
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 1. и члану 99. 

став 1. тачка 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), којима је 

прописано да је Република Србија, поред осталог, надлежна за уређивање положаја и 

односа са међународним организацијама, односно да Народна скупштина потврђује 

међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања. 

 

 

II   РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Република Србија је, 4.априла 2012.године, потписала Конвенцију Савета Европе о 

спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO). 

Потписивање Конвенције је у складу са Националном стратегијом за спречавање и 

сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима („Сл.гласник РС”, 

број 27/11), коју је Влада Републике Србије усвојила 1.априла 2011.године. Један од 

циљева Стратегије је да се створе нормативне претпоставке за функционисање 

националних механизама за спречавање и кажњавање починилаца насиља у породици и 

насиља над женама, као и да се обезбеде ефикасне мере заштите и пружања помоћи 

жртвама оваквог насиља. Осим наведеног, потписивање Конвенције сагласно је и са 

Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне 

равноправности („Службени гласник РС”, број 15/09) и Акционим планом уз ову 

Стратегију („Службени гласник РС”, број 67/10).  

Потврђивањем Конвенције ојачала би се позиција државних органа у реафирмацији 

принципа и одредби садржаних у Закону о равноправности полова („Сл.гласник РС”, број 

104/09) и исказала потреба за што скоријом израдом и усвајањем Акционог плана за 

примену Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у 

породици и у партнерским односима, који је предвиђен Планом Владе Републике Србије 

за 2013.годину.  

Потврђивање Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици такође је предвиђено Планом Владе Републике Србије за 

2013.годину и Националним програмом усвајања прописа ЕУ (НПАА) за период 2013-

2016.година.    

 

 

III  OБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Закона уређује се потврђивање Кон....... 

Члан 2. Закона садржи оргинал текста Кон.. на енглеском језику са преводом на 

српски језик 

Члан 3. Садржи текст резерве ...... ...... лдфлдфл.-.-.... 



Члан 4. Закона предвиђа да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном глсанику РС – Међународни уговори” 

 

Конвенција се позива на следеће усвојене споразуме у оквиру Савета Европе, које је 

Република Србија већ потврдила, односно: 

- Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (ЕТS бр.5 1950) и 

њене Протоколе, 

- Европску социјалну повељу (ETS бр. 35, 1961, ревидирану 1996, ETS бр. 163),  

- Конвенцију СЕ о борби против трговине људима (ETS бр. 197, 2005),   

- Конвенцију СЕ о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног 

злостављања (ETS No. 201, 2007), и 

- Конвенцију о заштити лица у погледу аутоматске обраде личних података (ETS, 

бр. 108). 

Република Србија је страна уговорница свих универзалних правних инструментата, 

који се наводе у Конвенцији:  

- Међународног пакта о грађанским и политичким правима (1966),  

- Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (1966),  

- Конвенције УН о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW, 

1979) и Факултативног протокола уз Конвенцију (1999), као и Опште препоруке 

бр.19 Комитета за елиминацију свих облика дискриминације жена о насиљу над 

женама (Комитета CEDAW),  

- Конвенције УН о правима детета (1989) и Факултативних протокола уз 

Конвенцију (2000),   

- Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом (2006),  

- IV Женевске конвенције, која се односи на заштиту цивила у време рата (1949) 

и Допунске протоколе I и II (1977) уз те Конвенције, и 

- имплицитно, Конвенције о статусу избеглица (1951).  

Осим њих, Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици има у виду и Римски статут Међународног кривичног суда 

(2002) и следеће препоруке Савета министара држава чланица СЕ: Препоруку Rec(2002)5 

о заштити жена од насиља, Препоруку CM/Rec(2007)17 о стандардима и механизмима 

родне равноправности, Препоруку CM/Rec(2010)10 о улози жена и мушкараца у 

превенцији и разрешењу сукоба и изградњи мира. 

Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и 

насиља у породици предвиђа реафирмацију принципа једнакости и недискриминације, 

дужности страна уговорница да, у потпуној посвећености (due diligence) приступе 

националној имплементацији Конвенције и изради родно осетљивих политика и да, при 

том, обавезно сарађују са невладиним организацијама и цивилним друштвом. Захтева се 

рад на превенцији насиља над женама и насиља у породици, заштитним мерама и 

подршци уз формирање сигурних кућа, СОС телефона и специјализованих услуга 

подршке са нарочитим нагласком на децу жртве овог насиља и децу као сведоке таквог 

насиља.  

Посебно се стране уговорнице обавезују да назначе или формирају једно или више 

званичних тела надлежних за: координацију, спровођење, праћење и процену политика и 

мера за спречавање и борбу против свих видова насиља обухваћених овом Конвенцијом. 

Обавеза ових тела је да координирано прикупљају податке (...) врше анализу и објављују 

резултате. (...) Стране обезбеђују да званично назначена или формирана тела (...) имају 

капацитет за непосредну комуникацију и одржавање веза са одговарајућим телима 

других чланица (Члан 10.). 



У поглављу Материјално кривично право (чл. 29.-48), захтева се, уколико то до 

сада није учињено, инкриминизација следећих кривичних дела утврђених овом 

Конвенцијом: 

- психичко насиље (члан 33.), 

- прогањање (stalking) (члан 34.), 

- физичко насиље (члан 35.), 

- сексуално насиље, укључујући силовање (члан 36.), 

- принудни брак (члан 37.), 

- генитално сакаћење жена (члан 38.), 

- принудни абортус и принудна стерилизација (члан 39.), 

- сексуално узнемиравање (члан 40.), 

- помагање односно подстрекивање и покушај (члан 41.). 

Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере и обезбеде 

да се у кривичним поступцима покренутим на основу сваког дела насиља обухваћеног 

Конвенцијом – култура, обичаји, религија, традиција или такозвана „част“ не сматрају 

оправдањем за таква дела. Ту посебно спадају тврдње да је жртва прекршила културне, 

верске, друштвене или традиционалне норме или обичаје прикладног понашања (члан 42.). 

У оквиру поглавља VI Истрага, судски поступак, процедурално право и заштитне 

мере (чл.49-58.) регулишу се поступци: 

- непосредног одговора, превенције и заштите (члан 50.), 

- процене ризика и управљања ризиком (члан 51.), 

- хитне мере заштите (члан 52.), 

- мере забране приласка односно заштите (члан 53.), 

- истраге и докази поводом сексуалне прошлости и понашања жртве (члан 54.), 

- поступци ex parte и по службеној дужности (члан 55.), 

- правна помоћ (члан 57.), 

- застарелост (члан 58.). 

Стране уговорнице су обавезне да ревидирају своје прописе око боравишног статуса 

тражилаца азила/азиланата (asylum-seekers), али и да развијају широку и интезивну 

међународно правну сарадњу.  

Једно посебно поглавље (IX) и додатак Конвенције посвећени су механизмима за 

регионално/СЕ праћење примене Конвенције. С тим у вези, предвиђено је формирање 

Експертска групе за борбу против насиља над женама и насиља у породици (GREVIO), 

која има 10, односно, 15 чланова, држављана земаља чланица СЕ, и надлежности 

засноване на принципима: непристрасности, стручности и мултидисциплинарности. 

GREVIO може обављати посете појединим државама чланицама СЕ у којима процени да је 

дошло до нежељених одступања од примене Конвенције, а њему државе чланице СЕ 

подносе извештаје из делокруга Конвенције. GREVIO контролише Комитет страна, који се 

установљава такође на основу ове Конвенције. Чланови ове групе уживају привилегије и 

имунитет док обављају и спроводе активности регулисане Конвенцијом. 

 

 

 

IV  ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ  

 

Поступак потврђивања Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиља у породици не захтева додатна финансијска средства из 

буџета РС. 

 



 

Потврђивање Ревидиране европске социјалне повеље, за Републику Србију неће 

произвести и додатне обавезе финансијске природе. Права која су садржана у Ревидираној 

европској социјалној повељи, у оним одредбама које је Република Србија одабрала за 

потврђивање, већ су загарантована позитивно-правним прописима Републике Србије 

(Закон о раду, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о 

безбедности и здрављу на раду, Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о 

социјално-економском савету, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом 

осигурању, Закон о пензијско-инвалидском осигурању, Закон о социјалној заштити и 

обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Закон о забрани дискриминације особа са 

инвалидитетом, Закон о радном оспособљавању и запошљавању инвалида). С обзиром на 

чињеницу да се Република Србија тренутно налази у процесу усклађивања домаћег 

законодавства за законодавством Европске уније, потврђивање Ревидиране европске 

социјалне повеље поклапа се и са обавезом усклађивања са прописима  ЕУ који регулишу 

област социјалне, радно-правне и здравствене заштите, што је садржано и у Националном 

програму за интеграцију Србије у ЕУ, за чију реализацију су обезбеђена средства у буџету 

Републике Србије. 

 Стандарди у области радних и социјалних права који су прописани Повељом, у 

правном поретку Републике Србије се већ примењују и кроз одговарајуће правне 

процедуре, односно одговарајућу инстуционалну заштиту (у центрима за социјални рад, 

Националној служби запошљавања, образовним установама, установама културе). 

 


