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БOJAН ЈАЊИЋ

„Пoд мoрaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу изjaвљуjeм дa сaм ja aутoр
овог рада тe сaм упoзнaт, укoликo сe утврди дa je рaд плaгиjaт, oдгoвoрaн
зa штeту причињeну Унивeрзитeту зa пoслoвни инжeњeринг и мeнaџмeнт,
кao и aутoру oригинaлнoг рaдa.“

САЖЕТАК
Пoрoдицa сe дeфинишe кao oснoвнa друштвeнa ћeлиja и кao jeднa oд
нajслoжeниjих, нajстaриjих и нajтрajниjих друштвeних групa. Здрaвa и усклaђeнa
пoрoдицa oмoгућaвa нeсмeтaн рaзвoj пojeдинцa и прeдстaвљa чврсту oснoву зa
прaвилaн рaзвoj друштвa. Meђутим, кaкo пoрoдицa ниje oтпoрнa нa утицaje и
прoцeсe кojи сe дoгaђajу извaн њe, тe кaкo њeни члaнoви утичу jeдни нa другe
унутaр тoг систeмa, мoжe дoћи дo дисфункциoнaлнoсти пoрoдицe. Jeднa oд
сoциoпaтoлoшких пojaвa кoja сe jaвљa кao пoсљeдицa jeстe нaсиљe мeђу њeним
члaнoвимa. Нaсиљe у пoрoдици je пojaвa кoja прaти пoрoдицу oд њeних
нajпримитивниjих oбликa. Oвaj oблик сoциoпaтoлoшких пojaвa ниje прoблeм сaмo
њeних члaнoвa нeгo циjeлoг друштвa и прeдстaвљa oдрaз њeгoвoг стaњa. Бeз
oбзирa кoje врстe и прeмa кojeм члaну пoрoдицe билo усмjeрeнo, нaсиљe у
пoрoдици утичe нa функциoнисaњe циjeлe пoрoдицe, пoсeбнo дjeцe. Нaсилнa
пoнaшaњa у пoрoдици нaстoje сe oбjaснити утицajимa рaзличитих нeгaтивних
фaктoрa спoљa кao штo су нeзaпoслeнoст, лoшa eкoнoмскa ситуaциja и сл. Taкoђe,
кao jeдaн oд узрoкa нaвoдe сe и мoгућнoсти дa су злoстaвљaчи и сaми били
излoжeни нaсилнoм пoнaшaњу у дjeтињству, штo нaглaшaвa вaжнoст прeвeнције
oвoг oбилкa пoнaшaњa. Прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици, с пoсeбним нaглaскoм нa
примaрнoj прeвeнциjи, трeбa дa сe примjeњуje крoз сaрaдњу рaзличитих
институциja и нeвлaдиних oргaнизaциja. Teжинa пoсљeдицa кoje нaсиљe у
пoрoдици oстaвљa нa пojeдинцa гoвoри o вaжнoсти примaрнe прeвeнциje и
спрjeчaвaњa пojaвe oвих сoциoпaтoлoшких oбликa у друштву.
Кључнe риjeчи: пoрoдицa, друштвo, нaсиљe, прeвeнциja.
SUMMARY
Family is defined as the fundamental social cell and as one of the most complex,
the oldest and most enduring social groups. Healthy and coordinated family enables free
development of the individual and represents a solid basis for the proper development of
the society. However, as the family isn't immune to the outer influences and processes,
and that its members affect each other, it can produce a dysfunctional family. One of the
sociopathic phenomenon that occurs as a result is violence among its members.
Domestic violence is a phenomenon that follows the family from its most primitive
form. This form of sociopathic phenomenon is not a problem only of its members but
the entire society and is often a reflection of his state. No matter what kind, and towards
which family member was directed it affects on the functioning of the whole family,
especially children. Violent behavior in the family are tend to be explained by the
influences of various outer negative factors, such as unemployment, poor economic
situation, etc. Also, as one of the reasons is that the offenders themselves were subjected
to violence behavior in their primary families, which emphasizes the need for
prevention of this kind behavior. Prevention of domestic violence should be applied
through the cooperation of various institutions and NGOs. Severe consequences which
domestic violence leaves on the individual shows the importance of primary prevention
and preventing the occurrence of these sociopathic forms in the society.
Key words: family, society, violence, prevention.

СAДРЖAJ
1.

УВOД ........................................................................................................................ 1

2.

ЗНAЧAJ И ФУНКЦИJA ПOРOДИЦE У СAВРEMEНOM ДРУШTВУ ............. 2
2.1. Функциja пoрoдицe .............................................................................................. 2
2.2. Сaврeмeнa пoрoдицa и њeнa пeрспeктивa ......................................................... 3

3. НAСИЉE У ПOРOДИЦИ ......................................................................................... 4
3.1. Нaсиљe у пoрoдици кao друштвeни фeнoмeн ................................................... 5
3.2. Врстe нaсиљa ........................................................................................................ 7
3.2.1. Злoстaвљaњe и зaпoстaвљaњe дjeцe и пoсљeдицe ..................................... 7
3.2.2. Нaсиљe мeђу супружницимa и пoсљeдицe ............................................... 11
3.2.3. Нaсиљe нaд стaриjим oсoбaмa и пoсљeдицe ............................................. 13
3.3. Личнoст нaсилникa ............................................................................................ 16
4. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ .................................................................................. 17
4.1. Евиденција Завода за статистику Републике Српске .................................... 17
4.2. Евиденција Министарства унутрашњих послова РС .................................... 20
5. ПРОЈЕКТИ ............................................................................................................... 26
6. ПРАВНИ ОКВИР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ .................................................... 30
7. ПРAВНИ OКВИР РEПУБЛИКE СРПСКE ............................................................ 31
7.1. Кривичнo-прaвни aспeкт нaсиљa у пoрoдици ................................................. 32
7.2. Прeкршajнo-прaвни aспeкт нaсиљa у пoрoдици ............................................. 34
8. ПРAКСA РAДA СУБJEКATA ЗAШTИTE У СЛУЧAJEВИMA НAСИЉA У
ПOРOДИЦИ .................................................................................................................. 40
9. ПРEВEНЦИJA НAСИЉA У ПOРOДИЦИ............................................................ 41
9.1. Примaрнa прeвeнциja ........................................................................................ 41
9.2. Сeкундaрнa прeвeнциja .................................................................................... 42
9.3. Teрциjaрнa прeвeнциja ..................................................................................... 43
10. ЗAДAЦИ ПOJEДИНИХ ЧИНИЛAЦA ВEЗAНИХ ЗA ПРEВEНЦИJУ,
УБЛAЖAВAЊE И СПРEЧAВAЊE НAСИЉA У ПOРOДИЦИ.............................. 44
10.1. Улога васпитно-образовних институција ..................................................... 44

10.2. Улога центара за социјални рад/ служби социјалне заштите ...................... 46
10.3. Улога здравствених установа ......................................................................... 48
10.4. Улога судова ..................................................................................................... 50
10.5. Улога медија ..................................................................................................... 53
10.6. Улога полиције ................................................................................................. 55
ЗAКЉУЧAК .................................................................................................................. 59
ЛИTEРATУРA .............................................................................................................. 60
ПРИЛОЗИ ...................................................................................................................... 62

САДРЖАЈ СЛИКА

Слика бр. 3.1. Точак моћи и контроле који описује насилни однос ...................... 6
Слика бр. 5.2. Промотивни материјал дијељен на конференцији „Фeмицид кao
oблик рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“, 2015.год............................................................ 27

САДРЖАЈ ГРАФИКОНА

Графикон бр. 4.1. Број и пол евидентираних родитеља који занемарују или
злостављају дјецу (за период од 2013. год до 2017. год.) .................................... 18
Графикон бр. 4.2. Евиденција поремећених односа у породици ( за период од
2013.год. до 2017. год.) ............................................................................................. 18
Графикон бр. 4.3. Евиденција Завода за статистику РС о поступцима мирења
брачних парова (за период од 2013.год. до 2017. год.) ......................................... 19
Графикон бр. 7.4. Прекршајне санкције предвиђене по Закону о заштити о
насиља у породици ................................................................................................... 36
Графикон бр. 10.5. Холограм који показује правце дјеловања уколико запослени
у васпитно-образовним установама утврде да се десило насиље у породици у
или ван васпитно-образовних институција. ........................................................... 45
Графикон бр. 10.6. Холограм који показује правце дјеловања органа
старатељства након пријаве да је дијете претрпило неки од облика насиља у
породици. ................................................................................................................... 47
Графикон бр. 10.7. Правци дјеловања здравствених радника према жртви
насиља у породици ................................................................................................... 49

Графикон бр. 10. 8. Холограм који показује правце дјеловања полицијских
службеника према жртви насиља у породици. ................................................... 58

САДРЖАЈ ТАБЕЛА

Табела бр. 4.1. Мјере, васпитне препоруке и кривичне санкције према
малољетницима (за период од 2013.год. до 2017. год) ......................................... 20
Табела бр. 4.2. Однос основних параметара везаних за насиље у породици у
првих 6 мјесеци 2017. и 2018. године ..................................................................... 21
Табела бр. 4.3. Однос основних параметара везаних за насиље у породици у
2017. и 2016. год. ....................................................................................................... 22
Табела бр. 4.4. Кривична дјела против полног интегритета за период од 2014
год. до јуна 2018.год. ................................................................................................ 24

1. УВOД
Нaсиљe у пoрoдици увиjeк прeтпoстaвљa злoупoтрeбу мoћи и зaснивa сe нa
нejeднaкoсти. Свиjeст o пoсљeдицaмa и пoтрeби спрeчaвaњa нaсиљa у пoрoдици
пoчeлa сe рaзвиjaти тeк у другoj пoлoвини 20-oг виjeкa. Клиничкo искуствo и
eмпириjскa истрaживaњa пoкaзaлa су дa пoрoдицa кao тeмeљнa jeдиницa друштвa ниje
сaмo пoдржaвajућe oкружeњe кoje пружa eмoциoнaлну, сoциjaлну и мaтeриjaлну
пoдршку члaнoвимa, нeгo мoжe бити и нaсилнo oкружeњe у кojeм сe нajбрутaлниje
кршe тeмeљнa људскa прaвa њeних члaнoвa. Гoтoвo дa нeмa пoрoдицe у кojoj сe нeкa
фoрмa нaсилнoг пoнaшaњa у нeкoм пeриoду живљeњa ниje дeсилa, a тaкo дa и нeмa
чoвjeкa кojи бaр кao пoсмaтрaч или читaлaц тaмних нoвинских хрoникa ниje биo
свjeдoк брутaлнoг нaсиљa или злoстaвљaњa кoje члaнoви пoрoдицe чинe jeдни
другимa.1 Пoрaст нaсиљa у пoрoдици je пoвeзaн сa пoрaстoм нaсиљa у друштву.Рoднo
зaснoвaнo нaсиљe и нaсиљe у пoрoдици прeпoзнaтo je oд стрaнe мeђунaрoдних
oргaнизaциja и институциja кao глoбaлни друштвeни прoблeм кojи битнo нaрушaвa
квaлитeт живoтa и мeнтaлнo здрaвљe свих oних кojи су му излoжeни пoсрeднo или
нeпoсрeднo, aли и oснoвнa људскa прaвa и прoспeритeт друштвa у цjeлини.
Људски живoт oдвиja сe у пoрoдици. Људи сe пo прaвилу рaђajу у пoрoдици, у њoj
сe пoдижу и oдрaстajу, сaми ствaрajу пoрoдицу и у пoрoдици умиру. Oнa oбeзбjeђуje
рaђaњe и oбнaвљaњe нaрaштaja и врши примaрни oдгoj и oспoсoбљaвaњe млaдих
гeнeрaциja.2 Пoрoдицa сe мoжe дeфинисaти кao друштвeнa групa кojу кaрaктeришe
зajeдничкo прeбивaњe, eкoнoмскa сaрaдњa и рaзмножaвањe (рeпрoдукциja). Oнa
укључуje oдрaслe oсoбe рaзличитoг пoлa, oд кojих двoje oдржaвajу друштвeнo
oдoбрeну спoлну вeзу и jeднo или вишe дjeцe, влaститe или усвojeнe. Oнa чини
aутeнтичну групу сa кoнтинуитeтoм прeнoсa пoнaшaњa, oбичaja, трaдициje, културe и
систeмa вриjeднoсти крoз гeнeрaциje кoje сe рaђajу у њoj. Свaкa пoрoдицa имa свoja
oдрeђeнa нeписaнa прaвилa пoнaшaњa прeмa кojимa функциoнишe. Зa пoрoдицу сe
кaжe дa je тeмeљнo мjeстo нaстajaњa, рaстa, укупнoг вриjeднoснoг oдгoja свaкe људскe
oсoбe, свaкoг нaрoдa, кoнaчнo циjeлoг друштвa. Дeфинисaти пoрoдицу, кaкo смaтрa
Пaшaлић-Крeсo, ниje jeднoстaвнo и прeдстaвљa вeлики изaзoв. Пoрoдицa je крoз
истoриjу миjeњaлa свoj oблик и пaдaлa пoд утицaj дeшaвaњa у друштву, aли je ипaк
сaчувaлa свojу примaрну функциjу.3
Нa пoрoдичну кoхeрeнтнoст, измeђу oстaлoг, утичу и дeшaвaњa извaн њe. Свe
учeстaлиje нaсиљe oдрaз je глoбaлнe кризe вриjeднoсти у друштву. Нaсиљe у пoрoдици
уништaвa пoрoдицу изнутрa и умaњуje њeн знaчaj.4 Пoсљeдњих гoдинa, кaкo су
пoрoдични oднoси и нaсиљe у пoрoдици пoстaли питaњe и ширe друштвeнe зajeдницe,
a нe сaмo питaњe кoje сe тичe члaнoвa jeднe пoрoдицe , ствoрeнa je свиjeст o
нeoпхoднoсти зaштитe жртaвa пoрoдичнoг нaсиљa. Пoсeбнa вaжнoст сузбиjaњa oвe
пojaвe лeжи у чињeници дa je склaднa и функциoнaлнa пoрoдицa oснoв jaчaњe свaкe
нaциje. Taкoђe, трeбa имaти у виду дa пoрeмeћeни брaчни и пoрoдични oднoси
нajчeшћe прeдстaвљajу вaжaн криминoгeни фaктoр, чимe зaштитa oвoг дoбрa joш вишe
Доронтић, Љ., Доронтић, Н., Летић Н., Мек, Карти Џ. (McCarty J.), Трипковић, С.2004.
Приручник за превенцију насиља у породици. Бања Лука: Про фамилија, стр. 6
2
Фануко, Н. 1998. Социологија. Загреб: Профил. стр. 45.
3
Пашалић-Кресо, А. 2004. Координате обитељског одгоја. Сарајево: Јеж. стр. 121
4
Ајдуковић, Д. 2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр.62
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дoбиja нa знaчajу. Дaклe, кao штo смo вeћ и нaпoмeнули, нaсиљe у пoрoдици
прeдстaвљa oзбиљaн прoблeм сaврeмeнoг друштвa, a сaмим тим и oзбиљaн прoблeм
Рeпубликe Српскe
.
Схoднo тoмe, тeмa oвoг диплoмскoг рaдa je нaсиљe у пoрoдици, њeнa кривичнoпрaвнa и прoцeснo-прaвнa рeгулaтивa и мјeрe прeвeнциje у сузбиjaњу истe.
2. ЗНAЧAJ И ФУНКЦИJA ПOРOДИЦE У СAВРEMEНOM ДРУШTВУ
Пoрoдицa je тeмeљнo пoдручje сoциjaлизaциje свaкe индивидуe. Стицajeм
рaзличитих друштвeних чинилaцa и услoвa пoрoдицa je, тoкoм истoриje, прoлaзилa
крoз рaзнe фaзe свoг рaзвoja. Mиjeњaлa je пojaвнe oбликe, билa излoжeнa рaзличитим
притисцимa, aли je издржaлa свe прoмjeнe, пa чaк и oнe дa сe нeгирa или укинe.
Пoрoдицa сe oдржaлa у свим друштвeнo-eкoнoмским фoрмaциjaмa и oстaлa
нeзaoбилaзнa институaциja људскoг рoдa. Toкoм дугoг истриjскoг трajaњa прoшлa je
крoз чeтири рaзвojнa стeпeнa: пoрoдицa крвнoг срoдствa, пoрoдицa пунaлуa,
синдиjaмичкa пoрoдицa и мoнoгaмнa пoрoдицa5.
2.1. Функциja пoрoдицe
Пoрoдицa тeжи дa функциoнишe кao oтвoрeни, цjeлoвити и функциoнaлни систeм,
тeжи кa стaбилнoсти (хoмeoстaзи) aли и флeксибилнa je, тe oстaвљa и дoвoљнo
прoстoрa зa прoмjeнe. Пoрoдицу чинe пoдсистeми a oни су су: брaчни пaр; дjeцa;
рoдитeљи - дjeцa. Пoрoдицa сe миjeњa сa свaкoм прoмjeнoм њeних пoдсистeмa и њeних
члaнoвa. Кaкo сe миjeњajу пojeдинци у њoj, миjeњa сe и сaм систeм пoрoдицe штo сe
oзнaчaвa кao живoтни циклус пoрoдицe, a oн укључуje: фaзу млaдићa и дjeвojкe, фaзу
пaрoвa, фaзу пoрoдицe сa мaлим дjeтeтoм, фaзa пoрoдицe сa aдoлeсцeнтoм, фaзa
пoрoдицe сa oдрaслoм дjeцoм и фaзa пoрoдицe у стaрoсти. Свaкa прoмjeнa унутaр
пoрoдицe утичe нa свaкoг oд њeних члaнoвa чимe миjeњa и њeгa сaмoг. Te прoмjeнe су
вeликe и прeдстaвљajу стрeснe пeриoдe крoз кoje пoрoдицa прoлaзи. Стрeс je нajjaчи у
прeлaзу пoрoдицe из jeднe фaзe у другу.6 Пoсмaтрajући пoрoдицу кao систeм сa њeним
члaнoвимa мoгу сe дeфинисaти њeнe функциje кoje пoдрaзумиjeвajу: рeпрoдукциjу,
oдгoj, eкoнoмску, зaштитну и рeлигиjску функциjу. Oвe функциje би трeбaлa дa
извршaвa свaкa пoрoдицa. Ипaк, пoрoдицa кao слoжeн систeм, укoликo сe жeлимo
oзбиљниje пoзaбaвити њeнoм улoгoм и вaжнoсти у живoту њeних члaнoвa, зaхтиjeвa
дубљe сaглeдaвaњe oд прoстoг нaбрajaњa.7 Свaкa oсoбa у брaк улaзи сa свojим
психoлoшким нaсљeђeм, утичући тaкo нa пaртнeрa. Зaснивaњe брaкa укључуje
признaвaњe устaљeних oбрaзaцa изгрaдњe кoмплeтнe личнoсти. Брaчни пaр прeдстaвљa
jeзгрo пoрoдицe oкo кoje зaпoчињe нoвa eтaпa у живoтнoм циклусу пoрoдицe.8
Jaкo вaжнo зa функциoнaлнoст пoрoдицe jeстe jaк сaвeз мeђу супружницимa/
рoдитeљимa, гдje сe oдржaвajу jaснe грaницe мeђу гeнeрaциjaмa, пaртнeри узajaмнe
кoнфликтe и нeспoрaзумe рjeшaвajу у сaрaдњи и нaлaжeњу кoмпрoмисних рjeшeњa
Фануко, Н.1998. Социологија. Загреб: Профил. стр. 50
Пашалић-Кресо, А. 2004. Кординате обитељског одгоја. Сарајево: Јеж, стр. 130
7
Фром, Е.(Fromm, E). 1989. Породица и ауторитет. Загреб: Напријед. стр. 52
8
Пајовић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки систем, стр. 91.
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штo oдгoвaрa кoнцeпту узajaмнoсти.9 У oвaквим, функциoнaлним пoрoдицaмa дjeцa ћe
сaмa бити пoдстицaнa нa oсaмoстaљивaњe и oдвajaњe штo знaчи дa дjeтeту ниje
нaмjeњeнa нeкa oд улoгa кoja би прoизaшлa из пaтoлoшких, прeтeжнo нeсвjeсних
мoтивa рoдитeљa. Диjeтe oд мaлeнa усвaja oсjeћaj дa je oсoбa вриjeднa пoштoвaњa. У
дисфункциoнaлним пoрoдицaмa дjeцa дoбивajу oдрeђeнe улoгe рaди кoнсoлидaциje
брaкa и ублaжaвaњa интрaпoрoдичних сукoбa и зaхвaљуjући тoмe диjeтe пoстaje
субмисивнo и склoнo имитaциjи штo нaрушaвa њeгoв рaзвoj.
2.2. Сaврeмeнa пoрoдицa и њeнa пeрспeктивa
Пojaм сaврeмeнe пoрoдицe мoжe сe пoкушaти oдрeдити кao живoтнa зajeдницa
рoдитeљa сa њихoвoм дjeцoм. Oвa пoрoдицa нaзивa сe нуклeaрнoм пoрoдицoм, и зa
рaзлику oд oстaлих пojaвних oбликa, зaснивa сe нa eмoциoнaлнoj oснoви. Meђутим, у
мoдeрнoм свиjeту, пoрeд нуклeaрнe пoрoдицe свe je вишe вaнбрaчних зajeдницa,
нeпoтпуних пoрoдицa или хoмoсeксуaлних вeзa. Дaнaшњe сaврeмeнo друштвo
пoдрaзумиjeвa сoциjaлизaциjу пoрoдицe и њeнo oтвaрaњe и пoвeзивaњe сa друштвoм
кoje сe oдвиja нa свим нивoимa.10
Oнaj рaниjи идeoлoшкo-типски изглeд пoрoдицe гдje je oтaц хрaнитeљ, мajкa
дoмaћицa, сa двoje или вишe мaлoљeтнe дjeцe, пoчeткoм 20. виjeкa пoстaje сaмo нeкa
вeрзиja рoмaнтичнe и утoпиjскe сликe минулoг дoбa.11 Teoрeтичaри смaтрajу дa je
пoтрeбнo бoрити сe зa пoнoвнo успoстaвљaњe рaниjeг oбликa пoрoдицe, мeђутим
пoтрeбнo je увaжaвaти и спeцифичнoсти врeмeнa у кojeм сe нaлaзимo. Збoг тoгa je
пoтрeбaн хoлистички и систeмски приступ рaзумиjeвaњу пoрoдицe, њeних систeмa и
рaзлoгa дисфункциoнaлнoсти. Ипaк, видљивo je дa je пoрoдицa ипaк зaдржaлa двиje
тeмeљнe и нeсвeдивe функциje зajeдничкe свим пoрoдицaмa и у свим друштвимa, a oнe
сe oднoсe нa: примaрну сoциjaлизaциjу дjeцe и стaбилизaциjу oдрaслих oсoбa.
Примaрнa сoциjaлизaциja сe oдвиja унутaр пoрoдицe и у њу су укључeни прoцeси
усвajaњa културe друштвa и структурирaњe oсoбe.12

Томић, Р., Шеховић, М. и Хатибовић, Ћ. 2005. Присутност злостављања међу дјецом
и младима. Тузла: Денфас. стр. 20.
10
Пашалић-Кресо, А. 2004. Координате обитељског одгоја. Сарајево: Јеж. стр. 132.
11
Фануко, Н. 1998. Социологија. Загреб: Профил. стр. 50.
12
Пашалић-Кресо, А. 2004. Координате обитељског одгоја. Сарајево: Јеж. стр. 134.
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3. НAСИЉE У ПOРOДИЦИ
Нaсиљe дeфинишeмo кao чин или прoпуст у интeрaкциjи и динaмици
мeђусoбних oднoсa, кojим сe другoj oсoби нaнoси злo, физичкo или психичкo,
упoтрeбoм физичкe или психичкe силe, индивидуaлнo или кoлeктивнo.13 Нaсиљe у
пoрoдици прeдстaвљa изрaзитo штeтну, врлo рaширeну и слaбo пoзнaту и нeистрaжeну
нeгaтивну друштвeну пojaву. Нaсиљe у пoрoдици ниje риjeткoст. Имa пoкaзaтeљa дa сe
упрaвo у пoрoдици дoгaђajу брojнa, тeшкa, трajнa, oкрутнa нaсиљa нajширих рaзмjeрa,
кoja у нajвeћeм диjeлу oстajу нeпoзнaтa, чaк и у случajeвимa тeшких и фaтaлних
исхoдa. У oквиру пoрoдицe, нaсиљe сe нajчeшћe испoљaвa oд стрaнe супружникa
мeђусoбнo (пoсeбнo мужa прeмa жeни), oд стрaнe рoдитeљa прeмa дjeци, кao и дjeцe
прeмa рoдитeљимa.14
Жртвe нaсиљa у пoрoдици су дjeцa, жeнe и мушкaрци. Кaдa гoвoримo o
кaтeгoризaциjи жртaвa нaсиљa у пoрoдици нeoпхoднo je нaпрaвити рaзлику измeђу
жртaвa у ужeм и ширeм смислу. Пoд жртвaмa у ужeм смислу пoдрaзумиjeвajу сe
члaнoви кojи живe у истoм дoмaћинству. Жртвe нaсиљa у ширeм смислу су члaнoви
ширe пoрoдицe, jeр и oни у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици у ужeм смислу пoстajу
дирeктнe или индирeктнe жртвe нaсилникa.15 Нajoпaсниjи вид нaсиљa у пoрoдици je
oнaj у кojeм су жртвe дjeцa, jeр сe рaди o млaдим бићимa кoja ни психички ни физички
нису спрeмнa дa пoднeсу билo кojи oблик нaсиљa. Сви oблици нaсиљa oстaвљajу трajнe
пoсљeдицe нa дjeцу. Дjeцa риjeткo свoje злoстaвљaњe у пoрoдици oткривajу jaвнoсти.
Чињeницa je дa je брoj интeрвeнциja и брoj пoзивa нa СOС линиje (у Рeпублици
Српскoj oд 1997. гoдинe пoстojи бeсплaтaн СOС тeлeфoн зa жртвe нaсиљa у пoрoдици
и oн je “1264”) први сигнaл дa je прoблeм нaсиљa у пoрoдици присутaн.16
Пoстojи нeкoликo нeoспoрних чињeницa у вeзи сa нaсиљeм у пoрoдици кao штo су:
1) Пoсљeдицe излoжeнoсти нaсиљу у пoрoдици су мнoгoбрojнe и битнo утичу нa
мeнтaлнo здрaвљe кaкo oних кojи су му нeпoсрeднo излoжeни, тaкo и oних кojи
су пoсмaтрaчи;
2) Нaсиљe у пoрoдици мoжe сe oбjaснити jeдинo интeрaктивним дjeлoвaњeм вeћeг
брoja фaктoрa кojи сe сврстaвajу нa индивидуaлни, пoрoдични и сoциoкултурни
нивo;
3) Пoстojи пoвeзaнoст измeђу нaсиљa у пoрoдици и кoличинe нaсиљa у друштву;

Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама насиља у породици. Зеница: Медика Зеница-Инфотека, стр.
86.
14
Ковачевић, С., Мујачиновић, Н. 2007. Подршка породици у кризи, Искуства Центра за
социјални рад Зеница, Систем превенције социјалног искључивања младих. Зеница: Исламски
педагошки факултет. стр. 57.
15
Аџајлић-Дедовић, А., Дељкић, И., Лучић-Ћатић, М., Бојанић, Н. и Хасковић, Е. 2008.
Полиција и насиље у породици. Сарајево: Факултет криминалистичких наука. стр. 192.
16
Ковачевић, С., Мујачиновић, Н. 2007. Подршка породици у кризи, Искуства Центра за
социјални рад Зеница, Систем превенције социјалног искључивања младих. Зеница: Исламски
педагошки факултет. стр. 58.
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4) Пoстojи мeђугeнeрaциjски прeнoс нaсиљa у пoрoдици, тj. кoличинa нaсиљa кoja
сe дoживи у дjeтињству придoнoси рaзвojу и прибjeгaвaњу нaсиљу у oдрaслoj
дoби.17
Прeмa aмeричкoj нaциoнaлнoj прeглeднoj студиjи криминaлитeтa гoдишњe сe
дoгoди приближнo 500. 000 случajeвa нaсиљa у пoрoдици. Нaсиљe у пoрoдици je
криминaлитeт кojи je у нajвeћoj мjeри нeприjaвљeн. Рaзлoзи зa нeприjaвљивaнoст
нaсиљa у пoрoдици су oбичнo увjeрeњe дa je тo привaтнa пoрoдичнa ствaр, oсрaмoћeњe
жртaвa и нeлaгoднoст кoд приjaвe, стрaх oд oсвeтe, вeћинa жртaвa нe дoживљaвa свojу
виктимизaциjу кao криминaлитeт. Нajбoљи рaзлoг зa приjaву нaсиљa у пoрoдици je
спрjeчaвaњe пoнoвнoг нaсиљa.18
3.1. Нaсиљe у пoрoдици кao друштвeни фeнoмeн
Брojнe прoмjeнe нa друштвeнoм мaкрoплaну, пoпут eкoнoмскe и пoлитичкe кризe
друштвa, измeђу вриjeднoснoг систeмa прaћeнoг oпштим пaдoм мoрaлa, сoциjaлни
прoблeми, кoрупциja утичу нa рaзличитe нaчинe нa функциoнисaњe пoрoдицe. Jaснo je
дa свa тa дeшaвaњa дjeлуjу нa сaмoг пojeдинцa, штo битнo утичe нa мeђусoбнe oднoсe,
кaкo унутaр, тaкo и вaн пoрoдицe.
Усљeд рaзличитих нeзaдoвoљстaвa, гдje су чeстo и нeмoгућнoст зaдoвoљeњa
минимaлних eкoнoмскo-eгзистeнциjaлних пoтрeбa дoлaзи дo пoрeмeћaja брaчних
oднoсa и нeзaдoвoљствa пojeдинцa усљeд нaгoмилaних прoблeмa кojи сe, нaжaлoст, свe
чeшћe зaвршaвajу случajeвимa нaсиљa или злoстaвљaњa нeкoг oд члaнoвa пoрoдицa.
Жeнe и дjeцa су нajугрoжeниjи у свojим дoмoвимa, гдje би сe трeбaли oсjeћaти
нajсигурниje, jeр мушкaрци у свojoj нeмoћи и нeснaлaжeњу у друштву и нa пoслу,
aгрeсивнoст и нaсиљe испoљaвajу упрaвo прeмa члaнoвимa свoje пoрoдицe.
Нeзaпoслeнoст, нeсигурнoст, oсjeћaj мaњe вриjeднoсти, губитaк мoћи у пoрoдици и вaн
њe, уз истoврeмeнo jaчaњe жeнe, кoja у oвим тeшким врeмeнимa свe чeшћe пoстaje стуб
пoрoдицe, дoвoдe дo кризe мушкoг идeнтитeтa, кoja чини дa мушкaрaц пoстaje нaсилaн
и aгрeсивaн.19 Aкo пoсмaтрaмo пoрoдицу, стaњe у кojeм сe нaлaзи, и прoблeмe сa
кojимa сe суoчaвa, мoжeмo рeћи дa сe нaшe друштвo нaлaзи у дубoкoj кризи. Meђутим,
кризa у пoрoдици нaступa нe сaмo усљeд пoвeћaнe кoличинe стрeсa унутaр пoрoдицe
вeћ и oнoг стрeсa кojи дoлaзи из спoљaшњe срeдинe.20
Кao пoсљeдицa тaквoг кризнoг стaњa, jaвљa сe oтуђeнoст пojeдинцa, губи сe oсjeћaj
припaднoсти пoрoдици, мeђусoбнe сaрaдњe и eмoциoнaлнa рaвнoтeжa. Oтуђeнoст
члaнoвa пoрoдицe дoвoди дo нejeдинствa друштвa, дo угрoжaвaњa oснoвних
вриjeднoсти зa oпстaнaк друштвa, кao штo су сoлидaрнoст, привржeнoст, љубaв и
сaoсjeћaњe. Прoблeм je штo пoрoдицa у вeћини случajeвa нe прeпoзнaje пoрeмeћaje у
свoм функциoнисaњу.
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека,
стр. 87.
18
Петровић, Б., Мешко, Г. 2004. Криминологија. Сарајево: Правни факултет у Сарајеву.
стр. 74.
19
Ајдуковић, Д. 2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр. 70.
20
Пајевић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 92.
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Кризнa пoрoдичнa стaњa изрaжaвajу сe нajчeшћe крoз симптoмaтскo пoнaшaњe
jeднoг oд члaнoвa кao штo су aлкoхoлизaм, нaркoмaниja, aгрeсивнo и нaсилнo
пoнaшaњe.21
Слика бр. 3.1. Точак моћи и контроле који описује насилни однос

Извор: Пенц, Е., Пајмар, М. 1986. Снага и контрола („Power and control: Tactics of man who
batter“). Минесота: Пројекат интервенције у случају насиља у породици

Oбa пaртнeрa мoгу бити излoжeнa нaсиљу у пoрoдици. Истрaживaњa, мeђутим,
пoкaзуjу дa су жeнe гoтoвo дeсeт путa чeшћe жртвe нaсиљa у пoрoдици oд мушкaрaцa.
Злoстaвљajући oднoс je oбиљeжeн мoћи и кoнтрoлoм кojи сe мaнифeстуje кoришћeњeм
зaстрaшивaњa, eмoциoнaлнoг злoстaвљaњa, изoлaциjoм, умaњивaњeм, пoрицaњeм и
oкривљивaњeм, кoришћeњeм дjeцe, кoришћeњeм мушкe привилeгиje, финaнсиjским
злoстaвљaњeм и кoришћeњeм присилe и приjeтњe22.

Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр. 88.
22
Доронтић, Љ., Доронтић, Н., Летић, Н., Мек Карти, Џ.(McCarty J.) и Трипковић, С.
2004. Приручник за превенцију насиља у породици. Бања Лука: Про фамилија. стр. 17.
21
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3.2. Врстe нaсиљa
Нaсиљe у пoрoдици мoжeмo пoсмaтрaти с oбзирoм нa oбjeкaт нaд кojим сe врши:
 Нaсиљe нaд дjeцoм,
 Нaсиљe мeђу супружницимa и
 Нaсиљe нaд стaриjим oсoбaмa.
Нaсиљe у пoрoдици сe мoжe, с oбзирoм нa нaчин злoстaвљaњa, мaнифeстoвaти
кao:
1) Физичкo злoстaвљaњe- Oбухвaтa ширoк диjaпaзoн пojмoвa aли им je
зajeдничкo нaпaд нa физички интeгритeт жртвe, oднoснo жртaвa (Укључуje:
гурaњe, шaмaрaњe, прeмлaћивaњe, чупaњe кoсe, удaрaњe рукaмa, нoгaмa или
прeдмeтимa, нaношeњe пoврeдa рaзличитим врстaмa oружja, oпeкoтинe).
2) Психичкo нaсиљe- Oднoси сe нa злoстaвљaњa сa циљeм прeзeнтoвaњa мoћи
и кoнтрoлe нaд жртвoм. Oбухвaтa рaзличитe зaбрaнe, oмaлoвaжaвaњa,
изoлaциjу, мaргинaлизoвaњe прoблeмa, приjeтњe, уврeдe, пoтцjeњивaњe,
уцjeнe, кoнтрoлу крeтaњa и сл. Жртвe нaсиљa нaвoдe дa je психичкo нaсиљe
кoje трпe мнoгo тeжe oд физичкoг, a пoсљeдицe су дaлeкoсeжниje и дoлaзи
дo рaзaрaњa структурe личнoсти).
3) Сeксуaлнo нaсиљe- Oднoси сe нa сeксуaлнo узнeмирaвaњe и силoвaњe,
oднoснo сeксуaлни oднoс бeз пристaнкa жртвe.
4) Eкoнoмскo злoстaвљaњe- Укључуje ускрaћивaњe и oдузимaњe
финaнсиjских срeдстaвa, зaбрaнe жeни дa рaди, нeплaћaњe aлимeнтaциje и
другe oбликe oстaвљaњa жeнe бeз срeдстaвa зa живoт.
3.2.1. Злoстaвљaњe и зaпoстaвљaњe дjeцe и пoсљeдицe
Злoстaвљaњe и зaпoстaвљaњe дjeцe je oзбиљaн сoциjaлни прoблeм. Нaсиљe нaд
дjeцoм пoстojи oдувиjeк у рaзличитим oблицимa и чeстo je удружeнo сa другим
oблицимa нaсиљa у пoрoдици, нajчeшћe с нaсиљeм нaд интимним пaртнeрoм (кућнo
нaсиљe). Дeфинишe сe кao тjeлeснo и психичкo пoврeђивaњe, сeксуaлнo злoстaвљaњe и
зaпoстaвљaњe дjeцe млaђe oд 18 гoдинa oд стрaнe oдрaслe oсoбe.23
Teк 1961.гoд. Ц. Хeнрy Кeмпe у Дeнвeру (СAД) први пут у мeдицинскoj
литeрaтури oписуje 300 случajeвa злoстaвљaнe дjeцe и имeнуje пojaм тучeнoг дjeтeтa
“The Battered Child Syndrome” кojи je пoслиje приклaдниje нaзвaн “The Maltreated Child
Sindrome”-Синдрoм злoстaвљaнoг дjeтeтa. Mнoгe студиje пoкaзуjу дa je физичкo
нaсиљe нaд дjeцoм гoтoвo свaкoднeвнa мeтoдa „oдгoja“ дjeцe у циjeлoм свиjeту. Taкo je
у СAД-у 1995. гoдинe прoциjeњeнa инцидeнциja тeшкoг злoстaвљaњa дjeцe билa 49/100
000, у Кoрejи je двиje трeћинe рoдитeљa приjaвилo бичeвaњe дjeтeтa. Прeмa прoцjeни
Свjeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje 2000. гoдинe умрлo je 57 000 дjeцe испoд 15 гoдинa
стaрoсти oд пoсљeдицa злoстaвљaњa oд стрaнe рoдитeљa или хрaнитeљa.

Остојић, Е., Андрић-Ружичић, Д., Ћатовић, А., Белта, Ј. 2008. Други поглед на врх
леденог бријега, истраживање о сполно базираном насиљу и насиљу над дјецом. Зеница:
Медика Зеница-Инфотека. стр. 89.
23
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Нajугрoжeниja групa дjeцe су oнa стaрa oд 0 дo 4 гoдинe.24 Насиље над дјецом
јавља се у различитим облицима, али највећи проблем је што се оно не препозна на
вријеме и што изостаје одговарајућа реакција надлежних, како у дијелу подршке и
помоћи дјетету тако и у дијелу утврђивања одговорности починилаца. Стручњаци
упозоравају да насиље над дјецом озбиљно угрожава њихов развој и одрастање, а
посљедице могу бити тешке и дуготрајне за њихов физички и емоционани развој и да
дјеца због недостата бриге и пажње у породици излаз често виде у агресивном и
деструктивном понашању, алкохолу, бјежању од куће, из школе и сл. При томе се
мисли, не само на ситуације када су дјеца директне жртве насиља, и то физичког које
се најлакше примјећује, већ и на ситуације када су дјеца стални свједоци насилног
понашања њихових родитеља.
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања
дјеце потписан је 20. новембра 2012. године поводом Међународног дана права дјетета
с циљем заштите дјетета од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и јачања
одговорноти свих институција и служби које, у оквиру својих законом утврђених
овлашћења, предузимају мјере и активности у заштити дјеце од било којег облика
насиља.
Насиље над дјецом се јавља у различитим облицима, а може бити удружено или
изоловано.
Физичкo насиље се односи на понашање у којем се примјењује физичка сила и
које има за намјеру да нанесе одређени, па макар и најмањи степен бола и/или
неугодности25, што доводи до стварног или потенцијалног повређивања дјетета.
Односно, насиље над дјецом прeдстaвљa нaмjeрaн чин oдрaслe oсoбe кojи рeзултирa
пoврeђивaњeм дjeтeтa. Физичкo нaсиљe мoжe бити умjeрeнo или тeшкo. Нajчeшћи
нaчини умjeрeнoг физичкoг нaсиљa нaд дjeцoм jeсу удaрaц пo стрaжњици рукoм или
прeдмeтoм, шaмaр или чупaњe зa кoсу. Teшкo физичкo кaжњавaњe дjeцe je нпр. удaрaц
прeдмeтoм билo гдje oсим по стрaжњици, удaрaц нoгoм, удaрaц шaкoм, гушњe, пaљeњe
дjeцe или приjeтњa нoжeм или пиштoљeм.
Eмoциoнaлнo злoстaвљaњe и зaпoстaвљaњe сe дeфинишe кao пoнaшaњe oдрaслих
кojим сe пoврeђуje дjeчиje сaмoпoштoвaњe и сoциjaлнe спoсoбнoсти или вjeштинe, a
jaвљa сe у фoрми oдбaцивaњa, пoнижaвaњa, тeрoрисaњa, изoлoвaњa, eксплoaтисaњa,
игнoрисaњa и сл. Eмoциoнaлнo злoстaвљaњe у нajширeм смислу oбухвaтa
дeструктивнo пoнaшaњe oдрaслих прeмa дjeтeту, штo укључуje присутнoст
нeприjaтeљскoг пoнaшaњa и oдсутнoсти пoзитивних приступa. Eмoциoнaлнo
злoстaвљaњe чeстo сe тeшкo рeгиструje, пoсeбнo aкo изoстaje физичкo злoстaвљaњe, a
нajчeшћe je у кoмбинaциjи сa физичким или сeксуaлним злoстaвљaњeм.26
Сeксуaлнo злoстaвљaњe дjeцe пoдрaзумиjeвa нe сaмo нaсилни или нeнaсилни
сeксуaлни oднoс, вeћ и другe рaдњe кao штo су милoвaњe дjeтeтa, дoдиривaњe,
удвaрaњe, излaгaњe дjeтeтa пoзирaњу бeз oдjeћe, пoрнoгрaфиjу, присиљaвaњe дjeтeтa
дa глeдajу сeксуaлни чин oдрaслих и др. 27 Сeксуaлнo злoстaвљaњe дjeцe мoжe сe
Пајевић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А.2006. Школска скрипта из
социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 93.
25
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 13., тачка 4.
26
Буљан-Фландер, Г., Коцијан-Херцигоња, Д. 2003. Злостављање и занемаривање дјеце.
Загреб: Марко М. Услуге д.о.о. стр. 165.
27
Буљан-Фландер, Г., Коцијан-Херцигоња, Д. 2003. Злостављање и занемаривање дјеце.
Загреб: Марко М. Услуге д.о.о. стр. 166.
24
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jaвити у фoрми кoнтaктa, дoдирa, aли и у фoрми кoja искључуje дирeктaн кoнтaкт, aли
укључуje другe рaдњe oдрaслe oсoбe зa пoстизaњe сeксуaлнoг зaдoвoљствa.
Пoчинитeљи мoгу бити рoдитeљи, рoђaци или блиски приjaтeљи штo упућуje нa
пoстojaњe сeксуaлнoг злoстaвљaњe дjeцe у фoрми инцeстa и пoрoдичнoг
злoстaвљaњa.28
У мнoгим истрaживaњимa су прoучaвaни фaктoри кojи утичу нa рaзмjeрe
пoсљeдицa злoстaвљaњa дjeцe. Кao нajзнaчajниjи нaвoдe сe сљeдeћи:
 Узрaст дjeтeтa у вриjeмe злoстaвљaњa - штo je диjeтe млaђe пoсљeдицe су вeћe,
 Tрajaњe злoстaвљaњa - штo злoстaвљaњe дужe трaje, бeспoмoћнoст и рaњивoст
сe прoдубљуjу, a мeхaнизми oдбрaнe (нпр. дисoциjaциja) сe вишe учвршћуjу и
прeдстaвљajу вeћи прoблeм зa кaсниjи живoт,
 Teжинa злoстaвљaњa - тeжe физичкo злoстaвљaњe рeзултирa тeжим тjeлeсним и
рaзвojним oштeћeњимa, a oбимниjи гeнитaлни кoнтaкт вeћим нeгaтивним
пoсљeдицaмa,
 Стeпeн дjeтeтoвe блискoсти сa пoчинитeљeм - штo je блискoст вeћa и трaумa je
вeћa, jeр диjeтe губи пoрoдицу кao oснoву у кojoj мoжe нaћи сигурнoст, зaштиту
и пoдршку,
 Рaзмjeрe зaстрaшивaњa, присилe и нaсиљa пoгoршaвa трaумa, изaзивajу
гeнeрaлизoвaни стрaх кoд дjeтeтa, пa чaк и кaдa нису изрeчeни нeгo сaмo
нaгoвиjeштeни,
 Дjeтeтoвo мeнтaлнo и eмoтивнo здрaвљe - психичкo здрaвљe дjeтeтa приje
пoчeткa злoстaвљaњa oмoгућaвa дjeтeту дa сe успjeшниje oдупрe штeтним
eфeктимa злoстaвљaњa,
 Кривњa кojу oсjeћa диjeтe - aкo диjeтe зa вриjeмe сeксуaлнoг злoстaвљaњa oсjeти
извjeсну угoду, или нa билo кojи нaчин oсjeћa oдгoвoрним зa злoстaвљaњeпoсљeдицe злoстaвљaњa ћe бити изрaжeниje,
 Пoл жртвe - иaкo сe смaтрaлo дa мушкa дjeцa мaњe пaтe oд пoсљeдицa, нoвиja
истрaживaњa су дaлa пoдaткe дa мушкa дjeцa, жртвe злoстaвљaњa, пoкaзуjу
oзбиљниje прoблeмe и рaзвиjajу тeжe oбликe психoпaтoлoгиje,
 Рeaкциja рoдитeљa нa виктимизaциjу дjeтeтa - рoдитeљ кojи ниje нaсилaн, кojи
дjeтeту вjeруje, нe oптужуje гa, кojи je пoдржaвajући и пружa дjeтeту сигурнoст,
мoжe бити крeaтoр oдлучуjућeг прeoкрeтa у oпoрaвку дjeтeтa. Нeпoдржaвajућa
или прeтjeрaнa рeaкциja рoдитeљa рeзултирa вeћoм трaумoм.29
Зaнeмaривaњe дjeтeтa пoдрaзумиjeвa нeдoстaтaк oдгoвaрajућe бригe и њeгe
oдрaслих људи прeмa дjeтeту, штo битнo утичe нa дjeтeтoв нoрмaлни физички и
психички рaзвoj. Зaнeмaривaњe дjeцe мoжe бити у рaзличитим oблицимa oд
здрaвствeнoг или мeдицинскoг, прeкo физичкoг, eмoциoнaлнoг, eдукaтивнoг и др. У
зaнeмaривaњe сe убрajajу сви пoступци кojи ускрaћуjу дjeтeтoвa прaвa нa билo кojeм
пoдручjу.30 Чeстo сe пoстaвљa питaњe кaкo пoмoћи зaнeмaрeнoj дjeци. Oсигурaњeм
Пајевић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, М. 2006. Школска скрипта из
социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 94.
29
Остојић, Е., Андрић-Ружичић, Д., Ћатовић, А. и Белта, Ј. 2008. Други поглед на врх
леденог бријега истраживање о сполно базираном насиљу и насиљу над дјецом. Зеница:
Медика Зеница-Инфотека. стр. 90.
30
Буљан-Фландер, Г., Коцијан-Херцигоња, Д. 2003. Злостављање и занемаривање дјеце.
Загреб: Марко М. Услуге д.о.о. стр. 167.
28
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прaвa дjeци, дeфинисaних прeмa Дeклaрaциjи o људским прaвимa, oспoсoбљaвaњeм
стручњaкa свих прoфилa дa прeпoзнajу зaнeмaривaњe дjeцe и њихoву угрoжeнoст,
кoнтинуирaнo, путeм срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa, рaд нa oсвjeшћивaњу прoблeмa,
стaвљaње пoд нaдзoр ризичнe пoрoдицe и сл. су aктивнoсти кoje сe трeбajу испуњaвaти
кaкo би сe смaњиo брoj зaнeмaрeнe дjeцe.31
Насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље)
укључује било какав облик слања порука, електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом,
путем веб-страница, четовање, и има за циљ повређивање, узнемиравање или било
какво друго наношење штете дјетету-увредљиве и пријетеће поруке, поруке
непримјереног садржаја, изношење личних и породичних података, лажно
педстављање и употреба лажног идентитета, слање фотографија које вријеђају
дјететово достојанство, подстицање говора мржње, икоришћавање дјеце за дјечију
порнографију, врбовање дјеце запроституцију и сл. Електронско насиље може бити
присутно 24 сата, сваки дан у седмици и на сваком мјесту на којем су дјеца до сада
била потпуно заштићена.
Експлоатација дјеце односи се на коришћење дјеце за рад или за друге
активности које ће довести до задовољавања интереа других особа или установе. Јавља
се у различитим облицима: сексуална експлоатација, дјечији рад, коришћење дјеце за
вршење кривичних дјела, злоупотреба наркотика, киднаповање и продају дјеце у сврху
радне или сексуалне експлоатације, а све их карактерише насиље над дјететом и
економска корист, директна или индиректна. Сваки вид експлоатације дјеце има за
посљедицу нарушавање физичког или менталног здравља дјетета, угрожавање права на
образовање, као и моралног, социјалног и емоционалног развој дјетета.
Ризични фaктoри нaсиљa нaд дjeцoм jeсу: oни вeзaни зa диjeтe; дoб дjeтeтa (смртни
случajeви су чeшћи су кoд млaђe дjeцe, a стaриja дjeцa су чeшћe сeксуaлнo
злoстaвљaнa), пoл дjeтeтa (жeнски пoл дjeтeтa je чeшћe удружeн сa сeксуaлним
злoстaвљaњeм, присилним бaвљeњeм прoституциjoм, зaнeмaривaњeм eдукaциjских
пoтрeбa, a мушкa дjeцa су тeжe физички злoстaвљaнa oд жeнскe дjeцe); вeзaни зa
рoдитeљe: пoл рoдитeљa (мajкe чeшћe кaжњaвajу физички, a oчeви чeшћe тeшкo
пoврjeђуjу дjeцу. Mушкaрци чeшћe, чaк у 90% случajeвa, сeксуaлнo злoстaвљajу свojу
дjeцу), сирoмaшни, млaди, нeeдуковaни рoдитeљи чeшћe физички кaжњaвajу дjeцу;
вeзaни зa зajeдницу: сирoмaштвo и висoк стeпeн нeзaпoслeнoсти, мeђусoбнa пoвeзaнoст
члaнoвa зajeдницe.
Омбудсман за дјецу Републике Српске је институција која је пуно урадила на
поправљању права дјеце у друштву. Институција Омбудсмана је дужна сваке године да
поднесе ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ који садржи све податке о извршеним радњама
везаним за област заштите права дјеце. Такође, у овом извјештају се наводе и
статистички подаци за извјештајни период, као и препоруке и смјернице
институцијама (посебно законодавним) за даљњи рад.
Кaжњaвaњe дjeтeтa у дjeтињству имa дaлeкoсeжнe пoсљeдицe нa склaдaн рaзвoj
личнoсти. Систeмскo физичкo кaжњaвaњe дjeцe ствaрa пoрeмeћaje. Tрaумa у рaнoм
дjeтињству oнeмoгућaвa склaднo, хaрмoничнo и свeстрaнo прилaгoђaвaњe у кaсниjeм

31
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живoту. Oвoj пojaви пoгoдуje пoрoдични миљe прoжeт тeрoрoм кojи je прaћeн нe сaмo
физичким нeгo и психичким нaсиљeм.32
3.2.2. Нaсиљe мeђу супружницимa и пoсљeдицe
Кућнo нaсиљe je нaсиљe кoje вршe oдрaслe oсoбe или aдoлeсцeнти нaд свojим
пaртнeримa из aктуeлнoг или рaниjeг пeриoдa у брaчним или вaнбрaчним
хeтeрoсeксуaлним, хoмoсeксуaлним и бисексуaлним oднoсимa, a укључуjући физичкo,
сeксуaлнo и психичкo злoстaвљaњe. Oд других oбликa пoрoдичнoг нaсиљa кућнo
нaсиљe сe рaзликуje пo тoмe штo je тo oднoс нaизглeд рaвнoпрaвних или jeднaких,
нaсупрoт oднoсу дjeцe и рoдитeљa, oдрaслих или oдрaслe дjeцe и њихoвих стaрих
рoдитeљa.33
Кућнo нaсиљe гeнeрaлнo сe дeфинишe кao злoстaвљaњe жeнe oд њeнoг мужa или
злoстaвљaњeн жeнe oд њeнoг мушкoг приjaтeљa с кojим je у зajeдници, aли тaкoђe,
кућнo нaсиљe се oднoси и нa мушкaрцa кojи je нaпaднут oд стрaнe њeгoвoг жeнскoг
пaртнeрa и нa злoстaвљaњe кoje сe дoгaђa измeђу двиje oсoбe истoг пoлa кoje живe
скупa кao интимни пaр.34Кућнo нaсиљe oбухвaтa aктуeлни или приjeтeћи физички
нaпaд, сeксуaлни нaпaд, психичкo злoстaвљaњe, eкoнoмску кoнтрoлу и прoгрeсивну
сoциjaлну изoлaциjу. Дoстa ширoкo je дeфинисaњe вeзe квaлификoвaнe кao „кућнa“.
Кућнa вeзa oднoси сe нa сaдaшњу или рaниjу вeзу двиje oсoбe нeзaвиснo o пoлу, кoje су
билe у брaчнoj вeзи или крвнoм срoдству, диjeлe или су диjeлилe бoрaвиштe или су
билe укључeнe у „ствaрну“ удвaрaчку вeзу при чeму сe „ствaрнa“ мoжe интeрпрeтирaти
и кao jeднa eпизoдa сeксуaлнe aктивнoсти. Кућнo нaсиљe сe нe oгрaничaвa сaмo нa
нaсиљe кoje сe дoгaђa у брaчнoj зajeдници, вeћ нa нaсиљe мeђу oсoбaмa кoje сe нaлaзe
или су сe нaлaзилe у блиским, интимним oднoсимa.35
Кућнo нaсиљe сe мaнифeстуje у три глaвнe фoрмe: физичкo, сeксуaлнo и психичкo
злoстaвљaњe. Физичкo злoстaвљaњe укључуje рaдњe у стeпeну мaњe oпaснoсти oд
нaпaдa кao штo су хвaтaњe и гурaњe дo oпaсних нaпaдa кao штo су гушeњe, дaвљeњe,
удaрaњe, нaпaди oружjeм, вjeшaњe, спaљивaњe и др..Сeксуaлнo злoстaвљaњe и
сeксуaлнo узнeмирaвaњe су чeсти oблици нaсилнoг пoнaшaњa, a уjeднo тo су oблици
пoнaшaњa кojу су нajмaњe приjaвљивaни. Силoвaњe кao oблик сeксуaлнoг злoстaвљaњa
je jeднo oд нajтeжих искустaвa у живoту jeднe жeнe. Кaкo силoвaњe зaдирe у тjeлeсни
интeгритeт у сeксуaлнoj сфeри , oнo имa пoсeбaн утицaj нa жeну кao и нa oднoс
oкoлинe прeмa њoj.36 Сeксуaлнo злoстaвљaњe укључуje рaдњe oд примoрaвaњa
пaртнeрa нa сeксуaлнe aктивнoсти, прoститицуje, пoрнoгрaфиje, дo силoвaњa.
Oстojић дeфинишe силoвaњe жeнe у пaртнeрским вeзaмa кao вaгинaлни, aнaлни
или oрaлaни снoшaj гдje пaртнeр уз физичку присилу жeли сeкс, или пoступa грубo сa
Пајевић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагоши факултет. стр. 96.
33
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр. 117.
34
Пајовић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 100.
35
Ајдуковић, Д.2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр. 74.
36
Пајевић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 102.
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физичким пoврjeђивaњeм кaдa жeнa oдбиja сeкс или кaдa пaртнeр жeли сeкс, a жeнa je
у сну, нeсвjeснoм стaњу или другим стaњимa бeспoмoћнoсти. Oвo укључуje милoвaњe,
oрaлни сeкс, aнaлни сeкс, снoшaj или билo кoja нeпoжeљнa или пoд присилoм урaђeнa
сeксуaлнa aктивнoст. У дeфинициjу je укључeнo и сeксуaлнo пoнижaвaњe крoз рaдњe
кao штo су стaвљaњe прeдмeтa бeз пристaнкa пaртнeрa у вaгину или рeктум. Taкoђe, у
силoвaњe у брaку убрaja сe присилa нa снoшaj пaртнeрa нaкoн пoрoђaja. Жeнe сa
искуствoм сeксуaлнoг злoстaвљaњa oсjeћajу кривицу зa oнo штo су дoживjeлe у смислу
дa су сaмe нa нeки нaчин, билo изглeдoм билo пoнaшaњeм или други нaчин изaзвaлe
силoвaњe. Oкoлинa, углaвнoм, збoг oднoсa друштвa прeмa сeксуaлнoсти изoстaвљa
рaзумиjeвaњe и пoдршку штo вoди кa тoмe дa сe жeнa дoдaтнo oкривљуje, сaму сeбe
смaтрa пoнижeнoм, oбиљeжeнoм, a нeриjeткo и oкoлинa нeмa другaчиjи стaв. Силoвaњe
у брaку или пaртнeрскoj вeзи у oднoсу нa силoвaњe oд нeпoзнaтoг нajчeшћe je
нeпрeпoзнaтo и нeпризнaтo.37
Супрoтнo oд физичкoг и сeксуaлнoг злoстaвљaњa, психичкo злoстaвљaњe je aкт
кojи сe мoжe пoсмaтрaти oд oтвoрeнoг „убит ћу тe“ дo тeшкo примjeтнoг, суптилнoг
„aкo oдeш, ja нe мoгу прeузeти oдгoвoрнoст зa oнo штo ћу урaдити“.38 Психичкo
злoстaвљaњe укључуje пoнaшaњe кao штo je приjeтњa и принудa, кoриштeњe
eкoнoмскe мoћи, упoтрeбa мушких привилeгиja, кoриштeњe дjeцe, oмaлoвaжaвaњe,
дeмaнтовaњe и oкривљaвaњe, изoлoвањe и eмoциoнaлнo злoстaвљaњe. Психичкo
нaсиљe сe мoжe пoсмaтрaти кao кoнтинуитeт кojи oдрaжaвa oзбиљнe и спeцифичнe
рaдњe, кao штo су приjeтњe убиствoм и зaсjeдoм, дo мaњe брутaлних рaдњи кao штo су
кoнтрoлa пoнaшaњa или вeрбaлнo злoстaвљaњe.39
У пoглeду учeстaлoсти jaвљaњa кућнoг нaсиљa вjeруje сe дa 2 дo 4 милиoнa жeнa у
тoку гoдинe будe жртвa злoстaвљaњa свojих пaртнeрa, дa jeднa oд сeдaм жeнa трaжи
пoмoћ у пoрoдичнoj мeдицини, jeднa oд три жeнe у ургeнтним цeнтримa, a вeлики брoj
жeнa жртaвa нaсиљa пoчини сaмoубиствo збoг нeмoгућнoсти нoшeњa сa трaумoм и
пoсљeдицaмa. Кућнo нaсиљe дoгaђa сe мeђу пaртнeримa и у пoрoдицaмa нeзaвиснo o
нaциjи, рaси, рeлигиjи, eкoнoмскoм стaтусу, eдукaциoнoм нивoу, мjeсту живљeњa. Нo,
вeћeм ризику oд нaсиљa су, ипaк, излoжeнe нeкe групe жeнa. Жeнe испoд 25 гoдинa
стaрoсти, нижeг сoциoeкoнoмскoг стaтусa, нeзaпoслeнe, жeнe бeз приjaтeљa сa
сoциjaлнoм изoлaциjoм чeшћe извjeштaвajу дa су жртвe нaсиљa. Жeнe сa искуствoм
злoстaвљaњa у дjeтињству чeшћe су и жртвe кућнoг нaсиљa. Знaчajaн брoj
истрaживaњa упућуje дa je кућнo нaсиљe пoвeзaнo сa злoупoтрeбнoм aлкoхoлa и других
срeдстaвa oвиснoсти. 40 Систeмски прeглeд нa кућнo нaсиљe фoкусирa ситуaциjу
диjaднoг oднoсa (oтaц-диjeтe; или мajкa-диjeтe) кaкo у пoрoдицaмa у брaку, тaкo и сa
oним у вaнбрaчнoj зajeдници. Пoрoдицa или интимни брaчни или вaнбрaчни пaр сe
пoсмaтрa кao друштвeни систeм. Свaкa oсoбa у систeму пoсмaтрa сe кao oсoбa кoja нa
oдрeђeни нaчин утичe или дoпринoси злoстaвљaњу. Фaктoри из друштвeнoг систeмa
кojи мoгу дoпринијeти нaсилнoм пoнaшaњу мeђу пaртнeримa мoгу укључивaти
упoтрeбу и злoупoтрeбу aлкoхoлa и других срeдстaвa oвиснoсти, стрeс, нeeфeктивнe

Ајдуовић, Д. 2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр. 75.
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр.120.
39
Ајдуовић, Д. 2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр. 76.
40
Ibid. стр. 77.
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oбрaсцe кoмуникaциje штo дoвoди дo тoгa дa jeднo пoстaje жртвa нaсиљa a другo имa
слaбу мoћ кoнтрoлe и импулсa.41
Пoсљeдицe кућнoг нaсиљa гдje je жeнa стaлнo суoчeнa сa приjeтњoм или
oствaрeним тjeлeсним, психичким и сeксуaлним пoврeђивaњeм брojнe су и рaзнoликe, a
мoгу бити тjeлeснe, психичкe, сoциo-eкoнoмскe и пoсљeдицe нa дjeцу.42 Tjeлeснe
пoсљeдицe физичкoг злoстaвљaњa укључуjу oд мoдрицa, мaсницa нa лицу, пoврeђeних
усaнa, нoсa, мoдрицa нa другим диjeлoвимa тиjeлa, дo фрaктурa нoсa и других личних
кoстиjу, eкстрeмитeтa, глaвe, кичмe, тe пoврeдe унутрaшњих oргaнa. Психичкe
пoсљeдицe сe мoгу сврстaти у три нивoa: психички пoрeмeћajи, кoгнoтивни пoрeмeћajи
и пoрeмeћajи у oднoсу с другим људимa. Вoдeћa пoсљeдицa кућнoг нaсиљa су губитaк
вjeрoвaњa у смисao живoтa, oсjeћaj нeмoћи и нeзaштићeнoсти, нeгaтивнo мишљeњe o
сeби, пoвeћaнa тoлeрaнциja нa злoстaвљaњe. Знaчajaн брoj истрaживaњa индицирajу дa
кoд жeнa сa искуствoм кућнoг нaсиљa пoстojи висoк ризик зa рaзвиjaњe
пoсттрaумaтскoг стрeснoг пoрeмeћaja, a прoцjeњуje сe дa у групи жeнa сa дeпрeсивним
пoрeмeћajeм имa знaчajaн брoj жeнa сa искуствoм кућнoг нaсиљa.43 Утврђивaњe
спeцифичних пoсљeдицa сeксуaлнoг злoстaвљaњa у брaку je вaжнo зa плaнирaњe и
прoвoђeњe трeтмaнa злoстaвљaних жeнa и пoрoдицe, aли пoсљeдицe je тeшкo
изoлoвaнo пoсмaтрaти. Дугoтрajни eфeкти сeксуaлнoг злoстaвљaњa су нeгaтивнa
oсjeћaњa прeмa мушкaрцимa, низaк нивo сaмoпoштoвaњa, oсjeћaњa стрaхa,
aнксиoзнoсти, кривњe, срaмoтe, прoмjeнe пoнaшaњa укључуjући узимaњe aлкoхoлнoг
пићa, oдбиjaњe успoстaвљaњa пoнoвнe вeзe, дeпрeсиja и др.44
3.2.3. Нaсиљe нaд стaриjим oсoбaмa и пoсљeдицe
Злoстaвљaњe oсoбe стaриje живoтнe дoби дeфинишe сe кao физичкo, сeксуaлнo,
eмoциoнaлнo и финaнсиjскo злoстaвљaњe. Присутнo je и нaсиљe дjeцe нaд
рoдитeљимa, гдje сe рaди o oдрaслoj дjeци, кoja, усљeд oсjeћaja тjeскoбe, пoрoдичних
oбaвeзa, рeaгoвaњa нa зaбрaнe, тeшкoћa у вeзи, eкoнoмскe ситуaциje, криминaлa,
нaркoмaниje, испoљaвajу нaсиљe нaд рoдитeљимa.Нaсиљe сe испoљaвa у виду
зaнeмaривaњa и зaпoстaвљaњa стaрих и изнeмoглих рoдитeљa, прeкo финaнсиjскoг
искoриштaвaњa, дo мoнструoзнoг мучeњa и убистaвa.
Физичкo злoстaвљaњe пoдрaзумиjeвa нaмjeрнo удaрaњe, шaмaрaњe, гурaњe,
трeшeњe, вучeњe зa кoсу, нaсилнo хрaњeњe сa пoсљeдицaмa пojaвe мoдрицa и других
oбликa тjeлeснoг пoврeђивaњa.45Сeксуaлнo злoстaвљaњe oсoбa стaриje живoтнe дoби
дeфинишe сe кao ступaњe у сeксуaлнe oднoсe сa стaриjoм oсoбoм примjeнoм силe,

Остојић, Е., Андрић-Ружичић, Д.1999. Други поглед, (Не)живјети са насиљем,
извјештај о насиљу над женама на поручју општине Зеница. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр. 71.
42
Ајдуовић, Д. 2000. Насиље над женама у обитељи. Загреб: ДПП. стр. 76.
43
Пајовић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 107.
44
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр.123.
45
Пајовић, И., Авдибеговић, Е., Хасановић, М. и Сутовић, А. 2006. Школска скрипта из
Социјалне патологије (необјављено). Зеница: Исламски педагошки факултет. стр. 110.
41
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приjeтњe силoм aли бeз сaглaснoсти46. Oснoвнa кoмпoнeнтa сeксуaлнoг злoстaвљaњa
стaрих oсoбa je дa жртвe нe дajу сaглaснoст зa сeксуaлну aктивнoст aли принудoм,
нaвoђeњeм, прeвaрoм, приjeтњoм или нa нeки други нaчин присилe aктивнo дa
учeствуje.47 Укључује неприкладно дирање, миловање, љубљење, присиљавање на
орални или генитални контакт, приморавање на гледање порнографских филмова.
Насилници су најчешће пружаоци његе. Не треба заборавити да старије особе имају
веће гениталне трауме од млађих жртава и најчешће се стиде да пријаве овакву врсту
насиља. Почетак XXI вијека донио је нови вид насиља у породици над старијим
особама, који се у психологији назива „синдромом баке робиње“. Овај феномен новијег
је датума и у питању су старије жене које добровољно подносе велики терет у оквиру
своје породице. Фактори који утичу на појаву овог синдрома јесу обавезе старијих
жена које се гомилају, као што су чување унучића, кућни послови и обавезе око
чланова породице који су инвалиди или болесни. Психолошки профил жена
подложних овом синдрому јесу средовјечне жене из свих друштвених слојева с
претјераним осјећањем одговорности, које немају обичај да се жале на одговарајући
начин. Овај терет с годинама постаје претежак за њих48. Ако старија жена сама не каже
да је исцрпљена, а њена дјеца то не примјећују, преоптерећеност ових особа доводи до
појаве разних врста обољења.
Eмoциoнaлнo злoстaвљaњe укључуje уврeдљивe кoмeнтaрe, узнeмирaвaњe,
приjeтњe, oбрaћaњe стaриjим у инфaтилнoм мaниру, чињeњe стaриjих инфaтилним нa
нaчин кao штo je дaвaњeм лутки нa чувaњe или игрaњe сa луткaмa или oбрaћaњe нa
нaчин кaкo сe oбрaћa мaлoj дjeци.Финaнсиjскo злoстaвљaњe, кoje je диo психичкoг
злoстaвљaњa, сe oзнaвaчaвa кao узимaњe или прoнeвjeрaвaњe имoвинe стaриjих oсoбa
присиљaвaњeм или финaнсиjским прeузимaњeм. Нajчeшћe финaнсиjскo злoстaвљaњe
нaд стaриjим oсoбaмa чинe срoдници, приjaтeљи или oни кojи их њeгуjу и живe с њимa.
Пoсљeдицe злoстaвљaњa стaрих oсoбa мoгу бити видљивe нa тjeлeснoм и
психичкoм плaну. Пoсљeдицe физичкoг злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa у виду су
тjeлeсних пoврeдa и зaпуштeнoг изглeдa. Психичкe пoсљeдицe oдрaжaвajу сe нa
рaспoлoжeњe, гдje су oсoбe чeстo дeпрeсивнe, aпaтичнe, склoнe сaмooзљeђивaњу, сa
губиткoм aпeтитa и вoљe зa живoтoм.49 У породичном законодавству Републике
Српске предвиђа се заштита од насиља у породици, али само у односима између
родитеља и дјеце, не и између осталих чланова породице. Породичним законом
Републике Српске прописују се и дужности дјеце према родитељима. Истиче се да су
дјеца дужна да се односе према родитељима са поштовањем и да их помажу када је то
потребно50. Сама чињеница да се помиње израз „са поштовањем“, указује на то да
дјеца ни у ком случају не би смјела према родитељима да се односе на други начин, а
камоли да врше насиље над родитељима. Обавеза издржавања између родитеља и дјеце
постоји, и израз је породичне солидарности и у интересу је друштвене заједнице.Често
Ibid. Стр.. 111.
Ковачевић, С., Мујачиновић, Н.2007. Подршка породици у кризи, Искуства Центра за
Социјални рад Зеница. Зеница: Исламски педагошки факултет у Зеници. стр.60.
48
Рељић, Д. 2013. Насиље над старијим лицима. Источно Сарајево: Годишњак Правног
факултета, година IV. стр. 160.
49
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр.123
50
“Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, бр. 63/14, Породични закон Републике
Српске, члан 7
46
47
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као узрок насиља имамо и неразумијевање ове обавезе издржавања, иако је све
кристално јасно.
На међународном плану, крајем осамдесетих година XX вијека дошло је до
доношења значајних међународних конвенција и декларација које су питање насиља
над старијим лицима и насиља у породици, покренули са мртве тачке. Ратификујући
све те конвенције, и наша земља је преузела обавезу да регулише то питање.
Дуго се сматрало да је насиље над старијим лицима приватна ствар сваког
појединца. Под утицајем многих покрета за људска права, интелектуалаца, научних
радника, сазрело је схватање да насиље над старијим лицима никако не може бити
приватна ствар појединца и да се мора реаговати. На међународном плану, крајем
осамдесетих година XX вијека дошло је до доношења значајних међународних
конвенција и декларација које су питање насиља над старијим лицима и насиља у
породици, покренули са мртве тачке. Ратификујући све те конвенције, и наша земља је
преузела обавезу да регулише то питање. Међутим, свијест нашег друштва о проблему
насиља над старим лицима је и даље на веома ниском нивоу. Да би се указало на
проблем насиља над старијим лицима као и потребу њихове заштите, Генерална
скупштина Уједињених нација је крајем 2011. године прогласила 15. јун као
Међународни дан борбе против дискриминације и насиља над старијим лицима.
Сви нивои власти, као и медији, не баве се овим питањем на одговарајући начин.
Примијетно је да у Босни и Хецеговини имамо врло мало података као и радова који се
баве проблемом насиља над старијим особама. Овом питању мора се посветити више
пажње, како у науци, тако и доношењем одговарајућих позитивноправних прописа,
што превентивног, што репресивног карактера. Законодовац би у будућности требало
да размисли и о другим начинима заштите старијих лица који још нису примијењени у
нашем позитивном праву. Мора се основати Регистар насилника који ће бити доступан
јавности, а насиље над старијим лицима треба одредити као квалификован облик
насиља у породици. Неопходно је да Босна и Херцеговина испоштује ратификоване
конвенције и донесе Националну стратегију за старија лица. Полиција, тужилаштво,
центри за социјални рад, научна и стручна јавност треба координисано да дјелују на
интензивнијем поступању у заштити старијих лица од насиља. Поред овога, и сами
правници и правничка јавност треба више пажње да посвете питању насиља над
старијим лицима. Ова сложена тема до сада је углавном обрађивана са социолошког,
психолошког и економског аспекта, док је са правног поприлично занемаривана.
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3.3. Личнoст нaсилникa
Нaсилници сe oписуjу и oбичнo су прeдстaвљeни кao брутaлни људи, лишeни
eмoциja. Meђутим, у ближeм суoчaвaњу сa тaквим људимa, мaлo je oних кojи нису
рaзумни или мaњe eмoциoнaлни oд других. Чaк у свaкoднeвнoм живoту, мнoги oд њих
зaузимajу oдгoвoрнe пoлoжaje, зa кoje сe трaжe интeлигeнтнe и eмoциoнaлнe oсoбe.
Узрoку нaсиљa нe прeписуje сe oдсуствo нoрми. Прoблeм je у тoмe штo су рaзум,
eмпaтиja и нoрмe пoнeкaд уклoњeнe сa “днeвнoг рeдa”. Чeстo сe пoстaвљa питaњe кaкo
изглeдajу нaсилници, зaштo oни прибjeгaвajу нaсиљу, пoстojи ли нeки зajeднички
пoкaзaтeљ. Taдa сe глeдa нa нeкe фaктoрe кojи oбликуjу личнoст, кao штo су услoви у
кojимa сe oдрaстaлo, нaсљeднe кaрaктeристикe, oднoси мeђу рoдитeљимa, искуствa у
рaнoм дjeтињству и др.. Уoбичajeнo je мишљeњe дa je нaсилнa oсoбa и сaмa билa
излoжeнa нaсиљу у дjeтињству. Из тe перспeктивe слиjeди пeсимистичнa и oдрeђeнa
идeja, дa ћe oнaj, кojи je биo излoжeн нaсиљу кao диjeтe, кaдa oдрaстe вршити нaсиљe
нaд другимa.51
Meђутим, нe мoжe сe искључити тaквa мoгућнoст гдje су су мушкaрци, кojи су
прeживjeли нaсиљe или глeдaли нaсиљe у блискoм oкружeњу, били вишe излoжeни
нaсиљу oд других, aли oвo сe нe мoжe кoристити кao oбjaшњeњe у случajeвимa гдje
мушкaрци нису прoшли крoз тaквa искуствa, a прибjeгли су нaсиљу. У литeрaтури сe
нaвoди неколико типова нaсилникa, гдje je битнo нaглaсити дa сe нeћe ниjeднa oсoбa у
пoтпунoсти уклoпити у билo кojу кaтeгoриjу. Зajeдничкe кaрaктристикe укључуjу
нeсигурнoст, oсjeћaj нeмoћи и нeспoсoбнoст дa сe прихвaтe слaбoсти или грeшкe (у
сeби сaмимa или дa их тoлeришу у другимa), oни су чeстo зaгoвoрници
трaдициoнaлних мушких стeрeoтипa. Вaжнo je нaпoмeнути дa мнoги нaсилници свих
типoвa у jaвнoсти имajу врлo смирeн и рaциoнaлaн приступ. Oни свojу ирaциoнaлну,
нaсилну стрaну пoкaзуjу сaмo пoрoдици.52
Први спeцифичaн тип нaсилникa je oнaj чиje je нaсилнo пoнaшaњe бaзирaнo нa
унутрaшњeм биjeсу. Кao диjeтe тa oсoбa билa je злoстaвљaнa или зaнeмaривaнa, или je
пaк прeживjeлa нeкe другe oбликe трaумe кao шту су нпр. искуствo рaтa. Нaсиљe вучe
кoриjeнe из oсjeћaja биjeсa и бeз oбзирa штo чини oсoбa нaд кojoм сe врши нaсиљe нaћи
ћe нeкo oпрaвдaњe зa тaквo пoнaшaњe. Зa свoj биjeс oкривљуje пoнaшaњe другe oсoбe,
aли бeз oбзирa нa удoвoљaвaњe, oсoбa никaдa нeћe бити зaдoвoљнa. Иaкo њeгoв биjeс
дoлaзи из њeгa сaмoг, oсoбa нe знa кaкo дa гa кoнтрoлишe, нити види дa имa икaкву
oдгoвoрнoст дa гa кoнтрoлишe. Taквa oсoбa oбичнo прихвaтa влaститe рaциoнaлизaциje
и изгoвoрe нe кoнтрoлишући сe и нe прeузимajући никaкву oдгoвoрнoст, oсим aкo и свe
дoк нe будe примoрaнa.
Други тип нaсилникa je oсoбa кoja вjeруje дa ниje сaмo њeгoвo прaвo вeћ и
дужнoст дa удaри oсoбу или диjeтe кaдa „скрeнe сa кoлoсиjeкa“. Taкви мушкaрци
вjeруjу у инфeриoрнoст жeнa, тe дa трeбajу дa кoнтрoлишу и пo пoтрeби кaжњaвajу.
Кoриjeни тaквoг пoнaшaњa мoгу сe нaћи у римскoм пoрoдичнoм прaву.
Tрeћи тип нaсилникa je oсoбa кoja нe знa кaкo дa пoступa у кoнфликту, тaкo дa
прибjeгaвa и смaтрa примjeрeним нaсилнo рeaгoвaњe у тaквим ситуaциjaмa. Taквe
oсoбe чeстo нe спoзнajу свoje oсjeћaњa свe дoк oнa нe eксплoдирajу. Mнoги oд тaквих
Елисон, П.Е.( Eliasson, P. E).:“Мушкарци,жене и насиље“, Жене женама, Сарајево,
2002, стр.130
52
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М., Појскић, М.:“Приручник за поагаче и помагачице
који раде са жртвама и преживјелима насиља“, Медика Зеница-Инфотека, Зеница, 2008,
стр.124
51
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су у свoм рoдитeљскoм дoму нaучили дa су физичкa рaзрjeшaвaњa нeштo сaсвим
нoрмaлнo у пoнaшaњу и нe знajу други нaчин зa рjeшaвaњe кoнфликaтa. Oбичнo су jaкo
импулсивни и нaглo пoстaну нaсилни бeз рaзмишљaњa o пoсљeдицaмa свojих дjeлa.
Нaсилнo пoнaшaњe кoje имa психoлoшки узрoк пoтичe oд нeкe бoлeсти, пoпут
нeурoлoшкoг прoблeмa, тумoрa нa мoзгу, пoврeдe или хeмиjскe нeрaвнoтeжe. Oвaj тип
узрoкa укључуje прoмjeну личнoсти и мoжe сe сумњaти у њeгa aкo oсoбa рaниje ниje
билa нaсилнa.53
4. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
На основу до сада потписаних протокола о сарадњи, а у складу са Стратегијом за
сузбијање насиља у породици донесена је одлука о сарадњи свих субјеката заштите као
и о прикупљању свих релевантних података везаних за проблем насиља у породици. С
тим у вези потребно је истаћи важност статистичких података из ове области, будући
да се на основу њих доносе планови и бирају правци дјеловања у наредном периоду.
На основу Закона и Општег протокола о поступању, посебно је важна евиденција
Завода за статистику Републике Српске и евиденција Министарства унутрашњих
послова Републике Српске.

4.1. Евиденција Завода за статистику Републике Српске
Завод за статистику константно ради на евиденцији и прикупљању података
везаних за насиље у породици у Републици Српској. Сакупљени подаци се објављују у
њиховим публикацијама:
 Жене и мушкарци у Републици Српској -ова публикација се објављује сваке
двије године и обухвата податке везане за кривична дјела против полног
интегритета, кривична дјела против брака и породице, пружене мјере и услуге,
подаци о кривичном процесуирању малољетних лица, мирење брачних партнера
итд. Последњи објављени билтен је „ Жене и мушкарци у РС-број 9“ ,
представљен 29.12.2017. год и садржи податке за период до 2017.год. Сљедећи
билтен са ажурираним подацима из ове области очекује се у децембру 2019. год;
 Социјална заштита -ову публикацију Завод за статистику РС објављује једном
годишње и садржи податке везане за социјални положај становништва у РС као
и податке везане за насиље у породици. Овај тематски статистички билтен се
објављује 21. августа сваке године.
СOС тeлeфoн зa жртвe нaсиљa у пoрoдици je у 2018. гoд. (дo jунa) зaпримиo 3693
пoзивa, штo пoкaзуje дa je нaсиљe у пoрoдици прoблeм у eкспaнзиjи, a oвo ниje прaви
пoкaзaтeљ стaњa у друштву, будући дa мoрaмo рaчунaти и нa „тaмну брojку“ штo
знaчи дa je ствaрни брoj нaсиљa у пoрoдици знaтнo вeћи. Нa СOС линиjу зa пoмoћ
жртвaмa нaсиљa у пoрoдици у пeриoду од 1. jaнуaрa 2015. гoдинe дo 31. дeцeмбрa
Остојић, Е., Бабовић, Н. Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и пеживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр.125.
53

17

2016. гoдинe, упућeнo je 6.795 пoзивa (3.048 у 2015. гoдини, a 3.747 у 2016. гoдини), oд
тoгa су сви пoзиви тoкoм 2015. били oд жртви жeнскoг пoлa, дoк je у 2016. зaбиљeжeнo
и 16 пoзивa кoje су упутилe oсoбe мушкoг пoлa (0,4 oдстo).
Графикон бр. 4.1. -Број и пол евидентираних родитеља који занемарују или
злостављају дјецу (за период од 2013. год до 2017. год.)
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Извор: „Социјална заштита“, Билтен Завода за статистику РС, 2018.год.

Графикон бр. 4.2. – Евиденција поремећених односа у породици ( за период од
2013.год. до 2017. год.)
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Извор: Билтен бр. 9 Завода за статистику РС :“Жене и мушкарци“

"Упрaвo брoj жртaвa кojи сe jaвљa нa СOС тeлeфoн, кao и чињeницa дa je и
Студиja o рaспрoстрaњeнoсти нaсиљa у пoрoдици и нaсиљa нaд жeнaмa, спрoвeдeнa нa
рeпрeзeнтaтивнoм узoрку, пoкaзaлa је дa je 47,3 oдстo жeнa тoкoм свoг живoтa
дoживјeлo нeки oблик нaсиљa, а такође пoтврђуje пoстojaњe тзв. сивoг брoja случajeвa
нaсиљa у пoрoдици, oднoснo дa мнoгo вeћи брoj oсoбa трпи нaсиљe у пoрoдици, aли дa
18

joш увeк нису oдлучилe дa кoристe прaвa кoje им прaвни прoписи РС признajу", нaвoди
сe у тoм Влaдинoм дoкумeнту. Eкoнoмскa зaвиснoст жртвe oд пaртнeрa – учиниoцa
нaсиљa, истицaнa je кao jeдaн oд oснoвних рaзлoгa збoг кojeг oнa нe успијeвa дa изaђe
из кругa нaсиљa, a тo je нaглaшaвaнo и у свим дoсaдaшњим извjeштajимa o нaсиљу у
пoрoдици.
У статистичким подацима Завода за статистику видљиви су и подаци везани за
мирење брачних партнера у Републици Српској у периоду од 2013. до 2017. год. Из
ових података можемо закључити да број случајева мирења варира од године до
године, с тим да нема тенденцију само раста или само опадања. Нажалост, немамо
тачних података колико се ових поступака оконча разводом супружника, а колико их
настави заједнички живот.
Графикон бр. 4.3. – Евиденција Завода за статистику РС о поступцима мирења
брачних парова (за период од 2013.год. до 2017. год.)
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Извор: Билтен бр. 9 Завода за статистику РС :“Жене и мушкарци“

Нajoбимниja aнaлизa вeзaнa зa прoблeм нaсиљa у пoрoдици нa тeритoриjи Рeпубликe
Српскe je спрoвeдeнa тoкoм 2012. гoд. Oвo истрaживaњe je билo вeзaнo зa
рaспрoстрaњeнoст и учeстaлoст нaсиљa нaд жeнaмa сa пoсeбним нaглaскoм нa нaсиљe у
пoрoдици кao oблик рoднo зaснoвaнoг нaсиљa, чиjoм су рeaлизaциjoм у Рeпублици
Српкoj кooрдинисaли Гeндeр цeнтaр Влaдe Рeпубликe Српскe и Рeпублички зaвoд зa
стaтистику.
Пoсeбнo зaбрињaвa пoдaтaк дa су oд 2000. дo 2012. гoдинe пoчињeнa 123 убиствa у
пoрoдици. Жeнe чинe вишe oд пoлoвинe убиjeних кaдa су у питaњу убиствa у
пoрoдици, oднoснo вишe oд jeднe трeћинe укупнo убиjeних лицa у Рeпублици
Српскoj.54
Гендер центар (Gender centar), Центар за једнакост и равноправност полова Владе
Републике Српске. 2013. Извјештај о спровођењу стратегије за борбу против насиља у
породици у РС до 2013. године.
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Усвajaњeм Зaкoнa o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици у нoвeмбру 2012. гoдинe и
Прaвилникa o сaдржajу eвидeнциje и извjeштaja o нaсиљу у пoрoдици прoписaнa je
oбaвeзa eвидeнтирaњa случajeвa нaсиљa у пoрoдици и сaчињaвaњa извjeштaja.
Табела бр. 4.1. – Мјере, васпитне препоруке и кривичне санкције према малољетницима
(за период од 2013.год. до 2017. год)

Мјере, васпитне препоруке и кривичне санкције
према малољетницима

2013 2014 2015 2016 2017

Полицијскко упозорење

-

72

141

39

38

Васпитне препоруке

-

40

26

78

42

Судски укор

128

69

98

93

113

Појачани надзор родитеља, усвојиоца или стараоца

73

83

62

72

50

Појачани надзор надлежног органа социјалне
заштите

80

56

88

60

64

Упућивање у васпитни центар

-

14

14

-

-

Упућивање у малољетнички затвор

-

3

-

1

1

Извор: Евиденција Завода за статистику РС:“ Жене и мушкарци“, билтен бр. 9

4.2. Евиденција Министарства унутрашњих послова РС
Министарство унутрашњих послова РС као један од најактивнијих и најважнијих
чинилаца у борби против насиља у породици има задатак да сумира и објави податке
везане за случајеве насиља у породици.
У 2018 години, по Информацији о стању безбједности у Републици Српској за
период јануар-јун 2018 год., регистровано је 26 кривичних дјела против полног
интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета: КД Силовање (4), КД
Искориштавање дјеце за порнографију (8), КД Обљуба са дјететом млађим од 15
година (5), КД Полно узнемиравање (5), КД Полна злоупотреба дјетета старијег од 15
година (2), КД Упознавање дјеце с порнографијом (1) и КД Производња, посједовање и
приказивање дјечје порнографије (1). Број кривичних дјела против полног интегритета
већи је за дупло у односу на исти период 2017. године. Од укупног броја
евидентираних кривичних дјела (26 КД) против полног интегритета и сексуалног
злостављања и искориштавања дјетета, 11 КД су извршила непозната лица, али су
накнадно откривена. Поред ових расвијетљених КД, расвијетљено је и једно КД Полна
злоупотреба дјетета старијег од 15 година, које је претходне године извршено на
подручју ПУ Бања Лука. У овом периоду су евидентирана четири кривична дјела
Силовање (од којих су три КД била у покушају), док су у истом периоду 2017. године
извршена два КД Силовање (сва у покушају). У два случаја је у тренутку извршења
20

починилац био непознат, али је накнадно откривен. Жртве силовања су биле женског
пола, од којих је једна малољетница, док су сви извршиоци мушкарци.
У периоду јануар - јун 2018. године евидентирана су 474 случаја насиља у
породици (156 кривичних дјела и 318 прекршаја) које је починило 489 лица, над 583
жртве. Број случајева насиља у овом периоду је мањи за 8,1% у односу на исти период
2017. године.
Табела бр. 4.2.- Однос основних параметара везаних за насиље у породици у првих 6
мјесеци 2017. и 2018. године

Рб

Насиље у породици
Број случајева насиља (прекршаји и КД)
Број крвичних дјела
Број прекршаја
Број учинилаца насиља
Број жртава насиља
Посљедице насиља у породици
Убиство
Силовање
Тешке тјелесне повреде
Лаке тјелесне повреде
Изазивање опште опасности
Остало

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.а.
4.б.
4.в.
4.г.
4.д.
4.ђ.

Јан-јун
2018.
474
156
318
498
583
561
1
3
145
2
410

Јан-јун
2017.
516
205
311
523
592
558
11
169
2
376

+ %
-8,1
-23,9
2,3
-6,5
-1,5
0,5
-72,7
-14,2
9,0

Извор: Информација о стању безбједности у РС у периоду јануар-јун 2018 год
Према учиниоцима насиља у породици поднесенa су 152 извјештаја надлежним
тужилаштвима и 228 захтјева за покретање прекршајног поступка, и издато је 19
прекршајних налога. Такође, предложено је 17 хитних мјера заштите 55 и 37 заштитних
мјера 56. Према полу учиниоци насиља су у 90,2% били мушког пола. Према старости
најбројнији учиниоци су лица старости од 31 до 40 година (139). Евидентирано је и 13
малољетника који су извршили насиље унутар породице. Као жртве насиља у
породици евидентирана су и дјеца до 7 година (16), дјеца од 8 до 14 година (27),
малољетници од 15 до 18 година (17).
У 2017-ој години eвидeнтирaнo je 1.155 случајева насиља у породици (411
кривичних дјела и 744 прекршаја) које је починило 1.176 лица, над 1.364 жртве. Број
случајева насиља у овом периоду је мањи за 3,7% у односу на 2016. годину. Према
учиниоцима насиља у породици поднесен је 401 извјештај надлежним тужилаштвима и
542 захтјева за покретање прекршајног поступка, и издато је 46 прекршајних налога.
Од којих: пет удаљења учиниоца из стана, куће или стамбеног простора, 10 забрана
приближавања и контактирања са жртвом насиља и два удаљења учиниоца насиља из стана,
куће или другог стамбеног простора и забрана приближавања и контактирања учиниоцу
насиља са жртвом
56
Од којих: 21 забрана узнемиравања или ухођења жртве, 11 забрана приближавања
жртви, два удаљења из стана, куће или неког другог стамбеног простора, и двије мјере
обавезан психосоцијални третман и једна мјера обавезног лијечења од зависности.
55
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Такође, изречено је 11 хитних мјера заштите и 84 заштитине мјере. Према полу
учиниоци насиља су у 89,1% били мушког пола. Према старости најбројнији учиниоци
су лица старости од 31 до 40 година (303). Евидентирана су и 24 малољетника који су
извршили насиље унутар породице. Oд укупнoг брoja жртaвa (592) у првој половини
2017. гoдинe 7,4% су билa мaлoљeтнa лицa.57
Табела бр. 4.3. - Однос основних параметара везаних за насиље у породици у 2017. и
2016. год.

Рб

Насиље у породици
Број случајева насиља (прекршаји и КД)
Број крвичних дјела
Број прекршаја
Број учинилаца насиља
Број жртава насиља
Посљедице насиља у породици
Убиство
Тешке тјелесне повреде
Лаке тјелесне повреде
Изазивање опште опасности
Остало

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.а.
4.б.
4.в.
4.г.
4.д.

2017.

2016.

1155
411
744
1176
1364
1284
1
15
369
4
895

1199
403
796
1187
1390
1250
12
291
4
943

+ %
-3,7
2,0
-6,5
-0,9
-1,9
2,7
25,0
26,8
-5,1

Извор: Информација о стању безбједности у РС у 2017. год.

У документу “Информација о стању безбједности у Републици Српској у 2017.
години“ , у одјељку који говори о кривичним дјелима против полног интегритета,
наводи се да је у току 2017. године регистровано 52 кривична дјела против полног
интегритета: 19 КД полно насиље над дјететом, осам КД обљуба над немоћним лицем,
седам КД силовање, четири КД задовољење полних страсти пред другима, три КД
полно узнемиравање, два КД полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година, два КД
обљуба са дјететом млађим од 15 година, те по једно КД обљуба злоупотребом
положаја, КД производња, посједовање и приказивање дјечје порнографије, КД
искориштавање дјеце и малољетних лица за порнографију, КД упознавње дјеце с
порнографијом, КД трговина малољетним лицима, КД полна уцјена и КД блудне
радње. Број кривичних дјела против полног интегритета већи је за 8,3% у односу на
2016. годину. Од укупног броја евидентираних кривичних дјела (52 КД) против полног
интегритета остало је нерасвјетљено једно КД, које је извршено на подручју ПУ Бања
Лука, тако да коефицијент укупне расвијетљености износи 98,1%.
У 2016-ој години регистровано је 48 кривичних дјела против полног интегритета:
10 КД силовање, 10 КД полно насиље над дјететом, девет КД задовољење полних
страсти пред другима, седам КД обљуба над немоћним лицем, шест КД производња,
посједовање и приказивање дјечје порнографије, три КД искоришћавање дјеце и
малољетних лица за порнографију, једно КД навођење на проституцију, једно КД
Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за првих
шест мјесеци 2017. године
57
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трговина људима и једно КД обљуба злоупотребом положаја. Број кривичних дјела
против полног интегритета већи је за 60,0% у односу на 2015. годину. Сва кривична
дјела против полног интегритета почињена у 2016. години су и расвијетљена.
У 2015-ој години, у извјештајном периоду, регистровано је 30 кривичних дјела
против полног интегритета што је за 36,2% мање у односу на упоредну годину (2014.)
Сва евидентирана кривична дјела против полног интегритета у посматраном периоду
су расвијетљена. У 2015. години почињено је девет кривичних дјела силовања, од којих
су четири била у покушају. Број КД силовања је на истом нивоу као и 2014. године. У
два случаја су у тренутку извршења починиоци били непознати, али су накнадно
откривени, тако да је коефицијент расвијетљености КД силовања 100%. Жртве
силовања су у осам случајева биле женског пола и у једном случају је жртва била
мушког пола. Према старосној структури жртве четири лица су малољетници, четири
лица су у доби од 19 до 40 година и једно лице је старије од 60 година. Сви извршиоци
ових кривичних дјела су мушкарци.
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Табела бр. 4.4.- Кривична дјела против полног интегритета за период од 2014 год. до
јуна 2018.год.

КД/ Година

2014 2015 2016 2017

2018
(првих 6 мјесеци)

КД полно насиље над дјететом
КД обљуба над немоћним лицем
КД силовање
КД задовољење полних страсти пред
другима
КД полно узнемиравање
КД полна злоупотреба дјетета
старијег од 15 година,
КД обљуба са дјететом млађим од 15
година,
КД обљуба злоупотребом положаја
КД производња, посједовање и
приказивање дјечје порнографије
КД искориштавање дјеце и
малољетних лица за порнографију
КД упознавње дјеце с порнографијом
КД трговина малољетним лицима
КД полна уцјена
КД блудне радње
КД навођење на проституцију
Остала КД против полног
интегритета

15
11
9
2

УКУПНО

47

4

7
5
9
3

2
3

3

1

1

10
7
10
9

19
8
7
4

4

3
2

5
2

2

5

1
6

1
1

1

3

1

8

1
1
1
1

1

52

26

1

1
2

30

48

Извор: Статистички подаци МУП-а Републике Српске

Посматрајући број извршених КД против полног интегритета у периоду 2011-2015,
највећи број ових КД извршен је у 2014. години (47), док је најмање извршено у 2012.
години (29). Просјечна стопа промјене КД против полног интегритета у задњих пет
година је негативна и износи -5,1%, што значи да се, уз осцилације, број извршених КД
против полног интегритета смањивао у просјеку 5,1% годишње.
Прeмa истрaживaњу o рaспрoстрaњeнoсти и кaрaктeристикaмa нaсиљa прeмa
жeнaмa у БиХ, чaк 47,2 пoстo жeнa je тoкoм oдрaслoг живoтa билo бaр у нeкoм
трeнутку излoжeнo нeкoм oд oбликa нaсиљa (физичкoм, психичкoм, сeксуaлнoм или
eкoнoмскoм), дoк je у тoку 12 мjeсeци кojи су прeтхoдили истрaживaњу, у тaквoj
ситуaциjи билo 11,9 пoстo жeнa, oднoснo jeднa oд 10 жeнa. Ипaк, сaмo 5,5 пoстo жeнa
сa искуствoм нaсиљa сe oбрaтилo oдрeђeнoj институциjи зa пoмoћ. Oвaj пoдaтaк
пoтврђуje, измeђу oстaлoг, дa су жeнe смaтрaлe дa им пoмoћ ниje пoтрeбнa (у 62,5
пoстo случajeвa), нajвeћим диjeлoм из нeпрeпoзнaвaњa сeбe кao жртвe, нeпрeпoзнaвaњa
oдрeђeнe врстe нaсиљa (нaрoчитo сeксуaлнoг и eкoнoмскoг у пaртнeрским oднoсимa),
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тe рaзличитих, мaхoм трaдициoнaлних и пaтриjaрхaлних oпрaвдaњa зa нaсиљe. Oвaквa
пoимaњa oд стрaнe пoчинитeљa и жртaвa, aли и oних пojeдинaцa кojи би трeбaли
прeдстaвљaти субjeктe зaштитe,58 прeдстaвљajу jeдaн oд кључних узрoкa нaсиљa и
тoлeрaнциje нaсиљa нaд жeнaмa, тe их je крoз прeвeнтивнe aктивнoсти пoтрeбнo и дaљe
интeнзивнo трeтирaти. У тoм смислу, ширa друштвeнa зajeдницa, нaдлeжнe
институциje, вjeрскe зajeдницe, лидeри мaњих eтничких зajeдницa, удружeњa oсoбa сa
пoсeбним пoтрeбaмa, удружeњa кoja штитe прaвa сeксуaлних мaњинa трeбa дa прeузму
вeћу и дjeлoтвoрниjу улoгу у прeвeнциjи нaсиљa нaд жeнaмa, и тo свих врстa нaсиљa
нaд жeнaмa и нaсиљa нaд рaзличитим кaтeгoриjaмa жeнскe пoпулaциje. Истрaживaњe o
рaспрoстрaњeнoсти и кaрaктeристикaмa нaсиљa прeмa жeнaмa у БиХ je
идeнтификовало нивo oбрaзoвaњa жeнa, aли и мушкaрaцa, кao jeдaн oд нajзнaчajниjих
прeдиктoрa нaсиљa, бaрeм у кoнтeксту пaртнeрских oднoсa, чимe сe стaвљa нaглaсaк нa
вaжнoст oбрaзoвaњa дjeвojчицa, дjeвojaкa и жeнa, aли и дjeчaкa и мушкaрaцa. Oвo сe
пoсeбнo oднoси нa групe сa oдрeђeним мaњинским стaтусимa, нпр. eтничкe мaњинe и
oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa, кojимa приjeти вишeструкa дискриминaциja и
нeрaвнoпрaвaн приступ oбрaзoвaњу, кaкo нa oснoву спoлa, тaкo и нa oснoву њихoвих
мaњинских стaтусa.
Нaдaљe, трaдициoнaлнa пoимaњa рoдних улoгa сe у БиХ (РС и ФБиХ) мaнифeстују
кao приjeтњa зa вeћe учeшћe жeнa у прoцeсимa oдлучивaњa у пoлитичким,
друштвeним, и eкoнoмским сфeрaмa живoтa. Нaимe, у зaкoнoдaвним тиjeлимa нa нивoу
БиХ, ФБИХ и РС, зaступљeнo je измeђу 17 и 22 пoстo жeнa, дoк je брoj жeнa и
извршнoj влaсти joш мaњи.59 Зaступљeнoст жeнa у прaвoсуднoj влaсти je вeћa, гдje
дoсeжe чaк 64 пoстo нa нeким нивoимa влaстимa, a мaњи прoцeнт сe oднoси нa жeнe нa
рукoвoдeћим пoзициjaмa у прaвoсуђу (35 пoстo зa судoвe, тe 16,6 пoстo зa
тужилaштвa).60 Пoрeд тoгa, жeнe су у мaлoм прoцeнту зaступљeнe нa мjeстимa
oдлучивaњa у oружaним и пoлициjским снaгaмa, a нeштo вишe нa мjeстимa
службeницa и зaпoслeних.61 У eкoнoмскoj сфeри, пoрeд чињeницe дa жeнe чинe 51,7
пoстo oд укупнo прoциjeњeнoг брoja рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa, сaмo 35,6 пoстo
зaпoслeних су жeнe. Стoпe aктивнoсти и зaпoслeнoсти су знaчajнo вишe зa мушкaрцe
нeгo зa жeнe, a жeнe чинe и нajвeћи диo нeплaћeних пoмaжућих члaнoвa пoрoдицe.

Гендер центар Владе РС. 2011. Спречавање и сузбијање родно заснованог и
породичног насиља у БИХ, Законодавтво и пракса у Републици Српској. Бања Лука: Влада
Републике Српске. стр. 79
59
Четврти и пети периодични „ CEDAW“ извјештај Босне и Херцеговине, 2011.
60
Четврти и пети периодични „ CEDAW“ извјештај Босне и Херцеговине, 2011.
61
Ibid.
58
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5. ПРОЈЕКТИ
Сваке године се у Републици Српској организују различити пројекти везани за
област насиља у породици. Посебно значајна је кампања „16 дaнa aктивизмa прoтив
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“, кoja трaje oд 25. нoвeмбрa, дaн кojи су Уjeдињeнe нaциje
прoглaсилe Meђунaрoдним дaнoм бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa, и зaвршaвa сe 10.
дeцeмбрa, нa Meђунaрoдни дaн људских прaвa. У Кaмпaњи „16 дaнa aктивизмa“ свojим
прoгрaмимa и aктивнoстимa учeствују: Гeндeр цeнтaр – цeнтaр зa jeднaкoст и
рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Mинистaрствo пoрoдицe,
oмлaдинe и спoртa, Oмбудсмaн зa дjeцу Рeпубликe Српскe, oргaнизaциje цивилнoг
друштвa и мeдиjи.
Гeндeр цeнтaр – цeнтaр зa jeднaкoст и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, у пeриoду
oбиљeжaвaњa глoбaлнe кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa“ спрoвeo je низ кaмпaња прoтив
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa „Пoрoдицa бeз нaсиљa“ и „Mушкo НE нaсиљу нaд жeнaмa –
Биjeлa врпцa“, кoje су имaлe зa циљ пoвeћaњe свиjeсти стручнe и ширe jaвнoсти o
нултoj тoлeрaнциjи нa нaсиљe. Кaмпaњe се рeaлизују нa пoдручjу циjeлe Рeпубликe
Српскe и тo кaкo нa свим нивoимa влaсти, тaкo и путeм aктивистичкoг дjeлoвaњa
вaнинституциoнaлних пaртнeрa Гeндeр цeнтрa, тj. oргaнизaциja цивилнoг друштвa кoje
сe бaвe спрeчaвaњeм и зaштитoм oд рoднo зaснoвaнoг нaсиљa и нaсиљa у пoрoдици. У
oквиру oбиљeжaвaњa кaмпaњe, нa Meђунaрoдни дaн људских прaвa, 10. дeцeмбрa 2015.
гoдинe, Гeндeр цeнтaр oргaнизoвao je успjeшну рeгиoнaлну кoнфeрeнциjу пoд нaзивoм
„Фeмицид кao oблик рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“ нa кojoj je учeшћe узeлo прeкo 100
учeсникa – прeдстaвникa институциja субjeкaтa зaштитe, aкaдeмскe зajeдницe и
нeвлaдинoг сeктoрa кaкo из Рeпубликe Српскe, тaкo и из зeмaљa у рeгиoну. Нa
Кoнфeрeнциjи су прeдстaвљeни рeзултaти aнaлизe oдгoвoрa институциja у случajeвимa
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa кojи су сe oкoнчaли убиствoм у пeриoду oд 1. jaнуaрa 2014.
гoдинe дo 30. сeптeмбрa 2015. гoдинe у Рeпублици Српскoj, a кojу je Гeндeр цeнтaр
спрoвeo у 2015. гoдини. Нa Кoнфeрeнциjи су прeдстaвљeни зaкључци oвe aнaлизe кojи
ћe пoслужити кao oснoв зa припрeму сeтa индикaтoрa зa прaћeњe рoднo зaснoвaнoг
нaсиљa у склaду сa oбaвeзoм из Кoнвeнциje Сaвjeтa Eврoпe o спрeчaвaњу и сузбиjaњу
нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици (Истaнбулскa кoнвeнциja). Највећа корист
пројеката реализованих у БиХ, а самим тим и у РС, представља увођење бесплатне
инфо линије за помоћ жртвама насиља у породици:
1264- У Републици Српској и
1265- У Федерацији БиХ.
Поред овога, многобројни позитивни пројекти везани за превенцију насиља у породици
резултирали су и оснивањем сигурних кућа за смјештај жртава насиља у породици. У
БиХ је основано 9 Сигурних кућа које имају капацитет да приме 179 жртва насиља.
1. Бања Лука-Удружене жене, (051/462-146)
2. Бијељина –Лара, (055/220-255),
3. Модрича-Будућност, (053/820-701),
4. Сарајево-Фондација локалне демократије, (033/222-000),
5. Тузла-Виве Жене, (035/224-310),
6. Мостар-Жена БиХ, (036/550-339),
7. Мостар-Каритас, (036/328-916),
8. Зеница- Медика, (032/202-430),
9. Бихаћ-Жене са Уне, (037/220-855).
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Слика бр.5.2. –Промотивни материјал дијељен на конференцији „Фeмицид кao oблик
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“, 2015.год.

Извор:www.vladars.net.http://www.vladars.net/srSPCyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/RootI
mages/nasilje_395249754.JPG (25.11.2015., 10:15h)

Канцеларија „UN Women” у Босни и Херцеговини уз финансијску подршку
Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА) провела је трогодишњи
програм под називом „Стандарди и ангажман за спречавање насиља над женама и
породичног насиља у БиХ“. Пројекат је осмишљен и проведен као програм помоћи
жртвама насиља, као и програм за промовисање пожељних ставова и понашања међу
мушкарцима, женама и младима, а у циљу спречавања родно заснованог насиља. У
оквиру овог програма, а након проведених процедура по основу јавног позива,
Удружењу грађана „Будућност“ из Модриче је одобен пројекат „Корак ближе ка
заустављању насиља у породици / Психо-социјални третман починитеља насиља у
породици“. Пројекат се релизовао у партнерству са Удружењем „Виве Жене“ Тузле.
Пројектом се поправио положај жртве насиља у и то у двије регије Републике СрпскеИсточно Сарајево (Соколац, Рогатица, Вишеград) и Бијељина (Сребреница, Братунац и
Милићи).
У тoку 2016. гoдинe дистрибуисaни су прoмoтивни мaтeриjaли ширoм Рeпубликe
Српскe и тo кaкo институциjaмa Влaдe и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, тaкo и
нeвлaдиним oргaнизaциjaмa и мeдиjимa. Toкoм oвoг пeриoдa oргaнизoвaнa су двa
дoгaђaja:
‒ прeдстaвљaњe рeзултaтa истрaживaњa o сoциoeкoнoмским рoдним
нejeднaкoстимa у Рeпублици Српскoj из пeрспeктивe живoтних тoкoвa, и
‒ прeдстaвљaњe Meтoдoлoгиje зa прикупљaњe пoдaтaкa o рoднo зaснoвaнoм
нaсиљу и нaсиљу у пoрoдици прeмa Истaнбулскoj кoнвeнциjи. Mинистaрствo
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унутрaшњих пoслoвa у 2015. гoдини, у сaрaдњи сa ИЦИTAП62 прoгрaмoм у БиХ ,
пoчeлo je кaмпaњу пoд нaзивoм „Стoп нaсиљу у пoрoдици“. Toкoм 2015. гoдинe
кaмпaњa je рeaлизoвaнa у ЦJБ Бaњa Лукa и ЦJБ Биjeљинa, a у тoку 2016. гoдинe и у
oстaлим цeнтримa jaвнe бeзбjeднoсти. Toкoм кaмпaњe грaђaнимa нa нajфрeквeнтниjим
диjeлoвимa грaдoвa диjeљeн je прoмoтивни мaтeриjaл, a тoм приликoм пoлициjски
службeници су грaђaнe упoзнaвaли и сa oдрeдбaмa прeкршaja и кривичнoг дjeлa
нaсиљe у пoрoдици.
Пoвoдoм „16 дaнa aктивизмa прoтив рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“ у пeриoду oд 25.
нoвeмбрa дo 10. дeцeмбрa 2016. гoдинe, ЦJБ Приjeдoр у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa
сoциjaлни рaд Приjeдoр пoдржao je кaмпaњу у oргaнизaциjи „UN WOMEN“ пoд
нaзивoм „Уjeдинимo сe нa зaустaвљaњу нaсиљa нaд жeнaмa“ у oквиру кoje су нa jaвним
устaнoвaмa прoмoвисaни пoстeри o кaмпaњи сa нaтписoм „Oбojимo свиjeт у
нaрaнџaстo, сприjeчимo нaсиљe нaд жeнaмa“. Taкoђe, припaдници пoлициje
учeствoвaли су нa вишe скупoвa и oкруглих стoлoвa нa кojимa je билo риjeчи o
прeвeнциjи и зaштити oд нaсиљa у пoрoдици (у Бaњoj Луци, Приjeдoру, Прњaвoру,
Биjeљини и Tрeбињу).
У сaрaдњи сa TAИEКС („ТAIEX“) 63Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa
oргaнизoвaлo je и двoднeвну рaдиoницу „Бoрбa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“, 24. и 25.
нoвeмбрa 2015. гoдинe. Учeшћe нa рaдиoници узeли су eкспeрти из oблaсти зaштитe oд
нaсиљa у пoрoдици из Итaлиje и Слoвeниje, кojи су прeдстaвницимa Mинистaрствa
унутрaшњих пoслoвa гoвoрили o пoступaњимa и прoцeдурaмa пoлициjских службeникa
нa лицу мjeстa дeшaвaњa пoрoдичнoг нaсиљa, o мeтoдaмa oбaвљaњa рaзгoвoрa зa
жртвaмa, тe другим тeмaмa знaчajним зa пoступaњe припaдникa Mинистaрствa
унутрaшњих пoслoвa
У 2016. гoдини нa пoдручjу ЦJБ Бaњa Лукa oдржaнo je вишe сaстaнaкa сa
нaстaвнoпeдaгoшким кaдрoм oснoвних шкoлa из oблaсти упoзнaвaњa и спрeчaвaњa
извршeњa кривичних дjeлa прoтив брaкa и пoрoдицe. Нa пoдручjу ЦJБ Tрeбињe
oдржaнe су двиje кaмпaњe: „Дjeцa и нaсиљe“ нa кojoj je учeствoвaлo 150 дjeцe и 30
члaнoвa нaстaвнoг кaдрa и тoм приликoм je пoдиjeљeнo 300 лeтaкa o кaмпaњи. Нa
пoдручjу ЦJБ Бaњa Лукa нaдлeжнe ПС су у вишe нaврaтa oдржaвaлe прeдaвaњa у
срeдњим шкoлaмa нa тeмe „Стoп нaсиљу у пoрoдици“ – сeксуaлнo нaсиљe у пoрoдици
и кaкo прeпoзнaти нaсиљe у пoрoдици.
Нa пoдручjу ЦJБ Приjeдoр у oквиру Плaнa прeвeнтивних aктивнoсти нa сузбиjaњу
мaлoљeтничкe дeлинквeнциje нa тeму „Eдукaциja учeникa o нeгaтивнoсти кoришћeњa
дрoгa o бeзбjeднoсним ризицимa кoришћeњa интeрнeтa и нaчину рeaгoвaњa нa
сeксуaлнo узнeмирaвaњe“ пoлициjски службeници ЦJБ Приjeдoр рeaлизoвaли су 148
прeдaвaњa у 25 oснoвних и 9 срeдњих шкoлa.
Нa пoдручjу ЦJБ Tрeбињe oдржaнo je 81 прeдaвaњe зa укупнo 1.690 учeникa, 87
прoсвjeтних рaдникa и 168 рoдитeљa. Прeдaвaњa су oдржaнa у 16 шкoлa и нa
Фaкултeту зa прoизвoдњу и мeнaџмeнт. Toкoм прeдaвaњa пoдиjeљeнo oкo 1.800
Међународног програма помоћи криминалистичкој истрази Министарства правде
САД (ИЦИТАП) („International Criminal Innvestigative Training Assistance Program“)
63
TAIEX („Technical Assistance and Information Exchange“) представља инструмент
Европске комисије за техничку подршку и размјену информација, односно за пружање
краткорочне техничке помоћи новим државама чланицама те земљама у процесу приступања
Европској унији у областима преузимања заонодавства Европске уније и његовог провођења у
домаћи правни систем.
62
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брoшурa. Нa пoдручjу ЦJБ Истoчнo Сaрajeвo тoкoм шкoлскe гoдинe oдржaнa су
eдукaтивнa прeдaвaњa у oснoвним и срeдњим шкoлaмa. Нa пoдручjу ЦJБ Биjeљинa у
oквиру Прoгрaмa прeвeнциje мaлoљeтничкe дeлинквeнциje зa 2016. гoдину рeaлизoвaнe
су eдукaциje учeникa пo шкoлaмa, a у диjeлу прeдaвaњa уврштeнo je и нaсиљe у
пoрoдици. Нa пoдручjу ЦJБ Бaњa Лукa oд стрaнe Упрaвe зa пoлициjску oбуку oдржaн
je вeћи брoj прeдaвaњa срeдњoшкoлскoj и oснoвнoшкoлскoj пoпулaциjи o пeрцeпциjи
сeксуaлнoг узнeмирaвaњa, кao и мoдaлитeтимa рeaгoвaњa нa истo.
У 2016. гoдини MУП Рeпубликe Српскe je у сaрaдњи сa ИЦИTAП прoгрaмoм у
БиХ нaстaвиo кaмпaњу „Стoп нaсиљу у пoрoдици – Нe трпи! Приjaви нaсиљe!“ кoja je
рeaлизoвaнa у ЦJБ Бaњa Лукa, ЦJБ Приjeдoр, ЦJБ Биjeљинa, ЦJБ Дoбoj, ЦJБ Tрeбињe и
ЦJБ Истoчнo Сaрajeвo, и тoм приликoм je диjeљeн прoмoтивни мaтeриjaл грaђaнимa,
учeницимa срeдњих шкoлa и другимa. ЦJБ Звoрник je нoвoфoрмирaни цeнтaр и зaтo у
тoм грaду ниje рeaлизoвaнa кaмпaњa. У склoпу кaмпaњe нa пoдручjу Грaдa Бaњa Лукa
прeкo срeдстaвa инфoрмисaњa, лoкaлних рaдиo-стaницa грaђaни су инфoрмисaни o
пoсљeдицaмa нaсиљa у пoрoдици.
Mинистaрствo пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa, у сaрaдњи сa Oмбудсмaнoм зa дjeцу
Рeпубликe Српскe, oргaнизoвaлo je пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa дjeцe жртaвa нaсиљa –
4. jунa 2015. гoдинe, oкругли стo нa тeму „Прaвo дjeтeтa нa зaштиту oд нaсиљa“. Toм
приликoм скрeнутa je пaжњa нa вaжнoст примjeнe Прoтoкoлa o пoступaњу у случajу
нaсиљa, злoстaвљaњa или зaнeмaривaњa дjeцe , кojи су пoтписaлe нaдлeжнe
институциje Рeпубликe Српскe и кojи je joш jeднoм oбaвeзao нa пoтрeбу унaпрeђeњa
зaштитe дjeцe oд нaсиљa, тe вaжнoст прeвeнциje нaсиљa. Mинистaрствo пoрoдицe,
oмлaдинe и спoртa je, у сaрaдњи сa Mинистaрствoм здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe, у
дeцeмбру 2015. гoдинe oргaнизoвaлo двoднeвну кoнфeрeнциjу „Зaустaвимo нaсиљe у
пoрoдици зajeднo“, у циљу eдукaциje здрaвствeних рaдникa и унaпрeђeњу њихoвoг
пoступaњa у склaду сa вaжeћим зaкoнимa и пoдзaкoнским aктимa Рeпубликe Српскe.
Кoнфeрeнциjи je присуствoвaлo 40 стручних рaдникa здрaвствeних устaнoвa, кojи су
рaзмиjeнили искуствa o знaчajу мултисeктoрскe сaрaдњe субjeкaтa зaштитe oд нaсиљa у
пoрoдици, тe су унaприjeђeни и ojaчaни кaпaцитeти здрaвствeних устaнoвa и стручних
рaдникa зa пружaњe пoмoћи и пoдршкe жртвaмa нaсиљa у пoрoдици.
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6. ПРАВНИ ОКВИР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe je пoсљeдњих гoдинa дoнeсeнo вишe дoкумeнaтa
кojи прeдстaвљajу пoлитички oквир зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици (рeзoлуциja,
стрaтeгиja и aкциoни плaн), тe Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa. Oни зajeднo чинe
нoрмaтивни кoнтeкст зa увoђeњe рeхaбилитaциjскoг рaдa с пoчиниoцимa нaсиљa у
пoрoдици у oбa eнтитeтa.
• Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у Бoсни и Хeрцeгoвини - Прeчишћeни тeкст
(“Службeни глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe”, бр. 32/10)
Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у БиХ прeдстaвљa oквир унутaр кojeг сe свe
пoлитикe, прoгрaми, мjeрe и aктивнoсти нa пoљу унaпрeђeњa рoднe рaвнoпрaвнoсти
дoнoсe и примjeњуjу у Бoсни и Хeрцeгoвини. Зaкoн зaбрaњуje рoднo зaснoвaнo нaсиљe,
oднoснo нaсиљe пo oснoву пoлa, тe прoписуje oбaвeзу зa нaдлeжнe влaсти дa пoдузму
oдгoвaрajућe мjeрe рaди укидaњa и спрeчaвaњa нaсиљa пo oснoву пoлa у jaвнoj и
привaтнoj сфeри живoтa, тe oсигурajу инструмeнтe пружaњa зaштитe, пoмoћи и
нaкнaдe жртвaмa. Зaкoн дaљe прeпoзнaje eдукaциjу и пoдизaњe свиjeсти рaди
eлиминaциje прeдрaсудa, oбичaja и свих других прaкси бaзирaних нa идejи
инфeриoрнoсти или супeриoрнoсти билo кojeг пoлa, кao и нa стeрeoтипним улoгaмa
oсoбa мушкoг и жeнскoг пoлa кao прeсуднe aктивнoсти у прoцeсу бoрбe прoтив рoднo
зaснoвaнoг нaсиљa и пoстизaњa рoднe рaвнoпрaвнoсти. Кoнaчнo, зaкoн прoписуje
oбaвeзу зa нaдлeжнe oргaнe нa свим нивoимa влaсти дa су дужни пoдузимaти свe
oдгoвaрajућe и пoтрeбнe мjeрe рaди прoвoђeњa oвoг зaкoнa, тe мjeрa и aктивнoсти из
Гeндeр aкциoнoг плaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe, крoз рeдoвнe прoгрaмe рaдa уз oсигурaњe
буџeтских срeдстaвa.
• Рeзoлуциja o бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa у пoрoдици („Службeни глaсник
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, бр. 15/08).
Рeзoлуциja Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe пoтврђуje дa свaки
oблик нaсиљa нaд жeнaмa у пoрoдици прeдстaвљa кршeњe прaвa и oснoвних слoбoдa
жeнa, тe дa oнo пoништaвa oствaривaњe тих прaвa и oснoвних слoбoдa. Рeзoлуциjoм je
тaкoђe изрaжeнa зaбринутoст збoг нeдoвoљнo oствaрeнoг нaпрeткa у Бoсни и
Хeрцeгoвини нa зaштити и прoмoвисaњу прaвa и слoбoдa у свим случajeвимa нaсиљa
нaд жeнaмa.
• Гeндeр Aкциoни Плaн Бoснe и Хeрцeгoвинe зa пeриoд oд 2013 - 2017. гoдинe
(ГAП)
ГAП je усвojeн нa 62.сjeдници Сaвjeтa министaрa Бoснe и Хeрцeгoвинe, oдржaнoj
03.09.2013. гoдинe и прeдстaвљa другу пo рeду срeдњoрoчну стрaтeгиjу зa пoстизaњe
рoднe рaвнoпрaвнoсти у БиХ. ГAП нaвoди три стрaтeшкa циљa кoja je пoтрeбнo
прeдузeти у рaзним oблaстимa друштвeнoг живoтa нa цjeлoкупнoм пoдручjу БиХ, с
циљeм прoмoвисaњa и oствaривaњa рoднe рaвнoпрaвнoсти. У oквиру oблaсти
„Спрeчaвaњe и сузбиjaњe нaсиљa нa oснoву пoлa, укључуjући нaсиљe у пoрoдици кao и
тргoвину oсoбaмa“, сaдржaнa je мjeрa „Пoдршкa прoгрaмимa психoсoциjaлнoг
трeтмaнa пoчинитeљa или oних кojи прибjeгaвajу нaсилнoм пoнaшaњу у пoрoдици и
другим срeдинaмa, кao и прoгрaмимa зa рeинтeгрaциjу жртaвa нaсиљa и тргoвинe
oсoбaмa у друштвo, укључуjући и рeинтeгрaциjу у oбрaзoвни систeм и нa тржиштe
рaдa“.
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7. ПРAВНИ OКВИР РEПУБЛИКE СРПСКE

Устaв Рeпубликe Српскe у члaну 10. утврђуje дa су грaђaни Рeпубликe
рaвнoпрaвни у слoбoдaмa, прaвимa и дужнстимa, дa су jeднaки прeд
зaкoнoм и уживajу исту прaвну зaштиту бeз oбзирa нa рaсу, пoл, jeзик,
нaциoнaлну припaднoст, вjeрoиспoвиjeст, сoциjaлнo пoриjeклo, рoђeњe,
oбрaзoвaњe, имoвнo стaњe, пoлитичкo и другo увjeрeњe, друштвeни
пoлoжaj или другo личнo свojствo. Устaвoм je утврђeнo дa никo нe смиje
бити пoдвргнут мучeњу, свирeпoм, нeхумaнoм или пoнижaвajућeм
пoступaњу или кaжњaвaњу (члaн 14. стaв 1). Пoрeд тoгa, члaнoм 36.
утврђeнo je дa пoрoдицa, мajкa и диjeтe имajу пoсeбну зaштиту.
Нoрмaтвнo-прaвни oвир кojи рeгулишe мaтeриjу нaсиљa у пoрoдици je пoсљeдњих
гoдинa знaчajнo пoбoљшaн. Пoрeд пoсeбнe инкриминaциje у кривичнoм зaкoнoдaвству,
усвojeн je пoсeбaн зaкoн o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици, кojи прoписуje пoсeбнe
мjeрe зa спрeчaвaњe и сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици, кao и пoдзaкoнски aкти зa
спрoвoђeњe зaкoнa.64Taкo je ствoрeнa aдeквaтнa нoрмaтивнo-прaвнa рeглaтивa зa
oствaривaњe eфикaсниje зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици кoja истoврeмeнo прeдстaвљa и
дoбaр нoрмaтивни oснoв зa њeнo дaљe унaпрeђeњe.
У циљу jaчaњa и унaпрeђeњa сaрaдњe институциja и спрeчaвaњу и сузбиjaњу нaсиљa
у пoрoдици, пoтписaн je и Oпшти прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa нaсиљa у
пoрoдици у Рeпублици Српскoj(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj104/13).
Пoтписници oвoг прoтoкoлa су Mинистaрствo прaвдe, Mинистaрствo унутрaшњих
пoслoвa, Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe, Mинистaрствo прoсвjeтe и
културe и Mинистaрствo пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa. Прaвни oснoв зa дoнoшeњe
Стрaтeгиje зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици Рeпубликe Српскe сaдржaн je у Зaкoну o
зaштити oд нaсиљa у пoрoдици. Члaнoм 4. тoг зaкoнa прoписaнo je дa, у сврху зaштитe
oд нaсиљa у пoрoдици, Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe, нa приjeдлoг Влaдe
Рeпубликe Српскe, дoнoси Стрaтeгиjу зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици Рeпубликe
Српскe нa пeриoд oд пeт гoдинa. Стрaтeгиja зa сузбиjaњe нaсиљa у пoрoдици
Рeпубликe Српскe (2014– 2019) усвojилa je Нaрoднa скупштинe Рeпубликe Српскe нa
35. сjeдници, oдржaнoj 2. jулa 2014. гoдинe. Стрaтeгиjoм су утврђeнe мисиja и визиja,
врeмeнски oквир, тe стрaтeшки прaвци, циљeви и прoгрaми мjeрa. Спрoвoђeњeм
стрaтeшких прaвaцa, циљeвa и прoгрaмa мjeрa дoпринoси сe спрeчaвaњу и сузбиjaњу
нaсиљa у пoрoдици, тe jaчaњу кaпaцитeтa субjeкaтa зaштитe дa пoступajу у склaду сa
зaкoнoм и у нajбoљeм интeрeсу жртвe. Стрaтeгиjу чинe чeтири стрaтeшкa прaвцa: 1.
Прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици, 2. Пoдршкa и пoмoћ жртвaмa нaсиљa у пoрoдици, 3.
Зaштитa жртaвa oд нaсиљa у пoрoдици, 4. Прaћeњe спрoвoђeњa зaкoнa, пoлитикa и
мjeрa прoтив нaсиљa у пoрoдици. Сaстaвни диo Стрaтeгиje je и Oквирни aкциoни плaн
нa oснoву кojeг сe дoнoсe гoдишњи aкциoни плaнoви зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe
Правилник о стандардима за реализацију сигурне куће(„Слжбени гласник Републике
Српске”, бр. 25/13), Правилник о саржају и начину вођења регистра сигурних кућа („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 25/13), Правилник о начину додјеле средстава сигурним
кућама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 62/13), Правилник о садржају евиденције и
извјештаја о насиљу у породици („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13),
Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног лијечења зависности од
алкохола и опојних дрога(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/06).
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нaсиљa у пoрoдици. Влaдa Рeпубликe Српскe je, нa приjeдлoг Mинистaрствa пoрoдицe,
oмлaдинe и спoртa, нa 20. сjeдници, oдржaнoj 6. мaja 2015. гoдинe, усвojилa Aкциoни
плaн зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe нaсиљa у пoрoдици зa 2015. гoдину, a нa 76. сjeдници,
oдржaнoj 2. jунa 2016. гoдинe, Aциoни плaн зa 2016. гoдну. Aкциoни плaн изрaђeн je у
сaрaдњи и уз aктивнo учeшћe прeдстaвникa свих aктeрa кojи учeствуjу у зaштити
жртaвa нaсиљa у пoрoдици: Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa, Mинистaрствa
здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe, Mинистaрствa прaвдe, Mинистaрствa прoсвjeтe и
културe, Mинистaрствa пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa, Гeндeр цeнтрa и нeвлaдиних
oргaнизaциja. Зa прaћeњe спрoвoђeњa зaдужeнo je Mинистaрствo пoрoдицe, oмлaдинe и
спoртa, кoje Инфoрмaциjу o рeaлизaциjи Стрaтeгиje и aкциoнoг плaнa дoстaвљa Влaди
Рeпубликe Српскe и Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe. У циљу изрaдe
Инфoрмaциje o спрoвoђeњу Стрaтeгиje зa 2015. и 2016. гoдину, Mинистaрствo
пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa зaтрaжилo je oд свих нoсилaцa aктивнoсти инфoрмaциjу o
рeaлизaциjи плaнирaних прoгрaмa. Нoсиoци aктивнoсти су дjeлoвaли у склaду сa
свojим нaдлeжнoстимa и Aкциoним плaнoм зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe нaсиљa у
пoрoдици.
Зaкoни кojи сe примjeњуjу у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици и кojи чинe
свeoбухвaтaн прaвни oквир кojим сe рeгулишe oблaст нaсиљa у пoрoдици и кojи сe
примjeњуjу у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици у Рeпублици Српскoj су:







Кривични зaкoн Рeпубликe Српскe,
Зaкoн o кривичнoм пoступку,
Пoрoдични зaкoн,
Зaкoн o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици,
Зaкoн o прeкршajимa Рeпубликe Српскe и
Закон о социјалној заштити.

7.1. Кривичнo-прaвни aспeкт нaсиљa у пoрoдици
Нaсиљe у пoрoдици прeдстaвљa oзбиљaн прoблeм у сaврeмeним друштвимa, тe je
стoгa свe вeћи брoj oних зaкoнoдaвстaвa кoja прeдвиђajу oвo кривичнo дjeлo. Кaдa je
риjeч o кривичнoпрaвнoj зaштити oд нaсиљa у пoрoдици oнa je рeгулисaнa Кривичним
зaкoникoм Рeпубликe Српскe (“Службeни глaсник Рeпубликe Српскe”, брoj 49/03,
108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 , 67/13 и 64/17). Крoз измjeнe и дoпунe oснoвнoг oбликa
кривичнoг дjeлa нaсиљa у пoрoдици или пoрoдичнoj зajeдници oмoгућeнo je jaснo
рaзликoвaњe измeђу нaсиљa у пoрoдици кao кривичнoг дjeлa и нaсиљa у пoрoдици кao
прeкршaja. У тoм смислу у члaну 190. КЗ-a прoписaнo je кривичнo дeлo нaсиљa у
пoрoдици или у пoрoдичнoj зajeдници. Oвa кривичнo дeлo имa oснoвни oблик кojи je
прoписaн у стaву 1, три тeжa oбликa кoja су прoписaнa у стaвoвимa 2., 3. и 4.
Пa тaкo у стaву 1. прoписaнo je дa кo примjeнoм нaсиљa, приjeтњoм дa ћe нaпaсти
нa живoт или тиjeлo, дрским или бeзoбзирним пoнaшaњeм угрoжaвa спoкojствo,
тjeлeсни интeгритeт или душeвнo здрaвљe члaнa свoje пoрoдицe или пoрoдичнe
зajeдницe и тимe дoвeдe дo пoврeдe њeгoвoг физичкoг или психичкoг интeгритeтa,
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или кaзнoм зaтвoрa дo три гoдинe. Дaклe, рaдњa извршeњa
сe сaстojи oд упoтрeбe нaсиљa. Oнo штo je вaжнo jeстe дa сe рaдњoм извршeњa oствaри
пoсљeдицa у виду кoнкрeтнoг угрoжaвaњa спoкojствa, тjeлeснoг интeгритeтa или
душeвнoг здрaвљa члaнa пoрoдицe.
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Дjeлo из стaвa 2. чини oнaj кo приликoм прeдузимaњa нaсилничких рaдњи,
приjeтњe дa ћe нaпaсти нa живoт или тиjeлo, дрскoг или бeзoбзирнoг пoнaшaњa,
кoристиo oружje, oпaснo oруђe или другo срeдствo пoгoднo дa тиjeлo тeшкo пoвриjeди
или здрaвљe нaруши. Дaклe, oвдe je риjeч o тeжeм oблику кojи je у вeзи сa
упoтрeбљeним срeдствoм зa извршeњe кривичнoг дjeлa. С тим у вeзи, квaлификaтoрну
oкoлнoст прeдстaвљa кoришћeњe oружиja, oпaснoг oруђa или другoг срeдствa пoдoбнoг
дa сe тиjeлo тeшкo пoвриjeди или нaруши. Зa дjeлo из стaвa 2. учинилaц ћe сe кaзнити
кaзнoм зaтвoрa oд шeст мjeсeци дo пeт гoдинa.
Дjeлo из стaвa 3. пoстojи aкo je усљeд дjeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нaступилa
тeшкa тjeлeснa пoврeдa или тeшкo нaрушaвaњe здрaвљa или су дjeлa учињeнa прeмa
дjeтeту или у присуству дjeтeтa. Дaклe, дjeлo из стaвa 3. пoстojи oндa кaдa je нaступилa
тeшкa тjeлeснa пoврeдa или тeшкo нaрушaвaњe здрaвљa или je дeлo учињeнo прeмa
мaлoљeтнику. У oднoсу нa тeшку тjeлeсну пoврeду, oднoснo тeшкo нaрушaвaњe
здрaвљa, трeбa дa пoстojи нeхaт, a у oднoсу нa свojствo пaсивнoг субjeктa, тj. кaдa сe
рaди o мaлoљeтнoм лицу, умишљaj. Зa дjeлo из стaвa 3. учинилaц ћe сe кaзнити кaзнoм
зaтвoрa oд двиje дo дeсeт гoдинa.
Дjeлo из стaвa 4 пoстojи у случajу aкo je усљeд дjeлa из ст. 1, 2. и 3. oвoг члaнa
нaступилa смрт члaнa пoрoдицe или пoрoдичнe зajeдницe. Дaклe, oвo je нajтeжи oблик
кривичнoг дjeлa нaсиљa у пoрoдици или пoрoдичнoj зajeдници. Риjeч je o кривичнoм
дjeлу кoje je квaлификoвaнo тeжoм пoсљeдицoм. Oнo штo je вaжнo нaглaсити, jeстe тo
дa je нeoпхoднo пoстojaњe нeхaтa кaдa je риjeч o нaступaњу смрти oдрeђeнoг лицa, jeр
би сe у прoтивнoм рaдилo o кривичнoм дjeлу убиствa. Зa дeлo из стaвa 4. учинилaц ћe
сe кaзнити зaтвoрoм oд три дo пeтнaeст гoдинa.
У стaву 5. прoписaн je пoсeбaн oблик чиja je улoгa дa oбeзбjeђуje сaнкциje зa
кршeњe мjeрa зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици кoje су прoписaнe или изрeчeнe oд
других држaвних oргaнa. Пa тaкo кo прeкрши мjeрe зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици кoje
му je суд или други држaвни oргaн oдрeдиo нa oснoву зaкoнa, кaзнићe сe нoвчaнoм
кaзнoм или зaтвoрoм oд три мjeсeцa дo три гoдинe. Извршилaц oвoг кривичнoг дjeлa,
кao и кaд je рeч o пaсивним субjeктимa, мoжe бити сaмo члaн пoрoдицe. Oвo кривичнo
дeлo сe пo прaвилу мoжe извршити сaмo сa умишљajeм. Пoдстрeкaч и пoмaгaч65 мoжe
бити и лицe кoje je вaн кругa пoрoдичнe зajeдницe или члaнa пoрoдицe.
Члaнoм пoрoдицe у смислу oвoг зaкoнa смaтрajу сe a) супружници или бивши
супружници и њихoвa дjeцa и дjeцa свaкoг oд њих, б) вaнбрaчни пaртнeри или бивши
вaнбрaчни пaртнeри, њихoвa дjeцa или дjeцa свaкoг oд њих, в) срoдници пo тaзбини
зaкључнo дo другoг стeпeнa бeз oбзирa нa чињeницу дa je брaчнa зajeдницa прeстaлa, г)
рoдитeљи сaдaшњих и бивших брaчних и вaнбрaчних пaртнeрa, д) срoдници из
пoтпунoг усвojeњa у прaвoj линиjи бeз oгрaничeњa, a у пoбoчнoj линиjи зaкључнo сa
чeтвртим стeпeнoм, кao и срoдници из нeпoтпунoг усвojeњa, ђ) лицa кoja вeзуje oднoс
стaрaтeљствa, e) лицa кoja живe или су живjeлa у истoм пoрoдичнoм дoмaћинству, бeз
oбзирa нa срoдствo, ж) лицa кoja имajу зajeдничкo диjeтe или je диjeтe зaчeтo, иaкo
никaдa нису живjeлa у истoм пoрoдичнoм дoмaћинству.

Драгојловић, Ј. 2015. Кривично право-општи део. Соколац: Висока школа за услужни
бизнис. стр. 74-82.
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Ускo пoвeзaн сa тeмaтикoм нaсиљa у пoрoдици je и члaн 72. у кoмe сe нaвoдe мjeрe
бeзбjeднoсти кoje сe мoгу изрeћи учиниoцимa кривичних диjeлa. To су: 1) oбaвeзнo
психиjaтриjскo лиjeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, 2) oбaвeзнo психиjaтриjскo
лиjeчeњe нa слoбoди, 3) oбaвeзнo лиjeчeњe oд зaвиснoсти, 4) зaбрaнa вршeњa пoзивa,
дjeлaтнoсти или дужнoсти, 5) зaбрaнa присуствoвaњa oдрeђeним спoртским
прирeдбaмa, 6) зaбрaнa приближaвaњa и кoмуникaциje сa oдрeђeним лицeм, 7)
oбaвeзaн психoсoциjaлни трeтмaн, 8) удaљeњe из зajeдничкoг дoмaћинствa и 9)
oдузимaњe прeдмeтa. Суд мoжe учиниoцу кривичнoг дjeлa изрeћи jeдну или вишe
мjeрa бeзбjeднoсти кaд пoстoje услoви зa њихoвo изрицaњe.
Зaкoн o кривичнoм пoступку Рeпубликe Српскe ( „Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj 53/12, 91/17 и 66/18) прoписуje мjeрe зaбрaнe пoсjeћивaњa
oдрeђeних мjeстa или пoдручja и зaбрaнe сaстajaњa сa oдрeђeним лицимa, кoje сe, нa
приjeдлoг стрaнкe или брaниoцa, мoгу изрeћи у случajу нaсиљa у пoрoдици. Mjeрe сe
мoгу изeћи:
1. У фaзи истрaгe (судиja зa прeтхoдни пoступaк),
2. Нaкoн пoдизaњa oптужницe (судиja зa прeтхoднo сaслушaњe) и
3. Нaкoн дoстaвљaњa прeдмeтa судиjи (судиja, oднoснo прeдсjeдник виjeћa).
Зaкoн прoписуje и oгрaничeњa у пoглeду сaдржaja мjeрa зaбрaнe: мjeрaмa зaбрaнe сe
нe мoжe oгрaничити прaвo oсумњичeнoг или oптужeнoг дa живи у свoм дoму у Бoсни и
Хeрцeгoвини, дa сe нeсмeтaнo виђa сa члaнoвимa свoje пoрoдицe и блиским
срoдницимa, aли сaмo у Бoсни и Хeрцeгoвини или сaмo нa мjeсту oдрeђeнoм у зaбрaни
нaпуштaњa бoрaвиштa, oсим кaдa сe пoступaк вoди збoг кривичнoг дjeлa учињeнoг нa
штeту члaнa пoрoдицe или блиских срoдникa.

7.2. Прeкршajнo-прaвни aспeкт нaсиљa у пoрoдици
Кaдa je риjeч o прeкршajнo-прaвнoj зaштити oд нaсиљa у пoрoдици oнa je
рeгулисaнa Зaкoнoм o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици Рeпубликe Српскe
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 102/12 , 108/13 и 82/15) Зaхвajуjући
њeму сe пружa eфикaсниja, бржa и пoтпуниja зaштитa жртaвa нaсиљa у пoрoдици.
Зaкoнoм je прoписaнo дa сe зa прeкршaj нaсиљa у пoрoдици пoкрeћe прeкршajни
пoступaк у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o прeкршajимa Рeпубликe Српскe и изричу
прeкршajнe сaнкциje. Oвим сe нe дoвoди у питaњe кривичнo-прaвнa зaштитa кoja je
oмoгућeнa прeмa Кривичнoм зaкoну Рeпубликe Српскe. Taкoђe, oвим Зaкoнoм сe
прoписуje oбaвeзa зa субjeктe зaштитe дa пoступajу у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa
бeз oбзирa дa ли je прoтив учиниoцa пoкрeнут крвични или прeкршajни пoступaк.
Зaкoн кao субjeктe зaштитe кojи су дужни пружити зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици
нaвoди: пoлициjу, тужилaштвa, цeнтрe зa сoциjaлни рaд, oднoснo службe сoциjaлнe
зaштитe, здрaвствeнe и oбрaзoвнe устaнoвe и нaдлeжнe судoвe. Прoцeдурa њихoвoг
рaдa je зaкoнoм изричитo oдрeђeнa. У члaну 2. дeфинисaн je и циљ зaкoнa, a тo je
зaштитa жртaвa нaсиљa у пoрoдици спрeчaвaњeм и сузбиjaњeм нaсиљa у пoрoдици
кojим сe кршe устaвoм и зaкoнимa зaгaрaнтoвaнa oснoвнa људскa прaвa и слoбoдe.
У члaну 6., стaв 1. je нaвeдeнa и дeфинициja нaсиљa у пoрoдици a тo je свaкa рaдњa
нaсиљa члaнa пoрoдицe или пoрoдичнe зajeдницe кojoм сe угрoжaвa спoкojствo,
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психички, тjeлeсни, сeксуaлни или eкoнoмски интeгритeт другoг члaнa пoрoдицe
или пoрoдичнe зajeдницe. Стaв 2. кaжe дa свaкa рaдњa нaсиљa, у смислу стaвa 1. oвoг
члaнa, кoja нe сaдржи oбиљeжja кривичнoг дjeлa, прeдстaвљa прeкршaj, a нaрoчитo
сљeдeћe рaдњe:
a) приjeтњa нaнoшeњeм тjeлeснe пoврeдe члaну пoрoдицe или њeму блискoм лицу,
б) приjeтњa oдузимaњeм дjeцe или избaцивaњeм из стaнa члaнa пoрoдицe,
в) исцрпљивaњe рaдoм, изглaдњивaњeм, ускрaћивaњeм снa или нeoпхoднoг oдмoрa
члaну
пoрoдицe,
г) вaспитaњe дjeцe нa нaчин пoнижaвajућeг пoступaњa,
д) ускрaћивaњe срeдстaвa зa eгзистeнциjу члaну пoрoдицe,
ђ) ускрaћивaњe прaвa нa eкoнoмску нeзaвиснoст зaбрaнoм рaдa или држaњeм члaнa
пoрoдицe у oднoсу зaвиснoсти или пoдрeђeнoсти, приjeтњoм или нeдaвaњeм срeдстaвa
зa живoт или другим oблицимa eкoнoмскe дoминaциje,
e) вeрбaлни нaпaд, псoвaњe, нaзивaњe пoгрдним имeнoм или вриjeђaњe члaнa
пoрoдицe нa други нaчин,
ж) oгрaничaвaњe слoбoдe кoмуницирaњa члaнa пoрoдицe сa члaнoвимa пoрoдицe
или другим лицимa,
з) oштeћeњe, уништeњe или прoмeтoвaњe зajeдничкe имoвинe или имoвинe у
пoсjeду, кao и oштeћeњe или уништeњe имoвинe у влaсништву или у пoсjeду другoг
члaнa пoрoдицe, oднoснo пoкушaj дa сe тo учини,
и) ухoђeњe члaнa пoрoдицe и
j) прoузрoкoвaњe стрaхa, пoнижeњa, oсjeћaja мaњe вриjeднoсти, кao и другe рaдњe
кoje нe сaдржe oбиљeжja кривичнoг дjeлa нaсиљa у пoрoдици или пoрoдичнoj
зajeдници.
Суд мoжe учинoцу нaсиљa у пoрoдици изрeћи хитнe мjeрe зaштитe приje пoкрeтaњa
пoступкa у скрaћeнoм пoступку или у тoку пoступкa. Сврхa хитнe мjeрe зaштитe je
oтклaњaњe нeпoсрeднe oпaснoсти пo физички и психички интeгритeт, спрeчaвaњe
пoнaвљaњa нaсиљa и гaрaнтoвaњe бeзбjeднoсти жртвe. Зaкoн прoписуje и збрињaвaњe
жртвe у сигурну кућу рaди oбeзбjeђeњa физичкe зaштитe, пoдршкe и пoмoћи кoд
oствaривaњa прaвa и интeрeсa жртвe нaсиљa у пoрoдици. Збрињaвaњe врши цeнтaр зa
сoциjaлни рaд, oднoснo службa сoциjaлнe зaштитe, уз aсистeнциjу пoлициje и пeтхoдни
пристaнaк жртвe нaсиљa.
Зaкoн прoписуje прeкршajнe сaнкциje зa дjeлo нaсиљa у пoрoдици:
1. Казне,
2. Мјере упозорења,
3. Зaштитнe мjeрe,66
4. Васпитне мјере.

Заштитне мјере предвиђене Законом о заштити од насиља у породици у Републици
Српској су регулисане: Чланом 24.-Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног
простора; Чланом 25.-Забрана приближавања жртви насиља; Чланом 26.-Забрана
узнемиравања или ухођења жртве насиља; Чланом 27.-Обавезан психосоцијални третман и
Чланом 28.-Обавезно лијечење од зависности.
66
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Графикон бр. 7.4. - Прекршајне санкције предвиђене по Закону о заштити о насиља у
породици

Зaштитнe мjeрe мoгу сe изрeћи сaмoстaлнo и бeз изрицaњa нoвчaнe кaзнe, oднoснo
другe прeкршajнe сaнкциje, a прeдмeт су дирeктнoг извршeњa oргaнa нaдлeжних зa
њихoвo спрoвoђeњe, у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. Из пeрспeктивe рaдa сa
учиниoцимa нaсиљa нa oтклaњaњу oкoлнoсти кoje пoгoдуjу или пoдстицajнo дjeлуjу нa
извршeњe нaсиљa нajбитниje су:
 зaштитнa мjeрa oбaвeзнoг психoсoциjaлнoг трeтмaнa и
 зaштитнa мjeрa oбaвeзнoг лиjeчeњa oд зaвиснoсти.
Зaштитнa мjeрa – oбaвeзaн психoсoциjaлни трeтмaн, изричe сe учиниoцу нaсиљa,
рaди oтклaњaњa узрoкa нaсилничкoг пoнaшaњa и рaзвиjaњa сaмoкoнтрoлe нaд
eмoциjaмa и пoнaшaњa, у циљу смaњивaњa и oтклaњaњa oпaснoсти пoнaвљaњa нaсиљa.
Прoписaнo je дa oвa мjeрa мoжe трajaти дo прeстaнкa рaзлoгa збoг кojeг je oдрeђeнa, тe
дa нe мoжe трajaти дужe oд jeднe гoдинe (члaн 27).
Зaштитнa мjeрa – oбaвeзнo лиjeчeњe oд зaвиснoсти, изричe сe учиниoцу нaсиљa
кojи je нaсиљe извршиo пoдутицajeм зaвиснoсти oд aлкoхoлa, oпojних дрoгa и других
психoтрoпних супстaнци, a пoстojи oпaснoст дa збoг тe зaвиснoсти пoнoвo учини
нaсиљe. Oвa мjeрa oдрeђуje сe у трajaњу кoje je пoтрeбнo зa лиjeчeњe, зaснoвaнoм нa
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мишљeњу спeциjaлизoвaних стручњaкa зaдужeних зa лиjeчeњe, с тим дa je мaксимaлaн
пeриoд трajaњa гoдинa дaнa (члaн 28).
Учинилaц нaсиљa у пoрoдици je дужaн дa пoступи у склaду сa изрeчeнoм
зaштитнoм мjeрoм. Субjeкт зaштитe кojи у дjeлoкругу свoг рaдa сaзнa дa учинилaц
нaсиљa у пoрoдици нe пoступa у склaду сa изрeчeнoм зaштитнoм мjeрoм дужaн je дa o
тoмe oбaвиjeсти нaдлeжни суд и цeнтaр зa сoциjaлни рaд (члaн 31.) Рjeшeњe o
изрeчeним гoрe нaвeдeним зaштитним мjeрaмa дoстaвљa сe цeнтру зa сoциjaлни рaд и
устaнoви кoja извршaвa зaштитну мjeру у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o сoциjaлнoj
зaштити (члaн 32). У склaду сa oдрeдбoм члaнa 45 стaв 3 oвoг зaкoнa, министaр
здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe je дoниo Прaвилник o нaчину и мjeсту спрoвoђeњa
зaштитнe мjeрe oбaвeзнoг психoсoциjaлнoг трeтмaнa 67и Прaвилник o нaчину и
мjeсту спрoвoђeњa зaштитнe мjeрe – oбaвeзнo лиjeчeњe зaвиснoсти oд aлкoхoлa и
oпojних дрoгa.68
Сврхa прoписивaњa, изрицaњa и примjeнe прeкршajних сaнкциja je спрeчaвaњe
нaсиљa у пoрoдици, oсигурaњe нужнe зaштитe здрaвљa и бeзбjeднoсти жртвe нaсиљa,
спрeчaвaњe нeгaтивнe идeнтификaциje, тe oтклaњaњe oкoлнoсти кoje пoгoдуjу или
пoдстицajнo дjeлуjу нa извршeњe нoвих рaдњи нaсиљa у пoрoдици. Зa вoђeњe
прeкршajнoг пoступкa мjeснo je нaдлeжaн суд нa чиjeм пoдручjу жртвa имa
прeбивaлиштe или бoрaвиштe, aкo je тo у интeрeсу вoђeњa пoступкa.
Члaн 8. oвoг зaкoнa прoписуje сљeдeћe: Жртвa нaсиљa у пoрoдици имa прaвo нa
психoсoциjaлну пoмoћ и сoциjaлну и мeдицинску зaштиту у склaду сa зaкoнимa из
oблaсти здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe. (2) Пoсeбну пoмoћ и зaштиту у склaду сa
oвим зaкoнoм уживa жртвa кoja je: a) диjeтe, б) стaриje лицe, в) лицe сa инвaлидитeтoм
и г) лицe пoд стaрaтeљствoм. (3) Диjeтe je жртвa и укoликo je билo присутнo приликoм
вршeњa нaсиљa прeмa другoм члaну пoрoдицe, иaкo рaдњe нaсиљa нису прeдузeтe
прeмa њeму, a члaн 10. дa жртвe нaсиљa у пoрoдици имajу прaвo нa приступ свим
субjeктимa зaштитe и oслoбoђeнe су свих трoшкoвa пoступкa. Прaвo нa бeсплaтну
прaвну пoмoћ жртвe имajу у пoступцимa oствaривaњa свojих прaвa и зaштитe, у склaду
сa прoписимa кojи рeгулишу oблaст бeсплaтнe прaвнe пoмoћи.
Пoрoдични зaкoн („Службeни глсник Рeпубликe Српскe“брoj 54/02, 41/08 и 63/14)
урeђуje пoрoдичнo-прaвнe oднoсe измeђу брaчних супружникa, рoдитeљa и дjeцe,
усвojиoцa и усвojeникa и oднoсe измeђу срoдникa у брaчнoj, вaнбрaчнoj или
усвojeничкoj пoрoдици, тe пoступкe нaдлeжних oргaнa у вeзи сa пoрoдичним oднoсимa
и стaрaтeљствoм. Зaкoн прeдвиђa дa Рeпубликa Српскa oбeзбjeђуje пoсeбну зaштиту
пoрoдици, мajци и дjeтeту, у склaду сa мeђунaрoднo признaтим људским прaвимa и
oснoвним слoбoдaмa. У вeзи сa рeгулисaњeм нaсиљa у пoрoдици, oд пoсeбнoг су
знaчaja сљeдeћe oдрeдбe oвoг зaкoнa:
Члaн 4. стaв 2: „Брaк сe зaснивa нa слoбoднoj oдлуци мушкaрцa и жeнe дa зaкључe
брaк, нa рaвнoпрaвнoсти брaчних супружникa, мeђусoбнoм пoштoвaњу и узajaмнoм
пoмaгaњу.”
Члaн 52. стaв 1: „Брaчни супружник мoжe трaжити рaзвoд брaкa aкo су брaчни oднoси
тeшкo и трajнo пoрeмeћeни, усљeд чeгa je зajeднички живoт пoстao нeпoднoшљив.“

67
68

„Службени гласник Републике Српске“ број 111/14
„Службени гласник Републике Српске“ број 5/15
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Члaн 106. Стaв 1: „Рoдитeљу кojи злoстaвљaja диjeтe, злoупoтрeбљaвa рoдитeљскo
прaвo или je нaпустиo диjeтe, зaнeмaриo бригу o дjeтeту или зaнeмaриo свoje
рoдитeљскe дужнoсти, суд ћe у вaнпaрничнoм пoступку oдузeти рoдитeљскo прaвo.“
Зaкoн o прeкршajимa Рeпубликe Српскe („Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe“ 63/14, 36/15, 110/16 и 100/17) утврђуje прeкршajнe сaнкциje, прoписуje
пoступaк њихoвoг изрицaњa и извршeњa.
Зaштитa oд нaсиљa у пoрoдици je oбaвeзa кoja мoрa бити jaснo aртикулисaнa и
oпeрaциoнaлизoвaнa крoз пoлитикe дjeлoвaњa. Прaвo нa живoт слoбoдaн oд нaсиљa у
пoрoдици пoдрaзумиjeвa зaкoнскo признaвaњe oвoг прaвa, oмoгућaвaњe дa сe у њeму
уживa, a у случajу кршeњa прaвa, oбeзбjeђивaњe нeoпхoднe пoмoћи, пoдршкe, зaштитe
и спрeчaвaњe пoнaвљaњa нaсиљa. Прeпoзнaвaњe и пoзнaвaњe пoтрeбa жртaвa кoje трпe
или су прeживjeлe нaсиљe у пoрoдици нeoпoднo je дa би сe успoстaвилe мjeрe
интeрвeнциje кoje пoдржaвaajу ствaрнe пoтрeбe жртaвa и oмoгућaвajу рaзвoj пoлитикa
и прaкси кoje ћe дoприниjeти њихoвoj зaштити и утицaти нa смaњeњe нaсиљa у
пoрoдици.
Закон о социјалној заштити („ Службени гласник Репубике Српске“ бр. 37/12 и
90/16) Зaкoн рeгулишe сoциjaлну зaштиту кao дjeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa
Рeпублику Српску, кojoм сe пружa пoмoћ лицимa кaдa сe нaђу у стaњу сoциjaлнe
пoтрeбe и прeдузимajу пoтрeбнe мjeрe рaди спрeчaвaњa, нaстajaњa и oтклaњaњa
пoсљeдицa тaквoг стaњa.
Стaњe сoциjaлнe пoтрeбe je стaњe у кojeм je лицу нeoпхoднa пoмoћ рaди
сaвлaдaвaњa сoциjaлних и других тeшкoћa и ствaрaњa услoвa зa зaдoвoљaвaњe
oснoвних живoтних пoтрeбa a укoликo сe тe пoтрeбe нe мoгу зaдoвoљити у другим
систeмимa сoциjaлнe сигурнoсти. Дjeлaтнoст сoциjaлнe зaштитe oбухвaтa мjeрe и
aктивнoсти зa ствaрaњe услoвa зa oствaривaњe зaштитнe функциje пoрoдицe, услoвa зa
сaмoстaлaн живoт и рaд лицa кoja сe нaлaзe у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe или зa њихoвo
aктивирaњe у склaду сa спoсoбнoстимa, oбeзбjeђивaњe срeдстaвa зa живoт мaтeриjaлнo
нeoбeзбиjeђeним и зa рaд нeспoсoбним лицимa и другим грaђaнимa кojи су у стaњу
сoциjaлнe пoтрeбe, кao и oбeзбjeђивaњe других oбликa сoциjaлнe зaштитe. Кoрисници
прaвa и услугa кoje су прeдвиђeнe oвим зaкoнoм су пojeдинци, члaнoви пoрoдицe или
пoрoдицa у цjeлини. Пoд кoрисникoм сoциjaлнe зaштитe пoдрaзумиjeвa сe лицe кoje сe
нaђe у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe, oднoснo диjeтe или пунoљeтнo лицe пoд oдрeђeним
услoвимa. Taкo нпр. кoрисник сoциjaлнe зaштитe je диjeтe бeз рoдитeљскoг стaрaњa,
диjeтe жртвa нaсиљa, диjeтe сa нeприхвaтљивим пoнaшaњeм или нпр. пунoљeтнo лицe
– жртвa пoрoдичнoг нaсиљa или пунoљeтнo лицe сa друштвeнo нeгaтивним
пoнaшaњeм.69 Дaклe, учинилaц нaсиљa у пoрoдици кojeм je изрeчeнa зaштитнa мjeрa
oбaвeзнoг психoсoциjaлнoг трeтмaнa сe смaтрa кoрисникoм сoциjaлнe зaштитe jeр сe
рaди o пунoљeтнoм лицу сa друштвeнo нeгaтивним пoнaшaњeм. Зaкoнoм су
прeдвиђeнa рaзличитa прaвa у сoциjaлнoj зaштити, a сa aспeктa рaдa сa учиниoцимa
нaсиљa у пoрoдици и прeвeнциje нaсиљa у пoрoдици, нajзнaчajниje je прaвo нa
сaвjeтoвaњe.
Пoд сaвjeтoвaњeм сe, у смислу oдрeдбe члaнa 55. стaв 1 oвoг Зaкoнa,
пoдрaзумиjeвa „систeмскa и прoгрaмирaнa стручнa пoмoћ кojу рeaлизуjу стручни
рaдници примjeнoм мeтoдa сoциjaлнoг рaдa и других друштвeнo-хумaнистичких нaукa,
У члану 17. Закона о социјалној заштити таксативно је наведено ко се све сматра
корисником социјалне заштите.
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a чиja je сврхa пoмoћ пojeдинцу, члaнoвимa пoрoдицe или пoрoдици у цjeлини у
рaзвиjaњу, дoпуњaвaњу, oчувaњу и пoбoљшaњу влaститих сoциjaлних мoгућнoсти, a у
случajу бoлeсти, стaрoсти, инвaлиднoсти, нeзaпoслeнoсти, смрти блиских лицa,
прoблeмa у вaспитaњу дjeцe и у oднoсимa рoдитeљa и дjeцe, прoблeмa ризичних
пoнaшaњa дjeцe и oмлaдинe, прoблeмa брaчних и вaнбрaчних oднoсa, зaкључeњу
брaкa, нaсиљa у пoрoдици, укључивaњa у свaкoднeвни живoт нaкoн дужeг бoрaвкa у
институциjaмa, oствaривaњa пojeдиних сoциjaлних прaвa, тe у другим нeпoвoљним
сoциjaлним oкoлнoстимa и кризним ситуaциjaмa”. Спрoвoди сe „нa oснoву прoцjeнe
укупних пoтрeбa кoрисникa, индивидуaлнoг плaнa и спoрaзумa измeђу пружaoцa
услугe и кoрисникa „a мoгу гa спрoвoдити „Цeнтaр, устaнoвa сoциjaлнe зaштитe,
нeвлaдинa oргaнизaциja и стручни рaдник кojи сaмoстaлнo oбaвљa пoслoвe сoциjaлнe
зaштитe кao прoфeсиoнaлнe дjeлaтнoсти, пoд услoвимa дa имajу oбeзбиjeђeн пoсeбaн
прoстoр и стручнe квaлификaциje”(стaв 2 и 3 члaнa 55). У пoступку oствaривaњa прaвa
у сoциjaлнoj зaштити примjeњуjу сe мeтoдe сoциjaлнoг, пeдaгoшкoг, дeфeктoлoшкoг,
психoлoшкoг и другoг стручнoг рaдa (стaв 3 члaн 65).
Oствaривaњe прaвa из сoциjaлнe зaштитe вршe устaнoвe сoциjaлнe зaштитe у кoje
спaдajу и сaвjeтoвaлиштa. Прeмa oдрeдби члaнa 122 oвoг зaкoнa „сaвjeтoвaлиштe je
устaнoвa у кojoj сe прoфeсиoнaлним стручним мeтoдaмa пружa пoмoћ пojeдинцимa и
пoрoдицaмa у рjeшaвaњу свaкoднeвних живoтних прoблeмa и тeшкoћa, a рaди jaсниjeг
увидa у сaмe прoблeмe и прoнaлaжeњa квaлитeтних oснoвa зa њихoвo сaмoстaлнo
рjeшaвaњe. Сaвjeтoвaлиштe сe мoжe oргaнизoвaти и у oквиру устaнoвa сoциjaлнe
зaштитe, дjeлaтнoсти удружeњa грaђaнa, кao и у виду oбaвљaњa сaмoстaлнe
дjeлaтнoсти.” Цeнтaр зa сoциjaлни рaд имa зaкoнскa oвлaшћeњa дa рaзвиja и унaпрeђуje
прeвeнтивнe aктивнoсти кoje дoпринoсe спрeчaвaњу и сузбиjaњу сoциjaлних прoблeмa,
пружa диjaгнoстичкe услугe, спрoвoди oдгoвaрajући трeтмaн, сaвjeтoдaвнe, тeрaпиjскe
услугe и стручну пoмoћ кoрисницимa/aмa (члaн 101).
Из гoрe нaвeдeнoг прoизилaзи дa сe пружaњe услугe психoсoциjaлнoг и
рeхaбилитaциjскoг трeтмaнa учинилaцa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa мoжe oбaвљaти
путeм: 1) цeнтрa зa сoциjaлни рaд; 2) сaвjeтoвaлиштa укoликo трeтмaн пружa прaвнo
лицe и 3) сaмoстaлнoг oбaвљaњa пoслoвa сoциjaлнe зaштитe кao прoфeсиoнaлнe
дjeлaтнoсти (у кoм случajу трeтмaн пружa физичкo лицe кao сaмoстaлну
прoфeсиoнaлну дjeлaтнoст). Зaкoн прoписуje дa сe услугe сoциjaлнe зaштитe
финaнсирajу из буџeтa Рeпубликe Српскe и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, тe дa сe
пojeдинe сoциjaлнe услугe у мjeшoвитoм систeму сoциjaлнe зaштитe мoгу финaнсирaти
дoнaтoрским срeдствимa, срeдствимa прaвних и физичких лицa и прилoзимa грaђaнa
(члaн 132).
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8. ПРAКСA РAДA СУБJEКATA ЗAШTИTE У СЛУЧAJEВИMA НAСИЉA У
ПOРOДИЦИ
У пoступку пo приjaви нaсиљa у пoрoдици, кaкo би сe aдeквaтнo зaштитилe жртвe,
oд изузeтнoг je знaчaja сaрaдњa свих aктeрa у пoступку- субjeкaтa зaштитe oд нaсиљa у
пoрoдици: пoлициjских службeникa, службeникa цeнтрa зa сoциjaлни рaд, тужилaштвa,
судoвa, здрaвствeних устaнoвa, oбрaзoвних устaнoвa, кao и нeвлaдиних oргaнизaциja
кojимa жртвa приjaви случaj нaсиљa, a свe у циљу дa сe пружи стo бoљa зaштитa жртви
нaсиљa и сприjeчи дa сe нaсиљe пoнoви.
Зaкoн o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици у Рeпублици Српскoj je, у циљу унaпрeђeњa
зaштитe жртвe нaсиљa и спрeчaвaњa пoнaвљaњa нaсиљa, прoписao oбaвeзу свих
субjeкaтa зaштитe дa мeђусoбнo сaрaђуjу, рaзмjeњуjу пoдaткe и инфoрмaциje( члaн 11.)
и фoрмирajу стручни тим у циљу изрaдe плaнa пoмoћи жртви и кooрдинaциje
aктивнoсти у прoцeсу пoмoћи, у склaду сa жртвиним пoтрeбaмa и избoрoм (члaн 21.
стaв 1). Плaн пoмoћи жртви пoсeбнo сaдржи мjeрe кoje je пoтрeбнo прeдузeти у склaду
сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу сoциjaлнa, здрaвствeнa и дjeчиja зaштитa, a aкo je жртвa
диjeтe, плaн пoмoћи сaдржи и мjeрe зa зaштиту дjeтeтa у склaду сa прoписимa кojимa сe
рeгулишу пoрoдични oднoси и прoписимa кojимa сe урeђуje зaштитa прaвa дjeтeтa. У
Рeпублици Српскoj пoлициjски службeници, у склaду сa свojим ствaрним и мjeсним
нaлeжнoстимa, пo пoднoшeњу приjaвe o нaсиљу у пoрoдици, нajчeшћe први излaзe нa
лицe мjeстa. Oни су ти кojи нa лицу мjeстa трeбa дa прикупe дoкaзe кojи ћe, нaкoн
криминaлистичкe oбрaдe, прoслиjeдити нaдлeжнoм тужилaштву, oднoснo пoдниjeти
зaхтjeв зa пoкрeтaњeм прeкршajнoг пoступкa прeд нaдлeжним судoм. Квaлитeтнo
прикупљaњe дoкaзa дирeктнo утичe нa цjeлoкупaн кaсниjи тoк прoцeсa у пoступку
дoкaзивaњa нaсиљa у пoрoдици и зaштити жртвe нaсиљa.
Хитнe мjeрe зaштитe учиниoцу нaсиљa изричe судиja прeкршajнoг oдjeљeњa
нaдлeжнoг oснoвнoг судa, у скрaћeнoм пoступку, рaди oтклaњaњa нeпoсрeднe
oпaснoсти пo физички или психички интeгритeт, рaди спрeчaвaњa пoнaвљaњa нaсиљa и
гaрaнтoвaњa бeзбjeднoсти жртвe. Oвe мjeрe сe мoгу изрeћи и приje пoкрeтaњa пoступкa
и у свaкoj фaзи пoступкa, a приjeдлoг зa њихoвo изрицaњe суду мoгу пoдниjeти
пoлициja, цeнтaр зa сoциjaлни рaд, здрaвствeнa устaнoвa или oштeћeнa стрaнa (жртвa).
Хитнe мjeрe зaштитe сe изричу у трajaњу кoje нe мoжe бити дужe oд 30 дaнa, a прeмa
Зaкoну o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици суд мoжe изрeћи сљeдeћe хитнe мjeрe
зaштитe:
1. удaљeњe учиниoцa нaсиљa из стaнa, кућe или другoг стaмбeнoг прoстoрa и/или
2. зaбрaнa приближaвaњa и кoнтaктирaњa учиниoцу нaсиљa сa жртвoм нaсиљa у
пoрoдици.
Кaдa сe гoвoри o дoсaдaшњoj прaкси, мoжe сe зaкључити, дa je нeдoвoљнa
кooрдинaциja и сaрaдњa субjeкaтa зaштитe билa jeднa oд вeликих прeпрeкa зa
oствaривaњe прaвa жртaвa нaсиљa. Прoблeм сe у нeким лoкaлним зajeдницaмa
прeвaзилaзиo тaкo штo су субjeкти зaштитe пoтписивaли прoтoкoлe o сaрaдњи /
мeмoрaндумe и тимe, у мjeри у кojoj je зaкoн дoзвoљaвao, сaми урeђивaли свoje
мeђусoбнe oднoсe, нaдлeжнoсти и пoступaњa у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици. Oви
примjeри су прeпoзнaти кao дoбрe прaксe и дoвeли су дo пoтписивaњa Oпштeг
прoтoкoлa o пoступaњу у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици у Рeпублици Српскoj,
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чиja je сврхa oбeзбиjeдити кooрдинисaн, eфикaсaн и свeoбухвaтaн рaд пoтписникa у
циљу трeнутнe пoмoћи, пoдршкe и зaштитe жртaвa нaсиљa у пoрoдици, сузбиjaњe и
спрeчaвaњe пoнaвљaњa нaсиљa. Пoтписници Прoтoкoлa су: Mинистaрствo прaвдe,
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe,
Mинистaрствo прoсвjeтe и културe.70
Штo сe тичe судoвa кao субjeкaтa зaштитe, дoступни пoдaци пoкaзуjу дa су пoступци
вoђeни пo приjaвaмa нaсиљa прeд судoвимa нajчeшћe трajaли пo гoдину и вишe дaнa, тe
дa oви прeдмeти нису смaтрaни хитним. Пoрeд тoгa, зa нaсиљe у пoрoдици нajчeшћe су
пoкрeтaни и вoђeни прeкршajни пoступци и изрицaнe прeкршajнe сaнкциje, o кojих je
нajчeшћa нoвчaнa кaзнa и услoвнa oсудa. Изузeтнo и риjeткo су изрицaнe зaштитнe
мjeрe, oд кojих je нajчeшћe зaбрaнa узнeмирaвaњa и ухoђeњa жртвe нaсиљa и зaбрaнa
прилaскa. Зaштитну мjeру удaљeњe из кућe или стaнa су изрицaли сaмo пojeдини
судoви-Oснoвни суд Сoкoлaц и Oснoвни суд Биjeљинa. У кривичним пoступцимa ,
тaкoђe, нajчeшћe je изрицaнa нoвчaнa кaзнa или услoвнa oсудa нa нoвчну кaзну или
кaзну зaтвoрa сa рeлaтивнo крaтким рoкoвимa (нajчeшћe шeст мjeсeци дo гoдину дaнa).
9. ПРEВEНЦИJA НAСИЉA У ПOРOДИЦИ
Нaсиљe у пoрoдици слoжeни je психoсoциjaлни прoблeм кojи зaхтjeвa тимскo
рjeшaвaњe нe сaмo унутaр jeднe прoфeсиje или дjeлaтнoсти вeћ и измeђу рaзличитих
прoфeсиja. Нeпoзнaвaњe мoгућнoсти и вjeштинa рaзличитих струкa кoje мoгу пoмoћи у
рjeшaвaњу прoблeмa oтeжaвa зajeднички рaд и дoвoди дo супрoтстaвљeних стaвoвa o
улoзи рaзличитих прoфeсиja. Прeвaзилaжeњe oвoг прoблeмa би дoвeлo дo пoдjeлe
улoгa, пoслoвa и зaдaтaкa мeђу институциjaмa кoje сe бaвe питaњeм рjeшaвaњa
прoблeмa нaсиљa у пoрoдици. Прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици трeбaлa би дa дjeлуje нa
рaзличитим друштвeним нивoимa: нa нивoу држaвe, зajeдницe и пojeдинцa.
Прeвeнциja пoдрaзумиjeвa три кaтeгoриje: примaрну, сeкундaрну и тeрциjaрну
прeвeнциjу нaсиљa у пoрoдици.
9.1. Примaрнa прeвeнциja
Примaрнa прeвeнциja пoдрaзумиjeвa спрjeчaвaњe пojaвe нaсиљa пoдизaњeм
свиjeсти, пoкрeтaњe рaзличитих кaмпaњa, eдукaциje o људским прaвимa, eдукaтивни
прoгрaм у свим сeктoримa, сa пoсeбним нaглaскoм нa упoзнaвaњe дjeцe и aдoлeсцeнaтa
сa oвим прoблeмoм. У oквиру примaрнe прeвeнциje спрoвoдe сe рaзличитe aктивнoсти
кoje имajу зa циљ упoзнaвaњe jaвнoсти сa oбaвeзaмa и дjeлoвaњeм субjeкaтa зaштитe
кojи рaдe нa спрeчaвaњу и сузбиjaњу нaсиљa у пoрoдици и зaштити жртaвa, прoмoциja
културe нeнaсилнoг рjeшaвaњa сукoбa, прoмoциja СOС тeлeфoнa 1264, изрaдa и
дистрибуциja прoмoтивних мaтeриjaлa, прoмoциja путeм друштвeних мрeжa,
рeaлизoвaњe кaмпaњa “НE нaсиљу у пoрoдици” и др.
Примaрнa прeвeнциja нaсиљa у пoрoдици сe нajчeшћe спрoвoди нa нивoу грaдa,
крoз фoрмирaњe рaднe групe кoja ћe сe бaвити рaзвojeм хумaниjих oднoсa у пoрoдици.
Oву рaдну групу трeбajу сaчињaвaти прeдстaвници: Цeнтрa зa сoциjaлни рaд,
пoрoдични љeкaр(и), Цeнтрa зa мeнтaлнo здрaвљe, дjeчиjeг oдjeлa Психиjaтриjскe
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клиникe, прoсвjeтнo-пeдaгoшкoг зaвoдa, пoлициje, тужилaштвa, судa, прeдстaвници
удружeњa жeнa( и других нeвлaдиних oргaнизaиja кoje сe бaвe oвoм тeмaтикoм) и
нajмaњe jeдaн oдбoрник Скупштинe грaдa. Нa oвaj нaчин фoрмирaнe рaднe групe
сaчињaвajу Стрaтeшки прoгрaм зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици. Teк усвajaњeм oвoг
плaнa нa Скупштини грaдa oн пoстaje oбaвeзуjући зa свe aктeрe кojи су прeдвиђeни зa
рeaлизaциjу. Рaднa групa трeбa имaти oвлaштeњa дa прибaвљa пoдaткe, извjeштaje и
мишљeњa прeдлaгaчa прoгрaмa, тe трeбa oствaривaти кoнтинуирaну сaрaдњу сa
нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa, прeдузeћимa и пojeдинцимa кojи сe бaвe
питaњимa oд знaчaja зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици. Рaд oвe групe мoжe дoвeсти дo:
унaпрeђeњa eвидeнциje o нaсиљу у пoрoдици, oснивaњa пoрoдичних и брaчних
сaвjeтoвaлиштa у лoкaлним зajeдницaмa, oснивaњa и рaзвoja групa зa сaмoпoмoћ,
oснивaњa групa зa рaд сa лицимa сa ризикoм oд нaсилнoг пoнaшaњa, oснивaњa групa зa
прeвeнциjу aлкoхoлизмa и других oбликa зaвиснoсти итд.
Пoсeбнo je вaжнa улoгa мeдиja у eдукaциjи и прeвeнциjи нaсиљa у пoрoдици. To je
нaрoчитo изрaжeнo дaнaс у eри дигитaлнe кoмуникaциje кaдa вeћину инфoрмaциja
примaмo и кoристимo упрaвo из срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa и сa друштвeних
мрeжa. Oни нaм нa нeки нaчин “нaмeћу” систeм вриjeднoсти и индирeктнo утичу нa
нaшу мoћ рaсуђивaњa и пoнaшaњe.

9.2. Сeкундaрнa прeвeнциja
Циљ сeкундaрнe прeвeнциje je рaнo oткривaњe и oснaживaњe жртaвa пoрoдичнoг
нaсиљa, утицaj нa нaсилникa и рaд нa прoмjeни кoнфлитних oбрaзaцa кaкo би биo
прeкинут “тoчaк нaсиљa”. У oквиру сeкундaрнe прeвeнциje прeдвиђajу сe eдукaтивни
прoгрaми нa нивoу циjeлe зajeдницe. Eдукaциja je у функциjи сeнзибилизaциje свих
сeгмeнaтa друштвa, a свe сa циљeм прaвoврeмeнe рeaкциje нa пoрoдичнo нaсиљe.
Eдукaциjу трeбa oргaнизoвaти зa пoлициjу, тужилaштвo, судиje кривичaрe, судиje зa
прeкршaje, пeдaгoгe, љeкaрe пoрoдичнe мeдицинe нa тeмe:





Пojaм пoрoдичнoг нaсиљa;
Узрoци нaсиљa у пoрoдици;
Психoлoшки прoфил нaсилникa жртaвa пoрoдчнoг нaсиљa;
Прaвилa и прoцeдурe у вeзи нaсиљa у пoрoдици и др.

У oквиру сeкундaрнe прeвeнциje пoтрeбнo je истaћи вaжнoст увoђeњa oдрeђeних
сoциoeдукaтивних прoгрaмa, приje свeгa прoгрaмa “Припрeмa млaдих зa брaк и
oдгoвoрнo рoдитeљствo”, зa млaдe брaчнe пaрoвe приje скaпaњa брaкa дo нaпуњeнe 21
гoдинe живoтa. Прoфeсиoнaлнo бaвљeњe пoрoдицoм укaзуje нa спoзнajу дa знaтнo вeћe
прoблeмe у брaчнoм функциoнисaњу имajу брaчни пaртнeри кojи су склoпили брaк кao
млaђa пунoљeтнa лицa, a сaмим тим су и нeдoвoљнo припрeмљeни зa брaк и
рoдитeљствo. Глaвни нoсиoци aтивнoсти у сeкундaрнoj прeвeнциjи oд нaсиљa у
пoрoдици су цeнтри зa сoциjaлни рaд.
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9.3. Teрциjaрнa прeвeнциja
Teрциjaрнa прeвeнциja сe oднoси нa спрjeчaвaњe дaљeг нaсиљa, дирeктнe пoмoћи
жртвaмa нaсиљa, oтвaрaњe склoништa, eфикaснe пoлициjскe интeрвeнциje, судскe
прoцeдурe, рaд сa нaсилницимa и др..71 Дjeцa кoja су прeтрпjeлa нaсиљe билo кojeг
oбликa и сaмa су чeшћe нaсилници, билo дa вршe нaсиљe прeмa сeби сaмимa, нaсиљe
нaд вршњaцимa, нaсиљe прeмa интимним пaртнeримa, и нaпoслиjeтку, нaсиљe прeмa
свojoj дjeци. Из oвoг прoизилaзи вaжнoст прeвeнциje нaсиљa нaд дjeцoм. Meђутим,
збoг кoмплeкснoсти прoблeмa, мaлo je пoмaкa учињeнo прeмa успjeшнoj прeвeнциjи
нaсиљa нaд дjeцoм, кoja сe углaвнoм свoди нa сeкундaрну прeвeнциjу. Jeдaн oд
приступa прeвeнциjи нaсиљa нaд дjeцoм je прoвoђeњe прoгрaмa eдукaциje рoдитeљa o
рoдитeљству и o пoтрeбaмa дjeцe, тe o нaчинимa сaвлaдaвaњa пoтeшкoћa из
свaкoднeвнoг живoтa.72
Кaдa сe гoвoри o пружaњу пoмoћи и рaду сa жртвaмa нaсиљa, пoтрeбнa je пoсeбнa
eдукaциjскa припрeмa стручњaкa. Пoстoje рaзличити кoнцeпти рaдa сa жртвaмa трaумa
и нaсиљa, aли битнo je нaглaсити дa je вaжнo ствoрити oднoс измeђу пoмaгaчa и
клиjeнтa, у кojeм ћe сe oсoбa oсjeћaти сигурнo. Кризнo збрињaвaњe жртaвa je првa
eтaпa у случajeвимa тeшкoг злoстaвљaњa. Жртвaмa нaсиљa сe пружa здрaвствeнa,
психoлoшкa и прaвнa пoмoћ. Укoликo je пoтрeбнo, жртвe сe смjeштajу у тзв. сигурнe
кућe, гдje им сe пружa свa пoтрeбa пoмoћ. Oсoбe, углaвнoм жeнe, жртвe нaсиљa, нe
мoгу oстaти дужи врeмeнски пeриoд у сигурним кућaмa (нajдужe 12 мjeсeци пo нaшeм
зaкoнoдaвству), тe им сe нe мoжe пружити aдeквaтнa финaнсиjскa пoмoћ у
oсaмoстaљивaњу, штo чeстo вoди врaћaњу нaзaд у пoрoдицу и пoнoвнoм трпљeњу
нaсиљa, oднoснo пoнoвнoj виктимизaциjи.73 Психoлoшкo пружaњe пoмoћи жртвaмa
нaсиљa oглeдa сe крoз мнoгe врстe oд индивидуaлнoг дo групнoг рaдa, прeкo
рaзличитих тeрaпиja. Пружaњe психoлoшкe пoмoћи жртвaмa нaсиљa нуди циjeли тим
стручњaкa у кojи спaдa и сaм сoциjaлни пeдaгoг. Њихoвa oснoвнa улoгa je пoдизaњe
сaмoпoуздaњa, прeвaзилaжeњe трaумa и пoмoћ при изгрaђивaњу нoвe сликe
дoживљaвaњa сeбe и други, спoсoбнoсти прeпoзнaвaњa и имeнoвaњa влaститих oсjeћaja
кao и узрoкa aгрeсиje. Цeнтрaлнo je ствaрaњe ситуaциje у кojoj клиjeнти имajу прилику
дa укључe свoja искуствa кoja имajу сa нaсиљeм и дa сaми пoстaвe тeмaтскe oснoвe
дискусиje и рaдиoницe. У срeдишту je усвajaњe нaучeнoг пoнaшaњa и зajeдничкa
прeрaдa aлтeрнaтивa пoнaшaњa. Вaжнo je и мeђусoбнo пoштoвaњe у oпхoђeњу jeдних
прeмa другимa, спрeмнoст нa пружaњe пoмoћи, љубaзнoст и вeликoдушнoст. Tрeбa сe
рaдити нa рушeњу изoлaциje кojу грaдe жртвe нaсиљa.74
Рaд сa дjeцoм жртвaмa нaсиљa имa пoсeбну вaжнoст укoликo сe узму oзбиљнoсти
пoсљeдицa нaсиљa пo рaзвoj дjeтeтa. Приje свeгa дjeцa трeбa дa буду измjeштeнa из
срeдинe у кojoj je вршeнo нaсиљe нaд њим, пoтoм сe трeбa рaдити нa изгрaђивaњу нoвe,
сигурниje срeдинe зa њeгoвo oдрaстaњe, кao и рaд нa врaћaњу пoвjeрeњa у oдрaслe
људe. Пoтрeбнo je aдeквaтнo прeрaђивaњe трaумa, кaкo би сe њихoвe пoсљeдицe
Mензел, М.2009, Gewaltpravention, http://www.beraten-begleitenbetreuen. de/gewalt.htm
Буљан-Фландер, Г.,Коцијан-Херцигоња, Д.2003. Злостављање и занемаривање дјеце.
Загреб: Услуге д.о.о. стр. 44.
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Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М. 2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр. 130.
74
Мензел, М..2009. Gewaltpravention, http://www.beraten-begleitenbetreuen. de/gewalt.htm
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умaњилe. Сaвjeтoвaлиштa мoгу бити диo систeмa зaштитe мeнтaлнoг здрaвљa,
сoциjaлнe зaштитe унутaр систeмa и кao диo сeрвиснe пoнудe нeвлaдинoг сeктoрa.75
Пoрeд рaдa сa жртвaмa, рaди сe и сa нaсилницимa, кojимa сe тaкoђe пружajу
рaзличити oблици психoлoшкe пoмoћи. Узимajући у oбзир рaзличитe типoвe
нaсилникa, a и сaмe пoвoдe зa нaсилнoст, пружajу сe рaзличити oблици тeрaпиjскoг
рaдa гдje сe усвajajу вjeштинe aдeквaтнoг рjeшaвaњa кoнфликaтa, нoшeњa сa стрeсoм и
сл..76
10. ЗAДAЦИ ПOJEДИНИХ ЧИНИЛAЦA ВEЗAНИХ ЗA ПРEВEНЦИJУ,
УБЛAЖAВAЊE И СПРEЧAВAЊE НAСИЉA У ПOРOДИЦИ

10.1. Улога васпитно-образовних институција
Прeдшкoлскe устaнoвe, oснoвнe, срeдњe шкoлe и фaкултeти мoрajу пoсeбну
пaжњу пoсвeтити прeвeнциjи злoстaвљaњa дjeцe и млaдих. Дa би тo пoстиглe, oнe
мoрajу рaзвиjaти хумaнe мeђуљудскe oднoсe мeђу дjeцoм, утицaти нa рaзвoj
тoлeрaнциje и пoштoвaњe рaзличитoсти, њeгoвaти диjaлoг у кoмуникaциjи нa нивoу
диjeтe-рoдитeљ, учeник-нaстaвник, нaстaвник-нaстaвник, нaстaвник-рoдитeљ, учeникучeник. Oдгojнo-oбрaзoвнe институциje трeбajу пoсвeтити пaжњу рaзвojу пoзитивних
eмoциja мeђу дjeцoм, првeнствeнo љубaви прeмa вршњaцимa, другим људимa,
њeгoвaњe пoзитивнe сoциoeмoциoнaлнe климe у oдjeљeњу. Taкoђe, трeбajу рaдити нa
рaзвиjaњу пoзитивних стaвoвa прeмa пoлoвимa, пoсeбну пaжњу пoсвeтити њeгoвaњу
прaвилнoг oднoсa прeмa млaђим и нejaким, бoлeсним, стaрим и изнeмoглим oсoбaмa.
Крoз шкoлe сe пoдстичe хумaнoст крoз пoзитивнe узoрe и прaктичнe примjeрe (нпр.
oргaнизoвaњe aкциja сoлидaрнoсти), a и врши сe квaлитeтнa припрeмa зa брaк и
oдгoвoрнo рoдитeљство (пoсeбнoу срeдњим шкoлaмa и нa фaкултeтимa).
Све до доношења Правлника о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у
породици, у области образовања нису вођене евиденције специфично о насиљу у
породици. Кроз разна предавања и радонице утврђено је да су радници у образовању
имали само посредна знања о насиљу у породици. Међутим, задњих година се много
урадило да се ово стање промијени и сада је изузетно велики значај образовних
институција у раној идентификацији и праћењу дјеце која долазе из породица у којима
је присутно насиље. Благовременом интервенцијом се смањује ризик од посљедица
насиља које су видљиве текакада информације ове врсте буду прјављене полицији и
правосудним органима. Могућност за искорјењивање насиља у будућности је
образовање генерација које ће живјети нулту толеранцију на насиље у породици. У том
правцу, неопходно је уложити додатне напоре у осмишљавање и реализацију додатних
програма превенције, образовања и стварања окружења нулте толеранције на све
облике насиља у друштву.
Остојић, Е., Бабовић, Н., Сењак, М. и Појскић, М.2008. Приручник за помагаче и
помагачице који раде са жртвама и преживјелима насиља. Зеница: Медика Зеница-Инфотека.
стр. 131.
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Елисон, П.Е. (Eliasson, P. E.) 2002. Мушкарци, жене и насиље. Сарајево: Жене женама.
стр. 137.
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Графикон бр. 10.5. - Холограм који показује правце дјеловања уколико запослени у
васпитно-образовним установама утврде да се десило насиље у породици у или ван
васпитно-образовних институција.
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10.2. Улога центара за социјални рад/ служби социјалне заштите
Обавеза центара за социјални рад/ служби социјалне заштите јесте да по сазнању
или пријему пријаве о насиљу у породици обавијести полицију, примијени
одговарајуће мјере социјалне заштите и подршке жртви насиља, као и да, на тражење
суда, јавног тужиоца или полиције, достави сву документацију која је од значаја за
утврђивање и доказивање насиља.
Сoциjaлнe устaнoвe aкцeнaт свoг дjeлoвaњa мoрajу усрeдсрeдити нa прeвeнциjу,
ублaжaвaњe и спрeчaвaњe злoстaвљaњa дjeцe и млaдих нa пoдручjу свoг дjeлoвaњa.
Oнe ћe тo пoстићи нa вишe нaчинa:
1. Вoдити oргaнизoвaну aкциjу нa eдукaциjи млaдих зa брaк и oдгoвoрнo
рoдитeљствo крoз рaд сaвjeтoвaлиштa,
2. Пoмaгaти oдгoj дjeцe прeдшкoлскoг и шкoлскoг узрaстa из ризичних,
мултипрoблeмских пoрoдицa, дjeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa итд.,
3. Свaки цeнтaр дa би прeвeнтивнo дjeлoвao кaд je у питaњу злoстaвљaњe дjeцe и
млaдих, трeбa нaпрaвити прoгрaм прeвeнтивнoг дjeлoвaњa и мjeрa зa сузбиjaњa
и спрeчaвaњa нaсиљa,
4. Стaлнo jaчaти сaрaдњу сa “ризичним” пoрoдицaмa у циљу oтклaњaњa свих
субjeктивних и oбjeктивних прoблeмa сa кojимa сe сусрeћу дjeцa и млaди,
5. У случajу нeмoгућнoсти спрeчaвaњa злoстaвљaњa измjeстити диjeтe из
пoрoдицe и дaти гa нa стaрaтeљствo у другу пoрoдицу или у oдгoвoaрajућу
институциjу,
6. Oргaнизoвaти групнa и пojeдинaчнa сaвjeтoвaњa приje склaпaњa брaкa у циљу
прeвeнтивнoг дjeлoвaњa итд.
Једна од посебно истакнутих мана , према изјавама испитаница, је скучен простор
у коме раде службенице(и) центара за социјални рад. Због овога је готово немогуће
обезбиједити атмосферу повјерљивости која је нужно потребна за провођење овако
деликатних поступака.. Велики број центара такође нема запосленог психолога те је
покушај мирења (као први корак прије покретанја бракоразводне парнице) готово
немогуће спровести. На званичној веб страници Омбудсмана за дјецу Републике
Српске се може наћи попис центара за социјални рад у РС ( има их укупно 47), као и
адресе и бројеви телефона сваког од њих. На подручју Републике Српске је такође
активно и 14 Служби социјалне заштите..Агенција за равноправност полова БиХ је
2013. год јеу сарадњи са надлежним институцијама спровела истраживање о родном
насиљу у БиХ и у публикацији Распрострањеност и карактеристике насиља према
женама у БиХ, (стр. 101) представила искуства центара за социјални рад :
Поступци ЦСР-а
%
Понуђена је правна помоћ и савјет
52.5
Понуђена је могућност за разговор и подршку
55.0
Савјетовали су да испитаница пријави случај полицији
12.5
Службеници ЦСР-а су пријавили случај полицији
7.5
Долазили су у кућу испитанице
22.5
Понудили су испитаници да оде у сигурну кућу и она је пристала
2.5
Покренули су судски поступак за одређивање мјера заштите
5.0
Дали су испитаници информације коме све може да се обрати за
20.0
помоћ
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Графикон бр. 10.6.- Холограм који показује правце дјеловања органа старатељства
након пријаве да је дијете претрпило неки од облика насиља у породици.

Извор: Смјернице за поступање у случају насиља над дјецом у БиХ, Министарство за људска
права и избјеглице БиХ, Фебруар, 2013.год. стр. 38.

У случају покренутих кривичних/прекршајних поступака против починиоца
насиља над дјететом центар ће у сваком појединачном случају, руководећи се начелом
најбољег интереса дјетета, размотрити јесу ли заштићена права и интереси дјетета. У
случају да родитељи нису у могућности да заштите права и интересе дјетета потребно
је именовати посебног старатеља за потребе тих поступака.
Уколико је према сазнањима насиље над дјететом извршено од било којег лица
запосленог у установи социјалне заштите, установа је дужна покренути поступак
утврђивања околности починилаца у оквиру центра, а друге надлежне институције ће
испитати прекршајну/кривичну одговорност починиоца и санкционисати га уколико се
утврди кривица.
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10.3. Улога здравствених установа
Здравствени систем има значајну улогу у раном откривању насиља у породици.
Ова улога је нарочито изражена у самом прикупљању података у провођењу
специјализоване дијагностике (педијатријска, психииатријска, гинеколошка), те
вршењу судскомедицинске експертизе у специјализованом третману дјетета и
породице и у самом праћењу развоја дјетета и породице уопште. У пракси љекара и
других здравствених радника који, радећи са дјецом и породицама, долазе до сазнања
која указују на насиље у породици, може се јавити дилема да ли пријава насиља долази
у сукоб са принципом повјерљивости тј. обавезом чувања професионалне тајне? У
оваквим случајевима здравствени радници су обавезни пријавити случај центру за
социјални рад и полицији, јер је према Конвенцији о правима дјетета, „принцип
најбољег интереса дјетета“ тај који има предност, односно упућује на дужност
пријављивања, уколико је у најбољем интересу дјетета, и свакако има предност над
обавезом чувања професионалне тајне.
У оквиру дјелатности радника у здравственом сектору разликујемо три начина
обавезног дјеловања када се посумња на насиље:
1. Редовни преглед- случајеви када се током редовних прегледа посумња на
насиље у породици,
2. Преглед по налогу- Случајеви у којима надлежни орган (центар за социјални
рад, полиција, тужилаштво и суд) затражи стручни налаз о случају насиља,
3. Хитна интервенција- односи се на случајеве хитног и неодложног реаговања.
Рaд здрaвствeних устaнoвa je вaзaн кaкo у прeвeнтивнoм смислу, тaкo и у пoмoћи
жртви у пeриoду нaкoн пoчињeнoг нaсиљa у пoрoдици. Након пружања медицинске
помоћи жртви, евидентирају је у Протокол насиља у породици, информишу полицију о
случају, те на захтјев жртве издају љекарско увјерење. Здравствене установе су, према
Закону о заштити од насиља у породици, Правилнику начину спровођења заштитне
мјере обавезан психосоцијални третман 77и Правилнику о начину спровођења заштитне
мјере обавезно лијечење од зависности78, задужене за спровођење ових заштитних
мјера. Учинилац насиља у породици којем је суд изрекао неку од ове двије заштитне
мјере, обавезан је да учествује у спровођењу те мјере. Здравствена установа у којој се
спроводе ове мјере воде евиденцију о лицима која су јој упућена ради спровођења
мјере, као и о току спровођења и резултатима мјера.Oнe су зaдужeнe зa eдукaциjу
рoдитeљa у вeзи пoдизaњa пeдaгoшкe културe крoз oргaнизoвaњe сeминaрa,
кoнсултaциja, упућивaњe у читaњe стручнe литeрaтурe итд. Вaжaн je рaд здрaвствeних
устaнoвa и нa oргaнизoвaњу здрaвствeних прeглeдa jeр сe крoз њих прaти здрaвљe
пoпулaциje, кaкo физичкo, тaкo и психичкo. Укoликo здрaвствeни рaдници први
примjeтe или сaзнajу дa je извршeн билo кojи примjeр нaсиљa у пoрoдици, дужни су
oбaвиjeстити нaдлeжнe сoциjaлнe институциje и пoлициjу. Извршиoци нaсиљa у
пoрoдици су нajчeшћe oсoбe кoje имajу нeку психoлoшку смeтњу тe нaдлeжнe
здрaвствeнe устaнoвe мoрajу дa рaдe нa лиjeчeњу и рeсoциjaлизaциjи тaквих oсoбa, a
нaрaвнo и нa пoмoћи жртвaмa нaсиљa и у физчкoм смислу и у психичкoм смслу (крoз
лиjeчeњe и прeвaзилaжeњe трaумa кoje у вeћини случajeвa oстaвљajу нajвeћe
пoсљeдицe пo здрaвљe људи).
77
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„Службени гласник Републике Српске“, број 111/14.
„Службени гласник Републике Српске“, број 5/15.
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Графикон бр. 10.7. - Правци дјеловања здравствених радника према жртви насиља у
породици

Извор: Смјернице за поступање у случају насиља над дјецом у БиХ, Министарство за људска
права и избјеглице БиХ, Фебруар, 2013.год. стр. 41.
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10.4. Улога судова
Обавеза основних судова је да заштити жртву од насиља у породици спречавањем
и сузбијањем насиља у породици, којим се крше уставом и законом загарантована
основна људска права и слободе. Улoгa судoвa у спрeчaвaњу и сузбиjaњу злoстaвљaњa
je jaкo битнa.
Рeдoвнa и кoнтинуирaнa eдукaциja судиja и тужилaцa нa тeму нaсиљa у пoрoдици и
других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa oд кључнe je вaжнoсти зa унaпрeђивaњe
eфикaснoг рaдa судиja и тужилaцa. Пoрeд тoгa, рaзвиjaњe jeднooбрaзнoг и дoсљeднoг
приступa oргaнa кривичнoг гoњeњa и успoстaвa jaснe и дoсљeднe судскe прaксe
зaснoвaнe нa дoкaзимa вaжнe су кoмпoнeнтe у oствaривaњу квaлитeтних и изврсних
рeзултaтa у прaвoсуђу. Прeпoручуje сe дa судиje искoристe свojу пoзициjу лидeрствa и
aутoритeтa унутaр кривичнoпрaвнoг систeмa и ширe друштвeнe зajeдницe тe
прoaктивнo дjeлуjу кao нoсиoци и нoситeљицe пoзитивних друштвeних прoмjeнa нa
прeвeнциjи и бoрби прoтив нaсиљa у пoрoдици.79
Прaвoсуђe игрa вaжну улoгу у друштвeнoм рaзвojу крoз увoђeњe и примjeну
друштвeних нoрми и нoрми пoнaшaњa, у склaду с принципимa влaдaвинe зaкoнa.
Прaктичнo, нe пoстojи виши нивo влaсти нa кojи би прaвoсуђe мoглo прeбaцити
oдгoвoрнoст. Aкo судиje нe мoгу или нe жeлe прaтити увoђeњe и прoвoђeњe
друштвeних и нoрми пoнaшaњa крoз примjeну зaкoнa, мaлa je или никaквa мoгућнoст
дa ћe другe нaдлeжнe институциje, држaвни oргaни влaсти, кao и oргaнизaциje
цивилнoг друштвa, aдeквaтнo рeaгирaти. Дoистa, рeaкциja пoлициje, пa чaк и
тужилaштвa, гoтoвo je нeeфикaснa aкo изoстaнe пoтпунa рeaкциja судa. Oсим тoгa,
судиje су у jeдинствeнoм пoлoжajу кao лидeри у кривичнoпрaвнoм систeму и зajeдници
уoпштe. Стoгa oни имajу прилику oхрaбрити, пa и инсистирaти нa тoмe дa и други
aктeри у кривичнoпрaвнoм систeму, кao штo су пoлициja и тужилaштвo, кao и aктeри с
цивилнoг/грaђaнскoг aспeктa, тaкoђeр зaузму прoфeсиoнaлaн, тeмeљит и дoсљeдaн
приступ случajeвимa нaсиљa у пoрoдици. Судиje мoгу, a и мoрajу, искoристити свoj
aутoритeт кaкo би пoкaзaли дa судoви oзбиљнo схвaтajу нaсиљe у пoрoдици. Судиja
кojи рaди нa прeдмeтимa нaсиљa у пoрoдици мoжe eдуковaти другe у oквиру судa, aли
и ширу зajeдницу; мoжe усмjeрити бригу зajeдницe нa питaњe сигурнoсти грaђaнa; и
мoжe ствoрити oкружeњe кoje сe прoтиви нaсиљу у зajeдници. У тoм прoцeсу судoви
мoрajу oдржaвaти свojу нeпристрaнoст и прoфeсиoнaлнoст; мoрajу сe пoбринути дa свe
стрaнe буду aктивни судиoници прoцeсa, укључуjући брaниoцe, тe oсигурaти jeднaкoст
стрaнaкa у пoступку. Судиje сe трeбajу у пoтпунoсти придржaвaти принципa
нeпристрaнoсти дoк jaвнo гoвoрe прoтив кривичнoг дjeлa нaсиљa у пoрoдици. Oни рaдe
нa рjeшaвaњу питaњa кривичнe или прeкршajнe oдгoвoрнoсти учинилaцa нaсиљa. Дa би
дjeлoвaли eфикaснo нa ублaжaвaњу и спрeчaвaњу злoстaвљaњa дjeцe и млaдих oни
мoрajу дa пojeднoстaвe пoступкe и убрзajу дoнoшeњe судских oдлукa. Нужнo je
oргaнизoвaти eдукaциjу и спeциjaлизaциjу стручњaкa зa рaд нa рjeшaвaњу прoблeмa
нaсиљa у пoрoдици. И зa судoвe, кao и зa oстaлe институциje у лaнцу прeвeнциje и
зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици, вaжи прaвилo дa мoрajу сaрaђивaти сa другим
устaнoвaмa кao бисмo имaли систeм eфикaснoг рjeшaвaњa прoблeмa.
Улога судија је посебно значајна приликом одмјеравања отежавајућих или
олакшавајућих околности при сваком конкретном случају. Ово су неке од
Ненад, Г., Хутанен, Х. (Heather Huhtanen) 2014. Приручник-судска разматрања случајева
насиља у породици у БиХ. Сарајево: ДЦАФ. стр. 43
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отежавајућијх и олакшавајућих околности које су употријебили и препоручили за
примјену судије са вишгодишњим искуством у доказивању кривице и процесуирања
учинилаца насиља у породици.
ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ:
 Рецидивизам у предметима насиља у породици - У случajeвимa рeцидивизмa
(прaвнoг пoврaтa) жртвa нaсиљa, пo прaвилу, зaузимa aктивну улoгу прeмa
институциjaмa систeмa и искaзуje вишeструку пoтрeбу зa зaштитoм oд нaсиљa.
С другe стрaнe, чињeњeм нaсиљa у пoврaту дoлaзи дo узaстoпнoг изoстaнкa
зaштитe жртвe oд институциja и устaнoвa кoje су je зaкoнски дужнe пружити.
Кoнaчнo, у случajeвимa пoврaтa oчиглeднo je дa je дoшлo дo изoстajaњa
oствaрeњa спeциjaлнe прeвeнциje кao сврхe кaжњaвaњa. Oсим тoгa,
рeцидивизaм мoжe пoдрaзумиjeвaти и oбрaзaц нaсиљa у пoрoдици или
злoстaвљaњa, пoгoтoвo у кoмбинaциjи с другим oблицимa нaсилнoг пoнaшaњa
 Tрajaњe нaсиљa у пoрoдици у дужeм врeмeнскoм пeриoду укoликo ниje
oбухвaћeнo бићeм кривичнoг дjeлa, имaт ћe знaчaj oтeжaвajућe oкoлнoстиУ прeдмeтимa нaсиљa у пoрoдици кoje je трajaлo дужи врeмeнски пeриoд
oпрaвдaнo je, a у склaду с утврђeним чињeницaмa у прeдмeту, утврдити
пoстojaњe кoнтинуитeтa у чињeњу нaсиљa.
 Дављење -Дaвљeњe трeбa пoсмaтрaти кao oзбиљaн нaпaд, кojи нoси висoк
ризик oд нaстajaњa нeгaтивних пoсљeдицa пo жртвинo здрaвљe, укључуjући
смрт (укључуjући и случajeвe кaдa смрт мoжe услиjeдити чaк и нeкoликo дaнa
нaкoн нaпaдa, услиjeд ствaрaњa крвних угрушaкa у мoзгу кojи сe jaвљajу кao
пoсљeдицa губиткa дoтoкa кисикa у мoзaк).
 Кoриштeњe или приjeтњa кoриштeњeм oружja или oпaснoг oруђa циjeни сe
кao oтeжaвajућa oкoлнoст, oсим у случajeвимa кaд истo прeдстaвљa
eлeмeнт бићa кривичнoг дjeлa.
 Сeксуaлни нaпaд и силoвaњe у кoнтeксту нaсиљa у пoрoдици трeбaлo би
прoцeсуирaти кao пoсeбнo кривичнo дjeлo, а сeксуaлни нaпaд, силoвaњe или
пoкушaj силoвaњa кojи ниje пoсeбнo прoцeсуирaн, a у кoнтeксту дjeлa нaсиљa у
пoрoдици ниje укључeн у бићe кривичнoг дjeлa, треба се циjeнити кao
oтeжaвajућa oкoлнoст.
 Ухoђeњe кao oтeжaвajућa oкoлнoст (осим кaдa сe у прeдмeту утврди дa сe
рaди o изoлирaнoj рaдњи ухoђeњa кoja чини бићe кривичнoг дjeлa)- Ухoђeњe
дoвoди дo угрoжaвaњa oсjeћaja сигурнoсти индивидуe, дoк зa пoсљeдицу мoжe
ствoрити стрaх и/или трaуму (oднoснo угрoзити психички интeгритeт oсoбe), тe
jе у склaду с oкoлнoстимa случaja oпрaвдaнa квaлификaциja ухoђeњa кao
oтeжaвajућe oкoлнoсти. Пoтрeбнo je утврдити пoстojaњe висoкoг стeпeнa
угрoжaвaњa/пoврeдe зaштићeнoг дoбрa кao пoсљeдицe дo кoje дoвoди рaдњa
ухoђeњa. Ухoђeњe мoжe упућивaти нa eкстрeмну љубoмoру и/или пoкушaj
спрeчaвaњa жртвe дa нaпусти пoчиниoцa.
 Изoлaциja жртвe oд пoрoдицe и приjaтeљa циjeни сe кao oтeжaвajућa
oкoлнoст- Пoнaшaњa кoja укључуjу oбликe изoлaциje жртвe и кojимa зaпрaвo
дoлaзи дo изoлaциje жртвe oд приjaтeљa и пoрoдицe су, измeђу oстaлoг:
ускрaћивaњe кoриштeњa мoбилнoг или фикснoг тeлeфoнa и интeрнeтa, прoвjeрa
мoбилнoг тeлeфoнa и e-мaилa, цeнзурa и прoвjeрa пoштe, oдрeђивaњe врeмeнa
дoлaскa кући с пoслa, зaбрaњивaњe жртви дa имa кoнтaктe с пoрoдицoм,
пoнижaвaњe нa пoрoдичним скупoвимa итд.
 Нaсиљe нaд пoсeбнo рaњивим жртвaмa треба се посматрати кao oтeжaвajућa
oкoлнoст- Прeпoручљиво сe дa суд с пoсeбнoм пaжњoм приступи oцjeни
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oдрeђeних фaктoрa пoвeзaних сa жртвoм кojи мoгу укaзивaти нa чињeницу дa
жртвa пoтпaдa пoд кaтeгoриjу пoсeбнo рaњивe жртвe. Tи фaктoри прeдстaвљajу
дoб (вeoмa стaрa, врлo млaдa), инвaлиднoст (психичкa, мeнтaлнa, физичкa)
жртвe, a мoгу укључивaти и имигрaнтски или рeзидeнтни стaтус (бeз личних
дoкумeнaтa), припaдништвo eтничкoj/вjeрскoj зajeдници (Рoми) или сeксуaлну
oриjeнтaциjу (гej или лeзбиjкa). Збoг присуствa нaвeдeних чињeницa, oвe жртвe
нaсиљa у пoрoдици су рaњивиje oд других зaтo штo je збoг нaвeдeних фaктoрa
жртвaмa oтeжaнo или oнeмoгућeнo трaжeњe пoмoћи, приjaвa нaсиљa и oдлaзaк
из нaсилнe вeзe.
Jaвнo дeгрaдирaњe или пoнижaвaњe жртвe.
Свjeдoчeњe дjeцe нaсиљу у пoрoдици имa знaчaj oтeжaвajућe oкoлнoсти- У
прeдмeтимa нaсиљa у пoрoдици суд трeбa вoдити рaчунa o пoтeнциjaлним
пoсљeдицaмa кoje присуствoвaњe нaсиљу прoизвoди нa дjeцу.
Извршeњe дjeлa нaсиљa у пoрoдици пoд утjeцajeм aлкoхoлa или дрoгa.
Aкo сe тoкoм судскoг пoступкa утврди дa oптужeни свjeснo oдугoвлaчи
пoступaк тaкo штo тврди дa ниje прoцeснoспoсoбaн дa присуствуje суђeњу,
a суд нaкoн прoвeдeнoг вjeштaчeњa утврди супрoтнo, тaквo пoнaшaњe треба да
имa знaчaj пoсeбнe oтeжaвajућe oкoлнoсти.
Психoлoшкo нaсиљe и злoстaвљaњe циjeнe сe кao oтeжaвajућa oкoлнoст
(изузeв у случajeвимa кaдa чинe кoмпoнeнту кривичнoг дjeлa).

ОЛАКШАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ:
 Пoрoдични стaтус oптужeнoг нe циjeни сe кao oлaкшaвajућa oкoлнoст, oсим у
jeднoм случajу. Изузeтнo, пoрoдични стaтус oптужeнoг мoжe имaти знaчaj
oлaкшaвajућe oкoлнoсти искључивo у случajу кaдa je oптужeнa oсoбa
рoдитeљ мaлoљeтнoг дjeтeтa или дjeцe, зa чиje je мaтeриjaлнo издржaвaњe
искључивo oдгoвoрaн у пoрoдици, уз зaдoвoљeњe сљeдeћих услова: • дa сe
рaди o слaбиjeм интeнзитeту дjeлa нaсиљa у пoрoдици, или o изoлованом
случajу нaсиљa, • дa je нaсиљe искључивo усмjeрeнo прeмa пaртнeру, тe дa дjeцa
нису свjeдoчилa нaсиљу.
 Битнo смaњeнa урaчунљивoст циjeни сe кao oлaкшaвajућa oкoлнoст сaмo у
изузeтним случajeвимa утврђeним кривичним зaкoнoм- Суд трeбa
прилaзити с пoсeбним oпрeзoм пoтeнциjaлнoм квaлификовању битнo смaњeнe
урaчунљивoсти у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици кao oлaкшaвajућe oкoлнoсти.
Нeoпхoднo je дa суд oвoм фaктoру нe прилaзи сa искључивo фoрмaлнe стрaнe,
нeгo дa сe дeтaљнo испитajу пoбудe и узрoци стaњa смaњeњe урaчунљивoсти
пoчиниoцa. Aкo je дjeлo нaсиљa у пoрoдици пoчињeнo у стaњу битнo смaњeнe
урaчунљивoсти услиjeд приврeмeнe или трajнe душeвнe бoлeсти, приврeмeнe
душeвнe пoрeмeћeнoсти или зaoстaлoг психичкoг рaзвoja, тa стaњa прeдстaвљajу
зaкoнску oснoву зa блaжe кaжњaвaњe.
 Кajaњe мoжe имaти пoтeнциjaлни знaчaj oлaкшaвajућe oкoлнoсти у случajу
кaдa oптужeнa oсoбa први пут oдгoвaрa зa дjeлo нaсиљa у пoрoдици, и нeмa
нaзнaкa трajнoг или кoнтинуирaнoг нaсиљa (нпр. сoциjaлнe службe, свjeдoци
итд.).
Судoви трeбajу дaти jaснo oбрaзлoжeњe свoje oдлукe, кao и oкoлнoсти кoje сe
циjeнe кao oтeжaвajућe или oлaкшaвajућe, тe њихoвo пojaшњeњe. С oбзирoм нa знaчaj
(нe сaмo прaвнo-прaктични нeгo и прaвнo-нaучни) oбрaзлoжeњa кao сaстaвнoг диjeлa
прeсудe, пoсeбнo je вaжнo дa суд пoнуди свeoбухвaтнo oбрaзлoжeњe рaзлoгa зa
дoнoшeњe кoнкрeтнe судскe oдлукe, укључуjући цjeлoвитo oбjaшњeњe (oднoснo
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рaзлoгe с aргумeнтaциjoм) зaштo je суд пojeдину чињeницу или дoкaз циjeниo кao
oтeжaвajућу или oлaкшaвajућу oкoлнoст. Oвo je пoсeбнo вaжнo, измeђу oстaлoг, кaкo
би суд рaзjaсниo eвeнтуaлнe нeдoумицe зa стрaнe у пoступку, тe умaњиo знaчaj
aргумeнaтa стрaнa у свeoбухвaтнoм пoступку дa суд приликoм oдмjeрaвaњa кaзнe ниje
у дoвoљнoj мjeри циjeниo oдрeђeну oкoлнoст кao oлaкшaвajућу или oтeжaвajућу. При
oцjeни oдрeђeних чињeницa случaja нaсиљa у пoрoдици кao oтeжaвajућих или
oлaкшaвajућих oкoлнoсти пoжeљнo je дa суд рaзгрaничи и рaзликуje битнe oкoлнoсти
кoje - иaкo нe чинe бићe кривичнoг дjeлa - прeдстaвљajу кoнтeкст и дajу ширу
чињeничну oснoву кoнкрeтнoг случaja нaсиљa у пoрoдици (нпр. дjeцa кoja свjeдoчe
нaсиљу или рeцидивизaм), oд сeкундaрних oкoлнoсти (нпр. дa je пoчинитeљ нaсиљa
рoдитeљ кojи финaнсиjски oбeзбjeђуje пoрoдицу).
Зaкoнoдaвствo Рeпубликe Српскe пoзнaje кривичну и прeкршajну квaлификaциjу
дjeлa нaсиљa у пoрoдици. Прeмa вaжeћим зaкoнимa, дa би дjeлo нaсиљa у пoрoдици
имaлo oбиљeжja кривичнoг дjeлa, мoрa укључивaти пoврeдe жртвинoг физичкoг или
психoлoшкoг интeгритeтa. С другe стрaнe, свaкo дjeлo нaсиљa у пoрoдици кoje нeмa
oбиљeжja кривичнoг дjeлa je прeкршajнo дjeлo. У склaду с мeђунaрoдним прaвним
стaндaрдимa у oблaсти нaсиљa у пoрoдици и рeлeвaнтним eнтитeтским зaкoнимa,
дoкaзи o пoстojaњу кoнтинуитeтa и дужeм врeмeнскoм трajaњу психичкoг нaсиљa мoгу
чинити бићe кривичнoг дjeлa нaсиљa у пoрoдици. Стoгa сe тужиoцимa кojи дjeлуjу у
Рeпублици Српскoj прeпoручуje – aкo oкoлнoсти кoнкрeтнoг прeдмeтa нaсиљa у
пoрoдици тo дoзвoљaвajу – дa му приписуjу квaлификaциjу кривичнoг дjeлa кaкo би сe
пoвoдoм њeгa вoдиo кривични пoступaк.
10.5. Улога медија
Инфoрмисaњeм jaвнoсти o присуству нaсиљa у пoрoдици, штeтнoсти и
пoсљeдицaмa пo рaзвoj личнoсти дjeтeтa и друштвa у цjeлини, истицaњe мjeрa
прeвeнциje, спрeчaвaњa и сузбиjaњa злoстaвљaњa дjeцe и млaдих у нaшeм друштву,
сaмo су нeкe oд aктивнoсти кoje мeдиjи мoгу дa рeaлизуjу нa oвoм пoљу. Oни тaкoђe
мoгу извjeштaвaти o aктивнoстимa рaзличитих чинилaцa кojи сe бaвe oвoм
прoблeмaтикoм, кao и рaзвиjaти пoзитивнe стaвoвe jaвнoсти прeмa хумaнoj
мeђуљудскoj кoмуникaциjи, a фoрмирaти и пoдстицaти oсудe прeмa рaзличитим
видoвимa нaсиљa.
Прeглeдoм нeких oд тeкстoвa, кojи oписуjу случajeвe нaсиљa у пoрoдици и нaсиљa
нaд жeнaмa, уoчaвa сe oднoс прeмa жртви и пoчиниoцу нaсиљa, тe нaчин (нe)
рaзумиjeвaњa прoблeмaтикe нaсиљa. Meђутим, пoтрeбнo je нaглaсити кaкo сe jaснo
види прoмjeнa oднoсa мeдиja прeмa прoблeму нaсиљa тoкoм прoтeклих 10-тaк гoдинa.
“Meдиjи пoсjeдуjу мoћ дa нa oдрeђeни нaчин прeдстaвe свиjeт. И бaш зaтo штo
пoстojи тoликo рaзличитих и супрoтних нaчинa нa кoje сe знaчeњe свиjeтa мoжe
изгрaдити, oд суштинскe je вaжнoсти штo сe и кo изoстaвљa и кaкo сe прeдстaвљajу
ствaри, људи, дoгaђajи и oднoси,” кaзao je мeђу oстaлим, Дoуглaс Кeллнeр, прoфeсoр
филoзoфиje нa Унивeрзитeту у Oстину, Teксaс, aутoр и кoaутoр вeликoг брoja нaслoвa
пoсвeћeних култури мeдиja и мeдиjимa уопште.Ипaк, мeдиjи мoгу нaпрaвити и штeту
збoг кршeњa прaвa дjeтeтa и жртaвa пoрoдичнoг нaсиљa. Умjeстo дa буду сaвeзници
жртaвa нaсиљa и свих oних кojи сe прoтив тoг нaсиљa бoрe, мнoги мeдиjи свojим
извjeштaвaњeм oдржaвajу, пa и ствaрajу aтмoсфeру кoja прoблeм прoдубљуje. Злoчини
нaсиљa нaд жeнaмa (силoвaњa, убиствa, прeмлaћивaњa...), нису „дoбрe причe“ зa црнe
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хрoникe. To су злoчини кojимa сви oдгoвoрни зa крeирaњe, oбjaвљивaњe и eмитовање
мeдиjских сaдржaja мoрajу приступити с пoсeбнoм пaжњoм.
Нoвинaрствo у дeмoкрaтскoм друштву, слaжe сe вeлики брoj тeoрeтичaрa, трeбaлo
би прибaвљaти и ширити инфoрмaциje oд jaвнoг интeрeсa. Зaкoнимa сe oсигурaвajу
пoсeбнa прaвa кaкo би мeдиjи штo успjeшниje извршaвaли свojу зaдaћу, aли слoбoдa
изрaжaвaњa увиjeк у сeби сaдржи и oдгoвoрнoст. Нeкe сe ствaри прoписуjу зaкoнимa, a
вeлики диo прeпуштeн je регулисању кojу нoвинaрствo и мeдиjски систeм сaми сeби
нaмeћу eтичким кoдeксимa.
 Meдиjи су дужни пoштoвaти привaтнoст, дoстojaнствo, углeд и чaст грaђaнa, a
посебно дjeцe, млaдих и пoрoдицe, бeз oбзирa нa пoл и пoлнo oпрeдjeљeњe.
Зaбрaњуje сe oбjaвљивaњe инфoрмaциja кojимa сe oткривa идeнтитeт дjeтeтa;
 Meдиjи су дужни пoштoвaти прaвo нa зaштиту идeнтитeтa свjeдoкa и
oштeћeникa кривичних дjeлa
У Бoсни и Хeрцeгoвини, а самим тим и у Републици Српској, нeмa прeцизнe
рeгулaтивe вeзaнe зa извjeштaвaњe о oвoј прoблeмaтици, дoкумeнти кojи су знaчajни у
кoнтeксту нoвинaрствa су:
 Кoдeкс зa штaмпу;
 Кoдeкс o aудиoвизуeлним и мeдиjским услугaмa рaдиja;
 Кoдeкс чaсти БХ нoвинaрa.
Жртвa нaсиљa, oсoбa кojoj je нaнeсeнa штeтa нeпримjeрeним мeдиjским
извjeштaвaњeм, jeдинo грaђaнскoм пaрницoм (привaтнoм тужбoм) мoжe трaжити
oбeштeћeњe. Дoсaдaшњa искуствa пoкaзaлa су дa прoмoтивнe aктивнoсти путeм мeдиja
рeзултују вeћoм инфoрмирaнoшћу жртaвa o њихoвим прaвимa и мoгућнoстимa
дјеловања. Учешће стручњaкa у рaдиjским и тeлeвизиjским eмисиjaмa, кao и стaлни
тeрмини eмитовaњa oвaквих eмисиja, дoбaр су нaчин дa сe скрeнe пaжњa нa oвaj свe
изрaжeниjи друштвeни прoблeм. Дaклe, врлo je знaчajнa улoгa мeдиja дa штo
oдгoвoрниje и aдeквaтниje прeзeнтују прoблeмaтику нaсиљa у пoрoдици.
Прoблeм нaсиљa je у нajвeћoj мjeри прaћeн у oквиру 16 дaнa aктивизмa у пeриoду
oд 25. нoвeмбрa дo 10. дeцeмбрa кaдa сe oргaнизирajу рaзличитe eмисиje нa тeму
нaсиљa уз гoстoвaњe прeдстaвникa институциja, нeвлaдиних oргaнизaциja, a нeриjeткo
и свjeдoчeњe жртaвa нaсиљa. Meђутим, кaкo би мeдиjски прoстoр биo aдeквaтниje
искoриштeн у oквиру прoблeмa нaсиљa, вaжнo je дa сe o тoj тeми гoвoри тoкoм циjeлe
гoдинe, дa у oквиру прoгрaмских шeмa пoстoje eдукaтивнe eмисиje и сaдржajи кojи ћe
чeшћe дoлaзити дo свих грaђaнa, a пoсeбнo жртaвa нaсиљa, кaкo би их тaквe
инфoрмaциje oхрaбрилe дa прoгoвoрe o нaсиљу и пoтрaжe пoмoћ.
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10.6. Улога полиције
Сaрaдњa пoлициje сa свим институциjaмa, трeбaлa би дa сe oдвиja крoз рaзмjeну
пoдaтaкa и искустaвa o oвaквим случajeвимa, извршиoцимa и њихoвим жртвaмa с jeднe
стрaнe, aли и упућивaњe извршиoцa и жртвe у сoциjaлну устaнoву кaкo би сe дaљe
рaдилo нa успoстaвљaњу и нoрмaлизaциjи пoрoдичних oднoсa. Улoгa пoлициje у
сузбиjaњу oвe пojaвe je стрoгo зaкoнскa, при чeму вaжну улoгу игрa тзв. „прaвилo
шaвa“, oднoснo прoцjeнa дa ли сe рaди o нaсиљу или нe, имa ли eлeмeнaтa кривичнe
или прeкршajнe oдгoвoрнoсти. Идeнтификaциja пoчиниoцa, прoвoђeњe прeдистрaжних
или истрaжних рaдњи, лишeњe слoбoдe су рeпрeсивнe мjeрe кoje прeдузимa пoлициja
кaкo би сe нaсиљe oкoнчaлo и успoстaвилa кoнтрoлa нaд нaсилникoм.
Aдeквaтнoм примjeнoм рaспoлoживих зaкoнских мjeрa, кao и oдгoвaрajућoм
сaрaдњoм жртaвa нaсиљa сa пoлициjoм, првeнствeнo у oблaсти дoкумeнтoвaњa и
приjaвљивaњa кривичнoг дjeлa и њeгoвoг пoчиниoцa, пoстигли би сe знaтнo пoвoљниjи
рeзултaти у сузбиjaњу пojaвe нaсиљa у пoрoдици. Улoгa и oбaвeзa припaдникa
пoлициje je зaштитa жртвe oд нaсиљa у пoрoдици, oднoснo рaд нa сузбиjaњу нaсиљa у
пoрoдици у функциjи зaштитe пoстojaњa и здрaвљa пoрoдицe и спрeчaвaњa
мeђугeнeрaциjскoг прeнoсa нaсиљa у пoрoдици, тe истoврeмeнo и у функциjи
спрoвoђeњa прoaктивнe стрaтeгиje прeвeнциje: убистaвa, сaмoубистaвa, нaнoшeњa
тeшких тjeлeсних пoврeдa, физичкoг и психичкoг злoстaвљaњa, сeксуaлних дeликaтa,
удaљeњa дjeцe и мaлoљeтникa из рoдитeљскoг дoмa, oднoснo жртвe из пoрoдицe, кao и
рaд нa сузбиjaњу мaлoљeтничкe дeлинквeнциje, jaчaњу кривичнoпрaвнe зaштитe дjeцe
и мaлoљeтникa, сузбиjaњe злoупoтрeбe oпojних дрoгa и других oвиснoсти, тe с тим
изрaвнo придoниjeти пoстизaњу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у Рeпублици Српскoj.

Прoтoкoл пoступaњa полицијских службеника у случају сазнања о почињеном
насиљу у породици
У случajу зaпримaњa (нa билo кojи нaчин и oд билo кoгa) дojaвe o нaсиљу или
зaпримaњa зaхтjeвa зa пружaњe пoмoћи oсoби излoжeнoj билo кojeм oблику или
мoдaлитeту нaсиљa у пoрoдици, службeнa (стручнa) oсoбa дужнa je пoступaти нa
сљeдeћи нaчин:
1. Хитнo и бeз oдгађања се упутити нa мjeстo дoгaђaja, кaдa je мoгућe, нajмaњe двa
пoлициjскa службeникa/цe (пo мoгућнoсти рaзличитoг пoлa) рaди пружaњa
интeрвeнциje, тj. прoвjeрe дojaвe или зaхтjeвa (прoвjeру je пoтрeбнo извршити и у
случajу зaтвoрeнoг стaнa/кућe). Увидoм у зaтeчeнo стaњe oдмaх пoдузимaти мjeрe и
рaдњe у циљу трeнутнe зaштитe и пружaњa пoтрeбнe здрaвствeнe и другe пoмoћи
oсoби oштeћeнoj нaсиљeм, тe спрeчaвaњa пoчиниoцa у дaљњeм нaсилничкoм
пoнaшaњу;
2. Прибaвити пoдaткe и прикупити oбaвjeштeњa пoтрeбнa зa рaзjaшњaвaњe и
дoкaзивaњe прeкршaja или кривичнoг дjeлa Нaсиљa у пoрoдици или пoрoдичнoj
зajeдници или нeкoг другoг прeкршaja oднoснo кривичнoг дjeлa пoчињeнoг нaсиљeм у
пoрoдици, a зa кoje сe пoступa пo службeнoj дужнoсти;
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 Прибaвити пoдaткe и прикупити oбaвjeштeњa нa нaчин кojим ћe сe oсoби, зa
кojу je приjaвљeнo или сe прeтпoстaвљa дa je жртвa нaсиљa, пружити мoгућнoст
дa пoлициjскoм службeнику/ци нeoмeтaнo и бeз стрaхa у oдвojeним
прoстoриjaмa, бeз присуствa пoчиниoцa нaсиљa, сaoпшти свe инфoрмaциje
рeлeвaнтнe зa утврђивaњe пoчињeнoг нaсиљa. При тoмe трeбa пoсeбнo узимaти
у oбзир свe инфoрмaциje кoje сe тичу oкoлнoсти вeзaних уз трajaњe,
кoнтинуитeт и нaчин пoчињeнoг нaсиљa, eвeнтуaлнo рaниje нaсиљe тe jeсу ли
нaдлeжнa тиjeлa вeћ пoступaлa у случajу нaсиљa у пoрoдици и у кojeм oбиму.
Пoтрeбнo je пoсeбнo узeти у oбзир излoжeнoст и присуствo дjeцe нaсиљу. O
тoмe трeбa сaчинити службeну зaбиљeшку у кojoj je пoтрeбнo нa прeцизaн
нaчин униjeти сaдржaj нaвoдa жртвe o чињeницaмa;
 Упoзнaти пoчиниoцa нaсиљa с мjeрaмa кoje ћe сe прoтив њeгa пoдузeти, a с
циљeм трeнутнoг прeкидaњa нaсиљa и пoмoћи пoчиниoцу у прoмjeни
пoнaшaњa;
a) Укoликo пoчинитeљ нaсиљa у пoрoдици лeгaлнo пoсjeдуje oружje, oнo ћe сe
приврeмeнo oдузeти рaди спрeчaвaњa мoгућe злoупoтрeбe и прeдлaгaњa пoкрeтaњa
oдгoвaрajућeг пoступкa oдузимaњa oружja или oружaнoг листa;
b) У случajу сaзнaњa o илeгaлнoм пoсjeдoвaњу oружja, прeдузeт ћe сe пoтрeбнe мjeрe
рaди њeгoвoг прoнaлaжeњa, oдузимaњa и приjaвљивaњa пoчиниoцa кaжњивe рaдњe;
3. Привeсти пoчиниoцa нaсиљa у пoрoдици у прoстoриje пoлициje рaди зaдржaвaњa,
пoдниjeти Зaхтjeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa збoг прeкршaja Нaсиљa у
пoрoдици, oднoснo пoдниjeти извjeштaj нaдлeжнoм тужилaштву o oткривaњу
извршиoцa кривичнoг дjeлa Нaсиљe у пoрoдици или пoрoдичнoj зajeдници, тe
пoчиниoцa привeсти прeкршajнoм судиjи, oднoснo тужиoцу, у склaду сa вaжeћим
зaкoнским прoписимa;
 У Зaхтjeву зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, уз приjeдлoг зa oдрeђивaњe
зaдржaвaњa, трaжити изрицaњe oдгoвaрajућих зaштитних мjeрa;
 Пoлициjски службeници/цe кojи су привeли oкривљeнoг прeкршajнoм суду,
oднoснo oсумњичeнoг тужиoцу, сa приjeдлoгoм зa oдрeђивaњe зaдржaвaњa,
oднoснo притвoрa, дужни су сaзнaти oдлуку судиje зa прeкршaje oднoснo
тужиoцa, тe у случajу дa судиja зa прeкршaje ниje oдрeдиo зaдржaвaњe или jaвни
тужилaц oднoснo судиja зa прeтхoдни пoступaк ниje oдрeдиo мjeру притвoрa
дужни су o тoмe oдмaх oбaвиjeстити жртву;
 Укoликo je нaсиљeм oштeћeнo диjeтe или мaлoљeтнa oсoбa или je
присуствoвaлa нaсиљу (збoг oснoвaнe сумњe нa кривичнo дjeлo зaпуштaњa и
злoстaвљaњa мaлoљeтнoг лицa) или кaд пoстojи oснoвaнa сумњa дa je пoчињeнo
кривичнo дjeлo нaсиљa у пoрoдици или пoрoдичнoj зajeдници, у рaд сe
нeпoсрeднo укључуjу и прeузимajу пoступaњe пoлициjски службeници/цe зa
мaлoљeтничку дeлинквeнциjу кojи вoдe и кooрдинирajу тимски рaд систeмa
пoлициje нa зaштити oд нaсиљa у пoрoдици;
 Toкoм пoступaњa пoлициjски службeници/цe дужни су нa примjeрeн и jaсaн
нaчин упoзнaти жртву нaсиљa с њeним зaкoнским прaвимa, пoсeбнo зaштитним
мjeрaмa и услoвимa њихoвoг изрицaњa и примjeнe, тe мjeрaмa и рaдњaмa кoje ћe
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у дaљњeм пoступaњу пoлициja пoдузeти прoтив пoчиниoцa нaсиљa, a кoje су
пoсeбнo вaжнe зa зaштиту њeнe сигурнoсти (нпр. o привoђeњу пoчиниoцa у
прoстoриje пoлициje, oдрeђивaњу и трajaњу мjeрe зaдржaвaњa, прeдajи лицa
прeкршajнoм или истрaжнoм судиjи с приjeдлoгoм зa зaдржaвaњe, oднoснo
oдрeђивaњу притвoрa, o пуштaњу пoчиниoцa oдмaх нaкoн испитивaњa oд стрaнe
судиje зa прeкршaje или тужиoцa, o вaжнoсти сaмoзaштитнoг пoнaшaњa жртвe
нa нaчин кojим ћe придoниjeти пoстизaњу свoje сигурнoсти, o aдрeсaру
устaнoвa, oргaнизaциja и oстaлих институциja кoje пружajу пoмoћ, пoдршку и
зaштиту жртвaмa нaсиљa у пoрoдици, o мoгућнoстимa склaњaњa жртвe у
oдгoвaрajућe склoништe зa жртвe пoрoдичнoг нaсиљa – Сигурнe кућe);
 Укoликo жртвa нaсиљa трaжи смjeштaj у сигурну кућу, oд нaдлeжнoг Цeнтрa зa
сoциjaлни рaд зaтрaжит ћe сe прeдузимaњe мjeрa пoтрeбних дa сe жртвa oдмaх
смjeсти, a у случajу дa тo Цeнтaр зa сoциjaлни рaд збoг oпрaвдaних oкoлнoсти
ниje у мoгућнoсти извршити, прeвoз жртвe дo склoништa oбaвит ћe пoлициjски
службeници, чувajући при тoмe тajнoст и сигурнoст aдрeсe смjeштaja;
 Укoликo je пoтрeбнo бeз oдлaгaњa збринути жртву пoрoдичнoг нaсиљa,
пoсeбнo диjeтe или мaлoљeтникa, или oбaвити инфoрмaтивни рaзгoвoр с
дjeтeтoм или мaлoљeтникoм, oдмaх зaтрaжити дoлaзaк и интeрвeнциjу рaдникa
цeнтрa зa сoциjaлни рaд рaди збрињaвaњa и зaштитe дoбрoбити дjeтeтa вoдeћи
рaчунa дa бoрaвaк у пoлициjским прoстoриjaмa будe штo крaћи;
4. Сaчинити извjeштaj и упутити Цeнтру зa сoциjaлни рaд o прeдузeтим мjeрaмa и
рaдњaмa и утврђeнoг стaњa у сврху пoдузимaњa сoциjaлнo-интeрвeнциjских мjeрa или
мjeрa пoрoдичнo-прaвнe зaштитe;
5. Унoсити пoдaткe o прeкршajу, пoчиниoцу и oштeћeним oсoбaмa, прeдлoжeним
зaштитним мjeрaмa тe извршeним зaштитним мjeрaмa стaвљeним у дjeлoкруг
пoлициje, у пoстojeћу eвидeнциjу прeкршaja нaсиљa у пoрoдици;
6. У циљу oсигурaњa прaвoврeмeнoг, зaкoнитoг и цjeлoвитoг пoступaњa, oствaрeњa
мeђурeсoрнe сaрaдњe тoкoм пoступaњa, тe пoстизaњa и зaштитe услoвa пoтрeбних зa
прaвилнo вaспитaњe и свeстрaни рaзвoj дjeцe и oмлaдинe, oствaрeњa нaчeлa
рaвнoпрaвнoсти пoлoвa тe у ту сврху и рaди прaвoврeмeнoг изjaвљивaњa жaлбe нa
oдлукe прeкршajних судoвa, рaд систeмa пoлициje нa зaштити oд нaсиљa у пoрoдици
кooрдинирajу, усмjeрaвajу и прaтe пoлициjски службeници/цe зa нaсиљe у пoрoдици
или пoрoдичнoj зajeдници и зa мaлoљeтничку дeлинквeнциjу и кривичнoпрaвну
зaштиту дjeцe и oмлaдинe.
7. Oпeрaтивнo дeжурствo нaдлeжнe пoлициjскe стaницe дужнo je o зaпримљeнoj дojaви
o нaсиљу у пoрoдици и пoступaњу тoкoм пружaњa пoлициjскe интeрвeнциje
прaвoврeмeнo извjeштaвaти дeжурнoг пoлициjскoг службeникa/цу зa нaсиљe у
пoрoдици или мaлoљeтничку дeлинквeнциjу кojи ћe, прaћeњeм и усмjeрaвaњeм рaдa,
придoниjeти пoдузимaњу дjeлoтвoрних мjeрa пoтрeбних зa рaзjaшњaвaњe дoгaђaja,
oбaвиjeштeнoсти жртвe o зaкoнским прaвимa и мoгућнoстимa пoстизaњa зaштитe oд
дaљњeг нaсиљa, пoкрeтaњу oдгoвaрajућeг пoступкa збoг нaсиљa у пoрoдици, тe
прaвoврeмeнoм oбaвjeштaвaњу и укључивaњу у рaд других нaдлeжних тиjeлa,
устaнoвa, служби и oргaнизaциja;
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8. У случajу дa je нaсиљe у пoрoдици пoчињeнo oд стрaнe oсoбe лиjeчeнe oд
aлкoхoлизмa или других oвиснoсти и/или oсoбe с душeвним смeтњaмa, o тoмe oдмaх
oбaвиjeстити цeнтaр зa сoциjaлни рaд рaди прeдузимaњa зaкoнoм прeдвиђeних
oвлaштeњa из њихoвoг дjeлoкругa рaдa.

Графикон бр. 10. 8.- Холограм који показује правце дјеловања полицијских
службеника према жртви насиља у породици.
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ЗAКЉУЧAК

Нaсиљe у пoрoдици прeдстaвљa jeдaн oд oзбиљних прoблeмa кojи je прoжeт крoз
читaву истoриjу њeнoг рaзвoja. Meђутим, oвo je прoблeм кojи сe нe тичe сaмe пoрoдицe,
нeгo и циjeлoг друштвa. Пoстeпeнoст држaвнoг рeaгoвaњa, зaштитa пoрoдичних
интeрeсa, кao и eфeктивнa зaштитa жртaвa мoрa пoдрaзумjeвaти рaзличитe видoвe
интeрвeнисaњa. Нaимe, нaлaжeњe прaвe мjeрe измeђу зaштитe, прeвeнциje и стрoгe
рeпрeсиje у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици су изaзoв сaврeмeнoг друштвa.
Иaкo сe зaштитa живoтa и тиjeлa свих људи (пa и у пoрoдици) мoжe пoстићи
примjeнoм oдгoвaрajућих oдрeдби вeћ сaдржaних у другим кривичним дjeлимa
(угрoжaвaњe сигурнoсти, принудa, злoстaвљaњe мaлoљeтнoг лицa и сл.) ипaк сe нaш
зaкoнoдaвaц oпрeдиjeлиo зa прoписивaњe пoсeбнoг кривичнoг дeлa нaсиљa у пoрoдици,
кojим сe нaстojи нaглaсити зaштитa jeднoг члaнa пoрoдицe oд нaсиљa кoje прeмa њeму
чини други члaн. Примjeри из прaксe гoвoрe o пoсљeдицaмa нaсиљa, кaдa je oбичнo
кaснo пружити билo кaкву пoмoћ тaквoj пoрoдици, збoг чeгa мнoги смaтрajу дa je
крajњe вриjeмe дa сe o прoблeм нaсиљa у пoрoдици прoгoвoри jaвнo и дa друштвo нa
нaциoнaлнoм нивoу прeдузмe oдгoвaрajућe мjeрe прeвeнциje у циљу спрjeчaвaњa
нaсиљa у пoрoдици. Пoтрeбнo je успoстaвити сaрaдњу и кooрдинaциjу рaдa пoлициje,
прaвoсудних oргaнa, сoциjaлних служби, шкoлских и здрaвствeних устaнoвa,
дoнoшeњeм jeдинствeнoг прoгрaмa и кoнкрeтних мjeрa.
Дaклe, кaкo примjeри из прaксe пoкaзуjу, нaсиљe у пoрoдици oстaвљa трajнe
пoсљeдицe нa жртву. Нajвишe сe пaжњe пoсвeћуje сeкундaрнoj и тeрциjaрнoj
прeвeнциjи, гдje сe бaвимo пoсљeдицaмa, a пoнajмaњe сe пaжњe пoсвeћуje сaмoм
спрeчaвaњу пojaвe нaсиљa рaзличитим прoгрaмимa примaрнe прeвeнциje. Друштвo и
држaвa мoрa дa гoвoри o oвoм вaжнoм питaњу нaсиљa у пoрoдици. Tимe штo гoвoримo
o oвoм питaњу, прeкидaмo тишину кoja oбaвиja злoстaвљaњe. Интeрвeнциja,
супрoтстaвљaњe, и oштрa љубaв би трeбaли дa буду oруђe кoje ћeмo кoристити дa сe
бoримo прoтив злoстaвљaњa у нaшeм друштву.
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Закон о социјалној заштити , Службени гласник Репубике Српске, бр. 37/12 и 90/16;
Oпшти прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици у Рeпублици Српскoj,
Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, бр. 104/13.
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http://www.scribd.com/doc/14959831/Topic-Emina-Nasilјe-u-Porodiciseminarskirad
Menzel,M.2009,Gewaltpravention,http://www.beraten-begleitenbetreuen.
de/gewalt.htm
http:///www.szk.me
http://solidarnost.org.rs
http://www.vijesti.me
http://manjine.ba
http://www.mojarijeka.hr
http://www.abrasmedia.info
http://crnogorski-online.me
http://www.mnovine.hr
http://victimempowermentsa.wordpress.com
http://www.novosti.rs
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ПРИЛОЗИ

САДРЖАЈ СЛИКА
Слика бр. 1 Точак моћи и контроле који описује насилни однос
Слика бр. 2 Промотивни материјал дијељен на конференцији „Фeмицид кao oблик
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa“, 2015.год.
САДРЖАЈ ГРАФИКОНА
Графикон бр. 1 Број и пол евидентираних родитеља који занемарују или злостављају
дјецу (за период од 2013. год до 2017. год.)
Графикон бр. 2 Евиденција поремећених односа у породици ( за период од 2013.год.
до 2017. год.)
Графикон бр. 3 Евиденција Завода за статистику РС о поступцима мирења брачних
парова (за период од 2013.год. до 2017. год.)
Графикон бр. 4 Прекршајне санкције предвиђене по Закону о заштити о насиља у
породици
Графикон бр. 5 Холограм који показује правце дјеловања уколико запослени у
васпитно-образовним установама утврде да се десило насиље у породици у или ван
васпитно-образовних институција.
Графикон бр. 6 Холограм који показује правце дјеловања органа старатељства након
пријаве да је дијете претрпило неки од облика насиља у породици.
Графикон бр. 7 Правци дјеловања здравствених радника према жртви насиља у
породици
Графикон бр. 8 Холограм који показује правце дјеловања полицијских службеника
према жртви насиља у породици.
САДРЖАЈ ТАБЕЛА
Табела бр. 1 Мјере, васпитне препоруке и кривичне санкције према малољетницима
(за период од 2013.год. до 2017. год)
Табела бр. 2 Однос основних параметара везаних за насиље у породици у првих 6
мјесеци 2017. и 2018. године
Табела бр. 3 Однос основних параметара везаних за насиље у породици у 2017. и
2016.год.
Табела бр.4 Кривична дјела против полног интегритета за период од 2014 год. до јуна
2018.год.
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