакост из 33 
европске државе. Чланством у ову реномирану асоцијацију обезбијеђено је континуирано 
присуство у европском институционалном окружењу у којем се креирају и анализирају стандарди 
анти-дискриминације, са циљем подршке европским и националним институцијама у 
остваривању њихових функција. 
 
По учлањењу у  Мрежу тијела за једнакост услиједио је позив за учешће на конференцији 
„Приступачност и прилагођавање у разумном року”, одржаној 04. и 05. априла 2016. године у 
Бечу. Фокус конференције био је на представљању дјелокруга рада тијела за једнакост и 
њихових могућности у унапређењу поштовања концепта приступачности и разумног 
прилагођавања потребама особа са инвалидитетом. Закључено је да рад тијела за једнакост 
даје најефикасније резултате у сарадњи са послодавцима, пружаоцима услуга и другим 
актерима у областима од кључног значаја за живот и рад особа са инвалидитетом.  
 
Представник институције Заштитника је присуствовао конференцији “Јачање и ефикасност 
европске легислативе у вези једнаког поступања“, такође у организацији Европске мреже тијела 
за једнакост.  Конференција је одржана у Бриселу од 15. до 17.  јуна 2016. године. На поменутом 
догађају разговарало се о искуствима тијела за равноправност и других заинтересованих актера 
у примјени европских анти-дискриминаторних стандарда, односно европским законодавним 
инструментима који су пренешени на правне системе држава чланица Европске уније и Савјета 
Европе.  
 
Настављајући са активностима на промоцији и заштити права припадника ромске популације 
савјетница Заштитника је учествовала на конференцији вођеној на тему "Дискриминација Рома у 
образовању - Улога тијела за једнакост”у организацији Европске мреже тијела за једнакост и 
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ЕРИО канцеларије. Конференција је одржана 13. октобра 2016. године у Бриселу, а фокус 
расправе тицао се инклузивног образовања и јачања образовних капацитета ове популације као 
неопходног услова за учешће у токове друштвеног дјеловања и одлучивања. 
 
На позив Европске комисије против расизма и нетолеранције, Замјеник Заштитника учествовао 
је на скупу тијела за једнакост европских држава. Тема скупа, који је одржан у Стразбуру 26. и 
27. маја 2016. године, односила се на “Савјетодавну улогу специјализованих националних тијела 
у односу према законодавној и извршној власти и другим доносиоцима одлука”. Овом приликом 
дефинисани су циљеви, стратегије, средства и мјере које требају предузимати тијела за 
једнакост у подршци националним институцијама када доносе одлуке из своје надлежности.  
 
Значај институције Заштитника признат је и кроз избор замјеника Заштитника за област анти-
дискриминације за члана Бироа - извршног тијела Европске комисије против расизма и 
нетолеранције . Замјеник је по други пут заредом изабран на сједници одржаној 12. децембра 
2016. године, са мандатом од двије године. Подсјећамо, Европска комисија против расизма и 
нетолеранције је надзорно тијело Савјета Европе са најширим мандатом, којем је повјерен 
задатак борбе против расизма, расне дискриминације, ксенофобије, антисемитизма, 
нетолеранције и хомофобије из перспективе заштите људских права, стандарда Европске 
конвенције о људским правима, додатних протокола и других инструмената Савјета Европе.  
 
У циљу јачања регионалних међуинституционалних односа, представник институције Заштитника 
је, заједно са представницима тијела за једнакост југоисточне Европе, потписао Изјаву о 
сарадњи којом су се потписници обавезали на посвећеност заједничком раду на заштити и 
афирмацији принципа равноправности, забрани дискриминације, остваривању принципа 
једнаких могућности и толеранције. Догађај је уприличен на конференцији „Први регионални 
форум тијела за равноправност југоисточне Европе“, одржаној поводом Међународног дана 
толеранције у Београду.  
 
Савјетнице Заштитника су на регионалној конференцији „Правна заштита од дискриминације у 
Југоисточној Европи“ представиле Извјештај за Црну Гору - “Резултати правне заштите од 
дискриминације за период од 2011. до 2015. године”. Ова активност је произашла из активног 
учешћа у изради истоименог извјештаја, нарочито у оним дјеловима гдје је представљен рад 
Заштитника, његове надлежности, подаци о броју и природи предмета по притужбама, стање 
људских права и резултати расположивих механизама заштите од дискриминације.   
 
У склопу активности намијењених јачању познавања међународних стандарда и праксе, 
институцију Заштитника посјетио је судија Европског суда за људска права, Небојша Вучинић и 
одржао предавање савјетницима/ама из свих сектора Институције, у циљу преношења знања и 
искуства о поступању Суда. Теме разговора, између осталих, односиле су се на примјену 
стандарда Европске конвенције, процедуре пред Судом, рокове за суђење у разумном року, али 
и на случајеве добро утврђене судске праксе. Такође је уприличена посјета америчког адвоката 
специјализованог за права особа са инвалидитетом, којом приликом је одржао предавање о 
искуствима америчког друштва у вези са остваривањем права ОСИ, са посебним акцентом на 
инклузивно образовање и директан рад са ОСИ.  
 
Посвећујући дужну пажњу снажењу кадровских капацитета представници/це Заштитника 
учествовали/ле су на дводневном семинару, одржаном 10-12. новембра 2016. године, у оквиру 
ХЕЛП-ових обука за предаваче. Обука је имала за циљ да створи групу ХЕЛП-ових 
сертификованих предавача који ће се упознати са ХЕЛП-овом методологијом, ХЕЛП-овом 
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платформом за учење и темама везаним за заштиту људских права и слобода, укључујући 
заштиту од дискриминације и међународне стандарде који третирају ову област. 
 
Уочавајући важност континуираног праћења праксе Европског суда за људска права и њене 
примјенљивости у поступцима заштите на националном нивоу, представници Заштитника 
учествовали су на семинару “Дијалог међу правницима професионалцима: критеријуми 
допуштености код подношења представке Европском суду за људска права и заштити 
људских права у националном правном поретку”, који је организовала Адвокатска комора.  
 
Ради снажења сарадње на основама партнерства и повјерења, Заштитник је иницирао или се 
одазвао на предлоге за организовање низа састанака са релевантним невладиним 
организацијама, чији рад обухвата заштиту и унапређење људских права. Циљ састанака била је 
размјена мишљења о досадашњим облицима сарадње и разматрање модалитета за њено 
унапређење. Конструктивни сусрети, праћени аргументованим предлозима и конкретним 
модалитетима заједничког рада, између осталих, организовани су са: НВО Центар за грађанско 
образовање (ЦГО); НВО Центар за демократску транзицију (ЦДТ); НВО Јувентас; НВО Мрежа за 
афирмацију невладиног сектора (МАНС); НВО Центар за развој невладиних органзација 
(ЦРВНО); 
НВО Акција за људска права; НВО „35 мм“; НВО “Млади Роми”; НВО “Корачајте са нама – „Phiren 
amenca” и другим организацијама.  
 
Цијенећи значај сарадње са организацијама цивилног друштва које су озбиљно посвећене 
заштити и промоцији људских права и слобода, представници институције Заштитника су 
континуирано учествовали у бројним промотивним активностима на плану подизања свијести о 
значају заштите од дискрминације. У оквирима расположивих капацитета тежило се одговорити 
свим позивима за учешће у јавним скуповима, панел дискусијама, кампањама и 
манифестацијама на којима је дата подршка рањивим групама и њиховој борби за 
равноправност (особе са инвалидитетом, заштита права жена и жртава породичног/родно 
заснованог насиља, припадници мањинских народа и других мањинских националних заједница, 
ЛГБТ популација, мигрантска популација, и сл.).  
 
Континуирано је пружана подршка борби против насиља над женама, учешћем на 
манифестацијама и окупљањима гдје је јавно исказиван отпор овом недозвољеном чињењу, на 
који начин је послата порука да Заштитник снажно осуђује сваки облик насиља и дискриминације 
према женама и указано на заједништво свих релевантних друштевних актера и грађана у борби 
против ове појаве. 
 
Промоцији међуетничке толеранције и подршци борби против расизма Институција је 
допринијела учешћем у кампањи Европска седмица акције против расизма, која се сваке године 
организује на глобалном нивоу ради обиљежавања 21. марта - Међународног дана елиминације 
свих облика расне дискриминације. Заштитник је у седмици уочи 21. марта организовао више 
активности са фокусом на разматрање припремљености државе и надлежних институција за 
евентуални прилив миграната.  
 
Сваком погодном приликом указивано је на маргинализован положај ромске мањинске 
заједнице, на још увијек јако изражену социјалну искљученост и етничку дистанцу, због чега је 
ова популација једна од најдискриминисанијих у друштву (уз особе са инвалидитетом и ЛГБТ 
популацију). Због посебно рањивог положаја, економске немоћи и недовољних образовних 
капацитета, ромска заједница је у сталном фокусу пажње Заштитника, због чега је у извјештајној 



 
198 

години организовано низ састанака са представницима невладиних организација које се залажу 
и доприносе заштити њихових права.  
 
Заштитник је остварио успјешну сарадњу са невладиним организацијама које се посвећено баве 
заштитом права особа са инвалидитетом и пружао континуирану подршку у борби за 
остваривање и унапређење њихових људских права и слобода. Учешћем на јавним скуповима и 
манифестацијама указивао је на нужност снажења самосталног живота ОСИ кроз развијање 
сервиса подршке и пуног уважавања њиховог права на доношење одлука о сопственом животу, 
али и на неопходност отклањања физичких, архитектонских и комуникационих баријера које могу 
отежати пуно и ефективно учешће ових лица у друштво на основу једнакости са другима. 
Утемељена сарадња остварена је и са невладиним организацијама које штите права ЛГБТ 
популације, а Заштитник је свим погодним приликама указивао на снажнију борбу против 
хомофобије и трансфобије, на нужност правног препознавања регистрованих партнерстава и 
признавања низа права која произилазе из таквог статуса. Као резултат заједничког рада 
организован је семинар на тему “Процесуирање, материјалноправни оквир и превенирање 
говора мржње”. На семинару је представљен превод Генералне препоруке о сузбијању говора 
мржње, коју је донијела Европска Комисија против расизма и нетолеранције. У циљу 
приближавања проблема са којима се суочава ЛГБТ популација у локалним заједницама и 
начина њиховог превазилажења, представници Институције учествовали су у свим панел 
дискусијама које су организоване у десет црногорских општина са којима је Министарство за 
људска и мањинска права потписало Меморандуме о сарадњи у борби против дискриминације 
по основу сексуалне оријентације и родног идентитета. Панел дискусије организовало је 
Министарство за људска и мањинска права у сарадњи са НВО Јувентас и НВО Квир Монтенегро. 
 
Заштитник је у више наврата реаговао на кршења људских права путем саопштења за јавност, 
осуђујући нападе на адвокате, новинаре и друге особе које обављају професије од јавног 
значаја, позивајући да се ови и слични случајеви брзо и ефикасно расвијетле у циљу 
обезбјеђивања њихове адеквтне заштите и сигурности. Реаговао је на непримјерену употребу 
говора мржње и насиља упућену појединим посланицима и посланицама Скупштине Црне Горе, 
нарочито када се то тицало њиховог етничког поријекла, инвалидитета и других личних 
својстава, на паљења националних обиљежја, позивао на мултиетнички склад и указивао 
надлежним органа да ефикасно процесуирају починиоце ових догађаја. Оштро је осуђивао 
физичке нападе на припаднике ромске мањинске националне заједнице и позивао надлежне 
органе да адекватно процесуирају случајеве, открију и санкционишу починиоце како то налажу 
важећи прописи и стандарди заштите од свих облика расизма и нетолеранције.  
 
Коначно, поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, институција Заштитника, 
Делегација Европске уније, Организација за европску безбједност и сарадњу, Правни факултет 
УЦГ и Грађанска алијанса, организовали су конференцију посвећену „Заштити и правима старих 
и немоћних лица“, са које је поручено да старе особе нијесу терет, већ вриједан ресурс друштва, 
снажно осуђена дискриминација по основу старосне доби и сваки облик насиља над старим 
лицима.  
 
 
 
 
 
 
 



 
199 

VIII ПРОБЛЕМИ, ИЗАЗОВИ И КЉУЧНА ДОСТИГНУЋА 
 
Надамо се да смо кроз досадашњи дио Извјешата успјели садржајно, систематично и 
занимљиво да представимо резултате рада Заштитника. Међутим, сматрамо да за формирање 
комплетне слике, Извјештај треба да садржи и информацију о проблемима са којима се 
суочавамо у раду као и планове и изазове за будући период. 
 
Прошлогодишње мапирање ових сегмената, дало нам је добар орјентир, било је показатељ и 
мотив у раду. Зато настављамо са том праксом и у овој години. 
 
Као проблеме/препреке у раду за 2016. годину издвајамо: 

 подзаконским актима и накнадним рјешењима Закона о зарадама запослених у јавном 
сектору службеницима Институције углавном је дат статус најнижег ранга државних 
службеника, без могућности увећања зараде; 

 у недостатку одговарајућих финансијских средстава није било могуће прецизно 
планирање активности и рада Институције на средњи и дужи рок, па ни на краће рокове. 
То такође може утицати на реализацију активности на међународном плану и 
извршавање обавеза по основу чланства у мрежама; 

 недостатак јасних разграничења надлежности и сарадње између органа, односно 
одговорности у вршењу њихових  овлашћења утиче на дуже трајање поступка код 
Заштитника; 

 поједини органи само формално одговарају на захтјеве за изјашњење које им упути 
Заштитник, без суштинских информација; 

 неодговоран однос појединих органа задужених за спровођење препорука; 

 недостатак координације у прикупљању, анализи и обједињавању статистичких података 
који се евидентирају код различитих државних органа; 

 недостаци у интерним електронским процедурама и приступу евиденцијама које се тичу 
појединих области рада институције; 

 намеће се потреба за повећањем кадра на пословима заштите права дјетета и 
превенције тортуре, с обзиром на обим послова – обиласци школа, предшколских 
установа као и других установа (затвори, полицијске станице, домови за старе, 
психијатријске болнице, азилантске центре, прихватилишта за странце и многа друга 
мјеста гдје се могу наћи лица којима је ограничено кретање) и потребу израде о сваком 
појединачном тематском обиласку; 

  
У 2016. години међу најважнијим достигнућима сматрамо: 

 Институција је добила статус –акредитована од стране GANHRI; 

 задржан тренд високог процента ријешених предмета (96,47%) и мериторно ријешених,  
уз примјену праксе међународних и европских надзорних тијела; 

 обезбијеђени технички и просторни услови за рад НПМ-а; 

 тим НПМ-а је своје поступање проширио и кроз тематске обиласке, (анализа доступности 
секундарне и терцијарне здравствене заштите лицима лишеним слободе, анализа 
пенолошког третмана и сл.); 

 изражен тренд раста броја предмета који се тичу дискриминације и велики степен 
окончања поступака, укључујући мериторно ријешене предмете у којима је дато више 
значајних мишљења и препорука за промоцију и заштиту од дискриминације;  

 настављено кадровско јачање Институције као и обуке запослених. Значајне активности 
реализоване су кроз ПРЕДИМ пројекат; 
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 повећан број отклоњених повреда права или неправилности у току поступка, у области 
заштите права лица лишених слободе;  

 повећана видљивост Институције, што је утицало на повећање поднијетих притужби 
(28%); 

 унапријеђена сарадња са организацијама цивилног друштва и медија; 

 редизајниран сајт Институције, са већим бројем објава и посјета; 

 међународна сарадња условила је и веће присуство Институцјие у стручној и општој 
јавности на националном и међународном нивоу, укључујући и велике регионалне 
конференције на којима је презентован наш рад и поступање; 

 организовање као и учешће на великом броју догађаја и конференција;  
 
За 2017. годину као планове и изазове издвајамо:  

 буџетском расподјелом за 2017.годину за консултативне услуге, пројекте и студије, што 
укључује и промоцију, опредијељено је свега 2.000 еура за све секторе Институције. Да 
ли у таквим околностима институција Заштитника може да врши све промотивне и 
едукативне активности, које се од ње траже и очекују? 

 унапређивати знања, вјештине и праксе наших запослених како би снажили њихове 
потенцијале и мотивацију; 

 даље развијати методологију рада, одржавати ажурност у поступању по притужбама и 
скраћивати трајање испитног поступка; 

 улагати у технолошку модернизацију наших система; 

 јачати средства комуникације са општом и стручном јавношћу и доступност Институције, 
посебно за рањиве групе и мјеста ван Главног града; 

 унапређење промоције остварених резултата, уз разматрање могућности коришћења 
неке од друштвених мрежа у те сврхе, као и развој комуникацијске стратегије; 

 ојачати медијску видљивост НПМ-а; 

 наставити са праксом дубинске и свеобухватне анализе (тематске посјете) током 
обилазака НПМ-а; 

 успостављање ефикаснијих механизама праћења примјене препорука Заштитника 
упућених органима јавне власти и другим субјектима; 

 наставак истраживања и анализе  специфичних проблема у затворском и полицијском 
систему; 

 унапрјеђење сарадње са националним институцијама и стратешким партнерима, у 
примјени међународних стандарда људских права и уједначавању пракси;  

 
На основу свега наведеног, у наставку су дефинисани оцјене и закључци. 
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IX ОЦЈЕНЕ И ЗАКЉУЧЦИ  
 
 
Грађани су се и у 2016. години жалили Заштитнику због незадовољства радом органа јавне 
управе.  
 
У поступањима по притужбама Заштитник је запазио да су и даље присутне слабости у раду 
јавне управе, које се неповољно одражавају на остваривање права грађана и других субјеката.  
Органи јавне управе неријетко не поштују законом утврђене рокове за одлучивање. У неким 
случајевима доносе више пута исту или сличну одлуку о одређеном захтјеву (тзв. "пинг понг" 
одлучивање), иако је непосредно виши орган по жалби или суд по тужби у управном спору 
утврдио одређене неправилности или незаконитости и наложио њихово отклањање.  
 
Посебан облик незаконитог понашања органа јавне управе представља тзв. "ћутање управе". 
Ради се о непоступању органа по захтјевима грађана и игнорисању њихових захтјева.  
 
Заштитник и у овом извјештају указује да јавна управа као "сервис грађана" треба да обавља 
управне послове у складу са правилима о добром и уредном вршењу управе (правила добре 
управе), а неправилности које су супротне тим правилима, као што су неблаговремено 
поступање и спорост, непоступање по одлукама другостепеног органа или правним схватањима 
Управног суда, неизвршавање правоснажних и коначних одлука од стране органа управе, 
одсуство међусобне сарадње између органа у поступку остваривања или заштите права грађана, 
морају бити спријечене и елиминисане.  
 
Понашање јавне управе треба да буде транспаретно и отворено. Транспаретност и отвореност 
штите јавни интерес и смањују могућност злоупотребе. 
 
Модерна јавна управа мора бити обликована као институција која од својих чланова захтијева 
одређени ниво професионалности и интегритета, који морају да задовоље извјесне законске 
услове који им омогућавају да дјелотворно извршавају своје функције и надлежности на 
одговарајући и законит начин. Запошљавање и унапрјеђење које је засновано на заслугама 
значи одабир најбољих одговарајућих кандидата као и елиминисању протекције и пристрасности 
у кадровском попуњавању јавне управе. 
 
Раздвајање јавне од приватне сфере, раздвајање политике од управе, развијање појединачне 
одговорности државних службеника, довољна сигурност у погледу сталности запослења, 
стабилност и ниво зарада, као и јасно дефинисана права и обавезе државних службеника, 
запошљавање и напредовање на основу заслуга су услови који доприносе вриједностима на 
којима се заснива професионална јавна служба. 
 
Иако су се кроз указивања Заштитника на одређене проблеме у погледу ефикасности и 
квалитета рада органа јавне управе десили одређени позитивни помаци од значаја за 
остваривање људских права грађана, Заштитник сматра да још није остварена суштинска 
промјена начина рада јавне управе и њеног односа према грађанима. Она је и даље спора, 
недовољно одговорна и недовољно мотивисана.  
 
Заштитник сматра да је неопходно наставити са реформом јавне управе и са усклађивањем 
законодавног оквира са стандардима ЕУ и радити на њеној доброј организацији, како би се 
обезбиједило да органи јавне управе у поступањима у управним стварима стриктно поштују 
начела добре управе и да постане стварни сервис грађана.  
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ꝏ 
 
Дуго трајање судских поступака и захтјеви за преиспитивање судских одлука били су најчешћи 
разлози због којих су се грађани обраћали Заштитнику. Број примљених притужби на рад судова 
увећан је за 24%. 
 
И у извјештајној години настављен је тренд раста ажурности судова и смањења броја заосталих 
( старих) предмета. Међутим, у њиховом раду још увијек има предмета у којима поступци трају 
више година, због вишеструког укидања одлука и других разлога, што није у складу са правом на 
суђење у разумном року и ставовима Европског суда за људска права. Зато је потребно да 
судови овим предметима и предметима за које је законом прописано хитно поступање ( 
радноправни и породичноправни спорови) посвете посебну пажњу. 
 
Имајући у виду став Европског суда за људска права да се контролни захтјев и тужба за 
правично задовољење могу сматрати дјелотворним правним средствима у Црној Гори, 
неопходно је радити на бољој информисаности грађана, како би као учесници у судским 
поступцима више користили ова правна средства, у заштити права на суђење у разумном року. 
 
Заштитник сматра да је у циљу стварања ефикасног правосуђа потребно наставити са 
организационим, кадровским и материјалним јачањем судова и јачањем система одговорности 
носилаца судијске функције. 
 

ꝏ 
 
У извјештајној години забиљежен је значајан пораст броја притужби од стране лица лишених 
слободе, готово троструко више него у претходној години. Овај пораст је показатељ повећања 
свијести затвореника о њиховим правима и јачања повјерења у Институцију. 
 
Заштитник констатује даљи напредак у сарадњи са Управом ЗИКС-а, што је резултирало 
значајним повећањем случајева у којима су повреде права и констатоване неправилности 
отклоњене у току поступка, у 60% случајева.  
 
Унапријеђени су материјални услови у ЗИКС-у, али још увијек постоји потреба за даља 
унапређења ових услова у Истражном затвору у Бијелом Пољу и у КПД-ому Подгорица у 
павиљону “А”, док је проблем пренасељености, углавном превазиђен.  
 
Анализирајући стање здравствене заштите притвореника и затвореника утврђено је да ова лица 
имају приступ здравственим услугама, на истом нивоу као и сви грађани. 
 
Иако су у ранијем периоду утврђени појединачни случајеви мучења и нечовјечног поступања, у 
извјештајној години је остварен одређени напредак. Опасност од оваквих дешавања је још увијек 
присутна, те су неопходне континуиране активности на превенцији тортуре.  
 
Своје поступање тим НПМ је унаприједио и кроз тематске обиласке чији је циљ ужа и 
специфична анализа одређене проблематике (доступност секундарне и терцијарне здравствене 
заштите лицима лишеним слободе, анализа пенолошког третмана ис л.). 

 
Запажен је изостанак постпеналне помоћи осуђеним особама након издржане затворске казне, 
што је значајна препрека за њихову интеграцију у друштво, а то је основни циљ ресоцијализације 
и рехабилитације.   
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ꝏ 
 
У остваривању права дјетета и у извјештајној години запажа се одређени напредак. Међутим, 
потребно је наставити унапређење законодавног оквира и осигурати материјалне и кадровске 
претпоставке за његову досљедну примјену.  
 
Дјеца у породично-правним поступцима и даље остају невидљива. Судови неријетко на прави 
начин не препознају важност улоге коју дијете има у овим споровима. Такође, органи 
старатељства не користе своја овлашћења у случајевима занемаривања родитељских права, 
злоупотребе дјеце и манипулативног понашања родитеља. Зато је неопходна континуирана 
едукација судија, адвоката, запослених у центрима за социјални рад и других учесника у свим 
поступцима о примјени конвенцијског права – права дјетета на изношење његовог мишљења и 
права на заштиту најбољег интереса дјетета. Потребно је и уједначавање судске праксе 
приликом извршења правоснажних одлука, које се односе на остваривање контакта између дјеце 
и родитеља са којима не живе. 
 
Проблем ниског обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем и поред предузетих 
мјера и кампања и даље је присутан. Постојећа мрежа предшколских установа у Црној Гори не 
обезбјеђује доступно и квалитетно предшколско образовање и васпитање свој дјеци. Евидентно 
је да у многим општинама није организовано образовање и васпитање за дјецу јасличног 
узраста, а преоптерећеност установа присутна је, осим у Подгорици и у другим већим градовима. 
 
Услови за остваривање инклузије дјеце са посебним образовним потребама у редовни 
образовни систем су унапријеђени. Све већи број дјеце је укључен у редовни образовни систем, 
али и даље постоје одређени проблеми на које поједини родитељи указују. Упитан је квалитет 
одређивања и спровођења индивидуалних програма, праћења једном одређеног програма и 
степен образовања које дијете заиста стиче. Зато је потребно извршити цјеловиту анализу како 
би се сагледао квалитет рада свих институција укључених у овај процес и направила процјена 
успјешности. Такође, подсјећамо да је у циљу остваривања боље заштите дјеце са сметњама у 
развоју неопходно унаприједити међусекторску сарадњу. 
 
Вршњачко насиље постаје све учесталија појава па је неопходно јачање психолошко-педагошких 
служби у школама, које би пружале сву потребну подршку дјеци, родитељима и наставном 
особљу. 
 
Поново подсјећамо да је неопходно јачање капацитета здравствених установа ради обезбјеђења 
адекватне и доступне здравствене заштите за дјецу. 
  
Заштита дјеце од потенцијално штетних медијских садржаја у Црној Гори, још увијек је нејасна и 
недовољно стручно обрађена.  Потребно је даље унапређење законодавног оквира, његова 
досљедна примјена, као и стална едукација о медијској писмености и потенцијалним 
злоупотребама. 
 
Заштитник сматра да је неопходно да МОНСТАТ почне са објављивањем података који се 
односе на процјену сиромаштва, јер су они показатељ стања и основа за планирање политика 
усмјерених на заштиту лица од сиромаштва и социјалне искључености. 
 
Заштитник запажа, да је успостављање услуга социјалне и дјечје заштите све више усмјерено на 
локалне самоуправе, али се при томе недовољно води рачуна о њиховој одрживости. Неке 
услуге социјалне и дјечје заштите формиране у појединим локалним самоуправама, према 
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садашњем стању ствари, неодрживе су јер локалне самоуправе немају средстава за њихово 
финансирање. Зато је потребно урадити цјеловиту анализу успостављања услуга у систему 
социјалне и дјечје заштите са посебним освртом на њихово финансирање. Заштитник указује, на 
проблем који се односи на неуспостављање система лиценцирања услуга и пружалаца услуга, а 
у складу са Законом о социјалној и дјечјој заштити. 
 
Заштитник посебно указује на неопходност усклађивања образовне политике са потребама 
тржишта рада као и интезивирања активности на смањењу стопе незапослености код младих 
људи. 
 

ꝏ 
  
Стање економских, социјалних и културних права, као и мјере које се предузимају од стране 
надлежних органа у циљу њиховог обезбјеђивања и даље је испод стандарда које прописују 
потврђени и објављени међународни документи у овој области.  
 
Још увијек нијесу битније унапријеђени услови и могућности за запошљавање, за повећање 
зарада, рјешавање стамбених потреба грађана, а што се негативно одражава на општу 
економску и социјалну сигурност. Посебно је тежак положај незапослених лица, рањивих група и 
појединаца, као што су стара лица, лица са инвалидитетом, Роми и расељена лица. 
 
Заштитник разумије да остваривање ових права зависи  од економске развијености државе и да 
се већина економских, социјалних и културних права може потпуно реализовати само постепено, 
али  то не умањује обавезу и одговорност државе да стално предузима мјере за обезбјеђивање 
потребног нивоа економских, социјалних и културних права. 
 
Заштитник и у овом извјештају указује да је неопходно интензивирати активности на смањењу 
стопе незапослености кроз ефикасне мјере активне политике запошљавања, на повећању 
износа минималне зараде утврђене на националном нивоу, како би се обезбиједио пристојан 
животни стандард за све раднике и њихове породице. Потребно је предузети ефикасне мјере 
како би привредна друштва поштовала своје обавезе обезбјеђујући запосленима право на 
редовну исплату зарада, зарада за прековремени рад, за рад у вријеме државних и вјерских 
празника, социјалних и здравствених доприноса, као и поштовање других права.  
 

ꝏ 
 
Повреде права на имовину и мирно уживање имовине, посљедица су различитих облика 
ометања грађана у мирном уживању имовине, као што су: дуго трајање поступака  и 
недоношење одлука у законском року од стране органа државне управе, органа локалне управе 
и локалне самоуправе, изградња објеката без грађевинске дозволе или прекорачење 
грађевинске дозволе, неефикасно поступање урбанистичке и грађевинске инспекције, против 
правно заузеће земљишта и др.  
 
Заштитник указује да органи државне управе, локалне управе и јединице локалне самоуправе у 
свом раду треба више да посвете пажњу ефикаснијем и економичнијем поступању по захтјевима 
грађана, да предузимају све потребне мјере и радње како би се отклониле препреке и 
обезбиједили услови за законито, благовремено, ефикасно и економично спровођење извршења 
сопствених одлука, да организују свој рад на начин који би предупредио понављање истих или 
сличних проблема у свом раду и да се недостаци у раду који доводе до повреде или 
ускраћивања права отклањају благовремено чим им на то укажу грађани.  
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Заштитник такође указује да је у циљу јачања превентивне функције надлежних инспекција у 
области уређења простора и изградње објеката, неопходно да органи државне управе кроз своју 
надзорну улогу спроводе појачани надзор, запошљавање довољног броја службеника и кроз 
стручно усавршавање запослених доприносе повећању нивоа стручности и ефикасности у 
сузбијању "дивље" градње и њених негативних посљедица. 
 

ꝏ 
 
И поред благог раста броја окончаних поступака по захтјевима за повраћај имовинских права и 
обештећење, евидентно је да Регионалне комисије имају у раду велики број предмета по којима 
поступак није окончан. Полазећи од тога и чињенице да је од почетка примјене Закона о 
повраћају имовинских права и обештећењу, закључно са 31.12.2016. године, ријешено 67,75 %  
захтјева, Заштитник и у овом извјештају указује да је неопходно да Комисије убрзају свој рад по 
преосталим предметима, а посебно Комисија у Бијелом Пољу којој је остало у раду 46,34% 
незавршених предмета. 
 
Заштитник и у овом извјештају подсјећа на потребу и обавезу нормативног регулисања 
повраћаја имовине која је својевремено одузета вјерским заједницама, с обзиром на то да 
питање повраћаја те имовине још увијек није нормативно уређено.  
 

ꝏ 
 
Црна Гора је унаприједила нормативни и институционални оквир у области заштите животне 
средине, којим су у значајној мјери створени услови за потпуније остваривање права на здраву 
животну средину, уз примјену високих стандарда и наставила на усклађивању законодавства са 
правном тековином ЕУ. Међутим, еколошка свијест грађана још увијек није довољно развијена. 
Повреде права на здраву животну средину су углавном посљедица недосљедне примјене 
прописа из области урбанизма, грађевинарства и просторног планирања, одлагања комуналног 
отпада, загађивања ваздуха и прекомјерне комуналне буке.  
 
И у 2016. години Заштитник је посебну пажњу посветио праћењу стања животне средине у 
појединим градовима (Пљевља, Подгорица, Никшић и Бар) и активностима и мјерама које су 
надлежни органи предузимали за заштиту здравља и заштиту животне средине у тим градовима. 
Према подацима о прекорачењима средњих дневних дозвољених концентрација загађујућих 
материја, током зимских мјесеци квалитет ваздуха је био веома лош. У Пљевљима је у јануару, 
фебруару, марту, септембру, октобру, новембру и децембру мјесецу средња дневна 
концентрација ПМ10 честица у ваздуху била изнад дозвољене вриједности (у децембру мјесецу 
28 дан). Квалитет ваздуха у децембру у пљеваљској котлини додатно су погоршавала и 
повремена прекорачења средњих сатних и средњих дневних концетрација сумпора (IV) оксида, 
високе концентрације МП2,5 на свим мјерним мјестима, такође је евидентиран и високи садржај 
бензо(а)пирена у М10 честицама на свим мјерним мјестима. Прекорачење средње дневне 
концентрације М10 честица у ваздуху забиљежено је у Подгорици и Никшићу, и то 20 до 23 дана 
у јануару и 25 дана у децембру, док је концентрација МП10 честица у ваздуху изнад прописане 
вриједности забиљежена у Бару и то у јануару 10 дана, а децембру у 14 дана.  
 
С обзиром на то да се ради о дугогодишњем проблему Заштитник и у овом извјештају указује да 
је за његово рјешавање неопходно без одлагања приступити спровођењу заједничких мјера 
државних и локалних органа, у складу са својим надлежностима. Неопходно је донијети План 
заштите са мјерама санације стања животне средине у наведеним општинама и редовно 
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обавјештавати јавност о реализацији мјера смањења негативног утицаја на животну средину и 
анализи спроведеног мониторинга свих сегмената животне средине. Такође је неопходно ојачати 
администативне капацитете на државном и локалном нивоу, а нарочито у области еколошке 
инспекције. 
 
У циљу заштите здравља грађана и заштите животне средине, надлежни инспекцијски органи 
треба континуирано да врше инспекцијски надзор свих регистрованих загађивача у општини 
Пљевља и другим општинама, предузимају мјере у складу са законом, а нарочито мјере 
одговорности у циљу спрјечавања акцидентног стања и предузимању неопходних мјера за 
унапрјеђење квалитета ваздуха и воде за пиће у тим општинама. 
 
У извјештајној години био је изражен проблем комуналне буке у Подгорици, Никшићу, Котору и 
Пљевљима, као и у другим градовима, а нарочито на приморју за вријеме туристичке сезоне. 
Стање заштите од комуналне буке је и даље  незадовољавајуће.  
 
Заштитник сматра да је неопходно да надлежне инспекције, у складу са домаћим и 
међународним прихваћеним стандардима, предузимају све неопходне мјере и радње у циљу 
сталног и перманетног надзора, праћења и контроле стања еквивалентног нивоа комуналне 
буке, како се не би прелазиле граничне вриједности нивоа комуналне буке и угрожавало 
здравље људи. 
 

ꝏ 
 
Извјештајну годину карактерише значајан раст броја притужби у подручју заштите од 
дискриминације. Заштита због неоправданог разликовања тражена је у готово свим подручјима 
друштвеног живота и дјеловања, с тим да се највећи број притужби односио на подручје рада и 
запошљавања, здравствене заштите, социјалне заштите и становања, пружања јавних услуга, 
медија и јавног изражавања, те подручја унутрашњих послова и поступања полиције. Највише 
предмета у области дискриминације односило се на материнство, политичку припадност, 
националну припадност, припадност групи и радно-правни статус. 
 

ꝏ 
 
Заштитник подсјећа да је у области заштите од дискриминације законодавни оквир већим 
дијелом усаглашен са анти-дискриминационим стандардима и уговорима које је ратификовала 
Црна Гора и директивама Европске уније из ове области. Међутим, рад на усаглашавању није 
довршен. У наредном периоду посебна пажња се мора посветити новелирању законских норми 
које се тичу казнених одредби у прекршајном праву, уз увођење опште отежавајуће околности 
приликом изрицања санкције, како је то већ учињено у кривичном законодавству. Додатно, 
кривичноправни аспект мора бити ојачан јер су очигледне мањкавости у откривању и 
процесуирању говора мржње и злочина из мржње као основа заштите од дискриминације и 
квалификаторних околности за све врсте кривичних дјела.  
 

ꝏ 
 
И поред низа законодавних и стратешких докумената усвојених ради јачања положаја жена и 
постизања пуне родне равноправности, неравноправност се испољава и даље је изражена кроз 
недовољну политичку и друштвену партиципацију жена, економску неједнакост, неравноправну 
подјелу обавеза у породици, разлике у приступу и имовинским правима који доводи жене у 
неповољан положај, укључујући и препреке за започињање пословних активности, итд. 
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Унапређење ефикасног, дјелотворног и правовременог система заштите од насиља у породици 
(родно заснованог насиља) мора се узети као приоритетна обавеза државе и надлежних органа, 
како се не би дозволиле теже посљедице, односно губитак живота због недјелотворне заштите и 
мањкаве превентивне казнене политике. У том смислу мора се појачати рад 
мултидисциплинарних тимова као основ за системско дјеловање и превенцију, али и 
унаприједити примјена и праћење извршавања заштитних мјера/мјера безбједности и условних 
осуда, које се најчешће и изричу починиоцима кривичног дјела насиље у породици или 
породичној заједници.  
 

ꝏ 
 
Положај мањинских народа и других мањинских националних заједница, одосно мањинска права 
треба да буду додатно ојачана примјеном института афирмативне акције, досљедним праћењем 
реализације мјера и активности из стратешких докумената донијетих ради унапређења њиховог 
укупног статуса у друштву, те сразмјерном/аутентичном заступљеношћу у јавним службама, 
органима државне власти и локалне самоуправе и представничким тијелима на државном и 
локалном нивоу. Посебно се мора оснажити улога националних савјета, њихова консултативна и 
предлагачка функција у свим питањима од интереса за мањинску заједницу и подстаћи додатна 
финансијска подршка ради реализације пројектних и других активности.  
 

ꝏ 
 
Положај особа са инвалидитетом мора се унаприједити, кроз обезбјеђивање физички 
приступачног окружења, превазилажење комуникационих баријера, јачање сервиса подршке и 
асистивних технологија, те у коначном развијање радног амбијента и простора прилагођеног за 
њихов рад. Држава је дужна да путем установа социјалне заштите (центри за социјални рад, 
центри за пружање услуга у заједници, породични центри) и на други начин обезбиједи широк 
опсег услуга усмјерених ка побољшању квалитета живота породице, што укључује и пружање 
савјетодавне и стручне помоћи породицама особа са инвалидитетом. Посебан аспект заштите 
нужно је пружити особама са менталним инвалидитетом у поступку лишења пословне 
способности, примјењујући концепт тзв. одлучивања уз подршку умјесто замјенског одлучивања, 
какво сада преовладава као доминантно правило у свим сферама друштвених односа. 
Законодавним интервенцијама мора се укинути пракса замјенског доношења одлука у складу са 
широким спектром мјера којима се поштује аутономија, воља и жеље особе са инвалидитетом. У 
том циљу, примјена нових законских рјешења треба бити праћена предузимањем конкретних 
мјера за увођење система одлучивања уз подршку и едукацијом социјалних радника, правних 
стручњака и надлежних органа о правима и стандардима предвиђеним УН Конвенцијом о 
заштити права особа са инвалидитетом. 
 

ꝏ 
 
ЛГБТ популација је још увијек изложена високом степену ризика од различитих облика кршења 
права и слобода, укључујући и специфичне облике насиља према овој групи. Осим тога, њихово 
лично својство често бива непремостива социјална препрека за укључивање у сва друштвена 
збивања, отежан приступ тржишту рада, спортским и другим активностима. Грађанско-правни 
статус и права која произилазе из истополних заједница спречавају пуну интеграцију у друштву, 
а сви захтјеви које ова група упућује друштву и држави неријетко се квалификују као “вишак 
демократије” и неосновани.          
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ꝏ 
 
Примјена посебних мјера ради превазилажења неједнаког положаја маргинализованих 
категорија становништва мора резултирати конкретним напретком поткријепљеним статистичким 
показатељима и „de facto“ већом видљивошћу ових категорија у свим подручјима друштвених 
односа, посебно група као што су припадници ромске и египћанске заједнице, особе са 
инвалидитетом, особе старије животне доби, припадници ЛГБТ заједнице и социјално угрожени. 
У том смислу Заштитник упозорава да се у континуитету не извршава закон у дијелу евиденција 
које се воде као електронска база података пред државним органима у Црној Гори, а у функцији 
су сагледавања дискриминације као појаве у фазама извршавања, односно примјене анти-
дискриминационих закона. 
 

ꝏ 

ꝏ        ꝏ 
 
Извјештајни период обиљежен је са неколико значајних карактеристика на подручју рада 
институције Заштитника људских права и слобода Црна Горе и у односу на њен 
административни потенцијал. Статистички показатељи указују на повећан број предмета у раду 
током 2016.године, уз незнатно пренијети број предмета из претходног периода. У том смислу 
мора се нагласити резултат од 96,47% завршених предмета од укупног броја предмета у раду у 
истој години.    
 
Исто тако, остварен је значајан напредак на плану видљивости институције, њеног присуства у 
јавности и нарочито интензивираној међународној сарадњи, која је исходовала очигледним 
подизањем нивоа административних капацитета, квалитета рада и повјерења грађана. Такав 
приступ обебиједио је стицање одговарајућег статуса при Уједињеним нацијама, што у наредном 
периоду треба учинити одрживим и доказати кроз конкретне активности и резултате рада. 
Истовремено, напредовање Институције није праћено одговарајућом буџетском подршком када 
је у питању међународна сарадња и финансирање промотивних активности, истраживања и 
анализа, као дијела препорука које упућују државне и друге институције које прате рад 
Заштитника. 
 
Када је у питању систем људских права и слобода праћен у свим областима из надлежности 
Институције, примјећује се одређени напредак, нарочито када је у питању унапређење законског 
оквира и његово усаглашавање са међународним стандардима. Општи је утисак да нијесу 
постојала бројна и системска кршења људских права и слобода, чему је значајно допринијела 
активност свих друштвених чинилаца, како због несумњивог напретка у раду појединих ресора у 
државним органима, тако и због улоге цивилног сектора, чији значај се не може занемарити ни у 
једној од политика које се доносе и спроводе на нивоу државе, укључујући процес европских 
интеграција у континуитету.   
 
Међутим, Заштитник запажа одређене показатеље који забрињавају и којима се мора посветити 
дужна пажња ради очувања достигнутог нивоа и унапређења људских права и слобода. То се 
првенствено односи на рад једног дијела државне управе и локалне (само)управе, који својом 
инертношћу и недостатком капацитета угрожавају права и слободе грађана, а тиме директно 
утичу на статус и напредак државе у међународним и регионалним оквирима. Судска контрола 
управних аката несумњиво показује да се недостаци у управној сфери морају рјешавати 
професионализацијом и унапређењем капацитета унутар државне администрације, једнако као и 
елиминацијом појава као што је ћутање администрације и вишеструко поништавање, односно 
укидање управних аката, чиме се производи правна несигурност и ствара неповјерење у рад 
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органа власти на свим нивоима. Осим тога, ефикасност и благовременост процедура пред 
органима јавне власти кључни је услов за остваривање људских права и слобода уопште. У овом 
домену Заштитник посебно указује на недостатке у области инспекцијског и управног надзора, 
односно у оним секторима које су први у контакту са захтјевима грађана/ки за остваривање 
њихових субјективних права. 
 
Економска и социјална криза, глобална кретања и проналажење баланса између развојних и 
социјалних потреба друштва, негативно се одражавају на најрањивије друштвене групе којима се 
мора обезбиједити минимум егзистенцијалних права, односно задовољење основних животних 
потреба. При томе посебно треба имати у виду највише угрожене групе као што су РЕ 
популација, лица са инвалидитетом, старије особе и старачка домаћинства, ЛГБТ популација, 
особе искључене са тржишта рада и други који живе на маргинама друштва.  
 
На поједине од наведених недостатака указивано је и у ранијим извјештајима, али је то остало 
без очекиваних реакција од стране адресата. Заштитник такође подсјећа да се са знатно више 
одговорности мора односити и према препорукама које даје Институција, јер су – сада већ 
извјесно – неке од њих постале саставни дио образложења одлука или извјештаја међународних 
надзорних тијела (образложење пресуда Европског суда за људска права у односу на Црну Гору 
и извјештаји других међународних надзорних тијела).           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
211 

           X О ИНСТИТУЦИЈИ И ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА 
 
 
У Служби Заштитника врши се стручно-истраживачки, административно-технички и помоћни 
послови. Стручно-истраживачки послови обухватају: разматрање притужби, припрему 
мишљења, иницијатива, предлога и препорука, предузимање мјера за превенцију-спрјечавање 
мучења и других облика нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања, заштиту од 
дискриминације, промоцију људских права и слобода, предузимање превентивних мјера у 
области људских права и слобода, анализу закона и других прописа ради њиховог усклађивања 
са међународно признатим стандардима у области људских права и слобода, припрему 
мишљења на нацрт закона, другог прописа или општег акта уколико је то потребно ради заштите 
људских права и слобода, припрему мишљења о заштити и унапрјеђењу људских права и 
слобода на захтјев органа који о тим правима одлучује, припрему предлога за оцјену сагласности 
закона са Уставом и потврђеним и објављеним међународним уговорима, односно сагласности 
других прописа и општих аката са Уставом и законом, послове односа са јавношћу и 
међународне сарадње, израду посебних и годишњих извјештаја, организационе, правне и друге 
послове у складу са законом и Правилима о раду Заштитника. 
 
Административно-технички и помоћни послови обухватају: опште, административно-техничке, 
статистичко-аналитичке, информационо-документационе послове, јавне набавке, финансијско-
рачуноводствено и материјално пословање, израду финансијског плана, припрему буџета, 
утврђивање, сређивање и стручно-техничку обраду добијених података, канцеларијске и 
помоћне послове.  
 
Стручно-истраживачки послови врше се у оквиру основних група послова (области 
специјализованости) Заштитника, и то:  
Прва основна група послова – општа надлежност, која обухвата заштиту људских права и 
слобода у области: система државне управе, локалне самоуправе, рада и запошљавања, 
пензијског и инвалидског осигурања, борачке и инвалидске заштите, унутрашњих послова, 
одбране и безбједности, финансија, просвјете и спорта, науке, културе, економије, саобраћаја и 
поморства, пољопривреде и руралног развоја, уређења простора, заштите животне средине, 
становања, туризма, здравља, информатике, телекомуникација и других области које нијесу 
обухваћене осталим основним групама послова; 
Друга основна група послова - област дјечјих права, права младих и социјалног старанја, која 
обухвата заштиту људских права и слобода у областима права дјетета, права младих, социјалне 
заштите и сродним областима; 
Трећа основна група послова - национални превентивни механизам, заштита од тортуре и право 
на суђење у разумном року, која обухвата заштиту људских права и слобода: лица лишених 
слободе и лица којима је ограничено кретање, у циљу превенције-спрјечавања мучења и других 
облика начовјечног или понижавајућег поступања и кажњавања, заштиту од мучења и других 
облика нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања од стране полиције, 
службеника у органима за извршење кривичних санкција или органима, организацијама и 
установама у којима су смјештена лица којима је ограничено кретање и заштиту у случају 
одуговлачења судског поступка, очигледне злоупотребе процесних овлашћења или неизвршења 
судских одлука; и 
Четврта основна група послова - институционални механизам за заштиту од дискриминације, 
мањинска права и родна равноправност, која обухвата заштиту људских права и слобода у 
областима заштите од дискриминације, права припадника мањинских народа и других 
мањинских националних заједница, права старих лица, вјерских права, права лица са 
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инвалидитетом, родне равноправности, родног идентитета и сексуалне орјентације и другим 
сродним областима.  
 
Стручно-истраживачке послове врше савјетници Заштитника и други државни службеници у 
Служби. Савјетници Заштитника су главни савјетници и савјетници Заштитника. Савјетници 
Заштитника и други државни службеници, у вршењу стручних послова из надлежности 
Заштиника поступају по налозима и упутствима Заштитника и замјеника Заштитника који је 
одређен за одређену групу послова. Административно-технички и помоћни послови обављају се 
у оквиру финансијске, административно-техничке и помоћне групе послова. 
 
У Служби Заштитника саистематизована су 33 службеничка и намјештеничка радна мјеста. 
Запослено је 27  службеника и намјештеника.  
 
У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године у Служби Заштитника, након спроведеног 
поступка оглашавања запослене су, на неодређено вријеме, четири нове службенице и то: 
1) Самостална Савјетница III, за односе са јавношћу и међународну сарадњу, од 12.01.2016. 
године; 
2) Савјетница Заштитника, у основној групи послова за област заштите од тортуре и право на 
суђење у разумном року, од 04.05.2016. године; 
3) Савјетница Заштитника у основној групи послова за заштиту од дискриминације, од 01.06. 
2016. године и 
4) Савјетница Заштитника за НПМ, која је почела са радом 01.07.2016. године. 
Све наведене службеници/е су са ВСС - VII1 степен.  
 
Акционим планом за Поглавље 23 - Правосуђе и темељна права, мјером 3.1.6, било је 
планирано запошљавање 4 (четири) службеника у 2016. години.  
 
У 2017. години, треба запослити 5 (пет) службеника, колико је још предвиђено запослити у 
складу са Акционим планом за поглавље 23 Правосуђе и темељна права.  
 
На овај начин јачају се кадровски капацитети Институције запошљавањем нових службеника. 
 
Поступак Акредитације Заштитника код Међународног координационог комитета националних 
институција за заштиту људских права започет је у 2015. години. На захтјев Kooрдинационог 
комитета, Апликациони документ - Изјаву о усклађености са Паришким принципима, са обимном 
пратећом документацијом о свеукупном мандату Институције, Заштитник је доставио у јануару 
2016. године. У току процедуре, одржана је средином 2016. године и електронска аудио 
комуникација (телефонска вишечасовна конференција). Након састанка Координационог 
комитета, од 9. - 13. маја 2016. године у Женеви, у коначном је размотрена Апликација 
Заштитника и донијет је акт о статусу - акредитацији, који је објављен на веб порталу GANHRI 
/Global Alliance National Human Rights Institutions/, 05. августа 2016. године - оцјена статуса "Б".  
 
Поводом тога дате су препоруке и мишљења СЦА (Поткомитета Global Alliance National Human 
Rights Institutions) ради побољшања статуса у дијелу који се односи на мандат Заштитника, 
избор и именовање, адекватна средства за рад, финансијску аутономију, положај стручног 
особља, аутономију у запошљавању, као и интеракцију са међународним системом људских 
права. 
 
Смјештајни и радни простор Институције је у потпуности искоришћен. Захтјев за обезбјеђењем 
додатног радног простора за рад нових механизама Министарству финансија - Управи за 
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државну имовину, је реализован.  Испоштован је стандард да Заштитник, као Национални 
механизам за превенцију тортуре има физички одвојен радни простор у оквиру Институције.  
 
Законом о буџету Црне Горе за 2016. годину, у раздјелу Заштитник људских права и слобода 
Црне Горе, опредијељена су средства у укупном износу од 685.782,25 €, што је за 154.327,71 € 
више него за претходну годину. Увећања се углавном односе на бруто зараде и доприносе на 
терет послодавца, сагласно Закону о зарадама запослених у јавном сектору. 
 
Министартво финансија отпустило је укупно 607.716,96 €, а укупно утрошена средства за 
функционисање институције Заштитника у 2016. години износила су  585.219,63 €, од тога за: 
 

411 Бруто зараде и доприносе на терет послодавца                                                        502.258,17 

412 Остала лична примања                                                                                                     8.953,31  

413 Расходи за материјал и услуге                                                                                     61.811,17 

414 Текуће одржавање                                                                                                        1.972,67 

419             Остали издаци                                                                             10.224,31 

Укупно:  585.219,63  

 
Планирана средства за бруто зараде и доприносе на терет послодавца нијесу искоришћена у 
пуном износу што је узроковано чињеницом да су три планирана службеничка мјеста попуњена 
средином 2016. године, иако је оглас расписан почетком године. Два радна мјеста Заштитник 
није успио попунити. За та два непопуњена радна мјеста - Самосталног савјетника и за област 
заштитите од дискриминације и савјетника Заштитника за област заштите дјечјих права, 
Заштитник је посредством Управе за кадрове спровео четири поступка јавног оглашавања (по 
два за свако поједино мјесто). Огласи нијесу успјели. Није било пријављених кандидата или су 
кандидати одустали прије поступка провјере способности. 
 
У новембру 2016. године Заштитник је поново расписао јавни оглас (трећи јавни оглас) ради 
запошљавања самосталног савјетника и за област заштитите од дискриминације.  
 
Напомене ради, од јула до новембра 2016. године није било могуће спроводити поступак новог 
запошљавања јер су законски прописи забрањивали спровођење тих процедура у јавном 
сектору, за вријеме док трају изборне кампање и изборни циклус. 
 
Из свих наведених разлога Заштитник није могао утрошити сва  буџетска средства предвиђена 
за зараде у 2016. години,  јер се ради о строго намјенским средствима.  
 
Заштитник је успоставио и развио систем финансијског управљања и контрола. Претходно је 
донијет План успостављања и развоја финансијског управљања и контрола Заштитника са 
распоредом активности на успостављању и развоју тог управљања и контрола, Стратегија 
управљања ризицима Заштитника, Регистар ризика и Методологија за праћење Регистра ризика. 
Одређен је финансијски менаџер контроле и лице задужено за вођење Регистра ризика. 
Унутрашња ревизија повјерена је Министарству финансија. Донијета је Књига интерних 
процедура.   
 
У извјештајној години Заштитнику је поднијето 78 захтјева за слободан приступ информацијама. 
По свим захтјевима је поступљено. Поступак одлучивања код другостепеног органа у току је у 
два предмета. Захтјев за приступ информацијама поднијели су, НВО "Мрежа за афирмацију 
невладиног сектрора МАНС - 67, Институт Алтернатива - 4, Центар за грађанско образовање - 3, 
Удружење младих са хендикепом - 2 и Акција за људска права ХРА - 2 захтјева. Захтјеви су се 
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односили углавном на извјештавање о реализацији мјера предвиђених роковима садржаним у 
АП 23 Правосуђе и темељна права, које су у надлежности  Заштитника. Иако су извјештаји о 
реализацији тих мјера јавно доступни на веб порталу ресорног министарства за вањске/ 
европске послове, Заштитник је по сваком појединачном захтјеву поступио и дао расположиве 
податке и информације. Остали захтјеви односили су се на исплату одређених накнада, 
реализацију појединих препорука нарочито у области заштите од тортуре и заштиту од 
дискриминације и пружање статистичких и других података о раду у појединим областима 
заштите. 
 
Обука запослених у Институцији реализована је у оквиру међународних пројекта и у 
организацији и сарадњи са Управом за кадрове. Након завршетка SOCCER пројеката (СЕ и ЕУ), 
обуке за запослене у Институцији Заштитника настављене су у току 2016. године у оквиру 
двогодишњег пројекта под називом: "Подршка националним институцијама у превенцији 
дискриминације (ПРЕДИМ)", који такође спроводи Савјет Европе, а финансиране су од стране 
ЕУ. Пројектом су, између осталог, обухваћени запослени у институцији Заштитника који раде на 
пословима заштите од дискриминације, превенције тортуре, дјечјих права али и запослени на 
другим пословима заштите људских права. У оквиру овог пројекта биће унапријеђене и 
информационе технологије за поступање по притужбама грађана, укључујући обуке запослених 
на овим пословима.   
 
Обука запослених у Институцији у 2016. години спровођена је и у сарадњи са Управом за 
кадрове, за стицање појединих знања и вјештина, у складу са Планом обука тог органа управе. 


