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УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ

Аутор : Станко Благојевић
Казнено-поправни завод у Бијељини

На трећој сједини Управног одбора пенолошке организације регије Бијељина
донесенa је одлука да се Трећи пенолошки Форум одржи 16.5.2014.г.На истој сједници
закључено је да буде посвећен слободним-актуелним темама које су везане за пенологију.
Циљ је да се обради већи број тема и да се повећа број активних учесника у раду форума.
Значајно је истаћи да су за овај форум пријављена четири рада из КПЗ-а у Бијељини.То
говори о већој заинтересвансти запослених у заводу да у форми стучног рада презентују
значајне сегменте рада у КПЗ-у. Надамо се да ћете усвојити нова искуства која ће вам
помоћи у свакодневном раду.
Рад са осуђеницима,односно са лицима лишених слободе је комплексан и пун
изазова стручних и моралних.Приближити слободу као највећи извор благодети могу
само посвећени свом раду.
Делинквенти дјелују слично микроорганизмима који се прилагођавају на лијекове.
Због тога у процесу извршења кривичних санкција у центар пажње треба ставити личност.
Тако ћемо брже и лакше доћи до одговорног човјека који има осјећај за кривицу који ће
му помоћи да одбаци лоше понашање.Избећи ћемо замку да осуђено лице схватимо“као
јединку коју треба казнити“,већ људско биће које треба преваспитати,изличити и
обучити.
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APSTRACT
U radu su opisani neki psihotološki aspekti u homicidalnom činu. Homicidje čin neposrednog izazivanja smrti nekog ljudskog bića... što mu daje i psihijatrijsko-forenzički značaj.
Autori prikazuju tri bolesnika koja su učinila homicid. Ubistva su prikazana kao akti vatrenim
i hladnim oružjem i filicid. Ubistva u stalnoj forenzičkoj praksinisu rijetka, a rizik od nasilnog
ponašanja i opasnost po druge osobe izazivaju uznemirenje javnosti, kriminalističke i psihijatrijske službe. Neke motivacije kod ubistva se mogu predvidjeti i upozoriti javnost što može
da prevenira ovaj vid agresivnog ponašanja. U našim uslovima je potrebno još niz faktora za
bolje kontrolisanje homicidalnog ponašanja.
KLJUČNE RIJEČI:
forenzički, aspekti, motivacije, ubistvo.
SUMMARY
This paper describes some aspects psychpathologicals the homicidal act. Homicidei s
the act of causing the immediate death of ahuman being...which gives and psychiatric-forensic
significance.
The authors present three patients who did homicide. Murders are presented as acts of
fire and tabbing and filicid. Murdersin constant forensic praxis non rare, and the risk of violence and danger toother persons causing disturbance to the public, criminal and psychiatric
services. Some motivation for murder can predict and dwarn the public that canprevent this
type of agressive behavior. In our conditions, it takesa number off actorsf or better controlling
the homicidal behavior.
KEY WORDS:
forensic, aspects, motivation, murder.
Homicid (lat. Homo.čovjek, caedere-ubiti, engl. Homocide, murder) je čin neposrednog
izazivanja smrti nekog ljudskog bića1,2.Gledano sa pravnog stanovišta razlikuju se: 1. udarci
i povrede koje dovode do smrti bez osnovne namjere da do nje dođe, 2. namjerni homicid
sa predumišljajem i 3. homicid usled nepažnje3,4. Svaki od pomenutih činova povlači sankcije prema krivičnim zakonima koji se primjenjuju u toj državi. Kao pojam ubistvo je više
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pravni, kriminološki, nego psihološki i psihijatrijski fenomen5. Ali ubistvo je jednim dijelom
i psihološki i psihopatološki fenomen, a to znači da postoji određena psihološka situacija koja
prethodi ovom činu i koja ga ispunjava. Takav splet događaja, sa psihološkim sadržajima koji
određuju pripremu, tok i ishod delikta, naziva se deliktna situacija in tempore criminis. Homicid sa stanovništa potencijala forenzičke psihijatrije i ima determinante koje daju sadržaj i dinamiku razvoja homicidalnog akta6: 1. Ličnost počinilaca i njegovo duševno stanje “in tempore
criminis”, 2. Deliktna situacija, 3. Motivi, 4. Žrtva.
Prikazi slučaja
Slučaj prvi. Okrivljeni P. P. star 33. godine je bio komandir protivterorističkog voda,
neoženjen, nekažnjavan i nalazi u pritvoru. Rođen je iz uredne trudnoće sa urednim razvojem
i školovanjem. Radio je tri godine u Njemačkoj, a došao je sa ciljem da doprinese u ratu. Na
pregledu je očuvana svijest, orijentacija, pažnja i koncetracija. Nema oštećenja percepcije kao
ni pamćenja. Mišljenje očuvano i nema oštećenja intelektualnih funkcija. Ima tendenciju ka
depresivnoj slici a u delikt je ušao alkoholisan sa visokim stepenom premorenosti. Voljno-nagonski dinamizmi su očuvani, ali je izgledao da bi na novu veću frustraciju reagovao agresivno.
Okrivljeni P.P. ne boluje ni od jedne duševne bolesti, privremenog duševnog poremećaja. U
momentu izvršenja djela koje mu se stavlja na teret. P. P. je imao lako pijanstvo. In tempore
criminis nije mogao da shvati značenje učinjenog djela.
Slučaj drugi. Okrivljeni K. M. star 45. godina, pismen, oženjen, ima jedno dijete, tesar, zaposlen. Rođen je iz uredne trudnoće kao sedmo dijete uz uredan razvoj. Radio je u
Njemačkoj 7. godina, sada u je kući 14 godina. Ima porodicu, oca, suprugu i jednu kćerku. Sada
ima ateroskelozu i spondilozu. Svjest, orjentacija, pažnja i koncentracija su očuvani. Nema čulnih obmana a mišljenje je očuvano. Ima anksioznost i srednje tešku depresiju, sa fatigacijom, a
bulično-hormični dinamizmi su očuvani. U vrijeme činjenja delikta nalazio u stanju alkoholisanosti lakšeg stepena. Okrivljeni je imao prije delikta povredu glave i ruke, komociju mozga, sa kongradnom amnezijom. Nalazio se u stanju manje kontrole agresivnih i destruktvinih
pulzija i ugroženosti života. In tempore criminis okrivljeni je bio u stanju lakše alkoholisanosti i
dezinhibicije nagona za samoodržavanjem. In tempore criminis nalazilo stanje bitno smanjene
uračunljivosti.
Slučaj treći. Isptivana Z. C. stara 33. godine ispitivana je zbog sumnje da je počinila
čedomorstvo. Z. C je je bez ičije pomoći po porođaju pupčanik presjekla kućnim makazama,
a zatim je muško živo dijete zadavila u vodi. Posteljicu je izbacila, tek nakon 2. dana... i to u
bolnici. U ranoj trudnoći je tražila prekid, koji joj nije odobren, zbog poodmakle trudnoće.
Prije 3. godine liječena u P. B. S. 15. dana, ali nema dokumentaciju i nije imala psihijatrijske
kontrole. Suprug Z. D. je poginuo, a iz tog braka ima 3. sina. Pacijentkinja ima očuvanu svijest
i orjentaciju, pažnja je ledirana kao i tenacitet i vigilnost. Nema percepcivne obmane ni ispade
u inteligenciji. Mišljenje je sa bradipsihijom i depresivno-hipobulično. Nema lezije u pamćenju
in tempore criminis. Z. C. se nalazi u puerperilnoj krizi depresivno-paranoidnog karaktera. Z.R.
nije sposobna da se uključi u sudski postupak. Bitno multidisciplinarno liječenje i angažovanje
socijalnih, medicinskih organa radi zbrinjavanja dijece.
5

Diskusija
U sva tri slučaja se nalaze determinante koje daju sadržaj i dinamiku razvoja homicidalnog akta u kome se uviđaju: ličnost počinilaca i njihovo duševno stanje “in tempore criminis”,
deliktna situacija, motivi i dijelom i ponašanje žrtve1. Društveni aspekti imaju posebno važan
značaj2.
U slučaju prvog okrivljenog je dominatna agresivno-paranoidna struktura ličnosti.
Životni put je traženja kratkotrajnih rješenja. Ratno rješenje je mješavina patriotizma, i avanturizma. Deliktna situacija je opterećena, sa dva različita životna puta. Kod okrivljenog avanturistiki, a kod žrtve, krutim školovanjem i sada dokazivanjem oficirskog znanja. Motivi delikta
su da „neškolovan, avanturistički izvršilac, čini patericid nad školovanim i životno nedovoljno
izbrušenim oficirom”.
U drugom slučaju okrivljeni je osumnjičen počinio krivično djelo ubistva sa smrtnim
posledicama. Žrtva je sa izrazito agresivnim ponašanjem prethodno, torturisala, omaložavala,
i fizičiki povredil, osumnjičenog. Motivacije nisu jasne, osim toga da je postradali, imao veće
koncetracije alkohola u krvi i bio bolesnik, čije su psihičke funkcije, oštećene usled alkoholisanja. Fizički u stanju u kome se osumnjičeni nalazio, kada mu je ugrožen život nanijetim
povredama, i kada je imao smanjenje kontrolisanja svijesti. Delikt je učinjen hladnim oružjem,
a uraunljivost je bitno smanjena.
Pacijentkinja koja je učinila infanticid ne spada u grupu mentalno retardiranihni ni
hroničnih duševnih oboljenja. Reaktivno oštećenje mentalnog zdravlja, iz kog dijela i čini
začeće bez vizije kraja, a potom i homicidalni akt. Podaci o prethodnom liječenju, nisu ubjedljivi i nema pokazatelja o njihovoj pouzdanosti. Bolesnicase iz edukativne karentnosti našla u
situaciji, kao migrant, da bez poginulog muža nije imala nikakvu porodičnu i socijalnu zaštitu,
pa se čini delikt, kao najlošije rješenje. Ne može se zanemariti uticaj anomičnosti vremena u
kome se dešava infanticid.
Neke motivacije kod ubistva se mogu predvidjeti3,4 i upozoriti javnost što može da prevenira ovaj vid agresivnog ponašanja5,6. Nama je potrebno još niz faktora za bolje kontrolisanje ubistva.
Autor ovog rada nije deklarisao konflikt interesa u vezi sa ovim radom.
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NAZIV RADA: Profesionalni stres kod zatvorskih radnika
AUTOR RADA: Vedrana Rakić, dipl. specijalni pedagog
USTANOVA: Kazneno-popravni zavod Bijeljina
„Bilo koja organizacija ili socijalna struktura koja se sastoji iz dvije grupe ljudi,
jedne čiji je zadatak da unutar strukture osigura ostanak druge grupe koja tu ne želi biti,
biće organizacija pod stresom“. 1

Uvod
Radno mjesto predstavlja važan ambijentalni faktor koji utiče na naše psihičko i fizičko
zdravlje. S jedne strane, posao je izvor ličnog zadovoljstva i postignuća, interpersonalnih kontakata i finansijske sigurnosti, što sve čini preduslove dobrog mentalnog zdravlja. Međutim,
kada je posao loše organizovan i kada rizici posla nisu prepoznati, posao može imati negativne
efekte na naše blagostanje. Radnici pod stresom su najvjerovatnije manje zdravi, manje motivisani, manje produktivni i manje sigurni na poslu (WHO, 2003).2
Kategorija stresa predmet je interesa velikog broja istraživača u različitim područjima.
Njihov cilj je proširivanje spoznaja o ljudskom funkcionisanju u ličnim i profesionalnim ulogama, kao i promjenama koje su kod pojedinaca izazvane stresom (aktivacija, uzbuđenje, napetost, anksioznost, konflikt, emocionalne promjene, frustracija i drugo).
Kada ljudi razmišljaju o zatvoru skloni su razmatrati samo njegove fizičke karakteristike:
visoke zidove, bodljikave žice, video nadzor, zaključana vrata, rešetke i uniformisano spoljašnje
obezbjeđenje. U stvarnosti, ljudska dimenzija čini najvažniji aspekt zatvora, a dvije najvažnije
grupe ljudi u zatvoru su zatvorenici i osoblje koje se brine o njima.
Penološka literatura obimno iscrpljuje ideološke, teorijske i praktične aspekte izvršenja
krivičnih sankcija, pretežno polazeći od uloge samog počinioca u tom procesu. Tek se u poslednjih dvadeset godina govori i o poziciji osoblja koje je zaduženo za provođenje krivičnih
sankcija, pri čemu je naglasak na zatvorskom osoblju.
Izazovi sa kojima se zatvorski radnici susreću na svakodnevnoj osnovi su vrlo jedinstveni. Oni uključuju zatvoreno i izolovano radno okruženje, izvođenje mukotrpnih zadataka,
nošenje sa nasiljem, zavisnost radnog dana od uspješnog ili manje uspešnog održavanja sigurnosti i reda unutar zatvora, i uopštene ograničavajuće uticaje poput stila zatvorskog upravljanja. Stoga, posao zatvorskih radnika biva svrstan u grupu najstresnijih zanimanja.
1

_ J. Brodsky, 1982.g.

2

_ Svjetska zdravstvena organizacija
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Cilj
• Uvid u specifičnu profesionalnu ulogu zatvorskih radnika, njihovo radno okruženje i
potencijalne stresore
• Identifikacija izvora profesionalnog stresa u KPZ Bijeljina
Stres
Stres pripada kategoriji višedimenzionalnih i višeznačnih fenomena, pa pojedini autori
zaključuju da je i uzaludno tragati za nekom sveobuhvatnom definicijom.
Za potrebe ovog rada izdvajam definiciju Urlicha i saradnika (1985) koji navode da je
stres stanje koje se pojavljuje kada osoba preživljava “neuspjeli odnos između zahtjeva i želja, s
jedne strane i spoznaje o mogućnostima djelovanja, s druge strane, te istovremeno doživljava
slijed tog nesporazuma kao prijeteći”.
Indikatore psihološkog stresa možemo svrstati u četiri kategorije (Brajković,2006):
1. somatski indikatori (nesanica, glavobolja, gastrointestinalne smetnje, visok krvi pritisak i sl.)
2. doživljajni indikatori (anksioznost, bijes, beznadežnost..)
3. promjene u ponašanju (nedostatak kreativnosti, problemi u donošenju odluka, česti
interpersonalni sukobi, teškoće u koncentraciji….)
4. (ne)uspješnost u obavljanju zadataka.
Lična sposobnost za toleranciju stresa zavisi od frekvencije, težine i tipa stresa sa kojim
se osoba suočava, kao i od ličnih obilježja pojedinca (ranije iskustvo, lične vrijednosti i stavovi,
osjećaj kontrole, individualitet, nivo tolerancije na frustracije, opšte zdravstveno stanje).
Profesionalni stres
Sauter i Murphy (1999) stres na poslu definišu kao niz, za zaposlenika štetnih, fizioloških,
psiholoških i bihejvioralnih reakcija na situacije u kojima zahtjevi posla nisu u skladu sa njegovim sposobnostima, mogućnostima i potrebama.
Stres na radnom mjestu je prepoznat kao opštedruštveni problem širokih razmjera kojeg globalna kriza i nezaposlenost značajno podstiču. Devedesetih godina XX vijeka Svjetska
zdravstvena organizacija je proglasila stres na radnom mjestu svjetskom epidemijom. Kod svakog trećeg stanovnika EU prisutan je stres na radnom mjestu, a 50-60% svih izgubljenih radnih
dana i oko 5 miliona nesreća na radu su posledica stresa. 3
3

_ Istraživanje Evropske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja Holt (1982) razmatra stresore na radu sa dva stajališta: objektivnog i subjektivnog.
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Objektivno stajalište uključuje stresore koji se odnose na: fizička obilježja radne okoline
(buka, vlaga, opasnost od fizičkog nasilja i sl.), vremenska obilježja rada (kratki rokovi, promjene u radnom vremenu i sl.), organizacijska obilježja rada (monotonija, niski dohodci i sl.),
degradiranje radnog mjesta i gubitak posla.
Subjektivno definisani stres na radu odnosi se na: radne uloge (nejasni zahtjevi, konflikti
uloga, visok stepen odgovornosti i sl.) i probleme interpersonalnih odnosa (konflikti, odsustvo
podrške, izolacija i sl.).
Nisu sva zanimanja jednako podložna profesionalnom stresu. Stres najviše zahvata pomagačke struke, struke usmjerene na pomaganje ljudima u rješavanju njihovih životnih problema, čija zajednička karakteristika je lični kontakt klijenta u nevolji i pomagača ( prije svega socijalni radnici, zdravstveni radnici, psiholozi, defektolozi i sl.). Dnevni susret sa ljudima
koji imaju značajne životne i emocionalne probleme ili su doživjeli traumu predstavlja veliko
opterećenje za psihički život pomagača ( Ajduković, 1996).
Profesionalni stres u penalnim institucijama
Zatvor nije samo mjesto prinudnog ograničenja tj. izolovanja počinilaca krivičnih djela
iz društvene sredine, nego je i radna organizacija fokusirana na promjene ponašanja zatvorenika kroz njihovo preusmjeravanje sa kriminalne na socijalno prihvatljivu životnu stazu – “biti,
postati i ostati uzoran član društvene zajednice”. Da bi se posao zatvorskog radnika obavio na
profesionalan način potrebna je vještina i lični integritet, spoj ličnih kvaliteta i tehničkih vještina. Osoblje se u svakoj prilici mora vladati na način da svojim primjerom pozitivno utiče na zatvorenike i izaziva njihovo poštovanje. Stoga, odgovornost ove pozicije bremenita je stresom.
Zatvori su kao ustanove odgovorne za upravljanje kompleksnom osuđeničkom populacijom. Osoblje mora uspješno ispunjavati ovu misiju, bez skandala i fanfara. Zatvori funkcionišu
24 sata dnevno, 365 dana u godini, te zatvorsko osoblje mora konstantno brinuti o potrebama,
brigama i poteškoćama osuđenih lica. Osoblje mora svakodnevno biti osjetljivo na higijenske
uslove, veličinu ćelije i populacijsku zbijenost, etničku kompoziciju u ćelijama i na odjeljenjima,
kalorijsku vrijednost hrane za osuđenike, rekreacijske potrebe, zdravstvenu zaštitu, disciplinu i
ličnu bezbjednost, korespodencijske potrebe i mnoštvo drugih stvari. Njihov posao je kompleksan, opasan, stresan i nezahvalan. Osoblje reaguje na stres promjenom posla, odsustvima, psihosomatskim bolestima, visokim nivoom nezadovoljstva poslom i profesionalnim sagorjevanjem
(Schaufeli i Peeters, 2000).
Crawley (2004) sugeriše da „anksioznost proizilazi iz nepredvidljivosti zatvorskog života;
iako je većina zatvorskog života rutinska, službena lica su uvijek svjesna da zatvorenici mogu da
ih verbalno i fizički napadnu, da mogu pokušati pobjeći, da ih mogu „zarobiti“/ uzeti za taoce“.
Cheek & Miller (Paoline, Lambert & Hogan, 2006) nalaze da „ ... zatvorski službenici
imaju više nego očekivanu vjerovatnoću povišenog krvnog pritiska, srčanog udara, ulcera i drugih
sa stresom povezanih zdravstvenih problema“. Nadalje potvrđuju da „zatvorski službenici umiru
ranije od prosjeka, a stres je jedan od vodećih razloga skračenja životnog vijeka“.
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Generalno prevladava mišljenje kako je stresno raditi u penalnim ustanovama (kazneno-popravni zavodi, maloljetnički zatvori, vaspitno-popravne ustanove), no savremena literature nastoji pronaći empirijsku podršku ovakvoj predpostavci, tražeći odgovore na pitanja :
“Šta su sve uzroci stresa i sagorjevanja osoblja zaposlenog u penalnim ustanovama, te na koje
se sve načine stres manifestuje”?
Najčešće istraživani prediktori poslom uzrokovanog stresa zatvorskog osoblja su:
• fizičke determinante posla (rešetke, zaključane prostorije, visoki zidovi, strog nadzor,
procedure i sl.) koje imaju funkciju smanjenja nasilja u penalnim ustanovama, ali sa druge
strane na vrlo specifičan način nerijetko dovode do napetosti, nelagode i psihičkog nemira kod
osoblja. Vrlo značajna činjenica je i što se cjelokupan radni proces odvija na istom fizičkom
prostoru, primarna je kontrola događaja, a zaposlena lica su na stalnom oprezu u nastojanju
predviđanja problematičnih događaja.
• preopterećenost poslom uzrokovana je nedostatakom osoblja, i s tim u vezi prekovremenim radom, visokim zahtjevima (previše zadataka u premalo vremena), prekratkim pauzama, radom u smjenama, lošom socijalnom podrškom među kolegama. Kod osoblja koje
percipira svoj posao stresnim zbog preopterećenosti, opaženo je češće pojavljivanje sindroma
sagorjevanja (Dignam, Barrera, 1986)
• nedostatak autonomije u izvođenju zadataka (primjena znanja i vještine) i donošenju
odluka. Kako u samoj hijerarhijski zasnovanoj strukturi zatvorskih ustanova nije lako promjeniti nivo autonomije u donošenju odluka, nezadovoljstvo i stres ostaju nerješeni, gomilaju se
i predstavljaju ozbiljan riziko faktor za razvoj profesionalnog sagorjevanja.
• nedostatak raznolikosti na poslu, monotonija - Uloga zatvorkog osoblja, akcentujući
radnike Službe tretmana, se u poslednje vrijeme svodi na birokratsku, a manje stručnu ulogu.
Ovu promjenu kao problem smatra osoblje sa dužim stažom, više iskustva i visoko obrazovano
osoblje. Neka druga istraživanja s druge strane pokazuju da je nepredvidivost mogućih situacija na poslu jedan od najznačajnijih izvora stresa.
• zdravlje i sigurnosni rizici – mogućnost eskalacije konflikata između službenog osoblja i osuđenika, potencijalno stalna opasnost od nasilja, rizik od infektivnih zaraza ( naročito
hepatitis B,C, HIV), nedostatak svježeg zraka, promaja, vlaga…
• neadekvatna primanja, skromna mogućnost / nemogućnost napredovanja, niži
društveni status (za većinu osoblja ovaj posao je drugi izbor, odn, jedina alternativa nezaposlenosti, a prednost mu je sigurnost stalnog, državnog zaposlenja i redovna primanja) na samom
su vrhu uzročnika stresa na poslu. Ne čudi činjenica da zatvorsko osoblje sebe naziva “plaćenim zatvorenicima” (Philliber, 1987).
• problemi uloga (konflikt i dvosmislenost radnih uloga) - U holandskoj studiji 80%
zatvorskog osoblja se slaže sa izjavom kako je “očuvanje mira i bezbjednosti” jedan od najvažnijih zadataka, a pri tome 74% osoblja smatra kako je “pomoći zatvoreniku da bolje razumije sebe” takođe jedan od najvažnijih zadataka. U spektru svakodenevnih događanja u zatvorskoj instituciji ova dva zadatka nisu kompatibilna (“konflikt uloga”). Dvosmislenost uloga
može biti kreirana od strane nadređenih koji očekuju da se radnici striktno drže pravila, a u
isto vrijeme insistiraju na fleksibilnosti i mudrom rasuđivanju pri interakciji sa osuđenima.
Ovakav konflikt i dvosmislenost radnih uloga u zatvorskom okruženju nastaje zbog dihotomije percepcije radne uloge kao starateljske nasuprot kurativnoj, kazne nasuprot rehabilitaciji,
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administracijskog posla nasuprot tretmanu, segregacije nasuprot inkluziji i ljudskih prava nasuprot dužnosti. Konflikt uloga rezultira povećanjem radne tenzije, smanjenjem zadovoljstva
poslom, smanjenjem povjerenja u radnu organizaciju i lošim međuljudskim odnosima.
• zapošljavanje neadekvatnog zatvorskog osoblja – Osoblje koje nije pažljivo odabrano,
ispravno obučeno, nadgledano i ne pruža mu se podrška, dovedeno je u situaciju pojačanog
stresa na poslu. Uz neadekvatnu motivaciju pri zaposlenju, lošu obuku i malu platu stvaraju se
uslovi za podlijeganje iskušenjima korumpirajućih praksi što je opasno ne samo za Ustanovu,
nego i društvo u cjelini.
• zahtjevni socijalni kontakti (osuđena lica, kolege, nadređeni) - Odnosi između onih
“sa jedne i druge strane rešetki” potencijalno su konfliktni, a naročito jer je udio zatvorenika
narušenog mentalnog zdravlja i zavisnika iz godine u godinu sve veći. Udio sati provedenih u
direktnom kontaktu sa zatvorenicima i pojava sagorijevanja u pozitivnoj su korelaciji (Whitehead, 1989). Vrlo važan dio profesionalnog života predstavljaju kontakti sa saradnicima i predpostavljenima. Neugodni i nepodržavajući kolegijalni odnosi (odnosi obilježeni rivalitetom,
nepovjerenjem, sputavanjem samostalnosti i kreativnosti, nesigurnošću…) doprinose razvijanju visokog nivoa stresa. Istraživanja u SAD-u ukazuju da 42% zatvorskog osoblja smatra
kako se supervizori i nadređeni bolje odnose prema zatvorenicima nego prema njima. Loši
odnosi sa nadređenima posebno utiču na pitanje radne uloge, a nedovoljna i neadekvatna komunikacija onemogućava ispunjavanje nejasnih očekivanja nadređenih (Cheek i Miller, 1993).
• “posao- život” konflikti, neusklađenost porodičnog i radnog domena, mogu biti
posmatrani kroz tri dimenzije: vremenski bazirani konflikti, konflikti bazirani na zategnutim
odnosima i konflikti bazirani na ponašanju (Netemeyer, 1996). Vremenski bazirani konflikti
se pojavljuju usled velikog trošenja vremena na posao ili kada priroda radnih smjena ometa
porodični život (prekovremeni rad, neregularne smjene...). Konflikti bazirani na zategnutim
odnosima javljaju se kada zahtjevi i poslovna tenzija negativno utiču na kvalitet porodičnog
života radnika (Lambert, 2006). Ove negativnosti radnog okruženja mogu voditi ka ekspresiji
iritabilnosti prema članovima porodice ili ka povlačenju iz odnosa zarad „oporavka od zahtjevnog posla“ (Cooper, 2001). Konflikti bazirani na ponašanju nastaju usled protivrečnosti normi
uloga i očekivanja. Npr, radna uloga zahtjeva kruto poštovanje hijerarhije, procedura i izvjesnu
agresivnost, dok partnerska i roditeljska uloga zahtjeva fleksibilnost, uvažavanje mišljenja
drugih, podržavajuće i njegujuće međuljudske odnose (Triplett 1999).
Uzroci stresa među zatvorskim osobljem KPZ Bijeljina
Kazneno-popravni zavod Bijeljina u oviru pet zakonom predviđenih radnih službi (služba obezbjeđenja, služba tretmana, privrednoinstruktorska služba, zdravstvena služba i služba
za pravne, opšte i finansijske poslove) upošljava ukupno 114 radnika, od čega je 81% učestvovalo u anketiranju i čini uzorak ispitivanja.
Istraživački podaci prikupljeni su uz pomoć prilagodjenih standardnih mjernih instrumenta:
a) upitnik o prikupljanju socijalnoiskustvenih karakteristika
b) Work Positive Questionnaire (2005)
c) HSE - Health and Safety Executive’s Management Standards Indicator Tool
d) FAS - Factual Autonomy Scale
e) PSI - Physical Symptoms Inventory.
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Obilježja uzorka ispitanika
Starost
do 30 godina
31- 40 godina
41-50 godina
preko 50 godina
Pol
muški
ženski
Braþni status
da
ne
Obrazovanje
VSS
SSS
VKV, KV
Radni staž
do 5 godina
6-10 godina
11-15 godina
16-20 godina
preko 20 godina
Ranije radno iskustvo
da
ne
Rotacije radnih mjesta unutar KPZ-a
da
ne

%
7.9
37.1
38.2
16.8
82,0
18.0
78.7
21.3
33.7
57.3
3.4
10.1
12.4
7.9
25.8
43.8
64,0
36,0
64,0
36,0

Analiza dobijenih podataka kao glavne izvore stresa radnika u KPZ Bijeljina identifikuje
fizičke determinante posla, radno opterećenje, opasnost na poslu i „izazovne“ kolegijalne
odnose.
Naime, čak 73% ispitanika nikada ne može koristiti pauzu za obrok van ustanove. Njih
40.4 % su neopredjeljeni (i slažu se, i ne slažu) povodom stava da su i radnici „neka vrsta zatvorenika“. U visokom procentu od 49% svoj radni prostor smatraju neadekvatno dizajniranim
što bi se moglo dovesti u vezu sa činjenicom da je KPZ Bijeljina osnovan ratne 1993.godine, te
da prostor u kojem se nalazi (nekadašnje prostorije PD „Semberija“) nije namjenski građen za
svrhu njegovog postojanja već je adaptiran u granicama dostupnih materijalnotehničkih mogućnosti.
Prekovremeni rad predstavlja snažno opterećenje za osoblje i iniciran je uglavnom nedostatkom osoblja. Alarmantno je da više od polovine ispitanog uzorka povremeno (50.6%) i
često (13.5%) rade prekovremeno, odn. da samo 5.6% anketiranog osoblja nikada ne radi prekovremeno. Povremeno (24.7%) i često (31.5%) ispitanici ne mogu izdvojiti dovoljno vremena
za pauzu na poslu. Birokratsko opterećenje u vidu stava o višku papirologije u radu iskazuje
48% ispitanika. Najveće nezadovoljstvo povodom toga iskazuje služba za pravne, opšte i finansijske poslove (61%), a zatim slijede služba obezbjeđenja (56%) i služba tretmana (50%).
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Iako je u procentu od 94 (%) ispitanicima uvijek jasno koje su njihove dužnosti i odgovornosti na poslu, ne zadaju im se nedostižni zadaci i rokovi (43.8%), evidentan je problem
konflikta uloga kao izvora stresa, jer u opsegu od svega 25% različite službe ne zahtjevaju
obavljanje suprotnih zadataka od radnika.
Povodom autonomije radnika u obavljanju posla ispitanici se izjašnjavaju pozitivno
tj. njihovo mišljenje o načinu obavljanja posla se poštuje (često 47.2%), sami odlučuju kada da
rade (65.2%) i kako da rade (55.1%). No, u času pomisli da cjelokupna slika podataka vezanih
za autonomiju radnika u KPZ Bn meni kao osobi „iz sistema“ izgleda potpuno bajkovito i nestvarno, naročito pri uzimanju u obzir činjenice da dominantni dio kolektiva predstavlja strogo
hijerarhijski zasnovana služba obezbjeđenja, nailazim na podatak u kojem ispitanici navode da
im se govori šta da rade svakog dana 29.2%, 1-2 sedmično 15.7% i 1-2 mjesečno 36%. Dobijeni
podaci mogli bi se hipotetski tumačiti kao aspekt „mačo“ kulture u zatvoru, težnje ispitanika da
daju socijalno poželjne odgovore, predstave se u boljem svijetlu i ljudskim ponašanjem u pravcu skrivanja vlastitog neznanja, maskirajući ga u „sveznajući i svemogući“ stav („Ako kažem
da nešto ne znam to znači da sam nesposoban. Ako kažem da mi neko govori šta, kako i kad da
radim to znači da sam glup i bezvrijedan“).
Kolegijalni odnosi u KPZ Bjeljina su ocjenjeni od strane 64% ispitanika kao povremeno, često i uvijek usiljeni i zategnuti. U procentu od 20,2% ispitanici prijavljuju da im kolege
ne pomažu kada posao postane pretežak. Njih 32.6% se izjašnjava pozitivno povodom činjenice da im posao često biva otežan zbog neadekvatne pomoći drugih, što podjednako može
biti dovedeno u vezi sa lošim interpersonalnim odnosima i sa neadekvatnom profesionalnom
selekcijom prilkom zapošljavanja novog zatvorskog kadra.
Njih 44.9% smatra da je adekvatno plaćeno, iako je ispitivanje vršeno tokom perioda u
kojem je plata zatvorskih radnika, izuzev službe obezbjeđenja, bila umanjena za 20% za razliku
od radnika drugih državnih institucija kojima je plata bila umanjena za 10%. Ukoliko se uzme
u vid stara, mudra izreka da „čovjeku nije krivo na malo, nego na nepravdu“ odgovori ispitanika
iznenađuju i eventualno upućuju na aktuelnu društvenu apatiju i građansku pasivnost („Sve je
dobro dok radim. Ćuti.“).
Slična situacija ogleda se i u pogledu iskazanog zadovoljstva radnika mogućnošću napredovanja (47.2%), koje je potpuno racionalno neutemeljeno ukoliko se uporedi sa postojećom, nefleksibilnom sistematizacijom radnih mjesta. Stav zadovoljstva zvuči još „čudnije“
ukoliko se ima u vidu usvojena izmjena platnih koeficijenata odn. unificiranje koeficijenata po
stepenu obrazovanja čime je službenicima oduzeta mogućnost napredovanja u platnim razredima bez nužnog mijenjanja radnog mjesta (npr. za VSS radnike u službi tretmana ranije je bio
odredjen koeficijent u rasponu od 12-15, a sada je fiksnih 13).
Rukovodstvo biva od strane ispitanika ocjenjeno kao podržavajuće što se ogleda kroz
stav 48.3% ispitanika koji uvijek dobijaju podršku od nadređenih i njih 70.8% koji povremeno,
često i uvijek imaju dovoljno prilika razgovarati sa nadređenim o najavljenim promjenama.
Pozitivne ocjene rukovodstva, plate i mogućnosti napredovanja mogu potencijalno
pored uspješne organizacijske klime ukazivati i na sumnju u iskrenost ispitanika odn. eventualni strah od nadređenih, hijerarhijski više pozicioniranih, koji je po mom mišljenju refleksija
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društveno zasnovane manipulacije strahom („Nemoj da sječeš granu na kojoj sjediš“), ali i aktuelne nezaštićene/ ogoljene uloge radnika („Sve puca po najslabijima, zato ti je bolje da ćutiš i
prikrivaš svoje nezadovoljstvo. Niko neće stati u zaštitu običnog radnika.“).
Za ugroženost zdravlja na poslu zabrinuto je 34.8% ispitanika, a njih 31.5% su podjeljenog mišljenja. Svega 11.2% ispitanika koristilo je bolovanje tokom prethodne godine dana, a
njih 65,9% iskoristilo je sve dane godišnjeg odmora. Nužno je napomenuti da se iz finansijskih
razloga radnici u slučaju bolesti opredjeljuju za korištenje godišnjeg odmora, a ne bolovanja pri
čijem korištenju im biva za 10% umanjena plata.
PSI (Physical Symptoms Inventory) kod ispitanika bilježi sledeće zdravstvene probleme: umor (69.7 %), bolovi u leđima (66.3 %), glavobolja (56.2%), naprezanje očiju (48.3%),
stomačni problemi (43.8%) i problemi sa snom (30.3%).
Dijagnostifikovana oboljenja koja ispitanici prijavljuju su: hipertenzija, arteroskleroza,
dijabetes, oslabljen vid, hipo i hipertireoza, diskus hernija, išijalgija, okoštavanje pršljenova,
gastritis i sinuzitis
Na skali koja u rasponu od 1-5 mjeri trenutni i idealni poslovno-privatni balans ispitanika, pri čemu broj 1 predstavlja totalnu poslovnoprivatnu separaciju, a broj 5 totalnu poslovnoprivatnu integraciju, najviše ispitanika (43%) trenutni balans ocjenjuju brojem 3, a idealnim
smatraju totalnu separaciju pod brojem 1 (77.5%). Sa širenjem jaza između trenutne i idealne
(željene) privatno-poslovno integracije, raste nivo konflikata „posao-privatni život“ i nivo stresa.
Opseg ispitanika od 43,8% nije zabrinut za vlastitu bezbjednost na poslu, ali ipak njih
60,5% se slaže sa stavom da je njihov posao opasan i naročito stresan (74.2%). Takodje, u visokom procentu od 55.1 ispitanici se slažu sa stavom da njihov posao nije dovoljno društveno
cijenjen.
Na dominantno iskazano sveukupno zadovoljstvo poslom (sve u svemu zadovoljan sam
poslom koji obavljam, 65.2%), baca sijenku činjenica da bi anketirani isptanici dobro
razmislili kada bi bili u mogućnosti vratiti vrijeme i ponovo birati posao (62.9%) i da su
u nedoumici da li bi savjetovali prijatelju da prihvati posao poput njihovog (66.3%), što
nas ponovo vraća na aktuelni društveni fenomen „Samo nek’ radim“ i automatizovano,
gotovo refleksno, poređenja sa lošijim primjerom („Toliko je nezaposlenih“.) u kontekstu
kojeg bilo kakvo zaposlenje biva dovedeno do nivoa idealizovanja.
Zaključak
Uopšteno govoreći, u većini zemalja javnost vrlo malo zna o zatvorima, zatvorskom osoblju i njihovom poslu. Dok društvo uglavnom prepoznaje suštinsku vrijednost npr. zdravstvenih i prosvetnih radnika, zatvorsko osoblje nema slično javno poštovanje. Na zatvorsko osoblje se čak gleda sa osjećanjem manje vrijednosti i u odnosu na lica koja se takođe bave poljem
kriminaliteta (razlika u platama policije i zatvorskih radnika). No, ukoliko prebacimo fokus
sa spolja, ka unutar penoloških ustanova nailazimo na takođe zanimljivu situaciju u kojoj se
vladine i nevladine agencije “utrkuju” u planiranju i sprovođenju institucionalnih programa i
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treninga za osuđena lica i njihovu rehabilitaciju, ne ulažući (dovoljan) napor ka identifikaciji
i rješavanju problema sa kojima se suočavaju zatvorski radnici.
Farkas (1999) sugeriše da tendencija kretanja ka profesionalizaciji rada zatvorskog
osoblja rezultira ideološkom promjenom sa kojom se od zatvorskih radnika, uključujući i
službu obezbjeđenja, očekuje kontrola ponašanja osuđenih lica, zatim ostvarenje uloge servisa koji pruža osuđenim licima pomoć u suočavanju sa problemima povezanim sa zatvorskom sredinom, kao i izrada, i sprovođenje rehabilitacijskih programa zasnovanih na principu
individuacije („program po mjeri osuđenog lica“). Dok osuđena lica imaju dostupnu paletu
različitih programa pomoći u suočavanju sa njihovim stresnim životnim okruženjem, zatvorski službenici imaju limitirane resurse dizajnirane za pomoć u suočavanju sa profesionalnim
stresom koji ima afinitet „cvjetanja“ u specifičnom zatvorskom okruženju.
Programi usmjereni na ublažavanje ili rješavanje simptoma stresa zatvorskih radnika
(gotovo da i) ne postoje u BiH. Kada se tome pridoda mali broj stručnih i naučnih istraživanja
na ovu temu, dolazi se do situacije koja upućuje na odsutnost ove problematike u našem penalnom sistemu, što je daleko od istine.
Trebalo bi priznati i činjenicu da u trenutnom društvenom kontekstu proaktivno/ preventivno djelovanje kako penalnog tako i svakog drugog menadžmenta biva posmatrano kao
težak, nemoguć, donkihotovski posao, iako zdrav razum poručuje da je mnogo teže baviti se
posledicama koje će „bez kucanja i nečekajući na svoj red“ ući na glavna organizacijska vrata.
Obzirom da su benefiti od mapiranja, imenovanja i bavljenja stresom zatvorskih radnika brojni ( ušteda finansija i vremena zbog umanjenih izostanaka sa posla, smanjenje zloupotrebe
alkohola i dr. sredstava od strane radnika, smanjenje mogućnosti obolevanja, smanjenje depresivnih raspoloženja, unapređenje radnog učinka i sveukupnog kvaliteta života radnika) briga o
mentalnom zdravlju bi trebala predstavljati centralni aspekt dobrog zatvorskog menadžmenta.

***
Odabir teme rada inspirisan je vrijednim i posvećenim penalnim radnicima od kojih se
u neformalnim razgovorima vrlo često može čuti rečenica: “Vlasti su isključivo zainteresovane
za blagostanje osuđenih, a o nama niko ne brine”.
KPZ Bijeljina, maj 2014.g.
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NAZIV RADA: UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA NAŠE ŽIVOTE
AUTOR: BILJANA RADULOVIĆ, ADVOKAT
U savremenom društvu, razvojem modernih tehnologija, stvoren je prostor novim vrstama
nasilja, od kojih stradaju i odrasli i djeca.
Ukoliko ste korisnik društvene mreže npr. facebook, prilikom ulaska na istu, popunjavata
upisnicu i prihvatate pravila te mreže. Radoznao čovjek u želji da što prije izađe na mrežu, ne čita
pravila mreže. Ako i kada odluči da napusti mrežu, upoznaće i prepreke, koje mreža stavlja pred
njega.
Naime, mreža ne dozvoljava da je lako napustite i za svaki vaš razlog napuštanja (koji ste
dužni navesti), nudi vam brojne mogućnosti i rešenja, samo da ostanete na mreži.
Pri privremenoj fazi, kada vam je profil neaktivan, unošenjem adrese, lozinke, automatski ste na
mreži, a mreža vam se za to zahvaljuje. Doslovno, dobrodošlicom.
Da li savremen životni ritam donosi otuđenje i stvara privid naše društvenosti posredstvom
mreže, posebno je pitanje? Ili smo sami sebe ubijedili da je to najbolji način za druženje u današnjim uslovima života? Ili smo neiskreni i ne priznajemo sebi da nismo sposobni za potpuna druženja,
nego instant uživanja? Da li su druženja preko društvenih mreža svjesno izbjegavanje odgovornosti
za čovjeka?
I koga time zavaravamo?
Jedan klik i ne slušate problem, dva klika, niste ni na mreži. Ne morate ni pomoći, ni slušati,
ni reći...ništa.
Kao korisnik/ca facebooka, imate na listi bar stotinjak prijatelja. Školskih, kolega, prijatelja,
komšiluka...Pratite njihove statuse, njihova postovanja, fotografije... dnevno za te aktivnosti treba
minimalno 30 minuta, pri jednom ulasku na mrežu. Facebook krade vrijeme za druženje i pri tome
se prodaje kao najljepše upakovan poklon. Ubjeđujući vas da vam je bio preko potreban i da vam
poklanja vrijeme. Krađa vremena=otuđenje=asocijalni ljudi sa pogledom na ekran kompa, androida i sl.
Kada stavljate svoje fotke, vremena treba i više. Prije pojave facebooka, albumi sa fotografijama su se pokazivali samo najbližim osobama. Sada...cijelom svijetu. I čitamo neiskrene, iskrene
komentare na naše fotografije, statuse i pišemo iste na tuđe i tako u krug. Intima, pravo na privatnost
je nestala. Dodir nestaje. Humanost nestaje.
Parola, što nije bilo na facebook nije ni bilo, uzima danak i uzimaće sve više. Prvi čin je počeo.
Brak i porodica
Jedna 28-godišnja Indijka
podnela je nedavno zahtev za razvod braka nakon što njen muž nije
promenio status veze u oženjen na
„Fejsbuku“. Njen muž je pred sudom
izjavio da je zaboravio da ažurira svoj
status veze. Sud je paru odredio šest
meseci savetovanja pre nego se ponovo izjasne o razvodu.
17

„On je pred sudom rekao da je bio previše zauzet porodicom i poslom nakon venčanja, te
da nije imao vremena da proveri svoj ’Fejsbuk’ nalog. Bio je spreman da to odmah uradi i čak i da
deaktivira svoj nalog, ali njegova supruga to nije prihvatila, jer veruje da joj je muž radi nešto iza
leđa“, naveo je advokat optuženog. 2
Najnovije istraživanje pokazuje da većinu ljudi iritira objavljivanje statusa vezanih uz ljubavni
status osobe, a posebno im smeta kada parovi jedan drugome izjavljuju ljubav putem Facebooka.
Prema komentarima ispitanika koji su učestvovali u istraživanju britanske internet stranice
Match.com, izjavljivanje ljubavi putem društvenih mreža najveći je grijeh. Slijedi ga javna svađa na
društvenim mrežama, kao i žalosni statusi zbog prekida veze.
Zanimljivo je da sve više ljudi koristi računare za dokumentovanje vlastitih ljubavnih veza, a
najdraže im je kada mogu da objave da su u vezi. Ostatak ljudi na društvenim mrežama taj podatak
još nekako i podnosi, ali sve daljnje informacije smatraju pretjerivanjem. 3
Inkriminišući statusi, sumnjivi čekinovi u restoranima ili neprimerene fotografije objavljene
na mreži sve se više koriste kao dokaz u brakorazvodnoj parnici. Osim toga, veliki broj parova jedno
drugom zna pristupne šifre za različite internet naloge, između ostalog i za „Fejsbuk“, a u poštanskom sandučetu ili prepisci sa četa vrlo često se može naći ono što tu nikako ne bi trebalo da bude.
Ljudi treba da budu oprezni šta pišu u statusu, jer sudovi upravo te postove koriste kao dokaz u
sporovima oko finansija, podele imovine i alimentacije, ali i u slučajevima starateljstva nad decom“,
upozoravaju advokati. Prema studiji američkog udruženja advokata za brakorazvodne parnice, čak
80 odsto njih kaže da drastično raste broj razvoda zbog društvenih mreža.
„Vidim da ’Fejsbuk’ razbija brakove sve vreme“, kaže advokat Geri Traistman. Taj advokat
je izjavio da se od oko 15 slučajeva koje vodi godišnje, a u kojima se kao dokaz koriste istorija veb
pretrage na računaru i mejlovi, 60 odsto isključivo odnosi na „Fejsbuk“.
U Francuskoj dokazi sa mreže facebook se ne koriste u sudskom postupku. 4
Analiza 5.000 brakorazvodnih parnica iz prošle godine u Velikoj Britaniji pokazuje da je više
od trećine parova (33 odsto) navelo Facebook kao faktor njihovog rastanaka. U 2009. godini, procenat razvoda zbog Facebooka bio je oko 20 odsto.
Istraživanje u Velikoj Britaniji takođe pokazuje da parovi koji su se već rastali koriste Facebook da se svete jedni drugima postavljanjem neprijatnih komentara koje mogu da vide svi prijatelji
ili za „udaranje čežnje“ postavljanjem fotografija sa drugim partnerima, no to je već deo neke druge
priče. 5
Prilikom istraživanja koje je u SAD-u obavljeno 2010, godinu dana pre britanskog, pokazalo
se da čak četiri od pet advokata u proteklih nekoliko godina imaju iskustva u kojima su dokazi pribavljani direktno sa internet profila nekog od supružnika. Dve trećine advokata iznelo je podatak da
je „Fejsbuk“ najčešće glavni izvor dokaza, dok je sa tonućeg „Maj spejsa“ pribavljeno oko 15 odsto
kompromitujućih sadržaja, a sa „Tvitera“ oko 5 odsto.
Pored direktnih dokaza na osnovu kojih se razvode brakovi, na društvenim mrežama se pribavljaju i dokazi u postupcima za dobijanje starateljstva, gde nije retkost da se sa „Fejsbuka“ izvlače
inkriminišuće fotografije na kojoj se roditelji, recimo, vide u noćnom provodu kako puše marihuanu.
1
2
3
4
5

http://www.akter.co.rs/weekly/35-drutvo/5953-virtuelan-flert-realan-razvod.html
http://www.akter.co.rs/weekly/35-drutvo/5953-virtuelan-flert-realan-razvod.html
http://doznajemo.com/2013/04/07/httpwp-mep3cnyx-dly-2/
http://www.01net.com/editorial/551688/facebook-responsable-d-un-divorce-sur-trois/
http://www.akter.co.rs/weekly/35-drutvo/5953-virtuelan-flert-realan-razvod.html
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Takva praksa važi kako za fotografije samog korisnika, tako i za tuđe fotografije na kojoj
se i on nalazi, a koje se takođe često upotrebljavaju kako dokazni materijal.
„Takva vrsta dokaza je praktično ni od čega izrasla u veliki procenat dokaznog materijala
u velikom broju slučajeva“, kaže Linda Lea Viken, američka advokatica.
U brojnim advokatskim udruženjima širom sveta napominju da su otvorenost i mogućnost deljenja sadržaja glavne odlike društvenih mreža koje život svakog korisnika čine sve
izloženijim javnosti, ma koliko se on trudio da svoj profil zaštiti.
Ukoliko javno, a to podrazumeva i mreže, objavite nešto što je kontradiktorno prethodnoj izjavi ili obećanju, to vrlo lako protiv vas može biti upotrebljeno u sudskom procesu“, kažu
američki advokati. Zvaničnici „Fejsbuka“, međutim, negiraju tvrdnje da je ta mreža krivac za
razvode.
„Smešno je sugerisati da je ’Fejsbuk’ taj koji izaziva razvode. Bilo da raskidate ili ulazite
u vezu ili brak, on je samo način da komunicirate, isto kao i pismo, telefon ili mejl. ’Fejsbuk’
ne uzrokuje razvode, već ljudi“, kategorični su u „Fejsbuku“. I biće da su u pravu, jer ljude niko
ne tera na bilo kakav bračni gaf. Sami ga čine. Činjenica je da ga društvene mreže kudikamo
olakšavaju, ali ako neko zaista želi da prevari partnera učiniće to pa makar se komuniciralo i
dimnim signalima. Priroda je društvenih mreža da život ubrzavaju u mnogim segmentima, ali
pravi problem često leži na nekim sasvim drugim stranama. 6
Društvo
02. mart 2012
Viši sud u Beogradu doneo je prvu presudu za pretnje LGBT populaciji na Fejsbuku. Beograđanin
Sima Vladičić osuđen je pre dva dana na tri meseca zatvora, uslovno na dve godine, jer je u grupi
„500.000 Srba protiv gej parade” pretio pripadnicima LGBT populacije.
Vladičić je na suđenju izjavio da nije shvatio ozbiljnost poruka koje je uputio nekoliko dana uoči
najavljene Parade ponosa. 7
26. april 2012
PRIPADNICI Službe za borbu protiv organizovanog kriminala UKP MUP Srbije uhapsili su i odredili zadržavanje od 48 sati B. S. (28), osumnjičenom za krivično delo iznuda u pokušaju. Po isteku će
biti priveden istražnom sudiji Višeg suda u Beogradu.
U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni sa svog računara izmenio pristupne i sigurnosne
parametre na “Facebook” profilu jednog preduzeća. Koristeći elektronsku poštu pretio je direktoru
preduzeća da mu neće vratiti pristupne šifre i da će profil ostati pod njegovom kontrolom, ukoliko
mu ne isplati 2.000 evra.
23. novembar 2012 |
Helena Krmpotić, novinarka HRT-a tvrdi da joj je Fejsbuk profil hakovao neko od kolega s
televizije.Helena Krmpotić, novinarka HRT-a protiv koje se trenutno vodi postupak, tvrdi da nije
na Fejsbuku ostavila status u kojem je vulgarno vređala državni vrh, konkretno Zorana Milanovića
i Ivu Josipovića.
6
7

http://www.akter.co.rs/weekly/35-drutvo/5953-virtuelan-flert-realan-razvod.html
http://www.pressonline.rs/info/politika/206663/prva-presuda-zbog-pretnji-na-fejsbuku.html
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U saoštenju koje je medijima poslala preko advokata, Krmpotić tvrdi da joj je Fejsbuk
profil hakovao neko od kolega s televizije. 8
01.mart 2014
U trenucima dokolice mlada Beograđanka prihvatila je izvesnog muškarca kao prijatelja
na Fejsbuku. Nakon nekoliko meseci javio joj se na četu. Pretio joj je kako ima njene fotografije
na kojima se nalazi u “vrlo eksplicitnim scenama” i tražio 7.000 evra da ih ne pokaže njenom
suprugu
Zabezeknuta, ova žena nije znala o čemu se radi dok joj nije stigao mejl sa fotografijama
koje su bile savršeno obrađene u fotošopu. Na svakoj fotografiji bila je nalepljena glava ove
mlade žene, a fotografije su bile toliko dobro obrađene da bi svakome ko je nije poznavao bilo
teško da poveruje da to nije ona.
Nakon što je shvatila kako je prevarena, naša čitateljka je ovo ispričala suprugu, a potom
su slučaj prijavli policiji.
1. April 2014
Policija je banjalučkom Okružnom tužilaštvu podnijela izvještaj protiv Dragana Jakovljevića (38) iz Doboja zbog sumnje da je provalio u profil na Facebooku jednoj Banjalučanki,
promijenio joj šifru, a potom od nje tražio da mu pošalje svoje fotografije na kojima je bez
odjeće.
Izvor blizak istrazi kazao je “Nezavisnim” da se Jakovljević i njegova žrtva nisu lično
poznavali, a u kontakt su došli kada ju je on dodao za prijatelja na društvenoj mreži Facebook.
Banjalučanka je prihvatila poziv, poslije čega više nije mogla da pristupi svom profilu.
Kada se Jakovljević javio s nepristojnim zahtjevom, ona je obavijestila policiju.
U policiji su potvrdili da je Jakovljević na sličan način prethodnim neovlaštenim pristupom Facebook profilu ucjenjivao još 40 žena, zbog čega će biti dostavljena dopuna izvještaja
nadležnom tužilaštvu. 9
Sve veći je broj parničnih tužbi za naknadu štete zbog klevete. Facebook kao “izdavač,
urednik” ne odgovara.
Djeca
Cyber bullying (internet nasilje ili zlostavljanje putem interneta, op. a.) postalo je veliki
problem sa kojim se susreću mnogi mladi ljudi širom svijeta.
U cyber bullying spada svaki vid nasilja kome možete biti izloženi upotrebom interneta.
Zlobne elektronske poruke, zlobni postovi na internet forumima, vrijeđanje u chat-sobama,
postavljanje lažnog profila na razne društvene mreže s vašim imenom i mail adresom (često uz
uvredljiv sadržaj)…
Postoje dvije vrste nasilja preko interneta, direktno i indirektno. Direktno nasilje se
događa kada osoba koja vrši nasilje:
8
9

http://www.smedia.rs/vesti/vest/103327/a.html?id=103327
http://www.banjaluka.com/vijesti/drustvo/2014/04/01/hakovao-facebook-profil-banjalucanki-pa-je-ucjenjivao-da-se-skida/
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- Šalje uznemirujuće poruke mobilnim telefonom, e-mailom ili na chatu
- Ukrade ili promijeni lozinku za e-mail ili nadimak na chatu
- Objavljuje privatne podatke ili neistine na chatu, blogu ili internetskoj stranici
- Šalje uznemirujuće slike putem e-maila ili MMS poruka na mobitelu
- Postavlja internetske ankete o žrtvi
- Šalje viruse na e-mail ili mobilni telefon
- Šalje pornografiju i neželjenu poštu na e-mail ili mobilni telefon
- Lažno se predstavlja kao onaj nad kojim vrši nasilje, itd.
Nasilje putem interneta uključuje podsticanje grupne mržnje, napade na privatnost,
uznemiravanje, praćenje, vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim sadržajima, te širenje nasilnih
i uvredljivih komentara. Može uključivati slanje okrutnih, katkad i prijetećih poruka, kao i
kreiranje internetskih stranica koje sadrže priče, crteže, slike i šale na račun žrtve.
Posljedice nasilja preko interneta katkad mogu biti i ozbiljnije od posljedica nasilja u
stvarnim situacijama. Naime, publika koja posmatra nasilje preko interneta često je mnogo šira
od one na školskom igralištu, u razredu, ispred zgrade i slično. Uz to, kod nasilja na internetu
postoji snaga pisane riječi, jer žrtva može svaki put ponovno pročitati šta je nasilnik o njoj
napisao, a u verbalnom obliku uvrede se lako mogu zaboraviti. 10
“Kravo ružna, idi ubij se, svi će biti srećni.”
Takvom i sličnim porukama na sajtu za dopisivanje ask.fm nepoznate sajber-siledžije danima su i sedmicama obasipale četrnaestogodišnju Hanu (Hannah Smith), sve dok je 2. avgusta
ukućani nisu našli obešenu u sobi.
“Treba da se ubiješ koliko si ružna, nikog ne bi bilo briga da umreš, kretenu.”
Nekoliko dana posle Haninog samoubistva, 17-godišnji Škot Danijel Peri (Daniel Perry) izgubio je život skočivši s mosta u blizini Edinburga zbog ucene preko interneta. Zašto? Na jednoj
društvenoj mreži, osoba koja se predstavljala kao devojka iz SAD ubedila je Danijela da joj
pošalje svoje slike sa eksplicitnim seksualnim sadržajem, a potom je počela da ga ucenjuje da
će slike objaviti i poslati roditeljima ako joj Danijel ne da određenu sumu novca. Posramljen i
očajan, mladić je jedini izlaz pronašao u samoubistvu. 11
Devojčica s kojom se moj sin intenzivno družio odmalena naprosto se okrenula protiv njega i
povukla ostale cure u razredu. Njihovo iživljavanje postalo je sve okrutnije. Napisali bi na Fejsbuku: Mi te svi mrzimo. Šta radimo sutra? Tučemo M.K.” Nakon pretnji na Fejsbuku i nezadovoljavajuće reakcije škole, majka je odlučila podneti policiji prijavu zbog zlostavljanja deteta.
Odgovor ju je, kaže, šokirao - nije bilo dovoljno elemenata za prijavu. Zato je odlučila sina,
odličnog učenika, ispisati iz kole u osmom razredu, te ga je upisala u susednu školu u istoj ulici.
No, zlostavljanje se nastavilo. Preko Fejsbuka su izvestili učenike iz nove škole ko im dolazi i
učenici su nastavili agresivno napadati M. K., nakon čega je izbio incident. 12
Krvavog nosa završio je i mladi Karlovčanin, koji se znatiželjno otputio na spoj sa prelijepom
Larom, s Facebook profila. Ispostavilo se da Lara ne postoji, a iza virtualnog profila, skrivala
se grupa momaka. Nekad, negdje, naivni momak im se zamjerio pa su ga preko Facebooka
navukli na krvavi spoj. 13
10
11
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http://manjine.ba/?p=4700
http://znakoviporedputa.com/drustvo/979-samo-ubistvo-putem-interneta
http://www.alo.rs/vesti/svet/slucaj-koji-je-sokirao-zagreb-devojcice-13-umalo-rastrgle-vrsnjaka/51903
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/facebook-kao-orudze-nasilja-nizu-zlostavljane-djece-nema-kraja.html
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Zaključak
Radoznalost, kao jedna od karakteristika umno otvorenog čovjeka, može postati i problem i
to ne samo lični, nego i društveni, ukoliko nije produktivna.
Kroz prikaz slučajeva u ovom radu, može se steći slika o razvoju čovječanstva, ali i steći i vizija kuda
idemo.
Neobrađena ostaje dječija pornografija, četovanje djece sa nepoznatim licima, izlaganje dječijih fotografija na facebook-u, liječenje zavisnosti od facebook-a, ostavljanje svojih podataka u trajno
vlasništvo facebook-a i mnogo toga. Ni izlaganje ovog problema ne znači da će biti riješen, nego da
će bar otvoriti prostor za razmišljanje i navesti nas da se zapitamo.
Koliko smo sami odgovorni?
Izlažemo sopstvenu intimu, omogućavamo djeci pristup internetu, društvenim mrežama bez
nadzora i kontrole, gledamo tuđe sadržaje, profile... da li prelazimo granica između radoznalosti i
voajerizma? Da li je radoznalost produktivna ili kontraproduktivna? Da li svjesno biramo destrukciju umjesto inteligencije? Ili držimo da posledica neće nastati? Šta nas sprečava da se okrenemo
sebi, svom usavršavanju, ostvarenju želja, druženju uživo? Ili i putujemo da bi to neko vidio, a ne
što istinski želimo? Da li je to potreba da budemo dio stada zvanog facebook i da ne odskačemo od
drugih? Da li su i mreže kao facebook uništavanje individualnosti i stvaranje bespogovornih masa
idealnih za vladare? Da li komentari iza lažnih profila daju snagu komentatoru, a koju u stvarnosti
nema? Koliko sami kreiramo sliku o sebi, a koju neko može da upotrebi ili zloupotrebi?
Brojna pitanja ostaju bez odgovora sve dok realno ne sagledamo svoje živote i napravimo
presjek sa pogledom u prošlost. Dozvolili smo da nam moderne tehnologije pojedu vrijeme, život,
prijatelje i novčanik. Odgovor “pa svi su na facebook-u, ne mogu ja biti van svijeta” vraća u krug
pakla.
Kontrolisana upotreba društvenih mreža ili strogo kontrolisana bez osjećanja stvaranja zavisnosti, “buljenja” u ekran i svjesnost sadašnjeg trenutka, da je neprolazan, mogu pomoći izlasku iz
začaranog kruga zvanog facebook i vratiti nam živote u naše ruke.
Obrisati status žrtve facebook-a u status vladara sopstvenim, jedinim, sadašnjim životom.
Zaključak
Radoznalost, kao jedna od karakteristika umno otvorenog čovjeka, može postati i problem i
to ne samo lični, nego i društveni, ukoliko nije produktivna.
Kroz prikaz slučajeva u ovom radu, može se steći slika o razvoju čovječanstva, ali i steći i vizija kuda
idemo.
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Neobrađena ostaje dječija pornografija, četovanje djece sa nepoznatim licima, izlaganje dječijih fotografija na facebook-u, liječenje zavisnosti od facebook-a, ostavljanje svojih podataka u trajno
vlasništvo facebook-a i mnogo toga. Ni izlaganje ovog problema ne znači da će biti riješen, nego da
će bar otvoriti prostor za razmišljanje i navesti nas da se zapitamo.
Koliko smo sami odgovorni?
Izlažemo sopstvenu intimu, omogućavamo djeci pristup internetu, društvenim mrežama bez
nadzora i kontrole, gledamo tuđe sadržaje, profile... da li prelazimo granica između radoznalosti i
voajerizma? Da li je radoznalost produktivna ili kontraproduktivna? Da li svjesno biramo destrukciju umjesto inteligencije? Ili držimo da posledica neće nastati? Šta nas sprečava da se okrenemo
sebi, svom usavršavanju, ostvarenju želja, druženju uživo? Ili i putujemo da bi to neko vidio, a ne
što istinski želimo? Da li je to potreba da budemo dio stada zvanog facebook i da ne odskačemo od
drugih? Da li su i mreže kao facebook uništavanje individualnosti i stvaranje bespogovornih masa
idealnih za vladare? Da li komentari iza lažnih profila daju snagu komentatoru, a koju u stvarnosti
nema? Koliko sami kreiramo sliku o sebi, a koju neko može da upotrebi ili zloupotrebi?
Brojna pitanja ostaju bez odgovora sve dok realno ne sagledamo svoje živote i napravimo
presjek sa pogledom u prošlost. Dozvolili smo da nam moderne tehnologije pojedu vrijeme, život,
prijatelje i novčanik. Odgovor “pa svi su na facebook-u, ne mogu ja biti van svijeta” vraća u krug
pakla.
Kontrolisana upotreba društvenih mreža ili strogo kontrolisana bez osjećanja stvaranja zavisnosti, “buljenja” u ekran i svjesnost sadašnjeg trenutka, da je neprolazan, mogu pomoći izlasku iz
začaranog kruga zvanog facebook i vratiti nam živote u naše ruke.
Obrisati status žrtve facebook-a u status vladara sopstvenim, jedinim, sadašnjim životom.

U Bijeljini, 12.05.2014. godine
Biljana Radulović
advokatica
Fondacija “Lara”
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ТЕМА: СЛОБОДНА
НАЗИВ РАДА: ДОЖИВЉАЈ ВЛАСТИТЕ ПОРОДИЦЕ (ПОРОДИЧНИ СЕЛФ) И
ФАКТОРИ ЊЕГОВОГ РАЗВОЈА
АУТОР: САНДРА КЕСАР
УСТАНОВА: КПЗ БИЈЕЉИНА

1.0 ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ПРОБЛЕМА
Породица је прва социјална група са којом се дијете сусреће, доживљава своја
прва искуства и акције. Она није само агенс социјализације, већ је битан ослонац у
оквиру коjeг се задовољавају многе друштвене и индивидуалне потребе. Непосредни
односи у породици у којој се комуникацја остварује лицем у лице , омогућују повратне
информације индивидуи и на тај начин доприносе развоју и интеграцији личности, а
самим тим су значајан фактор за развој слике о себи (селф концепт).
Квалитет породичне интеракције је најзначајнији фактор за одржавање емоционалне
атмосфере у породици. Она подразумјева узајамну међусобну љубав родитеља и љубав
родитеља према дјеци. Емоционална напетост , бојажљивост, агресивност и друге
сметње афективног живота дјеце, чији су родитељи у сталном конфликту инхибирају
психичку активност дјетета. Занемаривање дјетеа, грубост, неодобравања ...код дјеце
стварају погрешна схватања о свијету и као исход дају болестан стил живота. Таква
дјеца нису у могућности да развију осјећај за друштво, постају деспоти који очекују од
друштва да се покорава њиховим себичмим жељама што их води у смјеру друштвено
патолошког понашања (агресивност, непријатељски став према околини, криминал,
болести овисности...).
Квалитет породичне интеракције добрим дијелом утиче на формирање позитивног
или негативног породичног селфа (доживљај властите породице), што је уједно и полазне
теоријска предпоставка овог истраживања.
2.0 МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРОБЛЕМА
2.1 Проблем истраживања
Овим истраживањем се настоји довести у везу породични селф концепт са
неким од карактеристика које су везане за породично окружење као што су атмосфера
и расподјела љубави у породици, свакодневна окупљеност породице урбане средине,
деидеализација и негација родитељског идентитета. Истраживањем се настојало
утврдити и то да ли и на који начин пол дјетета и број дјеце у породици (једно или више
дјеце) утиче на породични селф концепт и да ли пол и број дјеце дају специфичност
наведеним карактеристикама породичног окружења.
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2.2 Циљ истраживања
• утврдити да ли постоји и каква је веза између породичног селфа с једне стране и
атмосфере и расподјеле љубави у породици, свакодневне окупљености породице урбане
средине (СОПУС), деидеализације родитеља и негације родитељског иднтитета
• утврдити да ли постоји повезаност између пола са једне стране и породичног
селфа, атмосфере и расподјеле љубави у породици, свакодневне окупљености породице
урбане средине, деидеализације и негације родитељског идентитета
• утврдити да ли постоји повезаност и на који начин број дјеце у породици утичу на
породични селф, атмосферу и расподјелу љубави у породици, свакодневну окупљеност
породице урбане средине, деидеализацију и негацију родитељског идентитета
2.3 Хипотезе
1. Постоји повезаност између породичног селф концепта с једне стране и атмосфере
и расподјеле љубави у породици, свакодневне окупљености породице урбане средине,
деидеализације и негације родитељског идентитета
2. Не постоји статистички значајна веза између пола дјетета с једне стране и
породичног селф концепта, атмосфере и расподјеле љубави у породици, СОПУС-а,
деидеализације и негације родитељског идентитета
3. Постоји статистички значајна веза између броја дјеце у породици с једне стране
и породичног селф концепта, атмосфере и расподјеле љубави у породици, СОПУС-а,
деидализације и негације родитељског идентитета, услијед различитих услова
функционисања условљеног бројем чланова
2.4 Мјерни инструменти
• Скала СЦ – 2 (Ђ.Чекрлија, А.Хартман, И.Чулић, С.Васиљевић, В.Турјаћанин)
састављена од 123 тврдње које покривају шест специфичних селф концепата, при чему
се тврдње од 23-34 односе на породични селф који је прдемет овог истраживања
• Упитник СОПУС-БМ-99-2002 (Б.Милосављевић,1985)
скала мјери свакодневну окупљеност породице урбане средине која се односи на
активности чланова подпуне породице у заједничком времену и простору (заједнички
оброци, изласци, шетње, обављање кућних послова...)
• Скала ДЕИДЕР-БМ-2002(Б.Милосављевић)
скала мјери деидеализацију родитељског идентитета тј. напуштање родитеља као главних
и идеалних модела понашања
• Скала НЕГАИН-БМ-2002(Б.Милосављевић)
скала мјери степен негације родитељског идентитета
• Скала АТМОС-БМ-2002 (Б.Милосављевић)
скала мјери социјално – психолошку атмосферу у породици
• Скала ДИПАЛ-БМ-2002 (Б.Милосављевић)
скала мјери дистрибуцију тј. расподјелу љубави у оквиру породице
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Поузданост скала је изражена Cronbach alfa вриједностима, које указују да су
упитници високо поуздани и да се ради о мјерним инструментима погодним за научна
истраживања.
2.5 Варијабле
Независне варијабле : пол мушки/женски
има/нема браче или сестара
Зависне варијабле : резултати на СЦ2 скали који се односе на породични селф (тврдње
од 23- 43)
резултати на скали ДИПАЛ-БМ-2002
резултати на скали ДЕИДЕР-БМ-2002
резултати на скали НЕГАИН-БМ-2002
резултати на скали АТМОС-БМ-2002
резултати на упитнику СОПУС-БМ-2002
2.6 Опис узорка
Пригодни узорак је сачињавало 300 испитаника мушког и женског пола. Доња
старосна граница је била осамнаест годин (селф концепт је у тим годинама јасно
структуиран). Испитаници који су ушли у састав узорка нису имали дјецу јер је
предпоставка да се код испитаника који су формирали своје породице и днос према
овом проблему мијења.
2.7 Нацрт истраживања
Нацрт овог истраживања је факторијални мултиваријантни. За статистичку
обраду података кориштена је аритметичка средина, као мјера централне тенденције
(просјек око кога се групишу сви подаци). Одступања од просјека су представљена у
виду стандардне девијације.
Статистичка значајност је утврђена т-тестом. За доказивање прве хипотезе
кориштен је пирсонов коефицијент.
3.0 ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
3.1 Доказивање прве хипотезе
ɉɋɐɋɄɈɊ
- 0.329

ȾȿɂȾȿɊɋɄɈɊ
ɋɈɉɍɋɋɄɈɊ

0.261

ɇȿȽȺɂɇɋɄɈɊ

-0.321

ȺɌɆɈɋɋɄɈɊ

0.430

ȾɂɉȺɅɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0

0.484
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• постоји повезаност између породичног селфа и деидеализације родитеља
и негативног је предзнака тј. боља слика о својој породици доводи до мањег степена
деидеализације родитеља
• боља слика о својој породици повлачи за собом већи индекс СОПУС тј.
свакодневно окупљање породице је веће када постоји позитивна слика о својој породици
• негација родитељског идентитета је већа уколико је лошији доживљај породице
и обрнуто
• укплико је боља социјално психолошка атмосфера у породици позитивнија је и
слика о својој породици (коефицијент колерације р= 0.430)
• дистрибуција љубави у породици је у позитивној колерацији са селфом што
значи да пораст на варијабли породични селф доводи до пораста на варијабли расподјела
љубави у породици
3.2 Доказивање друге хипотезе
ɉɈɅ

ɇ

Ɇ

ɋȾ

SE M

ɆɍɒɄɂ

144

3.8592

0.66387

0.05532

ɉɋɐɋɄɈɊ
ɀȿɇɋɄɂ
156
3.8612
0.70417
0.0563
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x ɩɨɥ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɧɚ ɫɥɢɤɭ ɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɫɭ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɚ ɤɨɞ ɠɟɧɫɤɟ ɞʁɟɰɟ ɚɥɢ ʁɟ
ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɟɡɧɚɬɧɚ
ɮ
ɩ
ɬ
ɞɮ
ɉ
ɉɋɐɋɄɈɊ
0.9003
0.343
- 0.028
298
0.978
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɧɚɨɫɧɨɜɭ ɬ-ɬɟɫɬɚ ɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɩɨɥ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɞɨɠɢɜʂɚʁ ɜɥɚɫɬɢɬɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ (ɬ = - 0.028, ɩ > 0.05)

ȾȿɂȾȿɊɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɇ
144
156

Ɇ
3.1448
3.1700

ɋȾ
0.54317
0.55998

ɋȿ Ɇ
0.04526
0.04483

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ
ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɟ ɤɨɞ ɠɟɧɫɤɟ ɞʁɟɰɟ ɚɥɢ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɟɡɧɚɬɧɚ

ȾȿɂȾȿɊɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɉɈɅ
ɆɍɒɄɂ
ɀȿɇɋɄɂ

ɮ
0.903

ɩ
0.853

ɬ
- 0.395

ɞɮ
298

ɩ
0.693

ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɚ ɢ ɞɟɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɪɨɞɢɬɟʂɚ (ɬ = - 0.395, ɩ > 0.05)

ɆɍɒɄɂ
ɀȿɇɋɄɂ

ɇ
144
156

Ɇ
2.963
3.2538

ɋȾ
0.94177
0.90692

ɋȿ Ɇ
0.07848
0.0726

ɮ
0.088

ɩ
0.768

ɬ
- 2.716

ɞɮ
298

ɩ
0.007

ɋɈɉɍɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥ ɛɪ. 1.0
x ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ
ɜɟʄɟ ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ

ɋɈɉɍɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɚ ɢ ɋɈɉɍɋȺ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɠɟɧɟ ɜɢɲɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɋɈɉɍɋ (ɬ= - 2.716, ɩ < 0.05)

ɇȿȽȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0

ɆɍɒɄɂ
ɀȿɇɋɄɂ

ɇ
144
156

Ɇ
3.1497
3.2487
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ɋȾ
0.55311
0.52178

ɋȿ Ɇ
0.04609
0.04178

x

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢɡɦɟɻɭ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɟ, ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ʁɟ ɧɟɲɬɨ
ɜɟʄɟ ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɚɥɢ ʁɟ ɛɟɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ

ɇȿȽȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɩ
0.111

ɆɍɒɄɂ
ɀȿɇɋɄɂ

ɇ
144
156

Ɇ
2.8372
2.9471

ɋȾ
0.62532
0.57133

ɋȿ Ɇ
0.05211
0.04574

ɮ
1.479

ɩ
0.225

ɬ
- 1.590

ɞɮ
298

ɩ
0.113

ɆɍɒɄɂ
ɀȿɇɋɄɂ

ɇ
144
146

Ɇ
2.7181
2.6625

ɋȾ
0.67400
0.67126

ɋȿ Ɇ
Ɉ.05617
0.05374

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɚ

ȾɂɉȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɞɮ
298

ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ (ɬ = - 1.590, ɩ > 0.05)

ȾɂɉȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥ ɛɪ. 1.0
x

ɬ
- 1.596

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɚ,

ȺɌɆɈɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɩ
0.775

ɩɨɥ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɧɚ ɧɟɝɚɰɢʁɭ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ (ɬ = 1.598, ɩ > 0.05)

ȺɌɆɈɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɮ
0.082

ɮ
0.003

ɩ
0.953

ɬ
0.716

ɞɮ
298

ɩ
0.475

ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɚ ɢ ɪɚɫɩɨɞʁɟɥɟ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɟ ʂɭɛɚɜɢ ( ɬ = 0.716, ɩ
> 0.05)

3.3 Ⱦɨɤɚɡɢɜɚʃɟ ɬɪɟʄɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ

ɉɋɐɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ.1.0
x

Ɇ

ɋȾ

ɋȿ Ɇ

258
42

3.8638
3.8381

0.70501
0.54368

0.04389
0.08389

Ɏ
5.773

ɩ
0.0017

ɬ
0.225

Ⱦɮ
298

ɉ
0.822

ɛɪɨʁ ɞʁɟɰɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɞɨɠɢɜʂɚʁ ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ( ɬ = 0.225. ɩ > 0.05)

ȾȿɂȾȿɊɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɇ

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɨɞ ʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɛɪɚɱɭ ɢɥɢ ɫɟɫɬɪɟ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɢɯ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ, ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɫɭ ɜɟʄɚ ɤɨɞ ɨɧɢɯ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɢɥɢ ɫɟɫɬɪɚɦɚ, ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ

ɉɋɐɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ȻɊȺȶȺ
ɋȿɋɌɊȿ
ȾȺ
ɇȿ

ȻɊȺȶȺ
ɋȿɋɌɊȿ
ȾȺ
ɇȿ

ɇ

Ɇ

ɋȾ

ɋȿ Ɇ

258
42

3.1338
3.8381

0.70501
0.54368

0.04389
0.08389

ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚ ɫɭ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɟ, ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ
ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɚ ɤɨɞ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɢɥɢ ɫɟɫɬɪɚɦɚ
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ȾȿɂȾȿɊɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɇ

Ɇ

ɋȾ

ɋȿ Ɇ

258
42

3.0744
3.3619

0.96291
0.68679

0.05995
0.10597

ɮ
6.996

ɩ
0.015

ɬ
- 1.858

Ⱦɮ
298

ɉ
0.064

ȻɊȺȶȺ
ɋȿɋɌɊȿ
ȾȺ
ɇȿ

ɇ

Ɇ

ɋȾ

ɋȿ Ɇ

258
42

2.8757
3.0089

0.60436
0.56099

0.03763
0.08656

ɮ
0.276

ɩ
0.600

ɬ
- 1.337

Ⱦɮ
298

ɉ
0.182

ȻɊȺȶȺ
ɋȿɋɌɊȿ
ȾȺ
ɇȿ

ɇ

Ɇ

ɋȾ

ɋȿ Ɇ

258
42

2.6516
2.9202

0.68131
0.56598

0.04242
0.08733

ɢɡɦɟɻɭ ɜɚɪɢʁɚɛɥɢ ɛɪɚʄɚ / ɫɟɫɬɪɟ ( ɞɚ, ɧɟ) ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɟ ʂɭɛɚɜɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɢɧɚ , ɜɟʄɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɭ ɡɚɛɢʂɟɠɟɧɟ ɤɨɞ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɛɪɚʄɭ/ɫɟɫɬɪɟ. ɂɫɬɢ
ɫɥɭɱɚʁ ʁɟ ɢ ɫɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɢɦɚ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ

ȾɂɉȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ȻɊȺȶȺ
ɋȿɋɌɊȿ
ȾȺ
ɇȿ

ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɛɪɨʁɚ ɞʁɟɰɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ( ɬ
= - 1.337, ɩ > 0.05)

ȾɂɉȺɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɉ
0.606

ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɚɨ ɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ɫɭ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɚ ɤɨɞ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɚ ɛɪɚʄɨɦ ɢɥɢ
ɫɟɫɬɪɚɦɚ , ɚɥɢ ɧɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ

ȺɌɆɈɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

Ⱦɮ
298

ɛɪɨʁ ɞʁɟɰɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɭ ɨɤɭɩʂɟɧɨɫɬ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭɪɛɚɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ( ɬ = - 1.858, ɩ >
0.05)

ȺɌɆɈɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɬ
- 1.887

ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɢɧɚ ɤɨɞ ʁɟɞɢɧɟ ɞʁɟɰɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɛɪɚʄɭ
ɢɥɢ ɫɟɫɬɪɟ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɧɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɫʁɟɤɚ ɧɢɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ

ɋɈɉɍɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.1
x

ɩ
0.016

ɛɪɨʁ ɞʁɟɰɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɧɚ ɞɟɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ( ɬ = - 1.887, ɩ >
0.05)

ɋɈɉɍɋɋɄɈɊ
Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 1.0
x

ɮ
6.896

ɮ
2.945

ɩ
0.087

ɬ
- 2.421

Ⱦɮ
298

ɉ
0.016

ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɟ ɞɜɢʁɟ ɜɚɪɢʁɚɛɥɟ, ʁɟɞɢɧɚ ɞʁɟɰɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɢ
ɢɦɚʁɭ ɛɪɚʄɭ/ɫɟɫɬɪɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭ ɪɚɫɩɨɞʁɟɥɭ ʂɭɛɚɜɢ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ (ɬ = - 2.421, ɩ <
0.05)
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4.0 ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања су показали сљедеће:
• што се тиче повезаности између породичног селфа и деидеализације родитеља
која је дефинисана као напуштање родитеља као главних и идеалних модела понашања,
утврђено је да боља слика о својој породици доводи до мањег степена деидеализације
родитеља и обратно. Деидеализација је једна од нормалних, пратећих појава породичне
интеракције родитељ – адолесцент и настаје као посљедица тежње ка аутономији. Узорак
овог испитивања су чинили испитаници старији од 18 година, који су добрим дјелом
окончали „потрагу“ за својим идентитетом и за очекивати је да код њих природа везе
између породичног селфа и деидеализације родитеља није одраз развојних промјена,
него је одраз начина на који испитаници доживљавају своју породицу и у зависности од
тога врши деидеализацију родитељског идентитета
• што се тиче повезаности између породичног селфа и савакодневне окупљености
породице урбане средине резултати су показали да боља слика о својој породици
повлачи за собом већи индекс СОПУС, односно свакодневна окупљеност породице је
већа уколико постоји позитиван породични селф. Теоријски концепт индекса СОПУСА
полази од предпоставке да савремена породица урбане средине као социјално –
психолошки интеракцијски круг има ефекте на понашање младих. Термин социјалнипсихолошки интерацијски круг, подразумјева процес узајамних социјалних односа
који се темеље на срдачности, топлини, толеранцији, тако да је за очекивати да постоји
веза између квалитета интеракције и породичног селфа, што је овим истраживањем и
потврђено.
• резултати су показали да постоји веза између породичног селфа и негације
родитељског идентитета. Негација родитељског идентитета је утолико већа уколико је
лошији доживљај породице (породични селф) и обрнуто, боља слика о породици мања
негација породичног идентитета. За очекивати је да у оним породицама у којима умјесто
заштитничке улоге, родитељи више дају подршку идентитету дјеце, подржавајући
дјете и оно што јесте, код дјетета ће се развити позитиван породични селф, који ће
водити ка мањој негацији родитељскг идентитета из разлога што ће се такви родитељи
доживљавати као неко ко не спрјечава аутономију.
• резултати су показали да постоји веза између породичног селфа и атмосфере
у породици. Социјално – психолошка атмосфера у породици подразумјева одређене
стимулусе који долазе из структуре и динамике породице. Природа интеракције
формулише социјално – психолошку атмосферу у породици и за очекивати је да постоји
директна веза између начина на који особа доживљава своју породицу и квалитета
интеракције у породици. Резултати истраживања су потврдили ову предпоставку, са
порастом варијабле породични селф долази до пораста варијабле атмосфера у породици.
• потврђена је и веза између породичног селфа и дистрибуције љубави у породици.
Под родитељском љубављу се подразумјевају сентименти афективне организације
(њежност,брижност, приврженост...), при чему су резултати показали да пораст на
варијабли породични селф доводи до пораста на варијабли расподјела љубави у породици
и обрнуто, што значи да постоји позитивна слика о својој породици у оним случајевима
гдје је родитељска љубав праћена позитивним афективним организацијама.
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• што се тиче пола и развоја слике о својој породици, утврђено је да пол не утиче
значајно на породични селф из разлога што су за развој доживљаја породичног селфа
важнија искуства, доживљаји и акције везани за породично окружење, као и сама
интеракција са члановима своје породице
• иако су истраживања појединих аутора показала да женска дјеца у већој мјери
деидеализују родитеље него мушка, овим истраживањем није утврђено да пол значајно
утиче на деидеализацију родитеља. Пошто се деидеализација родитеља , по елементима
честица скале ДЕИДЕР, дешава због нереалних родитељских захтјева и очекивања, може
се речи да је у случају овог истраживања тај фактор пресудан за степен родитељске
деидеализације.
• у случају пола и свакодневне окупљености породице урбане средине установљено
је да су женска дјеца у већем степену посвечена активностима везаним за СОПУС од
мушке. То се дијелом може објаснити и конформистичким понашањем које подразумјева
прилагођавање нормама понашања које од особе очекује породица. Између индекса
СОПУСА и конформирања постоји повезаност (истраживање Б.Милосављевића,
2002) те је за предпоставити су женсак дјеца склонија прихватању норми од стране
породице, па ће се самим тим женска дјеца у већем степену посветити активностима
карактеристичним за СОПУС од мушке дјеце.
• везано за однос негације родитељског идентитета и пола, није добијена
статистички значајна веза. Пол не утиче на ову варијаблу, а према резултатима је
много значајнији фактор степен разних ситуација у којима родитељске поруке, савјети,
спрјечавања, онемогућују аутономију дјетета. Савијети, ма колико били добронамјерни
се могу доживјети као персонална оспоравања и из тог разлога код особе револтирати
негацију родитељског идентитета.
• социјално психолошка атмосфера породице подразумјева стимулусе који долазе из
структуре и динамике породице као социјалне групе и детерминишу осјећај прихвачености,
одбачености или индиферентности према породици. Оно што је за атмосферу у породици
важно јесте квалитет интеракције на релацији родитељ – дијете и родитељ – родитељ, а
неважан је пол дјетета јер пол заначјније не утиче на квалитет интеракције, а самим тим
наи на социјално – психолошку атмосферу, што је истраживањем потврђено
• што се тиче односа између дистрибуције родитељске љубави и пола, статистички
значајна веза није добијена, што је и очекивано јер су ранија истраживања показала (Basett,1985, Stanhope Carter, 1993) да је дистрибуција родитељске љубави више повезана са
бројем дјеце у породици не го са полом
• истраживањем није утврђено да чињеница да је неко једино дијете у породици или
има брачу или сестре значајно утиче на породични селф. За развој доживљаја породице
важнији су други фактори (искуство , доживљаји и акције везане за породично окружење,
као и сама природа и квалитет породичне интеракције)
• везано за деиделизацију родитељског идентитета, није утврђено да број дјеце у
породици значајно утиче на ову варијабло. Нереални родитељски захтјеви и очекивања су
најчећи узрок родитељске деидеализације.
• у случају броја дјеце у породици и СОПУСА није пронађена статистички значајна
веза. На заједничке активности породице број дјеце нема утицаја. Утицај врше неки други
фактори као што су степен деидеализације родитеља, склоност ка конформирању, социо
– психолошка клима породице...
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• негација родитељског идентите није условљена бројем дјеце у породици. Као
и у случају пола дјетета значајнији фактор је степен изражености разних неповољних
ситуација у којима родитељске препоруке спрјечавају аутономију дјеце.
• иако је било за очекивати да број дјеце у породици утиче на социјално –
психолошку атмосферу у породици, резултати овог истраживања нису потврдили ову
предпоставку. Ово истраживање је потврдило да је за атмосферу породице најважнији
квалитет интеракције између њених чланова , а мање је битан (занемарив) број дјеце у
породици
• добијена је статистички значајна веза између броја дјеце у породици и
дистрибуције родитељске љубави, при чему је одступање од просјека веће код једине дјеце
у породици. Добијени податак указује на то да су једина дјеца у породици та која примају
сву љубав својих родитељ и не морају да је дијеле. Сва пажња родитеља и очекивања
укључујући и академско образовање и професионални развој, су усмјерена само на њих.
Будући да су то најчешће вољена дјеца, предност ове позиције је у томе што су вољена
дјеца толерантнија, показују веће разумјевање и интерес за друге. Али позиција јединог
дјетета у породици може да доведе до развоја неких неповољних особина као што је
егоцентризам и посесивност штоје посебно наглашавао А.Адлер у својим радовима.
Породица је сложен систем, чије се функционисање заснива на интерперсоналним
односима њених чланова. Природа интеракције формулише социјално – психолошку
атмосферу у породици. Овим истраживањем је утврђено да постоји директна веза
између начина на који особа доживљава своју породицу и квалитета интеракције у
породици.
Резултати анкете спроведене у КПЗ-Бијељина која је обављена на узорку од 46
осуђених лица указују на то да, 40% испитаника сматра да су су лоши односи међу
њиховим родитељима присутни у мањој или већој мјери. У значајној мјери, њих 33%
наводе и алкохолизам са којим се суочавају у својим породицама. Као веома присутан
проблем у породицама 44% осуђених наводе физичко кажњавање, међутим још 33%
њих сматра да је у породицама „дјелимично присутно“ физичко кажњавање. Надаље,
према процјени испитаника 70,1% у већој или мањој мјери наводи да је присутно не
разумјевање од стране родитеља као и разне забране 69%.
Мада је емоционална подршка родитеља веома битна испитаници у 27% случајева
сматрају да у породицама нису током дјетинства добијали довољно пажње од стране
родитеља, док 18% осуђених сматра да су понижавани од стране родитеља. Лоши
материјални услови се одражавју на све поре друштва, па тако и на породичне односе.
Осуђени у 64% случајева наводе да су у њиховим породицама присутни проблеми
финансијске природе.
Резултати сами по себи довољно говоре о квалитету интеракције у породицама из
којх потичу лица на издржавању казне затвора. Јасно је да је родитељска улога заснована
на родитељском ауторитету, а не на родитељској одговорности. У интеракцији породица
из којих долазе осуђена лица проваладавају неповољне димензије као што су удаљеност,
хладноћа, рестриктивност, доминантност. Ови родитељи нису задовољили темељне
животне потребе дјетета, нису пружили сигурност, емоционалну топлину, подстицајне
32

услове за учење и развој што се неповољно одразило на развој личности њихове дјеце.
Родитељско понашање треба да је у најбољем интересу дјеце и да се кроз породичну
топлину, љубав и блискост, осјећај сигурности на релацији родитељ – родитељ и родитељ
– дијете, оствари позитивно дјеловање на развој дјететових потенцијала у ненасилном
окружењу.
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TEMA: Слободна
НАЗИВ РАДА: Малољетничка делинквенција и малољетници у кривичном поступку
АУТОР: Маја Карача, дипл. правник
УСТАНОВА: Казнено-поправни завод Бијељина
УВОД
Превенција криминалитета малољетника данас постаје једна од централних тема
и криминалнополитичких изазова. Томе доприноси забрињавајући тренд насилничког
криминалитета малољетника у многим земљама свијета последњих деценија. Сваки
систем правосуђа за малољетнике представља прилагођавање на стање тензије коју
производи дилема: да ли малољетне преступнике третирати као дјецу којој је потребна
помоћ или као морално одговорне индивидуе које заслужују да буду кажњене и у свакој
земљи дјеца испод одређеног узраста не могу бити гоњена за кривично дјело, док се у
већини за малољетнике предвиђа специфична кривичноправна процедура.
ЦИЉ И МЕТОДА
Циљ овог истраживања је да се једним малим дијелом скрене пажња друштвеној
заједници на малољетничку популацију и околности у којима живе, школују се и
одрастају, односно да заједничким снагама утврдимо шта је то што доводи до појаве све
већег броја малољетних учинилаца кривичних дијела, а као метода кориштен је упитник,
који је проведен у двије школе , једној подручној и једној центарлној на територији
општине Биујељина.
ДИСКУСИЈА
Сам појам делинквенција настаје од латинске ријечи „delinquere, delinquens“
што у преводу значи оптужени, преступник , зликовац, а сам појам малољетничка
делинквенција представља широк спектар различитих понашања, антисоцијалног,
преступничког , неприлагођеног итд.
Године 1989. на Главној скупштини Уједињених народа усвоојена је Конвенција о
правима дјетета , као међународни документ која садржи универзалне стандраде које
свака држава потписница мора гарантовати сваком дјетету. Доношењем ове конвенције
дјетету се први пут приступа ка субјекту са правима, а не као некоме коме је неопходна
само посебна заштита. Конвенција о правима дјетета је правни акт који има снагу закона
и који обавезује стране на придржавање њених одредаба те укључује право надзирања у
државама које су је прихватиле и ратификовале.
У времену највећих друштвених промјена и огромног броја проблема који прете
развој савременог друштва тзв.млада популација највише страда. Малољетници , који
представљају најосјетљивију категорију друштва, ношени снажним емоцијама које
карактеришу период адоолесценције све више прелазе границу испољавајући облике
неприлагођеног и девијантног понашања. У савременој литератури појам малољетничке
делинквенције обухвата разне појаве од неприлагођеног до изразито криминалног
понашања па се у складу с тим јавља и мноштво различитих израза и схватања овог
појма. Ипак преовладавају два схватања а то су шире и уже схватање ове појаве.
Шире схватање, према неким ауторима обухватало би свако понашање
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малољетника које је у супротности са прописаним облицима и обрасцима у једном
друштву, док би уже схватање обухватило само она понашања која су инкриминисана
по позитивним казненим, односно кривичним законима појединих земаља.
„Малољетници учиниоци кривичних дијела и прекршаја јесу специфична
категорија учинилаца ових казнених деликата, која се по својим биолошким и
биопсихичким особинама толико разликује од пунољетних лица да се сузбијенје чињења
кривичних дијела и прекршаја не може постићи истим санкцијама и мјерама и по истом
поступку који се користи код пунољетних лица.“
Криминалитет је један посебан облик противдруштвеног понашања, опасна и
сложена појава, озбиљан криминолошки, правни, економски, социолошки, породични
педагошки, медицински и општедруштвени проблем. Девијантан начин понашања и
чињење кривичних дијела правосудни систем назива малољетничка делинквенција, а
особу која то чини малољетни делинквент. Неприхватљива понашања за малољетнике су
конзумирање алкохола, посјећивање угоститељских локала, кладионица, неприхватљиво
понашање у зонама васпитно-образовних установа, удаљавање малољетних особа из
васпитног дома , скитња и просјачење недозвољени ноћни изласци малољетника до
16 година старости, недозвољена и штетна дружења малољетних особа до 18 година
старости с особама склоним криминалитету, скитњи, разним облицима искориштавања
малољетних особа, изостајање с наставе, хулиганско и вандалско понашање и вршњачко
насиље.
Појави и развоју малољетничке делинквенције иду у прилог критична раздобља
и ситуације и околности као што су ратне и економске кризе. Свако делинквентно
понашање у својој суштини изазива тежњу за компензацијом осјећања мање вриједности.
Млади делинквенти су често у сукобу са околином, законом, полицијом, што код њих
изазива додатни осјећај страха и несигурности. Факторе који утичу на појаву и развој
малољетничке делинквенције можемо подијелити у двије групе: макро факторе (
економски фактор, рат и његове последице, политички фактори, културни модели,
медијске слике, поруке и садржаји, друштвена покретљивост, друштвена реакција) I
микро факторе (породичне прилике и односи, насиље над дјецом, школа, материјални
проблеми, васпитно неповољне ситуације, неорганизовано слободно вријеме).
Правни положај малољетних учинилаца кривичних дијела увијек се разликовао од
правног статуса пунољетних лица, с обзиром да су малољетни учиниоци кривичних
дијела посебна категорија учинилаца која се одликује посебним психофизичким
карактеристикама. Главни извори малољетничког кривичног права у Републици Српској
су Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
Републике Српске, Кривични закон РС, Закон о кривичном поступку РС И Закон о
прекршајима РС.
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
Републике Српске донешен је 2010.г. који уређује цјелокупну материју материјалног,
процесног и извршног кривичног права која се односи на малољетнике, као учиниоце
кривичних дјела, а тако и као жртве (оштећена лица) кривичних дјела. Имајући у
виду да овај закон свеобухватно уређује једну материју кривичног права у односу на
малољетнике као активне, односно пасивне субјекте кривичног дјела, овај закон lex specialis поставља једну нову грану права а то је малољетничко кривично право. Основни
предмет малољетничког кривичног права је утврђивање положаја малољетних лица као
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учинилаца кривичних дјела. Према овом закону, малољетником се сматра лице које је
у вријеме извршења кривичног дјела навршило 14, а није навршило 18 година. Лица у
узрасту до 14 година се називају дјецом и према њима се не могу примјенити кривичне
санкције нити друге кривичноправне мјере.
У кривичном поступку према малољетницима органи кривичног правосуђа имају
широка овлаштења у погледу покретања тока или окончања поступка. Та овлаштења
се састоје прије свега у дискреционом праву тужиоца за малољетнике или судије за
малољетнике да одустану од гоњења без обзира на тежину кривичног дјела, уколко
сматрају да би било корисно са становишта или васпитања и преваспитања малољетног
делинквента. Принцип корисности је примарнији од принципа правичности.. Овлаштења
суда састоје се и у могућности да већ изречену санкцију замијени другом погоднијом
мјером, ако то захтијева конкретна ситуација. У складу са законом о заштити и поступању
са дјецом и малољетницима у кривичном поступку. Према дјеци која су у сукобу са законом
поступају прије свега следећи органи : судови, тужилаштва, полицијски органи, односно
Министарство унутрашњих послова и органи старатељства, односно у правилу надлежни
центри за социјални рад. Када је у питању малољетничка популација не треба заборавити
ни улогу породице, школе и других институција на свим нивоима друштвене заједнице.
Законом је малољетничко правосуђе дефинисано као посебно , па се под тим појмом
подразумијева правосудни систем једне земље успостављен за дјецу за коју постоје основи
сумње да су учинила неко кривично дјело. Приликом покретања и вођења поступка за
малољетне учиниоце кривичних дијела неопходно је да органи који се у поступку појављују
што хитније поступају, како би се поступак према малољетницима што прије окончао.
Свакаоко, та брзина не треба да се претвори у брзоплетост, имајући у виду да протеком
одређеног времена малољетник прелази у другу старсону категорију, односно да дуг и спор
поступак губи свој криминално педагошки ефекат. Законом о заштити и поступању са дјецом
и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске предвиђена је посебна обавеза
тужиоца и судије за малољетнике да у складу са принципима и правилима не прибјегавају
вођењу формалног кривичног поступка , него да случај малољетног учиниоца кривичног
дјела ријеше примјеном васпитних препорука. Законодавство Републике Српске предвиђа да
у предметима малољетника поступак воде судови одређени Законом о заштити и поступању
са дјецом и малољетницима у кривичном поступку и то судови опште надлежности.
Тужилац за малољетнике, мора имати изражену склоност за васпитање, потребе и
интерсе младих и посебна знања из области права дјетета и преступништва младих.
Улога полициијских органа је такође од великог значаја. Законом о заштити и поступању
са дјецом и малољетницима у кривичном поступку је прописана посебна мјера упозорења
под називом полицијско упозорење. Изрицање полицијског упозорења подразумијева код
малољетних лица испуњавање следећих услова:
- Да малољетник признаје извршено кривично дјело
- Да је признање чињења кривичног дјела дато слободно и добровољно
- Да постоји довољно доказа да је малољетник учинио кривично дјело
- И да према малољетнику није раније изрицано полицијско упозорење.
Према закону примјена мјере упозорења регулише се посебним подзаконским актом који
доноси Влада РС на приједлог министра унутрашњих послова, а полицијска упозорења могу
бити двојака и то у форми службеног писмена који надлежни орган шаље малољетном лицу
односно његовим родитељима или старатељима или усмена полицијска упозорења која се
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састоје у обављању службених прије свега информативнох разговора предузетих од стране
старјешине полицијског органа, с једне и родитеља, односно старатеља с друге стране.
Под органом старатељства законодавац подразумијева у правилу надлежни центар за
социјални рад, а изузетак представљају општине гдје тај центар није формиран, па његову
улогу преузима одређена општинска служба социјалне заштите. Процесни положај и улога
орагана старатељства одређени су законом, према коме је то специфичан, самосталан
субјекат, односно посебан орган у поступку према малољетницима. Орган старатељства није
странка у поступку али су му поред законом изричито прописаних овлаштења додјељена и
следећа права:
- Право да се упозна са током поступка према малољетнику
- Право да у току поступка према малољетнику ставља одређене приједлоге
- Право да указује на чињенице које су од важности за доношење правилне одлуке.
Законом је прописано да су суд и тужилаштво дужни извјестити орган старатељства
у свим оним случајевима када су у поступку према малољетнику утврђене чињенице и
околности које упућују на потребу предузимања мјера ради заштите права и добробити
малољетника. Законом је поред ове прописана и обавеза органа саратељства да именује
посебног стараоца до окончања поступка према малољетнику.
Законом је прописано оснивање посебног стручног тијела савјетодавног карактера ,
кога оснива министар правде РС, Савјет за праћење и унапређење органа кривичног поступка
и извршење санкција према малољетницима. Улога Савјета је искључиво савјетодавна, а
обавеза да Министарству правде РС подноси приједлоге, мишљења и анализе које се односе
на преступништво младих и кривичноправну заштиту и дјеце и малољетника, затим ставов
савјета који се односе на проблеме у вези са поступањем са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку, те друге прравце рада са малољетничком популацијом.
Када се говори о малољетничком кривичном и прекршајном праву треба поменути
два облика реаговања друштва на извршење кривичног дјела од стране малољетних лица. С
једне стране то су васпитни налози или васпитне препоруке, а са друге стране то су васпитне
мјере , поједине мјере безбједности, а под посебним условима малољетнику се изриче и
малољетнички затвор.
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
Републике Српске предвиђене су посебне кривичне санкције за малољетне починиоце
кривичних дјела које се по својој суштини и сврдси разликују од кривичних санкција за
пунољетна лица. То су
- Васпитне мјере
- Малољетнички затвор
- Мјере безбједности
Васпитне мјере
Васпитне мјере представљају законом одреене мјере, односно специфичне кривичне
санкције којима се остварује заштита друштва од малољетничког криминала путем
васпитања и преваспитања малољетника, које изриче суд према малољетним учиниоцима
кривичних дијела , акоје се састоје у ограничавању права и слобода. Малољетном учиниоцу
кривичног дјела могу се изрећи следеће васпитне мјере
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1. Мјере упозорења и усмјеравања
- Судски укор
- Посебне обавезе
- Упућивање у васпитни центар за малољетнике
2. Васпитне мјере појачаног надзора
- Појачани надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
- Појачани надзор у другој породици
- Појачани надзор надлежног органа социјалног старања
3. Заводке мјере
- упућивање у васпитну установу
- Упућивање у васпитнопоправни дом
- Упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање
Малољетнички затвор
Малољетничко кривично право Републике Српске познаје само једну казну, која је
факултативног карактера и може се изузетно примјенити само према старијим малољетним
учиниоцима кривичних дјела-малољетнички затвор. Малољетнички затвор је казна
лишавања слободе, која је слична казни затвора као врсти санкције за пунољетне учиниоце
кривичних дијела. То је најтежа кривичноправна санкција предвиђена за малољетне
учиниоце тежих кривичних дијела чији јуе циљ васпитање, преваспитање иправилан развој
малољетника, кроз мјере надзора, пружања заштите и помоћи и стручно оспособљавање и
развијање осјећаја личне одговорности.
Мјере безбједности
Малољетним учиниоцима кривичних дијела којима је изречена васпитна мјера или
казна малољетничог затвора може се, под условима предвиђеним законом изрећи једна или
више мјера безбједности и то
- Обавезно психијатријско лијечење
- Обавезно лијечење од зависности
- Обавезно амбулантно лијечење на слободи
- Забрана управљања моторним возилом
- Одузимање предмета
Према подацима Центра за социјални рад Бијељина у 2011.г. у Центру за Цоцијални рад
регистровано је 80 малољетних лица са поремећајима у понашању, од чега је 48 малољетника
регистровано и процесуирано по основу прекршаја из Закона о јавном реду и миру и Закона
о безбједности саобраћаја. Истовремено је процесуирано 20 малољетника по кривичној
одговорности због кривичних дјела разбојништво (2), лажна пријава (6), тешка крађа (3),
крађа (4), промет и трговина оружјем (1). У шест случајев изречена је мјера полицисјког
упозорења, док је у четири случаја примјењено начело опортунитета. У шест случајева
изречена је мјера појачаног надзора.
У 2012.г. регистровано је 58 малољетних лица са поремећајима у понашању, од чега је
30 малољетника регистровано и процесуирано по основу прекршаја из Закона о јавном реду
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и миру и Закона о безбједности саобраћаја. Истовремено је процесуирано 28 малољетника по
кривичној одговорности због кривичних дијела разбојништво, лажна пријава, тешка крађа,
кража, промет и трговина оружјем итд. Малољетницима су због почињених кривичних
дијела изречене 22 васпитне и 2 заводске мјере.
Током 2013.г. Центар за социјални рад Бијељина регистровао је 105 малољетника
са различитим облицима девијантног понашања. Од укупног броја малољетника са
девијантним понашањем 76 је малољетника у сукобу са законом, 51 малољетник је починио
неко од следећих кривичних дијела разбојништвпо, крађа, тешка крађа, лако пријављивање
кривичног дјела, промет и трговина опојним дрогама, наношење тјелесних повреда.
Починиоци прекршајa , којих је у 2013.г. евидентирано 25, чинили су дјела из Закона о
нарушавању јавног реда и мира и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у
БиХ.. забиљежено је 12 малољетних рецидивиста, тј. Повратника у вршењу кривичних дјела
(крађа, тешка крађа, туча).
Видљиво је да већина малољетника у сукобу са законом мушког пола (70) у односу на
дјевојчице (2) кривична дјела и 4 (прекршај)
Упитник који је спроведен у једној централној и једној подручној дао је веома веома
занимљививе податке :
На питање шта је то делинквенција (појам), 75% дјеце из централне школе је одговорило
позитивно, а 45% из подручне школе.
Питање које се односило на то по чему се разликују дјеца делинквената од дјеце
неделинквената донијело је очекиване резултете, с обзиром да су дјеца централне школе са
83%, а дјеца подручне школе са 90% одговорили да је то разлика у понашању.
На питање ко би највише могао помоћи дјеци која су испољила делинквентно
понашање најчешћи одговор и у једној и у другој школи је био родитељи, затим наставници,
па остали.
Једно од најзанимљивих питања је било када дјеца подлијежи изрицању кривичне
санкције и то питање је донијело податке вриједне анализе, 50% дјеце из централне школе
одговорило је да дјеца подлијежу изрицању казне након осамнаесте године, док је 61% дјеце
из подручне школе одговорило да је то вријеме од 14 до 18 године.
Интересантан и фрапантан је податак да су на питање да ли сте чули за институцију
омбудсмана за дјецу дјеца из обје школе одговорили да нису чули (83% централна и 94%
подручна).
Поред питања у којима су дјеци понуђени одговори , било је и једно гдје су могли
написати своје мишљење, а односило се на то шта они подразумијевају под појмом
делинквентно понашање, одговори су били разнолики, а најинтересантније је то да су дјеца
централне школе писала да се то односи на туче, псовке, вријеђање на националној основи
и бјежање са часова док су одговори дјеце из подручне школе били углавном да је то туча,
псовке , ломљење саксија и да такво понашање није заступљено у школи.
Закључак
Бирајући тему за овај форум многи су ме питали зашто баш малољетничка
делинквенција и можда тада, на самом почетку нисам могла дати јасне и јаке разлоге зашто
сам се одлучила баш за ову. Сада то могу: са много труда, љубави и стрпљења, истина на
једном малом узорку, али довољном за ову врсту скупа, добила сам интересантне податке на
основу којих могу послати јасну поруку. Дјеца централне и подручне школе разликују се по
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мишљењу и схватању појма деликвентно понашање. Док дјеца централне школе поистовјећују
делинквенцију са насиљем, тучом и вријеђањем, дјеца подручне школе је поистовјећују са
тучом и вјеровали или не ломљењем саксија у школама. Оно што је мене изненадило јесте
податак да дјеца ни у једној школи не знају шта је то институција омбудмана за дјецу и која
је његова функција, а толико се прича о правима дјетета.
Међутим оно што је основно и незаобилазно јесте чињеница да највише пажње
дјеци требају посветити родитељи, па тек онда наставници и друге институције. Дјеца су у
данашње вријеме на неки начин запостављена од стране родитеља и то несвјесно. Родитељи
су посвећени трци за преживљавањем, напорном раду да би обезбједили сопствену
егзистенција, док дјеца за то вријеме сједе пред компјутером и изложена су различитим
агресивним садржајима, који им окупирају пажњу и које ће дјеца, нажалост, у једном моменту
прихватити као узор.
Ја бих на крају поручила прије свега родитељима а затим и свима који се на било који
начин баве дјецом да им заједничким снагама посветимо пажњу , да чувамо њихова права
и водимо рачуна о њиховим жељама , да их усмјеримо правим путем и пробудимо у њима
жељу за игром, дружењем, образовањем, али и да их упознамо са институцијама које се баве
њиховим правима, јер уколико све то не учинимо добићемо нездраво друштво и тада више
нећемо бити у стању да било шта учинимо.
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ТЕМА : Слободна
НАЗИВ РАДА : Заступљеност психосоматских болести код затвореника у КПЗ
Бијељина
АУТОР : Станко Благојевић
ИНСТИТУЦИЈА : Казнено-поправни завод у Бијељини
УВОД
Потребно је велико умјеће и одговорност да се објективно спозна савремено доба
и препознају ризико фактори за здравље.Већ је познато да вријеме не требa посматрати
само као лабораторијско мјерење,већ га треба цијенити по садржајима и доживљајима
које изазива.Човјек савременог доба је презасићен информацијама, изложен интензивним
емоцијама,хроничном стресу и афективном реаговању.Све то негативно утиче на психичко
здравље,доводи до неразријешених конфликата и заједно са другим чиниоцима доводи до
психосоматских обољења у ужем смислу и мношто функционалних поремећаја. Комплексни
психички процеси на органе дјелују преко вегетативног нервног система.Соматска болeст ће
се развити ако рационално неразријешен конфликт траје дуго ( око 2 год.).
Вишегодишњим радом (12.г.) са лицима лишених слoбоде ( осуђеници и притвореници
) запазио сам да је значајан проценат обољења и стања соматске природе узроковано
стресним ситуацијама као водећим фактором.Психичка матурација значајног процента
затвореника је комплексна и инсуфицијентна од раног дјетињства до актуелног времена.
Све то отежава адаптацију у реалним услвима.Сам боравак у затвору је високо стресан (
80 од 100 максималних бодова на скали).“Авлија вуче на дно“како је написао Иво Андрић у
роману Приклета aвлија.
ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да ретроспективном aнализом прикаже заступљеност соматских обољења
и стања код затореника на чији настанак је емоционлни стрес имао домонантан утицај.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Анализиране су три групе, n1=292 на соматска обољења,n2=132 на штетне навике и
n3= 118 на хроничну несаницу.Просјечна старост испитаника је 38 г.,од 20-40 г. заступљено
је 62,24%.У истрази се( углавном краће) задржавају и женска лица.
Неопходно је узети детаљну анамнезу, клинички прегелед, лаб.анализе, ЕКГ, РТГ, УЗ, ЦТ,
НМР, ЕЕГ, ендоскопија, аудиометрија, офталмолошка дијагностика, БМИ и консултације.
РЕЗУЛТАТИ
Испитивњем се дошло до следећих резултата :психијатријска об.=26,72%,
интернисртичка об.=19,62%,дерматовенеролошка об.=9,5%,неуролошка об.=7,20%,
респираторна об.=6,85%,хронична несаница = 46,61%,пушачи=61,52%,злоупотреба
психоактивних супстанци=14,44% и злоупотреба алкoхола = 21,31%.
Код женских испитаница доминирају ирегуларне и обилне менструације.
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ДИКУСИЈА
Још је отац медицине Хипократ тврдио да карактер утиче на настанак болести.
Касније је доказано да различити типови личности имају различите предиспозиције за
соматска обољења.
Значајније бављење психосоматским обољењима започето је у првој половини
XX вијека.Многи истраживачи су се бавили овим комплексним проблемом.Још није
тачно дефинисана етиологија психосоматских обољења,али се зна да је психички
чиниоц више заступљен него у другим тјелесним феноменима.Јаке емоције носе велику
енергију и уколико се не разријеше могу довести до соматске дезинтеграције и настанка
психосоматске болести у ужем смислу( повишен крвног притиска,дијабетеса,астме,дер
матоза и др.).Живот савременог човјека испуњен је честим стресним догађајима , а нису
ријетки они који живе са хроничним стресом. Тако неразријешени комплексни психички
процеси негативно утичу на разне органе и органске системе који су инервирани
вегетативним нервним системом.
Томе свакако доприносе и други ризико фактори из oколине и генетска
предиспозиција.Једна од класификације дијели психосоматске болести на : болести
срца и крвних судова,болести пробвног система,респираторне ,ендокринолошке,
реуматске,гинеколошке, кожне и разна болесна стања (главобоље, алергије, болимија,
анорексија, хронични пруритус, отежано гутање, омаглице, проливи, дизуричне
тегоба...).
Носећи велику енергију интензивни доживљаји вјероватно могу да фатално
дезинтегружу нормлну ћелију или да буде „окидач“,јер у основи свих процеса стоји
енергија и материја.Стресна стања су најизраженија у фази адаптације на заводске
услове која траје 2 до 3 мјесеца, а код неких осуђеника и дуже.Све то резултира високим
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процентом психијатријских обољења ( 26,72%)а најзаступљенија је хронична несаница (
46,61% ).
Несаница је велики проблем за осуђенике са дугогодишњим казнама јер им
умањује радну спосбност,квалитет живота и отежава процес ресоцијализације. Повећава
анксиозност и убрзава настанак психосоматских обољења и стања.Велики је изазов за
дкторе.
Висока је заступљеност соматских обољења обзиром на старосну структуру
испитаника ( 62,24% је старости од 20 до 40 г.).Обољевању доприноси и ниска здравствена
просвећеност,а често и недостатак мотивације да се одстране вањски ризико фактори и
штетне навике(пушача 61,52%).
Недовољна псвећеност психосоматским обољењима доприноси да непрепозната
почетна стања прогредирају до обољења у ужем смислу. У супротном дијагностика би
била бржа, једноставнија и јефтинија, а терапија ефикаснија. Избјегла би се таблетоманија,
велики проблем и замка у медикамeнтозном лијечењу ове популације. Велики значај
има повјерење које се мора задобити код ове популације која је у великом проценту
психотрауматизована у дужем временском периоду. У етиолошким факторима доминира
страх. Понекад не желе да детаљније износе своје тегобе што је последица специфичног
менталног склопа.
Пацијенти који сарађују у комплетном третману разрјешавају своје конфликте
а соматске тегобе нестају. Неразријешена стања воде у продубљавање соматске
симптоматологије и поред ординиране терапије. Неопходне су широке консултације.
ТЕРАПИЈА
Циљ терапије је формирати функционалну и зрелу личност у фази највећег
биолошког потенцијала.Најефикаснија је примарна превенција.Код лица лишених
слободе примјењује се примарна и секундарна превенција.Психотерапија је најефикаснија
у фази физиолошких промјена кад треба да ојача рационално разрјешење конфликта и
убједи пацијента у предходно ирационално понашање.
Психотерапеут мора да стекне увид у психосоматски статус.
Код психосоматских обољења у ужем смислу комбинована је медикаментозна и
психотерапија.Постоји реална опасност од таблетоманије.
ЗАКЉУЧЦИ
1) Психосоматске болести су значајно заступљене у савременој патологији и
заслужују већу посвећеност.То је посебно изражено код лица лишених слободе.
2) Значајан проценат испитаника живи са хроничним стресом.
3) Испитаници припадају млађој популацији ( 62,24% од 20 до 40 г.).
4) Да би поставили диагнозу психосоматског обољења пацијен треба да има четири
и више симптома различитих органа или система.
5) Психосоматске болести у ужем смислу имају лезију органа а функционални
поремећаји немају.
6) Доминантан етиолошки фактор у настанку поремећаја је психички-хроничан
страх.
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7) Рационално неразријешен психички конфликт носи огромну енергију која може
у синергији са другим чиниоцима довести до дезинтеграције ћелије.
8) Обратити већу пажњу на психички статус код пацијената који имају полиморфне
тегобе.
9) Примарна превенција је најефикаснија,али је пропуштена код великог процента
испитаника.Код испитаника је примјењивана примарна и секундарна првенција уз
медикментозну и психотерапију.
10) Немамо потпуног увида о постпеналном статусу испитаника.
ЛИТЕРАТУРА
1) Јеротић В.,Неурозе као изазов,Арс либри,Београд,2009.
2) Стожинић П.С.и остали,Стрес и срце,Обележја,Београд,2003.
3) Дракулић Б.,Субјективно време у трауматском стресу,Издавачка књижарница Зорана
Стојановића,Сремски Карловци,2006.
4) Чазов Е,И, и остали,Стрес и болест,Стручна књига,Београд,1995.
5) Бенсаба С.,Стрес је живот,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,1999.
6) Мујовић М.В.,Фактори ризика и хомеостаза,Наука,Београд,2000.
7) Зубовић И.,Болести штитне жлијезде,Глас српски,Бања Лука,2006.
8) Бокоњић Р.,Главобоље,Медицинска књига Београд-Загреб,1981.
9) Милићевић Д.,Рак дојке,“Рад“,Београд,1978.
10) Ковач Т.,Лепшановић Л.,Ендокринологија,Медицинска књига Београд-Загреб,1982.
11) Павловић Ж.М.,Видаковић А.,Оцењивање радне способности,Елвод-принт
Лазаревац,2003.
12) Кажић Т.,Неурофармакотерапија;Психофармакотерапија,Интегра, Београд,2010.
13) Лене Р.,Депресија-болест данашњице,СОУР Вјесник,Загреб,1982.
14) Ђорђевић Б.П.,Диабетес мелитус-иновације знања I-III,Завод за уџбенике и наставна
средства,Београд,1996.
15) Мартиновић Ж..,Несаница,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2011.
16) Шамић М.,Како настаје научно дјело,“Свјетлост“,Сарајево,1990.
17) Браунвалд Е.и остали,Харисонова начела интерне медицине,Бард-фин
Романов,Београд,Бања Лука 2004.

44

