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Предмет: Апел за редефинисање Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у 

објектима установа за смештај старих лица од 14. марта 2020. године 

 

 

 

Поштовани господине Лончар, 

 

Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity се годинама бави питањима старости и 

старења и унапређењем и заштитом људских права старијих особа и залаже се за њихов 

бољи положај.  

 

У марту 2020.године уочи проглашења ванредног стања у земљи, донели сте Наредбу о 

забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица 

(„Службени гласник РС“, бр. 28 од 14. марта 2020, 66 од 7. маја 2020, бр. 87 од 19. јуна 2020, 

бр. 7 од 3. фебруара 2021) којом се корисницима установа, између осталог, забрањује 

напуштање установа. У међувремену, наредба је редефинисана и нека ограничења су укинута 

или ублажена, али, до данашњег дана, остала је на снази забрана изласка корисника из 

установе, изузев одласка на лекарске прегледе или на болничко лечење уз обавезан карантин 

по повратку у установу.  

 

У складу са актуелном ситуацијом, информацијама које су доступне, као и професионалним 

знањима, свесни смо да болесне старије особе спадају у високо ризичну групу обољевања од 

ковида 19. Имамо разумевања за све епидемиолошке мере које су у односу на њих доношене, 

али не можемо рећи да се са свим мерама слажемо, јер сматрамо да неке могу довести у већи 

здравствени ризик старије особе и пре него сам вирус, а неке од њих су и противуставне.  

 

Научна истраживања потврђују да су социјална изолација и усамљеност разлози за патњу и 

важни фактори ризика за старију популацију за преживљавање, посебно за физичко и 

ментално здравље, за депресију, анксиозност и когнитивно оштећење/деменцију, што је 

документовано у стручној и научној литератури. Њихова принудна изолација управо 

повећава све наведене ризике, јер нису у могућности да се виђају са породицом, 

пријатељима, или другим особама које би на њих позитивно утицале и самим тим смањиле 

наведено.  

 

Зато апелујемо на Вас, да редефинишете поменуту наредбу на начин да се старијим особама, 

корисницима установа за смештај које су имунизиране, дозволи кретање ван установа, уз све 

mailto:nada@amity-yu.org


 

2/2 

мере предострожности и поштовање епидемиолошких препорука које важе за све грађанство. 

На тај начин се не излази у сусрет само њиховим потребама, већ се и испуњавају Уставом 

загарантована права која они имају, а уједно се и испуњавају обавезе које држава Србија има, 

као потписница универзалних и међународних докумената о људским правима.  

 

 

Унапред захвални, 

 

У Београду, 

12. фебруар 2021. године 

мр Надежда Сатарић, 

председница Управног одбора Amity-a 

 

 

Достављено и: 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Заштитнику грађана 

Поверенику за заштиту равноправности 

 


