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УВОД 

Брачни и породични односи су првенствено приватни, интимни односи које се темеље на 

међусобним односима љубави, повјерења, међусобне солидарности. Међутим, иако се 

брак и породица заснивају слободном вољом сваког човјека, у његовом личном интересу, 

не може се прихватити становиште да су то институције чисто приватног карактера. Ово 

стога, што једном настала брачна и породична заједница, производи одређена дејства која 

превазилазе интересе брачних другова и чланова породице и добијају општедруштвени 

значај. Такав значај ових институција, као и одређени економски и други друштвени 

односи који се из њих развијају, налажу и оправдавају друштвену интервенцију у уређењу 

брака и породице. 

Насиље у породици, као специфичан облик манифестације моћи израза неравноправности 

полова, присутно је у свим етапама развоја људске цивилизације. Углавном је третирано 

као приватна ствар сваке породице у коју држава не треба да се мијеша. Међутим, у другој 

половини прошлог вијека, већина модерних држава прихвата становиште према којем 

брак и породични односи, иако спадају у модерну сферу сваког човјека, не могу 

представљати институције којима ће се, на темељу традиције и патријахалног васпитања, 

на извјестан начин оправдати насиље.1 Стога данас већина савремених правних система 

садржи одређене мјере државно-правне реакције на различите облике породичног насиља. 

Основни циљ таквих мјера јесте обезбијеђење што ефикасније заштите жртава  

породичног насиља. Сам приступ рјешавању овог проблема је различит. Неке државе нпр. 

ограничавају своју реакцију само на оквире грађанског права тако што предвиђају 

заштитне мјере у случајевима породичног насиља (Финска, Шпанија) или посебну 

заштиту дјеце кад су она угрожена (Нови Зеланд). Друге су прошириле могућност 

 
1 Право на поштовање приватног и породичног живота прокламовано је чланом 8. Европске конвенције о 

људским правима у којем се наводи: „Свако има право на поштовање свог приватног породичног живота, 

стана и дописивања.“ Међутим, иако се приватна сфера и породични живот морају поштовати од стране 

државе, у складу са наведним чланом, право на приватност стана мора да престане онда када је неопходна 

државна интервенција у циљу заштите безбједности појединца у приватном домену. Ово произилази из 

става 2. овог члана који предвиђа да се јавна власт неће мијешати у остваривање тог права, осим у складу са 

законом и ако је у демократском друштву нужно ради интереса држабне безбједности, јавног реда и мира, 

или привредне добробити земље, те ради спречавања нереда или злочина ради заштите здравља или морала 

или ради заштите права и слобода других. 
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изрицања заштитиних мјера и полицијска овлашћења (Аустрија, Ирска) или породично 

насиље регулишу у оквиру грађанског и кривчног права (Кипар, Мексико, Велика 

Британија, неке државе САД). Поједине државе су увеле нова кривична дјела и 

промијениле статус који насиље у породици има (Белгија, Француска, Шпанија, Шведска) 

док су друге инкриминисале насиље у породици као посебно кривично дјело у постојећим 

кривичним законима, било у посебним законским актима. Поред тога, постоје и разлике и 

у погледу лица којима се пружа заштита од овог облика насиља. Поједини правни системи 

се ограничавају само на супружнике, односно тренутне (хетеросексуалне) партнере док 

други пружају правну заштиту и бившим (хетеросексуалним и хомосексуалним) 

партнерима као и другим угроженим члановима породице. Дакле, конкретни облици 

правне заштите од насиља у породици се углавном своде на: инкриминисање и 

санкционисање насиља у породици кроз кривично или прекршајно законодавство и 

предвиђање могућности изрицања заштитних мјера у једном или више поступака 

(углавном, грђанском или кривичном) с циљем да се жртви пружи неопходна заштита. 

Наиме, у већини земаља, услуге заштите насиља у породици највећим дјелом пружају 

женске организације финансиране од стране страних донатора.. Међутим и даље не 

постоји довољно свеобухватног и координираног прикупљања података, истраживања и 

праћења што успорава развијање ефикасне политике. Стога у још у многим земљама није 

развијена сарадња између раличитих сектора и оперативни протокол свих релевантних 

институција који се баве проблематиком насиља у породици. Већина држава није 

створила систем којим би се пружила подршка жртвама насиља у породици и олакшало 

тражење и добијање адекватне помоћи. То посљедично резултира да жене жртве насиља у 

породици имају мало наде за могћност опстанка изван насилне заједнице јер су најчешће 

уцијењене од стране насилног партнера, од којег најчешће зависе економски.2 

Такође и у Босни и Херцеговини и Републици Српској све до реформе кривичног 

законодавства, насиље у породици се сматрало приватном сфером и није посматрано као 

кршење основних људских права и слобода. Може се рећи да су само поједине невладине 

организације бавиле пружањем подршке жртвама. Инкриминацијом насиља у породици 

овим проблемом све више се почињу бавити и институције државе, у оквиру својих 

 
2 Више доступно на: http//www.undp.ba, Миленијумски развојин циљеви под називом Економска 

дискриминација жена, Сарајево, 2003 
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надлежности, као субјекти заштите људских права. Оваквим приступом држава ради на 

његовом сузбијању и то превентивно, давањем јасног упозорења да је то неприхватљиво 

понашање које друштво неће толерисати и репресивно, кажњавањем и држањем 

одговорним за почињење насиља искључиво његовог починитеља. Међутим, у циљу што 

ефикасније борбе са оваквим понашањем потребно је и ресоцијализатирати починиоца 

увођењем и примјеном посебних мјера погодних за то, у првом реду психосоцијалних 

третмана како би починилац промијенио своје ставове и понашање. 

Међутим, инкриминисањем  насиља у породици само је загребан врх леденог бријега, али 

нису ријешени проблеми жртава овог вида насиља. Сам кривични поступак пред судовима 

траје прилично дуго, тако да жртве не могу да добију ефикасну и правовремену заштиту. 

Поред наведеног, појавио се и проблем недовољне едукованости професионалаца 

(полиција, тужиоци, судије, социјални радници и сл.) и недостатка мултидисциплинарног 

приступа проблему насиља у породици. Један од могућих разлога недовољне 

едукованости професионалаца у прве 2-3 године од усвајања реформисаних кривичних 

закона у Босни и Херцеговини лежи у чињеници да насиље у породици представља сасвим 

ново кривично дјело које раније није постојало у нашем кривичном законодавству.  

Проблем спорости кривично-правне заштите законодавци (ентитетски парламенти) су 

покушали ублажити доношењем закона о заштити од насиља у породици, чија основна 

сврха је била да се пружи заштита жртвама насиља у породици до окончања кривичног 

поступка, изрицањем неких од заштитних мјера прописаних тим законима као што су 

удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора, забрана враћања у стан, 

кућу или неки други стамбени простор, забрана приближавања жртви насиља, забрана 

узнемиравања и ухођења особе изложене насиљу, обавезни психосоцијални третман, 

обавезно лијечење од зависности.  

Поред тога, предвиђено је да правосудне институције користе и остале мјере забране и 

мјере безбједности из закона о кривичном поступку, када оцијене да је то потребно. 
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања је стање насиља у породици или породичној заједници ( у даљем 

тексту: насиље у породици) на подручју Репблике Српске посматрано са кривично-

правног аспекта. Да би се сагледао предметни аспект потребно је обухватити тренутно 

стање насиља у породици у Републици Српској, важећу кривично-правну регулативу, 

дјеловање субјеката заштите, однос субјеката заштите према жртви, њихова улога у 

кривичном поступку, те мјере и активности које је потребно предузети у циљу 

ефикаснијег поступања надлежних субјеката. 

Институције међународне заједнице се у многоме баве проблематиком насиља у 

породици, у коју сврху су и донесене бројне конвенције као што су Конвенција о укидању 

свих облика дискриминацје жена, Конвенција о правима дјетета, Декларација Уједињених 

нација о елиминацији насиља над женама, те као најважнија Резолуција Уједињених 

нација о насиљу у породици. 

Са кривично-правном регулативом насиља у продици или породичној заједници у 

Републици Српској се почело 2000. године када се у Кривични закон Републике Српске 

уградило у оквиру кривчних дјела против брака и породице, кривично дјело „насиље у 

породици“. Данас је на снази Закон о насиљу породици у Републици Српској3, као 

најзначајнији закон који третира ову област. Истовремено, битно је напоменути да се 

према важећим законима насиље у породици инкриминише као прекршај или крвично 

дјело. 

Претходних година вршена су одређена истрживања у складу са расположивим подацима 

и одређене корекције законске регулативе како би се стање у овој области подигло на 

виши ниво. У складу с тим, мијењане су и улоге субјеката заштите кроз законску 

 
3 Сл. гласник РС број 102/12 
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регулативу, као и сложеност и специфичност првентивних и репресивних метода које 

примјењују субјекти заштите у спречавању и сузбијању насиља у породици 

1.1. Прелиминарно одређење предмета истраживања  

 

За потребе овог истраживања одређује се прелиминарно одређење предмета истраживања. 

Предмет нашег истраживања је стање насиља у породици са кривично-правног аспекта на 

подручју Републике Српске.  

 

1.2. Теоријско одређење предмета истраживања 

 

Уколико се не располаже јасним и прецизним подацима о стању насиља у породици, нема 

ни могућности рационалног дјеловања релевантних институција  у сперечавању и 

сузбијању овог облика криминалитета као глобалног друштвеног проблема, нити 

доношења ефикасне кривично-правне регулативе. Управо из тог разлога се спроводе 

емпиријска истраживања и одржавају научни и стручни скупови на ову тему. На подручју 

Републике Српске правасходно постоје различита појмања стања насиља у породици, док 

са друге стране различите службе на различите начине евидентирају и приказују податке о 

насиљу у породици или породичној заједници. Додатни проблем у вези наведеног 

представља законска квалификација, односно разганичење насиља у пордици као 

прекршаја и као кривичног дјела.  

Поред појединих научника различите струке који се баве овом проблематиком, треба 

имати у виду да се и њихови ставови темеље на подацима надлежних институција, уз 

дјелимично испитивање ставова јавности. 

Стога, управо различити ставови и можемо рећи „наводно“ верификовани подаци доводе 

до чињенице да се о насиљу у продици изводе различити закључци и аналогно томе 

супротни ставови. 

Сходно проблему истраживања одређује се појмовно- категоријални апарат: 

 

породица- је животна заједница родитеља и дјеце и других њених чланова, те према 

Породичном закону Републике Српске  породицу чине: 

o супружници у брачној или ванбрачној заједници 



 11 

o њихова дјеца (заједничка или из ранијих заједница) 

o бивши брачни или ванбрачни супружници и њихова дјеца 

o усвојилац и усвојеник 

o старалац и штићеник, као и друга лица која сада живе или су раније живјела у 

породичној заједници 

o родитељи садашњих и бивших супружника 

o очух и маћеха. 

  

насиље у породци - представља свака радња  породице којом се угрожава спокојство, 

психички, тјелесни, сексуални или економски интегритет другог члана породице или 

породичне заједнице.  

  

радње насиља у породици- чланом 6. Закона прописују се радње насиља у породици, а то 

су: 

а) пријетња наношењем тјелесне повреде члану породице или њему блиском лицу, 

б) пријетња одузимањем дјеце или избацивањем из стана члана породице, 

в) исцрпљивање радом, изгладњивањем, ускраћивањем сна или неопходног одмора члану 

породице, 

г) васпитање дјеце на начин понижавајућег поступања, 

д) ускраћивање средстава за егзистенцију члану породице, 

ђ) ускраћивање права на економску независност забраном рада или држањем члана 

породице у односу зависности или подређености, пријетњом или недавањем средстава за 

живот или другим облицима економске доминације, 

е) вербални напад, псовање, називање погрдним именом или вријеђање члана породице на 

други начин, 

ж) ограничавање слободе комуницирања члана породице са члановима породице или 

другим лицима, 

з) оштећење, уништење или прометовање заједничке имовине или имовине у посједу, као 

и оштећење или уништење имовине у власништву или у посједу другог члана породице, 

односно покушај да се то учини, 

и) ухођење члана породице и 
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ј) проузроковање страха, понижења, осјећаја мање вриједности, као и друге радње које не 

садрже обиљежја кривичног дјела насиља у породици. 

 

кривично дјело насиља у породици- представља кривично дјело које је  уведено 2000. 

године. Овом инкримацијом санкционише се психичко, физичко или економско насиље, 

које се испољава у виду насиља у браку, насиља према члановима заједничког 

домаћинства, односно у виду насиља према дјеци. 

субјекти заштите- су институције чији представнци су дужни без одлагања 

обезбиједити хитно пружање заштите од насилничког понашања, а то су према члану 9. 

Закона: полиција, тужилаштва, центри за социјални рад, односно службе социјалне 

заштите.  

стање насиља у породици - је формални приказ ове друштвено-опасне појаве на 

одређеном подручју. 

статаистичка евиденција криминалитета - представља збир података о 

криминалитету коју воде одређени државни органи.   

 

статистика унутрашњих послова- садржи податке о свим поднесеним пријавама и 

свим кривичним дјелима за која се сазна на било који начин. 

 

статистика јавних тужилаштава – садржи податке о свим кривичним дјелима за која 

је покренут поступак. 

 

судска статистика – обухвата сва кривична дјела чији су извршиоци осуђени. 
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1.3.    Операционално одређење предмета истраживања 

 

 

1.3.1. Временско, просторно и дисциплинарно одређење предмета истраживања 

 

а. Временско одређење предмета истраживања 

Истраживање ће бити фокусирано на стање насиља у породици на подручју Републике 

Српске сагледавајући стање у прошлости, како бисмо утврдили стање садашње појаве, а и 

њену тенденцију у будућности. 

Истраживање је тренутног типа, и спровешће се тренутним увидом у стање насиља у 

породици за период 2009-2013. и првих 6 мјесеци 2014. године. Након увида у стање, 

извршиће се анализа интерпретације резултата анкетирања. 

  

СТАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТАМНА БРОЈКА КРИМИНАЛИТЕТА 

ИЗВОРИ ПОДАТАКА О БРОЈУ КРИВЧНИХ 

ДЈЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

ЕФИКАСНОСТ ЕВИДЕНЦИЈА 

Евиденције полиције Еведенције судова 

Евиденције центра за 

социјални рад 

Усклађеност евиденција надлежних 

органа 

Откривачака дјелатност полиције Повјерење жртве према полицији 

О обиму насиља у породици 

О структури насиља у породици 
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б. Просторно одређење предмета истраживања 

Предмет истраживања обухвата територију коју покрива Центар јавне безбједности Бања 

Лука, као највећег центра у Републици Српској, гдје је проблем насиља у породици и 

најизраженији. 

  

в. Дисциплинарно одређење предмета истраживања 

Истраживање је мултидисциплинарно. Предмет истарживања изискује примјену више 

наука различитих категорија. Своју примјену проналази кривично право, криминалистика, 

статистика, психологија, социјологија и други. 

 

 

2. ДЕФИНИЦИЈА ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА 

 

1) Адекватност и примјењивост кривично-правне регулативе која третира област 

насиља у породици у Републици Српској, 

2) Стање насиља у породици у Републици Српској, 

3) Дјеловање субјеката заштите у сузбијању и спречавању насиља у породици, однос 

пема жртви и специфичност њихове улоге у кривичном поступку. 

 

 

3. ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Сагледавање стања насиља у породици представља важну компоненту у анализирању 

стања и кретања укупуног криминалитета. Ово истраживање има вишеструк значај. 

Наиме, свака средина има своја обиљежја и пажња се мора усмјерити на идентификацију 

проблема насиља у породици сходно обиљежјима третиране средине. Неадекватан став 

јавности и неефикасност постојеће законске регулативе и превентивних програма 

посљедица је непотпуних података о стварном стању насиља у породици на подручју 

Републике Српске, те непрофисионалног мултисекторског приступа проблему. 

Оно што се заборавља јесте да је познати број случајева насиља у породици само онај који 

је „службени број“, односно подразумијева онај број случајева који су судски или на 
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сличан начин процесуирани. „Тамни број“ или број непознатих кривичних дјела увелико 

је већи од познатог, али се то често занемарује. Значај овог рада је правасходно у томе што 

анализа постојећег стања може да послужи за побољшање неповољних појава у овој 

области. Напримјер, посебну пажњу треба посветити квалификацији кривичног дјела, као 

и специфичносима извршиоца јер одређени превентивни програми би се могли усмјерити 

тачно ка специфичностима извршиоца. Поред тога, процесуирање ових дјела би засигурно 

било ефектније. 

Поред утврђивања броја извршених кривичних дјела, старосне доби, полне структуре и 

рецидивизма, одређени недостаци са којима ћемо се сусрести приликом истраживања јесу 

оскудне евиденције које се воде и њихова неупоредивост са са евиденцијама тужилаштва, 

суда и центра за социјални рад. Резултати овог рада би требали да да омогуће примјену 

превентивних и репресивних мјера, као и унапређење законске регулативе прилагођене 

конкретном простору и времену, односно простору Републике Српске.  

Презнетовани подаци истраживања у раду ће такође показати успјешност досадашњих 

напора на сузбијању насиља у породици. Иначе, бављење овом проблематиком је одраз 

друштвене одговорности и заинтересованости за њену, ако не превенцију, онда контролу. 

На основу овог рада, јавност би била упозната с проблемом, али би се и пробудила свијест 

да сви можемо постати жртва и да мо рамо пронаћи праве начине реаговања. 

 

   

4. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

4.1. Општи циљ истраживања 

 

Као општи циљ овог истраживања издваја се сагледавање и објашњење (експланација) 

стања насиља у породици са кривично-правног аспекта на подручју Републике Српске. 

Објашњавање ће се извршити сагледавањем евиденција надлежних служби ( полиције, 

тужилаштва, суда и центар за социјални рад). Општи циљ овог истраживања се неће 

задовољити искључиво подацима надлежних служби, него и другим активностима, као 

нпр. испитивањем ставова и искустава оштећених у кривичном поступку. Општи циљ ће 

послужити за остваривање бројних других подциљева јер сама анлиза стања доприноси 
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побољшању будућих мјера и активности на плану евидентирања кривичних дјела и 

процесуирања, али и превенцији ове појаве. 

 

4.2. Посебни циљеви истраживања 

 

Из општег циља истраживања, произилазе сљедећи посебни циљеви: 

 

1. да сазнамо да ли статистички подаци о броју поднијетих пријава, покренутим 

поступцима и изреченим пресудама одражавају стварни број извршених кривичних 

дјела насиља у породици;  

2. да анализирамо ефикасност евиденција сагледавјући усклађеност евиденција свих 

надлежних служби, као и њихов опсег информација о кривичном дјелу, извршиоцу 

и жртвама;  

3. да сазнамо стварни криминалитет од регистрованог који постоји у евиденцијама, 

сагледавајући стручност кадрова који раде на откривачкој дјелатности и 

процесуирању, те спремност грађана да пријаве кривично дјело. 

 

 

4.3. Практични циљ истраживања 

 

Свако истраживање треба да допринесе остваривању практичних циљева. У овом раду 

ћемо анализом постојећег стања уочити бројне недостатке надлежних служби у поступању 

и кривичном гоњењу. Управо стога, практични циљ ће бити приједлог новог вида 

евиденција које треба да имају шири опсег информација како о кривичном дјелу, тако и о 

извршиоцу и жртви. Надаље, остварење практичних циљева треба да се резултира 

доношењем нових законских и подзаконских прописа, односно измјену постојећих, те 

увођење у протоколе о поступању специјалних третмана како за жртву, тако и за 

насилника. 
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5. ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР 

 

а. Основна (општа) хипотеза 

Претпоставља се да проблем насиља у породици у Републици Српској од доношења 

одређених закона има свеопбухватну и поуздану слику о правом стању насиља у породици 

посматрано са кривично-правног аспекта. 

 

б.  Посебне хипотезе 

Прва посебна хипотеза: Важећа кривично-правна регулатива насиља у породици је у 

Републици Српској, по обиму задовољавајућа јер проблем третира више закона, али у 

примјени и поступању релевантних субјеката, првенствено истражних и правосудних 

органа постоје недомуцие и недоречености које узрокују мању ефикасност у поступању. 

 

Друга посебна хипотеза: Практична примјена законских рјешења није на 

задовољавајућем нивоу, што додатно смањује ефикасност у борби против насиља у 

породици, како превентивно, тако и репресивно. 

 

 

Трећа посебна хипотеза: Мјере и активности које посљедњих година предузимају 

релевантне институције у многоме су допринијеле да се проблему насиља у породици 

приступа знатно озбиљније него у претходном периоду.  

 

в. Појединачне хипотезе 

- Евиденције полиције не одражавају прави број извршених кривичних дјела.  

- Евиденције тужилаштва не одражавају прави број подигнутих оптужница. 

- Евиденције центра за социјални рад не садрже све потребне податке о 

извршиоцима и жртвама.  

- Евиденције надлежних органа нису усклађене. 

- Откривачка дјелатност полиције не доприноси смањењу тамне бројке овог вида 

криминалитета. 

- Жртве немају довољно повјерења према полицији, социјалним службама и 

правосудним органима. 
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6. ИНДИКАТОРИ 

 

У овом раду се издваја четрнаест индикатора у односу на претходно постављене хипотезе. 

Као најважнији индикатори у односу на непостојање свеобухватне и поуздане слике о 

правом стању насиља у породици на подручју Републике Српске издвајају се:  

- Непостојање тијела која се баве насиљем у породици осим надлежних служби. 

- Начин евидентирања. 

- Начин квалификације и третирања. 

Управо из овога произилазе и други индикатори. 

Постојећи подаци не одражавају прави број извршених кривичних дјела.  

 Индикатори: 

- Евиденције и подаци надлежних органа на нивоу Републике Српске нису доступни 

јавности. 

- Број регистрованих дјела у евиденцијама. 

- Различити подаци о насиљу у породици међу различитим службама. 

Претпоставља се да постојеће евиденције надлежних ораган нису ефикасне. Индикатори: 

- вођење евиденције по различитим стандардима, 

- непостојање јединствене базе података. 

Претпоставља се да се насиље у породици са истим елементима у појединим случајевима 

третира као прекршај, а у појединим као кривично дјело.  

Индикатор: 

- разлика у броју кривичних дјела и прекршаја насиља у породици. 

- квалификација је у складу са оцјеном чињеничног стања од стране полицијског 

службеника који излази на лице мјеста. 

Жртве немају довољно повјерења према полицији.  

Индикатор:  

- број поднијетих пријава. 
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7. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Због природе истраживања, основне истраживачке методе анализе стања насиља у 

породици на подручју Центра јавне безбједности Бања Лука у периоду 2009-2013. и првих 

6 мјесеци 2014. године биле би: 

прикупљање података, статистичка метода, проучавање документације, анализа 

постојећих база  Центра јавне безбједности Бања Лука и Основног суда у Бања Луци, те 

обрада, анализа и интерпретација тако добијених података, као и анализа и интерпретација 

анкета жртава и почетних извјештаја полиције. 

 

1.  Дијалектички метод 

У овом истраживању ће служити као полазна основа за све друге методе које ће се 

користити у истраживању кривично-правних аспеката насиља у породици. 

2. Деск-истраживање 

Метод који ће подразумијевати коришћење домаће и стране литературе која третира 

област насиља у породици. 

3. Анализа законског оквира 

Ова метода подразумијеваће анализу постојећег законског оквира који третира насиље у 

породици. 

4. Статистичка метода 

У овом истраживању ће се користити у сврху добијања статистичких података који 

указују на:  

 - стање насиља у породици на подручју Центра јавне безбједности Бања Лука у 

периоду 2009-2013. и првих 6 мјесеци 2014. године (старосна и полна структура 

извршилаца кривичних дјела, структура извршених кривичних дјела, стопа рецидивизма 

исл). 

5. Компаративна метода 

Ова метода ће се користити за упоређивање свих података добијених статистичким путем, 

а који се односе на бројчане и процентуалне податке о стању насиља у породици на 

подручју Центра јавне безбједности Бања Лука у периоду 2009-2013. и првих 6 мјесеци 

2014. Године. 
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6. Проучавање документације 

У реализацији ове методе користиће се документација  Центра јавне безбједности Бања 

Лука, Центра за социјални рад у Бања Луци и Основног суда у Бања Луци (статистички и 

аналитички подаци и евиденције). 

 

7. Метода испитивања 

Ова метода ће се користити за утврђивање перцепције поступања релевантних субјеката у 

периоду од 1.7.2013. до 1.7.2014. године од стране оштећених који су у то вријеме 

пријавили полицији да над њима извршено кривично дјело насиља у породици.  
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I ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ 

1. РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ И НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

1.1. Основни појмови из области родно заснованог насиља 

 

Палета појмова која дефинише и прецизира област родно заснованог насиља је заиста 

широка и тежи што адекватнијем појашњењу ове области у циљу изналажења начина за 

спречавање и сузбијање ове негативне појаве. За почетак ћемо се бавити основним и 

незаобилазним дефиницијама, почев од самог дефинисања људских права, те у оквиру 

њих и женских људских права како би се са свих аспеката анализирао термин насиља у 

породици. 

Људска права/ Human Rights - У правном смислу, укључујући признавање права (од 

стране законодавне власти), уживање права (преко институција извршне власти) и 

заштиту права (од стране правосуђа), људска права су универзална, представљају 

суштинско обиљежје правне државе и централно језгро свих уставних одредаба. 

Феминизам - улази у употребу у француском језику 1837. године да означи учење које се 

залаже за ширење права и улоге жена у друштву. Феминизам је друштвени покрет, теорија 

или лично опредјељење које полази од чињенице да жене у друштву имају неповољан 

положај који може да се промијени системским активностима чињења женских проблема 

специфичним и видљивим, признатим и адекватно вреднованиим, тако што ће се 

идентификовати насиље над женама и указати на дискриминацију и дефаворизовање 

жена, као и кроз борбу за остваривање једнаких могућности за жене  и мушкарце на 

сваком мјесту.4  

Женска људска права/ Woman, s Human Rights - су права жена и дјевојчица, као 

неотуђиви и саставни дио универзалних људских права, укључујући и концепт 

репродуктивних права.5  

Гендер – означава условљавање од стране друштва разлика између жена и мушкараца, 

које су, за разлику од биолошких и физиолошких разлика, научене, промјењиве и зависе 

 
4 Мршевић, З. и остали, Рјечник основних феминистичких појмова“, Београд, 1999 
5 Преузето из „100 речи о равноправности жена и мушкараца“. Први пут објављено као: One hundred words 

for equality: A glossary of terms on equality between women and men od strane Office for Official Publications of 

the European Communities, European Communities, 1998;Са српског преведено:Покрајински секретаријат за 

рад, запошљавање и равноправност полова,2004. године). 
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од различитих фактора као што су: култура, религија, друштвено и политичко уређење, 

економска ситуација, класа, старосна доб, етничка припадност итд. Али, и кроз улоге, тј. 

групу обичаја који се односе на активности и понашање приписано женама и мушкарцима 

кроз скуп имплицитних и експлицитних правила која уређују односе међу половима, а 

која одређују различити рад и вриједност тог рада, одговорности и обавезе за мушакрце и 

жене. 

Родна једнакост / Gender equity – односно једнакост између мушкараца и жена 

подразумијева једнака права, одговорности и могућности. Једнакост не промовише 

идентичност мушакараца и жена, него уважава њихово право на различитост. Управо, 

једнакост значи и заштиту специфичности, односно разлика међу људима. 

Родна равноправност/ Gender equality - означава равноправну оспособљеност и учешће 

полова у свим видовима јавног и приватног живота. Сва људска бића треба да буду 

равноправна пред законом и да имају слободу и могућност равноправно учествовати у 

активностима једног друштва, јавној и приватној сфери, без ограничења родним улогама, 

и да од тих активности равноправно дијеле добробит. Равноправност полова је у 

супротности са неравноправношћу полова, а не са различитошћу полова. 

Дискриминација на основу пола / Gender based discrimination - означава привилеговање, 

искључивање или ограничавање засновано на полу/роду, због којег се појединкама/цима 

отежава или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода. Овај 

облик дискриминације може бити директан или индиректан. 

Родно сљепило / Gender blindness – подразумијева игнорисање или одбијање да се призна 

постојање дискриминације по основу пола или потребе за уважавањем гендер/родне 

перспективе у планирању и активностима. 

Родни мeјнстриминг / Gender mainstreaming6 – као уградња приоритета и потреба жена и 

мушкараца у све законе, стратегије, планове, програме и акције друштва, ради постизања 

једнакости и равноправности полова, узимајући у обзир, на нивоу планирања, посљедице 

које ће ове акције имати на жене и мушкарце. 

 
6 Gender mainstreaming као термин је уведен у употребу доношењем Пекиншке декларације и платформе за  

акцију, на четвртој свјетској конференцији о женама (Пекинг, 1995). Многе државе су споразумно усвојиле 

Gender mainstreaming као важну глобалну стратегију за постизање равноправности полова. У ту сврху, 

потребно је да се питања равноправности полова схвате као међусобно уважавање, подршка и сарадња свих 

жена и мушкараца за добробит цијелог друштва. 
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Родна процјена утицаја / Gender impact assessment – подразумијева испитивање 

политика, програма, закона, планова и активности како би се видјело на који начин ће они 

утицати на жене и на мушкарце. Сврха гендер/родне процјене утицаја је елиминисање 

дискриминаторних ефеката и промовисање равноправности полова. 

Привремене специјалне мјере (мјере позитивне акције) / Temporary special measures 

(positive action) - подразумијавају мјере намијењене мање заступљеном полу или 

одређеној групи, како би се спријечила постојећа дискриминација или како би те групе 

добиле права и могућности које су им биле ограничене усљед постојећих традиционалних 

ставова, понашања или структура. Ове мјере могу бити корективне (као што су политичке 

или неке друге квоте) и промотивне (путем различитих врста промотивних кампања, у 

областима у којима се запажа несразмјерно мало учешће једног пола или одређене групе 

људи). 

Родно одговорни буџети / Gender responsive budgets - третирање и узимање у обзир 

гендер/родне димензије у буџетирању. Системско увођење принципа једнакости и 

равноправности полова у процес планирања, извршења и контроле јавних буџета. Буџет 

као јавни инструмент провођења закона, политика и стратегија власти мора бити усмјерен 

на грађане и грађанке као крајње кориснике. Да би се обезбиједила ефикаснија и 

праведнија расподјела средстава, јавни буџети, од државног до локалног нивоа власти, 

морају идентификовати и уважавати потребе и приоритете различитих група жена и 

мушкараца. Увођење равноправности полова у све фазе буџетског процеса саставни је дио 

међународних и домаћих правних и институционалних стандарда за равноправност 

полова. Иницијативе које се проводе на глобалном, регионалном и националном нивоу, 

како би јавни буџети имали гендер (родну) компоненту. 

Родно осјетљив језик / Gender sensitive language - употреба политички коректног језика 

који промовише равноправност полова и тиме избјегава употребу дискриминаторних 

форми у порукама које прима шира јавност у циљу остваривања равноправности полова 

као људских права у језику. Навођење професија, звања и титула жена у мушком роду је 

експлицитна дискриминација.  
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1.2. Појам и схватање родно заснованог насиља 

 

Родно засновано насиље је новији термин који се још увијек успоставља. У почетку је 

углавном служио као замјена за термин „(мушко) насиље над женама”, пошто се ријеч 

„жена” односи како на особе женског пола тако и на женске родне улоге у друштву. Они 

који су радили на овом термину жељели су да нагласе да је насиље над женама појава која 

је повезана са родом и жртве и починиоца. Многе дефиниције и даље су искључиво 

усредсређене на чињеницу да су жене жртве насиља. На примјер, одбор UNHCHR-а за 

CEDAW (Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена) наводи да је 

родно засновано насиље „…насиље које је усмјерено против жене због тога што је жена, 

или које посебно погађа жене”. Међутим, тежи се проширењу ове дефиниције на све 

облике насиља који су повезани са друштвеним очекивањима и друштвеним позицијама 

заснованим на роду и непоштовање друштвено прихваћене родне улоге. Тако је родно 

засновано насиље све више термин који повезује сваки чин насиља који потиче из неког 

облика „патријархалне идеологије”, а који, према томе, могу починити мушкарци или 

жене против мушкараца или жена, да би очували друштвену моћ (хетеросексуалних) 

мушкараца.  

Опис који слиједи може приказати развој ове дефиниције. Родно засновано насиље је 

кровни термин за било какву штету нанесену против нечије воље, која негативно утиче на 

физичко или психичко здравље, развој и идентитет особе, а представља резултат родно 

условљених неједнакости у односима моћи које експлоатишу разлике између мушкараца и 

жена, разлике међу мушкарцима и разлике међу женама. Мада се не односи искључиво на 

жене и дјевојке, оне су у свим културама првенствено погођене овим насиљем. Насиље 

може бити физичко, сексуално, психичко, економско или социјално-културно. Међу 

категорије починилаца могу спадати чланови породице, чланови заједнице или они који 

дјелују у име или у мјери непоштовања културних, вјерских, државних институција или 

институција на нивоу нижем од државног. Насиље погађа како приватну, тако и јавну 

сферу, јер без обзира колико друштво затварало очи према насиљу на радном мјесту, у 

јавним институцијама, школама, универзитетима, па и најуобичајнијим мјестима попут 
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градског превоза или улице, оно је присутно и то можда чак и у већем степену него у 

оквиру породичне приватности. 

Родно засновано насиље укључује и облике насиља мушкараца над другим мушкарцима, 

најчешће одраслих мушкараца над младићима и дјечацима и над хомосексуалним 

мушкарцима. Због тога је важно истаћи да термини „родно засновано насиље“ и „насиље 

над женама“ нису синоними, али се они често сматрају идентичним због преовлађујућег 

процента жена међу жртвама родно заснованог насиља и преовлађујућег процента 

мушкараца међу починиоцима насиља. Оно што је идентично, јесте његова укоријењеност 

у родним стереотипима, предрасудама и мизогинији7. 

 

Од посебног значаја је термин сексуалног насиља. Сексуално насиље је често довођено у 

везу са понашањем жртве (експлицитно сексуално понашање или облачење у јавној сфери, 

ускраћивање секса у приватној сфери) или је довођено у везу са сексуалним потребама 

починиоца (сексуална фрустрација). То се назива „релативизација” и представља један од 

начина на које разни актери у друштву покушавају да пренапрегну озбиљност родно 

заснованог насиља. Релативизација значи да се о кривичном дјелу силовања, на примјер, 

не доноси суд као о самом чину, већ се повезује са оним како се види понашање жртве. То 

може укључити и погрешно усмјерене покушаје да се сагледају фактори који се тичу 

починиоца, а због којих такав чин постаје „разумљив”. 

Сексуално насиље, односно сексуални напад и злостављање представља било какав облик 

сексуалне активности на коју жртва није добровољно пристала. 

Сексуално насиље укључује сљедеће: 

- Било какво непожељно дирање или чин сексуалне природе почињен физичком 

силом; 

- Присиљавање на гледање или учествовање у нежељеној сексуалној активности; 

- Било какав непожељан вербални коментар сексуалне природе; 

- Покушај силовања или силовање (насилна пенетрација у вагину или анус). 

 

 
7 Мржња према женама 
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1.3. Појам и схватање насиља у породици 

На почетку би ваљало расправити дилему везану за тумачење два појма domestic violence и 

family violence, која се у српском језику тумаче на исти начин – насиље у породици. 

Управо због тога се у српском правном систему заштите од насиља у породици појављује 

и проблем са захтјевима за ширим тумачењем породице, односно њених чланова.8 

Дакле, domestic violence за синоним има spousal abuse, односно брачно насиље, али се  

сагледава и шире као насиље над партнером (initmate partner abuse), најчешће партнерком, 

било да је реч о брачној или ванбрачној заједници, или интимној (емотивној и/или 

сексуалној) вези (tzv. dating violence), садашњој или бившој, хетероскексуалној или 

хомосексуалној. Суштина јесте у томе да се овај облик насиља везује за тип везе који 

постоји између одређених лица, односно насилника и жртве, а то је интимна релација 

(initmate relationship). Посебна канцеларија у оквиру Министарства правде САД која се 

бави проблемом насиља над женама дефинише насиље у породици (domestic violence) као 

“модел злостављачког понашања у које било којој вези користи један партнер како би 

остварио или задржао контролу над другим партнером.9 

Насиље се испољава у свакодневном животу у свим облицима интерперсоналног 

комуницирања, чега није сачувана ни институција породице.  

Уопштено насиље као начин извршења противправних дјела у највећем броју земаља 

достиже све веће размјере и постаје глобални проблем. Углавном и оправдано се веже за 

појам моћи. При томе треба имати у виду да моћ није само посједовање и располагање 

материјалним добрима, него може бити усмјерена на личност и животе других људи. Тако 

посматрана, у насиљу је изражена моћ појединца или пак групе која проводи насиље и 

користи немоћ појединца или групе над којом се насиље врши.  

Стога, може се рећи да је моћ посебно изражена кроз насиље у породици. Насиље у 

породици представља скуп понашања одређених лица која употребом силе или моћи, 

застрашивањем или манипулацијом намећу контролу над другим лицима и увијек 

претпоставља злопупотребу те моћи у односима који се темеље на неједнакости. Насиље у 

породици можемо одредити као скуп понашања чији је циљ контрола над другим особама 

 
8  С., Јовановић, Амерички одговор на насиље у породици, Упоредноправо САД,стр 335 
9 United States Department of Justice, Office on Violence against Women, “About DomesticViolence”, 

http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm 
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употребом силе, застрашивањем и манипулисањем. Такво одређење насиља може се 

примијенити на најчешће облике насиља у породици-физичко злостављање, емоционално 

злостављање, сексуално злостављање, материјално и радно искоришћавање.10 Породично 

насиље укључује многе облике злостављачког понашања и представља образац принудног 

понашања чија посљедица је тјелесно злостављање или пријетња тјелесним 

злостављањем, понављајуће психичко злостављање, силовање, социјална изолација, 

лишавање слободе, застрашивање, економско уцјењивање и други облици злостављања.11 

Насиље у породици као један од облика родно заснованог насиља, тј. насиља заснованог 

на полу је глобални феномен и најчешће погађа жене и дјевојчице широм планете без 

обзира на друштвено уређење. Друштвена опасност ове појаве је посебно изражена јер 

има вишеструке и далекосежне посљедице како по жртву, тако и друштво у цјелини.  

Засигурно најопаснији вид насиља у породици је насиље над дјецом. Насиље над дјецом 

представља појаву, која је, може се слободно рећи стара колико и човјечанство. О томе 

свједоче бројни докази и ближе и даље људске историје, па је тако забиљежено сурово 

кажњавање и убијање дјеце још код античких народа, Сумера, Грка и Римљана, када се 

овакво понашање сматрало родитељским правом. Разни облици примјене насиља у 

процесу васпитања забиљежени су и у средњем вијеку, али грађанско друштво није много 

одмакло од оваквог суровог поступања према дјеци у породици, па су осим различитих 

облика физичког насиља над дјецом забиљежени и случајеви суровог убијања сопствене 

дјеце у радничким породицама.12 

Насиље у породици представља сасвим ново кривично дјело које до сада није постојало у 

нашем кривичном законодавству.13 Криминално-политички циљ ове инкриминације јесте 

да санкционише и спријечи породично насиље које се нјачешће испољава као насиље у 

браку, насиље према члановима заједничког домаћинства и насиље према дјеци. Сваки од 

наведних облика подразумијева психичко, физичко и економско злостављање и указује 

повређивање и угрожавање безбједности и односа повјерења, уз истовремену 

манифестацију моћи и контроле над жртвом. Криминално-политички основ за уношење 

 
10 М. Ајдуковић, Г. Павлековић, Насиље над женама, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2000, стр. 1 
11 Ибиден 
12 Б. Михић, Породично насиље над децом, Тема броја, септембар 2002. године, стр. 51 
13 Опширније в. И. Марковић, Примјена одредбе о насиљу у породици у Републици Српској, Темида, 

часопис о виктимизацији, људским правима и роду бр. 2, година 6, јун 2003., стр. 53-61. 
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ове инкриминације произилази и из многобројних међународних докумената којима се 

породично насиље третира као кршење људских права и као један од најтежих видова 

насилничког криминалитета упоште, уз захтјев упућен свим државама да се таква 

понашања инкриминишу. 

Насиље у породици се јавља и постоји у свим државама, независно од степена њиховог 

друштвеног напретка. Начин државне реакције према овој друштвено неприхватљивој 

појави, различит је и условљен је многобројним факторима. Један од значајних фактора 

који утиче на избор облика и начина државне реакције, поред културе и традиције, јесте и 

специфичност овог облика насиља који произилази из  посебног односа између жртве и 

насилника. Наиме, за разлику од насиља које се дешава између лица која нису у блиском 

односу, која се често индивидуално и не познају, код овог облика насиља имамо лица која 

су најчешће била или су још увијек у блиском емотивном односу. Установљено 

становиште да је породица приватна ствар сваког појединца, те да се проблеми који 

настају у њој требају рјешавати у њеном оквиру, доводи до одбијања жртве да свједочи 

против насилника, чиме се онемогућава или отежава успјешно вођење поступка. 

Ситуацију даље компликује финансијска и материјална брига за дјецу, осјећај срама и 

понижења, а често и страха код саме жртве, финансијска несамосталност жртве, страх од 

реакције јавности исл. Ово и многе друге околности које прате насиље у породици, 

присутне су не само у нашој држави већ и у свим другим државама. 

Сваке године животи жена, дјеце и мушкараца бивају измијењни или уништени од стране 

особе која која врши породично насиље над њима. Емотивни, физички ожиљци, и 

уништење који су резултат тога су очигледни у друштвеним и криминалним статистикама. 

Насиље може бити отворено, бесрамно и директно у лице. Међутим, насиље такође може 

бити суптилно и изокола. Оно може да експлодира на сцени или да се постепено увуче у 

пордичне и међуљудске односе. Иако су жене главне жртве насиља,  мушкарци такође 

могу бити жртве породичног насиља. Један од првих корака рјешавања проблема насиља 

јесте његово препознавање. Веома често је тешко препознати га, зато што може да се 

манифестује у различитим облицима. 
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Насиље у породици у посљедње вријеме заокупља пажњу многих владиних и невладиних 

организација, бораца за људска права, законодавних органа, социјалних служби и сл., што 

указује на чињеницу да се ради о таквом облику криминалитета који је изузетно сложен и 

условљен бројним факторима. Оно је предмет и многих конвенција на националном и 

међународном нивоу на којима су усвојени значајни међународни документи. 

Најзначајнији међу њима су Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена 

(позната као CEDAW) усвојена 1979. године и Декларација о елиминацији насиља над 

женама из 1993. године. Декларација дефинише насиље као било какав акт насиља који се 

темељи на роду, а који као посљедицу има, или је вјероватно да ће имати, физичку, 

психолошку или сексуалну штету или патњу жена, укључујући пријетње таквим радњама, 

присилу или самовољно лишавање слободе, било у јавном или приватном животу. На 8.  

Конгресу УН за превенцију злочина и поступање са преступницима, Хавана, 1990. године, 

усвојена је посебна Резолуција о насиљу у породици у којој се истиче значај проблема и 

указује на путеве за његово превазилажење. 

С обзиром на то да се правним нормама регулишу различити друштвени односи, те да се 

правна нормираност прилагођава промјенама у цивилизацијским или 

антицивилизацијским кретањима једног друштвеног система, очекивано је да је правна 

регулисаност проблема насиља у породици новијег датума и да је у складу са промјенама 

у перципирању породичног насиља као јавног, а не искључиво приватног проблема. На 

међународној позорници интензивно се приступа правном регулисању насиља у 

породици, док је унутар Босне и Херцеговине и Републике Српске тај процес посебно 

актуелан у посљедњих неколико година. 

1.4. Теоријска разматрања насиља у породици 

Тачни подаци о обиму и распрострањености насиља у породици не постоје, али 

расположива сазнања указују да је веома распрострањено, као и да су жртве чешће жене и 

дјеца, него мушкарци. 

Насиље, убиквитарни феномен, својствен свим друштвима, историјским епохама и уопште 

људском роду, дефинише се као употреба силе, претње или злоупотреба моћи према 

другом лицу. Насиље у породици (породично насиље, domestic violence) представља 
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посебно друштвено опасан облик насиља којим се крше права на живот, психички, 

физички, сексуални интегритет, слободу, безбједност и људско достојанство појединца, у 

овом случају члана породице, али и право на државну друштвену заштиту породице као 

основне природне ћелије сваке заједнице. Насиље схватамо као чин или пропуст у 

интеракцији и динамици међусобних односа којим се другој особи наноси зло, физичко 

или психичко, употребом физичке или психичке силе, индивидуално или колективно.14 

Насиље у породици може се јавити у више облика: насиље у браку, насиље према 

члановима заједничког домаћинства, насиље према деци. Сваки од ових облика насиља 

подразумева континуирану примјену физичке и психичке силе према члановима породице 

уз угрожавање и повређивање домена сигурности и односа повјерења и испољавање 

контроле и моћи над жртвама. Насиље у браку (marriage violence, spouse abuse) 

подразумијева свако физичко, сексуално, психичко и економско злостављање жене од 

стране мужа или ванбрачног партнера .15 

Може се разликовати структурално и персонално насиље. Под персоналним насиљем 

подразумијева се директни атак на тијело жене, нпр. силовање жена или дјевојчица, 

тјелесно злостављање или убиство жена. Персонално насиље је у већини случајева у вези 

са тијелом жене, његовом репродуктивном функцијом и сексуалитетом жене. Сруктурално 

насиље изражено је у идеологији мање вриједности, непоштивању жене и статусу жене 

као објекта, и у многим друштвеним областима повезано је са претендирањем мушкарца 

ка супериорности. Насиље у породици усмјерено је прије свега на женске чланове 

породице у њиховој улози кћерки, снаха, сестара, мајки, супруга, бивших супруга. 

Родне разлике у неким друштвима понекад значе разлику између живота и смрти. У 

многим земљама дјевојчице имају мање шансе да буду рођене и да преживе у раном 

дјетињству од дјечака, као што је то случај у Индији. Разлог је у томе што су дјевојчице 

изложене разним облицима дискриминације, пошто се дјечацима “додјељује” већа 

социјална вриједност. Сваке године у свијету умре пола милиона жена због разлога који 

су у вези са трудноћом и рађањем. Томе треба додати и 200 хиљада смрти годишње због 

небезбједног абортуса, највише у земљама у којима је абортус забрањен законом. 

 
14  В. Чурчић, Violence in family, http://www.nasijeuporodici.com 
15 А. Антовић и сарад., Насиље у породици-брачно насиље са смртним исходом, Acta medica medianae, 

2006;45 (2):75-79 



 31 

Студија Левинсона на примјерима Сахарсхе Африке, Средњег Истока, Европе, Сјеверне и 

Јужне Америке, Океаније и азијских заједница говори да су најчешћи облици насиља 

према супругама (84,5%), над мужем у ријетким случајевима у 20%, а често у 6,7% 

испитиваних култура. У већини случајева (70%) насиље испољава муж у припитом стању, 

а у скоро половину случајева (45,5%) разлози су сумња у вјерност.16 

Оно је такође, повезано са посљедицама по здравље, било да се ради о тренутним или 

хроничним манифестацијама или фаталним или нефаталним исходима. Иако насиље има 

директне посљедце на здравље, као напримјер повреде, жртве насиља су изложене и 

ризицима нарушеног здравља у ближој и даљој будућности. Усвајање лоших животних 

навика код особа које трпе насиље може се, поред осталог, сматрати ризичним фактором 

за читав низ болести и стања. Истраживања указују да жене које су преживјеле насиље у 

дјетињству, али и у другој животној доби, много чешће имају нарушено здравље од жена 

које немају насиље у свом животном искуству.17 

Сходно томе сасвим је разумљиво да већина дефиниција насиља у породици 

подразумијева насиље у оквиру породичних односа. Међутим, постоји јасна теденција за 

прошривање оквира појма чланова породице у вези са насиљем у породици. Оваква 

тендеција проистиче и из описа међународних докумената према којима насиље у 

породици представља специфичан облик родно заснованог насиља.18 То би такође, у 

будућности требало значити да ће термин насиље у породици (engl. family violence)  

замијенити термин кућно или домаће насиље (engl. domestic violence). Овакав вид насиља 

подразумијева да жртва и насилник не морају нужно бити у крвном или родбинском 

сродству. 

Према студији Women in an Insecure  World облици родно заснованог насиља јављају се у 

свим фазама животног циклуса: 

 
16 С. Констатиновић-Вилић, Предрасуде и стереотипи о насиљу у породици, Зборник радова, Правом против 

    насиља у породици, Ниш, 2002, стр. 26 
17 L. Heise, M., Goettemoeller, Violence Aginst Women: „Looking Behind the Mask of Incarcerated“, Irene C. 

Baird Pennsylvania State University at Harrisburg, USA, 1999 
18 Члан 1. Опште препоруке CEDAW конвеницје прописује: Родно засновано насиље је облик 

дискриминације који озбиљно умањује могућност жена да уживају права и слободе на основу 

равноправности са мушкарцима. 
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- пренатална фаза: злостављање мајке током трудноће и ефекат на дијете, присилне 

трудноће, ограничење хране и воде, селективни побачаји. 

- рано дјетињство: убиства женских беба, емотивно и физичко злостављање, 

неравноправан приступ исхрани и медицинској бризи за дјевојчице. 

- дјетињство: рани бракови, сакаћење гениталија, сексуално злостављање од стране 

чланова породице или странаца, неравноправан приступ исхрани и медицинској њези, 

дјечија проституција. 

- адолесценција: силовање, сексуално злостављање, присилна проституција, трговина 

особама, насиље усљед одбијања удварања, сексуално злостављање на раду. 

- репродуктивно доба: злостављање од стране интимних партнера, силовање у браку, 

убиства ради мираза и убиства из части, физичко, психичко, сексуално узнемиравање, 

силовање, злостављање жена са инвалидтетом, трговина особама, дискриминација. 

- старост: злостављање и експлоатација удовица, ускраћивање основне бриге о здрављу. 

 

2.                 ЕТИОЛОГИЈА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Са историјског аспекта породица је врло дуго егзистирала као „микро-друштво“,мање или 

више за себе затворено, које ја као основна друштвена установа опстајала на основу 

мноштва друштвено важних функција које је обављала. Може се извести закључак даје 

друштвено организованом процесу производње и друштвеној економији претходила кућна 

економија, која је историјски пролазила кроз различите фазе, од производње организоване 

на елементарној биолошкој подјели рада до такве кућне економије у фази знанства, која је 

функционисала као предузеће на развијенјој подјели  рада међу члановима породице 

укључујући и радну снагу изван породичне заједнице.19 

 

 
19 О. Крстић, Малољетничка делинквенција, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2009., стр. 135 
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Асоцијална понашања спадају у специфичну област и предмет су прочавања многих 

научних дисциплина у првом реду психологије и њених дисциплина, а потом других као 

што су медицина, социјологија, педагогија, право и друге. 

С обзиром да насиље у породици представља посебан вид испреплетених и повезаних 

понашања и поступака, за изучавање ове појаве неопходан је интердисциплинаран 

приступ.  

Насиље у породици је постојало и распрострањено је у свим историјским временима, 

културама и друтвима. Увијек је имало веома озбиљне посљедице, посебно по жене и 

дјецу, те је у новије вријеме привукло пажњу науке да се сагледа његова улога као 

криминогеног фактора и феномена, односо да се националним законодваствима ова појава 

регулише и самим тим сузбије. Уношењем овог кривичног дјела у кривично 

законодавство овај феномен је издвојен из приватне сфере и означен као проблем од 

општег јавног интереса, односно предмет посебне пажње друштва. Породица је идлична 

заједница само у машти и нади. Између жеља и стварности брачна заједница се неријетко 

налази у амбијенту другачијем од оног који се очекује. Умјесто емоција постоји интерес, 

наспрам љубави често је сурова стварност, умјесто њежности сексуално насиље, умјесто 

толеранције,  разумијевања за настале проблеме, агресија.20 

Ако узмемо да је задатак криминалне етиологије изучавање и утврђивање општих и 

појединачних узрока и услова као негативне друштвене појаве21, закључује се да се 

етиологија насиља у породици бави проналажењем одговора на питања узрока јављања 

насиља у породици, његове масовности, те субјективним и објективним околностима које 

доводе до ове врсте асоцијалног понашања, ако и настајањем и формирањем личности 

насилника. 

Ауторка Barbara Coloroso, идентификовала је три основне врсте породице и то: ригидну 

породицу, породицу мекушаца и демократску породицу. Оно што их разликује је врста 

структуре која их држи заједно. Та структура утиче на све односе у породици: дјетета 

према родитељима, родитеља према родитељу, дјетета према дјетету, чак и  начин на који 

 
20 М. Бошковић, З. Скакавац, Криминологија, Бања Лука, 2002, стр. 137 
21 И. Марковић, Основи криминологије, Правни факлултет Бања Лука, 2007, стр. 23 
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се породица као цјелина односи према вањском свијету. Ригидна породица је у основи 

диктаторска структура, можда добронамјерна, али ипак диктаторска. Обиљежавају је: ред, 

контрола, послушност, слијеђење правила и строга хијеархија моћи гдје се дјечији осјећаји 

често игноришу и исмијавају. Супротно од ригидне породице је породица меушаца код 

које не остаје чврста структура, али попут ригидних породица, гуши здраво показивање 

осјећања и емоција, иако на другачији начин. У породици мекушаца дјеца се понижавају, 

посрамљују и манипулишу с митом, пријетњама, наградама или казнама, те постају 

размажена или уплашена и осветољубива. У демократским породицама родитељи не 

захтијевају поштовање-они демонстрирају и подучавају. Дјеца уче преиспитивати и 

изазивати ауторитет који није богом дат. Они уче како је уреду рећи не, уче бити способна 

слушати и како ће неко њих слушати, те како се према другима могу односити са 

поштовањем и те ће и њих други поштовати.22 

И ригидна породица и породица мекушаца помажу у стварању насилника.23 

Акт насиља у породици резултат је дјеловања појединца под утицајем биолошких, 

психолошких и физчких особина које се испољавају кроз његово понашање. Овдје још 

треба додати у утицај социјалне средине у којој насилник живи. Стога, веома је 

комплексно питање фактора насиља у породици. 

2.1. Традиција и патријархално васпитање као узроци насиља у породици 

Повреда женских људских права је још дубоко укоријењена у друштвеним поретцима 

многих земаља. Владе таквих земаља и даље се залажу за непримјењивост концепта 

људских права под изговором да се савремени концепти не могу примијенити на 

културолошке специфичности у њиховим срединама. Под плаштом промоције родне 

равноправности дешавају се најтежи облици родно заснованог насиља у циљу одржавања 

управо родне различитости, односно доминације мушкарца. У таквим срединама разлози 

останка жене у насилној заједници су слични и своде се на то да су жене под утицајем 

страха да ће бити одбачене од средине, да је дјеци потребан отац чак и уколико је насилан, 

страха од финасијске зависности, става породице и околине да је дужност бити уз мужа и 

 
22 B.Coloroso, Насилник, жртва и проматрач, Загреб, 2004, стр. 96-118 
23 Ибиден 
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пружати му помоћ док је под утицајем алкохола и психомоторних супстанци, породичних 

предрасуда о срамоти развода брака и слично. Колико је традицијонално укоријењено 

злостављање жена говоре и подаци на свјетском нивоу да сто милиона жена је осакаћено у 

име традиције. Свједоци смо све израженије борбе афричких жена које се супростављају 

сакаћењу својих гениталија, док Швеђанке, Јапанке, Филипинке и Тајлађанке се 

организују у борби против трговине особама ради сексуалне експлоатације. Бразилкиње и 

Италијанке протестују против злостављања у браку и против части као мушког оправдања 

за убиство жене.24 У овом смислу посебно су поражавајућа тзв. „убиства из части“ (енгл. 

honour crimes) карактеристична за исток и југоисток Турске.25 

Према подацима из брошуре Породично насиље у Србији, 323 од 700 анетираних, или 

46,1% жена доживљело је неки облик породичног насиља. Оно се може сагледати кроз већ 

познате механизме тортуре: понижавање и омаловажавање, изолацију, психичко и 

емоционално злостављање, економско насиље, као и пријетње, застрашивања и 

коришћење мушких привилегија којима се жене потчињавају. У највећем броју случајева 

насилник је муж или партнер (63,5%), потом отац (16,1%) и мајка (8%). Физички напад од 

неког члана породице доживјело је 214 или 30,6% жена. Шамарање и пребијање су 

најраспрострањенији облици физичког насиља и на њега се пожалило чак 21,9% 

испитаница. У репертоару насилништва нашле су се и „традиционалне мјере 

преваспитавања“, као што су клечање на кукурузу и затварање у буре. 

Нажалост, истраживања и у 21. вијеку показују недостатак подршке и разумијевања 

друштва за жене жртве породичног насиља. И даље, традиционалне предрасуде 

одражавају мишљење да је овај облик насиља приватна ствар породице у коју се не треба 

држава мијешати. 

 

 

 
24  Према извјештајима УН 
25 Традиционално ова врста убистава проширена су и врло честа у цјелокупном подручју Средоземља, на 

Блиском истоку, у Азији и Африци. Дјевојка која је изгубила невиност прије брака мора рачунати  на 

убиство које ће извршити њена породица. Наиме, љубавна афера је једнако смртна, као и силовање или 

сексуално злостављање, чак ако једно или друго учињено од стране ближег члана породице. У оваквом 

случају починилац ће вратити част породици када убије злостављану дјевојку. 
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2.2. Дисфункционалност породице као узрок насиља у породици 

Посматрано са социолошког аспекта породица је основна ћелија друштва у којој се 

личност социјализује. Функција социјализације је доминантна породична функција.26 

Породица има основни утицај на развој дјетета јер је темељни фактор развоја здраве, зреле 

и отпорне личности коју формирају различити социопсихолошки механизми. Уколико се 

посматра као институција, може се рећи да породица може бити функционална и 

дисфункционална. Функционалну породицу означавају особине као што су осјећаји 

љубави, повјерења, разумијевања, подршке и слично. С друге стране, дисфункционалана 

породица подразумијева присутност одређених социопатолошких појава као што су 

алкохолизам, наркоманија, криминалне активности и друго. Дакле, уколико су породице 

оптерећене разним негативним појавама као што су породичне несугласице, свађе, 

алкохолизам, наркоманија, лоша материјална ситуација и слично, велика је могућност да 

такве породице имају негативан утицај на социјализацију личности. Овакве породице се у 

литератури називају „деградиране,  или разорене породице“, односно дифицијентне 

породице.27 Дисфункционалне или дифицијентне породице су подложније за  развој 

насиља. 

2.3. Транзиција као узрок насиља у породици 

Све земље које су у неком периоду захваћене ратним дешавањима, у послијератном 

периоду такође пролазе кроз економске тешкоће, праћене социјалним проблемима, које се 

посебно одражавају и погађају жене. Наступајуће сиромаштво, промјене социјалног и 

економнског статуса са нестабилоношћу узрокују углавном висок ниво друштвеног 

стреса, а тиме и дестабилизацију породичних односа, као и насиље у породици. Економске 

промјене као продукт транзиције такође снажно утичу на породичне односе. Односи се 

погоршавају углавном када би муж или жена изгубили посао или имали потешкоће при 

запослењу. С друге стране, и нагло богаћење појединаца као производ транзиције, и 

надаље улазак мужа у богате слојеве друштва, често доводи до промјене односа према 

жени и врло често до неког облика насиља. 

 
26 Љ. Стајић, С. Мијалковић, С. Станаревић, Безбједносна култура, Београд, 2005, стр.73 
27 М. Милутиновић, Криминологија, Београд, 1981, стр.353 
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У Босни и Херцеговини приватизација коју обиљежавају спорост, нетранспаретност и 

учешће мањег броја имућних људи, тзв. нових елита драстично се одразила на положај 

жена у друштву. Некадашња државна предузећа  у којима су жене чинле већинску радну 

снагу или су банкротирала или су продана. Смањен је број запослених у јавним службама 

у којима су жене такође чиниле већину радне снаге, погоршани су услови рада и заштите 

на раду, на сцени су сексизам28 и ејџизам.29 

2.4. Социјална средина као узрок насиља у породици 

Социјална средина, доносно окружење се послије транзиције јавља као врло битан узрок 

насиља у породици с обзиром да се у социјалној средини остварује постојање породице и 

појединца. Као фактор средине који се може означити као битан у односу на социо-

психолошки развој личности су васпитно-образовне установе. Школа у развоју дјетета 

обезбјеђује емоционални, интелектуални  и социјални развој. Стога, и школа као и 

породица може бити функционална и дисфункционалана. Функционалну школу 

каректерише прихватање, разумијевање, уважавање, подршка, толеранција, мотивација и 

слично, односно све оно што потпомаже формирању психо-физички здраве индивидуе. С 

друге стране, дисфункционалну школу карактерише неповјерење, неуважавање, не 

пружање помоћи, толерисање агресије и слично. У оваквом односу је за очекивати да ће 

већи број индивидуа из оваквог окружења прихватити многе негативне обрасце 

понашања, а нездраву климу пренијети и на односе у породици, што може резултирати 

различитим облицима насиља. 

2.5. Алкохол и психомоторне супстанце као узрок насиља у породици 

Конзумирање алкохола, а посебно алкохолизам као болест зависности може се посматрати 

као још један од узрока насиља у породици. Особа у стању мање или веће опијености и 

суженог оквира расуђивања долази у већу прилику да изврши радњу са елементима 

 
28 Због већег утицаја феминизма у 20. вијеку и успостављања једнакости мушкараца и жена као правног 

стандарда у многим државама, сексизам је стекао пејоративно значење, које се односи на вјеровање у 

урођену физичку или менталну дискриминацију засновану на полу (више доступно на 

http://sh.wikipedia.org/wiki/seksizam)  
29 Ејџизам је енглеска ријеч (ageism), а означава дискриминацију по основу старосне доби. Као облик 

дискриминације такође погађа више жене, него мушкарце (више доступно на: 

http://otvoreno.ba/vijesti/kolumna/9344-ageism-diskriminacija-na- osnovi-starosne-dobi) 

http://otvoreno.ba/vijesti/kolumna/9344-ageism-diskriminacija-na-
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насиља. Према медицинским дефиницијама алкохолизам представља хроничну 

прогресивну болест коју карактерише жеља за пијењем алкохолног пића, с циљем 

постизања субјективног стања задовољства.30 Иако медицинско тумачење посматра 

алкохол као болест то је и патолошка појава која се негативно одражава на цјелокупан 

друштвени живот алкохоличара, његову породицу, радно и животно окружење. Под 

утицајем алкохола долази до одређених промјена у понашању човјека, смањује се 

могућност самоконтроле уз јачање агресивности и сексуалних нагона, што се негативно 

одражава и на чланове породице. Међутим, утицај овог узрока се не може апсолутизовати, 

него свести у границе реалности. 

Наркоманија се дефинише као стање периодичне или хроничне интоксинације, штетне 

како за појединца тако и за друштво, до којих долази поновљеним конзумирањем неке 

дроге, природног или синтетичког поријекла.31 Слично као и алкохолизам утиче на 

вршење насиља у породици. Наркоманија или злопупотреба опојних дрога је редовно 

узимање дроге усљед чега наступа зависност, физичка или психичка, или обје врсте. Због 

те зависности болесник не може више живјети без дроге, те има потребу за повећањем 

дозе.32 У оваквим случајевима конзумент дроге под утиацајем дрога, са једне стране врши 

одређене облике насиља у породици, а са друге, у намјери да дође до новчаних средстава 

прибјегава вршењу кривичних дјела са елементима насиља. 

2.6. Економска нестабилност као узрок насиља у породици 

Негативне економске прилике породице такође су често узрок насиља у породици јер 

дестабилизују породицу. Економска нестабилност која може ићи  до граница сиромаштва, 

неповољно се одражава на стабилност чланова породице и утиче на емоционални развој 

дјеце који притиснути неимаштином често прихватајју негативне обрасце понашања и 

могу излаз потражити а путевима криминала, дроге, насиља и слично. Сиромаштво 

представља стање непостојања економских, социјалних и културних услова за задовољење 

основних биолошких и других људских потреба, недостатак услова за развој и 

репродукцију психичких и физичких способности и одржавање егзистенцијалних услова 

 
30 А. Деспотовић, Алкохолизам, Ниш, 1978.г., стр 86 
31 Дефиниција Свјетске здравствене организације-Комитета експерата за дроге 
32 И. Марковић, Основи криминологије, Правни факултет, Бања Лук, 2007, стр. 188 
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живота.33 Ово свакако доприноси осјећају субјективног незадовољства и ствара услове и 

за одређене облике насиља у породици. 

2.7. Психички поремећаји и душевне болести као узрок насиља у породици 

Душевно болестан човјек полако, али сигурно игнорише реалност и ствара своју 

сопствену реалност.34 Најзначајније душевне болести које узрокују насиље у породици су 

шизофренија и параноја. Шизофрени болесници које карактеришу сумануте идеје и 

халуцинације усмјеравју их на особе из своје околине, а то су најчешће чланови породице. 

Овакви болесници се најчешће јављају као извршиоци физичког насиља у породици. Код 

параноје су изражене сумануте идеје љубоморе и чешће се јављају код дугогодишњег 

конзумирања алкохола, односно алкохолне параноје. Најчешће је усмјерена према 

брачном партнеру и неријетко резултира смртним исходом. Душевно заостале особе су 

због скромних интелектуалних  способности, као и других особина личности, лишене 

могућности да адкватно процјењују и предвиђају посљедице свог понашања. Због тога се 

често појављују као починиоци кривичних дјела насиља у породици. Поред тога што се 

налазе у улози починиоца ових кривичних дјела, они често буду и жртве насиља у 

породици, нарочито сексуалног насиља.35 

 

3. ФЕНОМЕНОЛОГИЈА   НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Наука и јавност се врло кратак временски период баве насиљем у породици. Стога се још 

увијек не може доћи до потпуних спознаја о овом проблему. Али, као узмемо да је 

криминална феноменологија област криминологије која се бави питањем појавних облика, 

структуре, класификације и динамике криминалитета,36 битно је размотрити поједине 

појавне облике насиља у породици, класификовати и анализирати структуру и динамику 

кривичних дјела из области насиља у породици, али и понашање и начин живота 

починилаца насиља у породици. 

 
33 М. Бошковић, Криминална етиологија, Нови Сад, 2001., стр. 196 
34 Р. Ковачевић, Правна медицина, Правни факултет, Бања Лука, 2007., стр. 190  
35 Ибид. 186  
36 И. Марковић, Основи криминологије, Правни факултет Бања Лука, 2007, стр. 25 
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3.1. Облици насиља у породици према начину извршења 

Теорија и пракса у досадашњем периоду дефинисали су као основне облике насиља у 

породи: 

Психичко насиље је кориштење менталних стратегија или играње нечијим умом. Ово 

подразумијева ствари као што су љутња, агресивност, понижавање, застрашивање, 

прогањање, страх, моћ и контрола. Циљ је да се нанесе емотивна штета другој особи. 

Физичко насиље подразумијева коришћење дијелова тијела или оружја37 ради пријетње, 

казне, доминирања, спрјечавања, контролисања или повређивања друге особе. Ово насиље 

чини 70 % укупног удјела насиља у статистикама, и то су по правилу најекстремнији 

облици насиља (преломи руку, преломи носа, повреде главе, избијање зуба). У овој 

категорији су и случајеви физичког злостављања жена у току трудноће и период дојења. 

Сексуално насиље је коришћење прислиних сексуалних радњи којима се доминира, 

манипулише, пријети, повређује, квари или контролише друга особа. Сексуално насиље 

често прати и физичко и психичко насиље, а у већини случајева ти облици насиља иду 

заједно. Насиље најчешће чине супрузи, бивши супрузи и ванбрачни партнери и то у 78% 

случајева. На другом мјесту су синови 9%, а на трећем очеви 4,2 %. Ћерка се у улози 

насилнице јавља у 2% случајева, дјечко у 1.8%, а мајка и свекрва у 1.6%. Однос насилник-

жртва има везе и са годинама жене. Насиље од стране партнера најчешће трпе младе и 

жене средњих година, док насиље од стране синова је карактеристично за старије жене 

(преко 60 година), а насиље које чине очеви односи се на врло младе жене, дјевојке. 

Економско насиље је коришћење новца или других ствари повезаних са финансијама ради 

доминирања, пријетње и контролисања. Ово се ради да би се нанијела штета другој особи 

или ради финансијског искориштавња те особе. 

 
37Лаутенбергов амандман на Акт о контроли наоружања из 1968. године у САД-у забрањује сваком ко је 

оптужен за насиље у породици да поседује оружје. Овај амандман се директно односи на припаднике 

полиције јер његовом применом полицијски службеници оптужени за насиље у породици по сили закона 

губе своје радно место (Лаутенбергов амандман на Акт о контроли наоружања, 2012). 
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Духовно насиље је контролисање религиозних интереса или обреда друге особе. Духовна 

штета може бити нанијета критиковањем религиозних убјеђења неке особе или њихово 

погрешно приказивање из религиозних разлога. 

Насиље над дјецом- чине очеви и мајке, међутим сама дјеца насиље врло ријетко 

пријављују јер га не препознају. Насиља над дјецом има много више него што се 

претпоставља и најчешће га пријављује комшилук и родбина. Свако насиље у породици у 

којој има дјеце је насиље над дјецом без обзира да ли су му дјеца непосредно изложена. 

Подаци београдског Института за ментално здравље показују да 50-60% случајева 

злоупотребе дјеце отпада на занемаривање, што може да буде основа за друге, теже 

облике злостављања. Доктор Ђорђе Алимпијевић специјалиста судске медицине 

злостављање дјеце пореди са мучењима логораша у логорима у другом свјетском рату. 

Друштвено насиље- подразумијева друге облике злостављања ради доминирања, 

манипулисања или конролисања друштвених односа неке особе. 

Насиље у породици се у 49,6% случајева јавља као комбиновано насиље тј. истовремено и 

физичко и психичко. Само психичко или само физичко насиље се јавља у подједнаком 

броју случајева, односно у 17,9 % односно 28,2 % случајева након чега слиједи економско 

насиље у 3, 4 % случајева и сексуално насиље у 0,8 % случајева. 

 

Најчешћи узрок насиља је алкохолизам и то у 32,5 % случајева. Поремећени брачни 

односи у фази развода брака су узрок насиља у 22,2 % случајева, док се након развода 

брака насиље појављује у 6,8 % случајева. Психички проблеми насилника су узрок насиља 

у 15,3 %, а поремећени породични односи у 14,5 %, док зависност о наркотицима 

проузрокује насиље у 3,4 % случајева.38 

 

3.2. Типови насилника 

Иако су злостављање и насиље у породици један од битнијих друштвених проблема нашег 

времена, већина друштава још увијек сматра ову кризу приватном ствари. 

 
38 Према истраживању које је провео Центар за социјални рад Бања Лука, 2007 
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а. Карактеристике насилника 

Кад говоримо о насиљу у породици врло тешко је препознати злостављача, јер такве особе 

никоме не показују своје право лице, већ само својим жртвама, а жртве су им углавном 

чланови породице, тако да сва њихова злодјела углавном остају у затвореном кругу 

породице коју сами оснују. 

 

Ове особе су велике кукавице и никада неће напасти некога ко је јачи од њих. Зато и 

бирају оне који на неки начин зависе од њих.  Увијек за жртве бирају оне који су узрастом, 

полом, физички, економски слабији и владају над њима. Жртва углавном нема никакву 

могућност да пружи отпор јер разлика бива велика. Злостављач из кукавичлука не смије 

да ризикује са јачима од себе јер би га неуспјех потпуно поразио. 

Неријетко су те особе и саме злостављане у дјетињству или чак и у каснијој доби, па из 

тог разлога испољавају велику мржњу према својој околини. Из те мржње се ствара 

потреба да се изазива бол и патња у свом најближем окружењу, јер су код таквих особа 

потпуно изокренута осјећања. Нормалног човјека љубав покреће на њежност и добра дјела 

и у њему изазива осјећање среће, али људима којима је мржња покретач, велико 

задовољство пружа када неко због њих и њихових поступака пати. То им даје осјећај 

моћи, важности и среће.  

Злостављача је врло тешко препознати, а један од разлога је тај што је изузетно дволичан. 

Живи дупли живот. За њега у друштву по правилу важи да је изузетно фин и частан 

човјек. Често је весео и духовит. Увијек је спреман да помогне другима. Поштен је и 

добар, пун љубави и разумијевања за своју породицу. Супруга и дјеца су му увијек на 

првом мјесту и не постоји ништа што не би урадио за њих. Спреман је да у јавности глуми 

до изнемоглости, нестрпљиво чекајући тренутак када ће ступити на своју територију и иза 

затворених врата пустити потпуно друго биће из себе и „нахранити“ га. 

Насилник неће промијенити структуру своје личности и своје понашање уз помоћ љубави 

своје жртве. Насилник тражи жртву јер само иживљавањем над слабијим од себе, он се 

осјећа моћно. Насилник манипулише страховима своје жртве. Уколико жртва насилнику 

покаже да се не плаши, тиме слаби његову позицију моћи.  

Жртва насиља (што је и нормално) осјећа страх, али непоказивање страха разоружава 

насилника, јер он се храни страхом жртве. Насилник ће ради заштите себе бити спреман 
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да окрене цијело окружење против жртве и најчешће ће жртву проглашавати “лудом 

женом која свашта умишља”, све док је потпуно не сломи и док и сама жртва не посумња 

у сопствено ментално здравље. 

Ако којим случајем неко ван круга који направи у својој породици сазна какав је он у 

ствари, та особа му постаје највећи непријатељ. На све могуће начине се труди да ту особу 

уклони из свог окружења, да је што више удаљи од жртава. Спреман је на све, чак и на 

употребу силе, пријети и жртвама забрањује сваки контакт са том особом.  

Ако је та особа физички слабија, употријебиће силу, али ако је психички јака, злостављач 

лагано губи тло под ногама и почиње да се осјећа изгубљено. Када му се неко супротстави 

а није директно његова жртва, клупко лагано почиње да се одмотава.  

 

Насилник, у пракси тешко рјешава сукобе и конфликте у породици, агресиван је и 

конфликтан и као такав склон је насиљу као начину успостављања контроле. Постоји 

дванаест карактеристика насилног мушкарца: 

- љубоморан је, 

- друге криви за своје промашаје, 

- за своје проблеме криви околности, 

- непредвидивог је понашања, 

- склон је вербалном понижавању, 

- тешко може контролисати бијес, 

- увијек тражи нову шансу, 

- говори да се то више неће поновити и да ће се промијенити, 

- потиче из породице која проблеме рјешава насиљем, 

- криви жену за све, 

- уколико употребљава алкохол и дрогу погоршава му се понашање, 

- не признаје ничије мишљење, његов начин је једино исправан. 

 

б. Технике које користи насилник 

Да би своју жртву држао под контролом, злостављач употребљава више техника: 

Један од начина је наметање кривице. Жртва је крива за све и свашта. Крива је за многе 

ствари које су се догодиле, чак и за оне које тек предстоје: „Не бисмо живјели овдје и 
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овако да си ти онда… “, „Имали бисмо много више, да си ти онда урадила… “, „Онда си 

мислила и урадила тако, па сада испаштај због тога, нисам ти ја крив,“… у недоглед. 

Жртви се пружа нада да уколико довољно пати због тога и призна своје грешке, можда све 

то малтретирање једном и престане. 

Понижавање је техника којом злостављач своју жртву доводи у положај у коме почиње 

да сумња у себе и своје вриједности. Временом губи осјећај личне вриједности и 

самопоштовања. Понижавање које се често дешава, неминовно код жртве изазива трауме. 

Жртва губи вољу да се посвети себи. Почиње чак и да вјерује злостављачу. „Каква си, 

погледај се само… зар сам се ја за такво чудо оженио?“, „Ништа не умијеш да урадиш 

како треба, све ја морам.“, „Гадиш ми се, па толике жене су родиле децу, па нису тако 

пропале као ти“, „Колико год да си се трудила, ово ништа не ваља.“, „Никаква си мајка, 

домаћица, жена…“, „Срамота ме је од тебе.“, „Глупа си…“, „Не разумијеш се ти у то, 

ћути, паметнија си кад ћутиш,“… у недоглед. 

На понижавање се надовезује наметање комплекса. Омаловажавање и критиковање свега 

што жртва ради и како изгледа. Ништа није добро, ништа не ваља, све је глупо и 

безвриједно. Злостављач не размишља о томе да ли је то стварно добро или лоше, већ само 

како што више да понизи жртву и у њој „пробуди“ што више комплекса. 

Застрашивањем се злостављач користи како би жртву држао у покорности. Он се труди 

да пронађе слабу тачку код жртве, као кобац трага за њом, и када је пронађе, нема 

повратка. „Ти си урадила „то и то“, како те само није срамота, рећи ћу свима.“. Без обзира 

о чему се ради, то је нешто што је жртвина слаба тачка, нешто што она не жели да се сазна 

или је у питању неко ко је њој јако важан у животу, неко кога неизмјерно воли. 

Ако узмемо  у обзир да свака мајка воли своју дјецу, злостављач ће се најчешће окренути 

ка њима, ако их има у том односу. „Одвешћу их, никада их више нећеш видјети.“, „Таква 

каква си луда, дјеца ће ми на сваком суду припасти.“, „Затворићу те у лудницу… повратка 

ти нема, ако наставиш тако.“, „Ко ће теби вјеровати?“… 

Оно што злостављач користи као застрашивање, може да се тиче лично жртве  или људи 

из примарне породице: отац, мајка, браћа, сестре… Она као особа која је већ понижена и 

којој је наметнута кривица, не размишља више као „нормалан човек“, па застрашивање у 

овом облику даје своје резултате, негативне, наравно. 



 45 

Злостављач је спреман у сваком тренутку да све оно што зна о жртви искористи и уплаши 

своју жртву што више. Застрашивањем се служи да би своју жртву потпуно контролисао. 

Значи, жртва је већ крива, ничему не вриједи, пропала је и нема јој спаса, једини ослонац у 

животу јој постаје злостављач. 

Изолација из друштвеног живота је још једна техника коју злостављач намеће својој 

жртви. Ограничава јој се физичко кретање ван куће, а контакт са члановима примарне 

породице, пријатељима, колегама се своди на минимум.  Овакав вид изолације злостављач 

врло ријетко врши директном забраном. Временом жртва која сасвим нормално има неки 

друштвени живот, сама пристаје на изолацију, јер послије доласка кући увијек трпи неко 

злостављање, било физичког или психичког типа, тако да временом себе доводи у 

самоизолацију. 

Жртва постаје потпуно зависна од злостављача када дође у ситуацију да финансијски 

постане потпуно зависна од њега. За почетак јој буде ускраћено да самостално зарађује за 

живот, тако да временом задовољење свих основних потреба за храном, одјећом и осталим 

потрепштинама зависи од „газде“ у кући. Највећу стрепњу злостављач има од тога да 

жртва случајно не проговори и отргне се контроли. Из тог разлога користи сваку прилику 

да жртву у јавности прикаже као особу нижу и мање вриједну, чијим се поступцима и 

ријечима не може вјеровати, а неријетко и њено ментално здравље доводи у питање. 

Намјештаљкама и лажима се користи да би у друштву показао своју забринутост и 

бригу за њено здравље, тако да, и ако би жртва одлучила да проговори, он би имао 

аргументе за њено „чудно“ понашање и причу. 

 

 

б. Типови насилника 

Постоје опште карактеристике три типа насилника, уз напомену да да сваки индивидуални 

случај насиља има своје специфичности:39 

Типични насилник добро се сналази у друштву, нема видљивих проблема са менталним 

здрављем, није никад имао проблеме са полицијом. Његов „јавни став“ према насиљу је 

негативан. Насиље које спроводи над жртвом није често и брутално и након тога осјећа 

жаљење и показује јако изражен стид или властиту кривицу. Није вјероватно да ће икада 

 
39А. Милић, Социјологија породице, Београд, 2001 
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користити оружје. Код овог типа људи могуће је у извјесној мјери дјеловати терапијским 

методама или блажим репресивним методама као што су притвор или упозорење 

полиције. 

Насилник који показује синдром поремећаја личности подржава насиље као уобичајену 

реакцију на било какву конфликтну ситуацију и он показује симптоме поремећаја 

личности, као што су нарцизам, театралност и слично. Веома вјероватно редовно 

конзумира алкохол или дрогу и већ раније је имао проблема с полицијом. Насиље које 

проводи над жртвом је озбиљно изражено и учестало, а може се десити и да користи 

оружје. Показује висок степен манипулације жртвом или особама у породици и блиском 

окружењу и показује склоност ка сексуалном злостављању. Постоји вјероватноћа да је у 

неком ранијем периоду живота, нарочито у младости, био изложен насилном окружењу. 

Насилник који показује синдром асоцијалног поремећаја личности готово сигурно има 

криминалну прошлост и утврђену дијагнозу менталног обољења. Исказује снажно 

социопатско понашање и тешку зависност о алкохолу или дрогама. Оваква особа је 

насилна и у кући и изван ње, и нема разлике у насилном понашању према одраслим 

особама или дјеци. Насиље које спроводи над жртвом је хронично и веома озбиљно, 

укључујући и сексуално злостављање. 

Честа мишљења и предрасуде да су насилници у већини случајева необразовани из 

руралних средина и многе друге предрасуде су се показале нетачним након анализе свих 

пријављених и обрађених случајева насиља који су евидентирани у центру за социјални 

рад. Циљ овог интерног истраживања био је да се добију подаци о броју жртава у насиљу, 

да се испитају који се облици насиља најчешће сусрећу, ко су насилници, као и како и на 

који начин дефинисати препоруке у циљу превенције, смањења и отклањања насиља над 

члановима породице. 

Злостављаним женама често се савјетује да се труде да постану боље супруге. У свом 

студирању злостављања, Еван Старк и Ен Фликрафт су дошли до закључка да од милион 

жена које су затражиле медицинску помоћ због повреда које су им нанијели мужеви или 

момци са којима су се забављале, доктори су на исправан начин идентификовали повреде 

као резултат злостављања само у 4% случајева. Често злостављање дјеце и насиље у 

породици иду једно с другим. Мушкарци који злостављају своје жене ће често 

злостављати и своју дјецу. Истраживања показују да домаћинства у којима се одвија 
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насиље у породици, дјеца су злостављана 1500 процената више од уобичајеног просјека. 

Често ово злостављање почиње чак и прије него што се дијете роди. Једно проучавање 

између 1200 бијелих, латино и афричко-америчких трудница, показује да је свака шеста 

жена пријавила физичко злостављање током трудноће. Истраживачи сад долазе до 

закључка да постоје двије врсте злостављача. 

Нил Џејкобсон (Neil Jacobson) и Џон Готман (John Gottman) биљеже ово у својој књизи 

„Када мушкарци туку жене“. Њихово проучавање више од 200 парова у опасним везама 

помогло је да се разбију митови и да се баци ново свјетло на насиље у везама. Они описују 

два типа мушкараца који туку жене: кобре и пит булове. Кобре су много насилније кад се 

упореде ова два типа. Оне нападају брзо и свирепо, увијек задржавајући контролу и 

осјећајући да им припада шта год пожеле. Пит булови су насилни зато што су несигурни. 

Велика је вјероватноћа да ће изгубити контролу дозвољавајући да им емоције полако 

сагоријевају док не експлодирају у гнијеву. 

Џејкобсон и Готман су интезивно проучавали око 60 од 200 парова тако што су гледали 

видео касете расправа без насиља између тешких случајева мушкараца који туку жене и 

њихових супруга. Како би елиминисали дио субјективности, они су такође пратили 

виталне знаке (откуцаји срца, проток зноја) ових парова. Схватили су да су Кобре сличне 

змијама по којима су и добили имена. Они постају мирни и усредсређени пред сам напад 

на жртву. Они изнутра постају мирни током злостављања. Док откуцаји код Пит булова 

расту током злостављања, брзина откуцаја срца код Кобри заправо опада. Кобре су и саме 

често биле жртве физичког или сексуалног злостављања  у дјетињству и теже ка томе да 

гледају на насиље као неизбежан дио живота. 

Посматрано по типу насиља починиоци насиља у породици у највећем броју случајева тј. 

у 58,1% живи са породицом у граду, док 27,3 % живи у сеоској средини, а 14,5 % живи у 

приградској средини. Мањи број починиоца насиља у породици евидентиран је у 

приградским и сеоским срединама због традиционалне свијести о породици и ставу да су 

супруга и дјеца ти који морају да слушају и да је породично насиље нешто што треба 

остати у оквиру уже породице.40 

 
40Ибиден 
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3.3. Облици насиља у породици у односу на жртву 

У  досадашњој криминолошкој и виктимолошој пракси и теорији било је више покушаја 

да се жртва криминалитета прецизно дефинише. Према, може се рећи, најосновнијој 

дефиницији Deisela из 1995. године, под појмом жртве подразумијевана су само физичка 

лица која су директно погођена криминалном активношћу. 

Уједињене нације у Декларацији о основним принципима правде за жртве криминалитета 

и злоупотребе моћи из 1985. године дефинишу жртву као особу која је претрпјела физичка 

или психичка оштећења, материјални губитак или значјно кршење основних права путем 

чињења или нечињења, а што је у супротности са националним кривичним 

законодавством. Особа може бити категорисана као жртва без обира да ли је учинилац 

идентификован, ухапшен, оптужен или осуђен, и без обзира на постојање било какве 

сродничке везе између учиниоца и жртве. Уз то, дефиниција укључује и појединце који су 

претрпјели оштећења током интервенције у циљу пружања помоћи жртви или спречавања 

кривичног дјела, као и појединце који су постали жртве мјера супростављања 

криминалитету-првенствено кроз погрешне одлуке владе или мјере принуде.41  

Весна Николић-Ристановић направила је сопствену типологију жена-жртава 

криминалитета.42 Она при томе разликује сљедеће типове жена-жртава: 

- Латентна или предипонирана жртва или жена-жртва са биопсихолошким и 

психолошким предиспозицијама (женска дјеца, младе жене, трудне жене, душевно 

болесне, душевно поремећене и душевно заостале жене, жене научене на трпљење, 

беспомоћне, лаковјерне, неодлучне и сл.) и жене социјално предиспониране 

виктимизацији (неудате, удате, жене са ниским нивом образовања, студенткиње, 

домаћице, раднице у услужним дјелатностима, туристкиње, проститутке и сл.); 

- Жене које постају жртве на основу свог односа са учиниоцем (супруге, љубавнице, 

кћерке, комшинице идр.); 

- Жене које не стоје ниукаквом односу са учиниоцем (претежно жене жртве 

сексуалних деликата); 

 
41 General Assembly, res. 40/34 
42 С. Констатиновић-Вилић, В. Николић-Ристановић, М. Костић, Киминологија, Пеликан принт, Ниш, 2009, 

стр. 469-470 
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- Жене које не доприносе сопственој виктимизацији (женска дјеца, жене-жртве 

учинилаца са којима се раније нису познавале); 

- Жене које захтијевају извршење кривичног дјела, на њега пристају и у његовом 

извршењу сарађују (жене-жртве неозвољеног прекида трудноће, обљубе или 

противправног блуда са лицем које навршило 14 година, ванбрачне заједнице са 

маољетним лицем и сл.) 

- Жена-жртва провокатор; 

- Жена-жртва која се не понаша провокативно, али учинилац њено понашање тако 

оцјењује (жена која напушта брачну или ванбрачну заједницу због малтретирања 

од стране учиниоца, жена која одбија заснивање љубавничког односа исл.); 

- Жена жртва која не спречава сопствену виктимизацију; 

- Жена-жртва која спречава сопствену виктимизацију (жена која се супростваља 

физичким отпором, комбинацијом физичког и вербалног отпора исл.); 

- Жена-жртва која пријављује кривично дјело које према њој није извршено, ствара 

проблеме органима кривичног правосуђа и изазива неповјерење према стварним 

жртвама. 

 

а. Насиље над дјецом 

Идилични надзори о породичној, урођеној љубави и бризи родитеља према дјеци често су 

врло далеко од стварности и начела о посебној друштвеној заштити дјеце. Данас се све 

више сусрећемо са породицама у којима су односи поремећени и нескладни, дјеца због 

своје рањиве доби постају најугроженији субјекти. Због природе родитељског односа 

надређености и зависности дјеце о њима, када родитељи затаје, жртве су њихова дјеца. 

Истраживања су показала да између 40% и 60% мушкараца и жена који злостављају 

одрасле такође злостављају и своју дјецу. Дјевојчице чији очеви злостављају њихове мајке 

су 6,5 пута вјероватније жртве својих очева него оне које имају ненасилне очеве. Зависно 

од тежине учињеног чина, насиље над дјецом може се подијелити на три групе: 

➢ Седамдесетих година 20. Вијека UNESCO уводи појам filicid којим означава 

убиство дјетета од стране једног од родитеља. Истраживања су омогућила да се 

издвоје неки основни мотиви који наводе родитеља на један овако ригорозан чин. 
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Као основни мотиви издвајају се се сукоб између родитеља, болести или неке 

аномалије дјетета, нежељена или ванбрачна дјеца и психичка поремећеност једног 

од родитеља. Овакви примјери су ријетки, али ипак постоје. 

➢ Сексуално злостављање може укључивати полни однос, миловање, орални или 

анални секс или излагање дјеце порнографском материјалу. Сексуално 

злостављање најчешће почиње у доби од 4-8 година. Злостављачи не користе 

увијек силу, него наговарање, пријетње и поткупљивање. Истраживања су показала 

да је од породица гдје се јавио неки од облика оваквог насиља, било чак 36% 

породица, док су остале биле различитих положаја, укључујући породице са 

маћехом или очухом и породице са једним родитељем. То може потврдити тезу да 

се сексуална злоупотреба јавља у оним породицама, гдје постоје неслагања, 

разводи или небиолошки родитељи. 

➢ Као посебан облик насиља над дјецом сматра се запостављање, напуштање дјеце, 

те физичко кажњавање. Тешке посљедице остављају вербални конфликти и 

емоционални неспорзуми које мало дијете још не разумије, али је због тих сукоба 

њему ускраћено оно битно за психички развој, а то су родитељска љубав и пажња. 

Овакви примјери су чести код родитеља који су превише заокупљени својим 

пословима и проблемима. Данас још увијек најчешћи облик насиља над дјететом 

јер се сматра крајњом одгојном мјером. Овакав облик насиља над дјететом чест је у 

породицма у којима је присутан алкохолизам. 

б. Насиље међу супружницима 

Нема никакве двојбе да је жена чешћи објекат насиља, али никако и једини. Један од 

значајних елемената насиља у породици, у којем доминира насиље над женом и дјететом 

је његова дуготрајност. Жртве као да се мире са својом улогом јер слабо и нерадо 

комуницирају с вањским свијетом, с полицијом и другим органима друштвене контроле. 

Унаточ насиљу којем су изложене, жене ће и даље остати у таквој породици из неколико 

разлога: 

- осјећаја мање вриједности, 
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- из увјерења да ће се супруг промијенити, 

- материјалне зависности, 

- економска зависности ње и дјеце о мужу и 

- крута реалност. 

Жене жртве насиља осјећају безнадност, беспомоћност, остављеност, депресију, тешку 

изолацију, одговорност, низак осјећај самопоштовања, неспособност. Обузете осјећајем 

спутаности  не напуштају брачну заједницу, увјерене да не би саме успјеле у животу. 

Упркос насиљу и немогућој заједници, многе жене сматрају да је дјетету потребан отац, 

чак и ако је насилан. На многе се врши притисак конзервативне породице и средине, 

нарочито у тзв. бољим браковима који не прихватају развод ни под којим условом. 

в. Насиље над старијим и немоћним особама 

Старије и немоћне особе имају понешто заједничко, али као категорије нису изједначене. 

Немоћна особа је она која нема могућност одбране у опасности, која нема могућност пуне 

заштите властитог интегритета, која усљед неког хендикепа има потешкоће при 

остваривању властите егзистенције, права, дужности и уопште свој социјални и 

индивидуални статус. Старије особе могу бити објекти истих облика насиља као и дјеца, 

односно жене. Међутим, уз то, они су веоме често и објекат финансијских манипулација 

особа које би се о њима требале бринути јер за разлику од осталих категорија често 

располажу одређеним материјалним средствима. Према неким истраживањима, више од 

50% насиља над старијим особама представља психичко насиље, вербалне пријетње и 

називање погрдним именима. Веома је присутно економско насиље, злоупотреба 

повјерења, крађа имовине, кривотворење тестамената, занемаривање и запуштање. 

Старије особе доживљавају насиље из више разлога. Друштво их сматра непотребнима, 

теретом који више није у могућности економски привређивати. Иако се не ради о 

проблему који је тако горући као насиље над дјецом и женама, ипак се ради о немоћном 

дијелу популације који је свој допринос друштвеном напретку већ дао, и који сада има 

право од друштва очекивати заштиту и помоћ. Стога се у развијеним земљама људима 

треће животне доби посвећује све већа пажња. 
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г. Синдром „бабе робиње“ 

Почетак 21. вијека донио је један нови вид насиља у породици над старијим особама који 

се у психологији назива „синдром бабе робиње“. Ради се, наиме, о старијим женама које 

добровољно подносе велики терет у оквиру своје породице који са годинама постаје 

претежак за њих. Ако жена сама не искаже да је крајње исцрпљена, а њена дјеца то не 

примјећују, преоптерећеност ових особа доводи до појаве обољења на психосоматичном и 

физичком нивоу. Физичке манифестације ове болести су висок крвни притисак, 

метаболички поремећаји и дијабетес, срчане и респираторне сметње, утрнуће, несвјестице 

и друге парокистичне сметње, хроничан умор, слабост и падови. На емотивном плану, 

појављује се општа нерасположеност, нелагодност, невољност, недостатак мотивације, 

осјећај кривице због свог лошег стања, и у изузетним случајевима помисао о самоубиству 

као једином излазу. Овај феномен је новијег датума. Фактори који утичу на појаву овог 

синдрома су обавезе које немају везе са послом домаћице (чување унучића), бројна 

породица, чланови породице који су инвалидни или болесни и чију бригу преузимају на 

себе те жене, гомилање обавеза исл. Психолошки и друштвени профил жена подложних 

овом синдрому су средњовјечне жене било које друштвене класе са претјераним осјећајем 

одговорности које немају обичај да се жале на адекватан начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

ДИО ДРУГИ 

КРИВИЧНО-ПРАВНА И ПРЕКРШАЈНА РЕГУЛАТИВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

1. МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ОКВИР 

С обзиром на то да се правним нормама регулишу различити друштвени односи, те да се 

правна нормираност прилагођава промјенама у цивилизацијским или 

антицивилизацијским кретањима једног друштвеног система, очекивано је да је правна 

регулисаност проблема насиља у породици новијег датума и да је у складу са промјенама 

у перципирању породичног насиља као јавног, а не искључиво приватног проблема. На 

међународној позорници интензивно се приступа правном регулисању насиља у 

породици. 

У септембру 1995. године одржана је Четврта свјетска конференција жена, на којој је 

учествовало око 47.000 делегираних из цијелог свијета, што је чини до сада највећом 

конференцијом Ујдињених нација. У Повељи о отклањању насиља над женама права жена 

су уписана као интегрални дио људских права. Потписивање Каталога акционе платформе 

са 150 страница текста од стране 189 држава, у првом реду треба захвалити бројним 

невладиним организацијама. Ратификовањем овог Каталога прихваћене су сљедеће 

обавезе: унапређење једнакости полова у политици, привреди и друштву, заштита права 

жена, борба против сиромаштва жена, посебно земљама у развоју, проширење схватања 

насиља над женама као повреде људских права, отклањање разлика које су специфичне за 

спорове из области образовања и здравства. Акциони план представља добру основу на 

коју се могу позвати појединачне особе или организације које се боре за заштиту права 

жена. Међутим, у случају неиспуњавања обавеза прописаних тим актом не постоји 

могућнст санкционисања.43  

 

 

 

 
43 Четврта свјетска УН конференција жена под мотом: Дјеловати у смислу једнакоправности, развијати мир 
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1.1 Међународни правни стандарди из области насиља у породици  

„Насиље против жена представља можда најсрамнији облик кршења људских права. И 

вјероватно највише продире у све друштвене токове. Овај облик насиља не познаје 

географске границе, културе или степен богатства. Док год се наставља, не можемо 

тврдити да постижемо напредак у постизању равноправности, развоја или мира.”44 

Дуго времена на међуародном плану није било одговарајућих докумената који се баве 

проблематиком насиља у породици, него је ова проблематика подовођена под забрану 

мучења или другог деградирајућег или понижавајућег понашања које нарушава физички 

или психички интегритет особе. 

Данас је слика ове проблематике сасвим другачија, па чак међународни и домаћи акти 

обавезују државе да осигурају репарацију и обештећење за жртве кривичног дјела у 

склопу својих домаћих закона. Тако напримјер, Декларацијом Уједињених нација о 

основним принципима правде за жртве кривичих дјела и злоупотребе моћи наводи се да 

„према жртвама треба поступати саосјећајно и поштовати њихово достојанство. Оне имају 

право на приступ законским механизмима и на брзо обештећење, у складу са одредбама 

домаћих закона за штету коју су претрпјеле“45 

Поред тога, државно обештећење према Европској конвенцији о накнади штете жртвама 

насилних кривичних дјела мора бити обезбијеђено чак и када починилац не може бити 

кривично гоњен или кажњен.46 

Тако члан 1. Универзалне декларације УН-а о правима човјека гласи: „сва бића се рађају 

слободна и једнака у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свијешћу и треба 

једни другима да поступају у духу братства“.  Члан 2. предвиђа да „сваком припадају сва 

права и слободе проглашене у овој Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, 

пола, језика, вјере, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног 

поријекла, имовине, рођења или других околности.“  

 
44 А. Kofi, бивши генерални секретар Уједињених нација, Свијет без насиља против жена, УН Глобална 

видео конференција, 8. март 1999. године  
45 Члан 4. Декларације УН о темељним принципима правде за жртве криминала и злоупотребе овлашћења 

која је усвојена Резолуцијом 40/34 Генералне скупштине, од 29. новембра 1985. године. 
46 Члан 2., став (2,) Европске конвенције о компензацији жртава тешких кривичних дјела. 



 55 

Поред наведеног, од значаја су и члан 3. „ свако има право на живот, слободу и сигурност 

личности“, односно члан 4. гдје се истиче да „нико не смије бити држан у ропству или 

потчињености: ропство и трговина робљем забрањени су у свим облицима“.47 Такође, у 

Европској Конвенцији о људским правима чланом 4. одређена је забрана ропства и 

принудног рада, док је у члану 14. предвиђена забрана дискриминације на начин 

„уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбјеђује се без 

дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, 

вјероисповјест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, 

веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.“  

Иначе први документ на међународном плану је документ Уједињених нација који 

директно третира питање насиља у породици у облику Препоруке број 19. „Насиље над 

женама“ CEDAW Комитета48 из 1992. године. 

 

а. Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена/Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

Ова Конвенција је одобрена и предложена за потпис, ратификацију и приступање 

Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 34/180, од 18. децембра 1979. 

године, а ступила на снагу 3. септембра 1981. године. 

Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (The Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) често се описује као 

међународна повеља о правима жена. Састоји се од преамбуле и 30 чланова49, дефинише 

дискриминацију жена и програм националне акције за укидање дискриминације жена. 

 
47 Универзална декларација о људским правима 
48 Комитет је тручни орган  чија је дужност тумачење и праћење примјене Конвенције о укидању свих 

облика дискриминације жена 
49 Укратко:Члан 1: Дефинише дискриминацију жена као било које “непосредно или посредно разликовање, 

привилеговање, искључивање или ограничавање чији се циљ или посљедица огледа у отежавању, 

угрожавању, онемогућавању или негирању признавања, уживања или остваривања људских права због 

припадности одређеном полу. Дискриминација на основу пола укључује још и брачни статус, породични 

статус, трудноћу и материнство, родитељство и сексуалну оријентацију. 

Члан 2: Дефинише обавезе држава чланица, потписница Конвенције да осуде дискриминацију у свим њеним 

формама и да обезбиједе правни оквир, укључујући све законе, стратегије и праксу која обезбјеђује заштиту 

од дискриминације и подржава принцип родне равноправности. 

Члан 3: Захтијева од држава чланица да предузму одговарајуће мјере на свим пољима грађанском, 

политичком, економском, социјалном и културном, како би гарантовале женска људска права. 
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Прихватањем Конвенције, државе се обавезују на предузимање низа мјера против свих 

облика дискриминације жена, укључујући: 

 
Члан 4: Дозвољава државама чланицама да “предузму привремене мере” како би убрзале равноправност 

жена. У овом члану Конвенције изричито се утврђује недискриминаторски карактер посебних мјера, њихов 

привремени карактер и ограничено временско дејство. 

Члан 5: Садржи изричиту обавезу држава потписница, потребу да предузму одговарајуће мјере да би 

промијениле културне обрасце родне неједнакости, као и потребу образовања свих чланова породице како 

би препознали социјалну функцију материнства и заједничке обавезе подизања дјеце. 

Члан 6: Обавезује државе чланице да предузму мјере којима би сузбиле трговину женама и њихову 

сексуалну експлоатацију и проституцију. 

Члан 7: Обавезује државе чланице да окончају дискриминацију жена у политичком и јавном животу, да 

осигурају право гласа и равноправно учешће жена у изборима, формулисању политика и слободном 

удруживању у синдикатима и невладиним организацијама. 

Члан 8: Захтијева мјере које ће омогућити женама учешће у међународним делегацијама њихових влада 

равноправно са мушкарцима. 

Члан 9: Обавезује државе да пруже женама једнака права као и мушкарцима да стекну, промијене и задрже 

своје држављанство као и држављанство своје дјеце. 

Члан 10: Обавезује државе чланице да окончају дискриминацију жена у образовању, укључујући 

професионалну и стручну обуку, приступ образовним садржајима и другим облицима образовања, као и да 

из наставних планова и програма елиминишу стереотипне концепте схватања улоге жена. 

Члан 11: Обавезује државе потписнице Конвенције да окончају дискриминацију у области запошљавања, 

укључујући право на рад, могућности запошљавања, равноправне накнаде за рад, слободног избора 

професије и запослења, социјалне сигурности и здравствене заштите, укључујући и здравље мајки, као и да 

отклоне дискриминацију на основу брачног и родитељског статуса. 

Члан 12: Захтијева да државе потписнице Конвенције предузму кораке како би отклониле дискриминацију у 

области здравствене заштите, укључујући приступ сервисима као што су они за планирање породице. 

Члан 13: Захтијева од држава потписница Конвенције да осигурају женама једнака права као и мушкарцима 

у свим областима социјалног и економског живота, као што су равноправни услови остваривања права на 

породичне бенефиције, права на банкарске позајмнице, хипотеке и финансијске кредите, као и право на 

учешће у рекреативним активностима, спорту и културном животу. 

Члан 14: Овај члан Конвенције посвећује проблему положаја жена на селу посебну пажњу, гарантује им 

посебна права и утврђује обавезе државе да предузима мјере за побољшање њиховог положаја. Међу 

правима које гарантује Конвеција јесу: право жена да учествују у разради и примјени планова развоја; 

приступ здравственим установама, савјетовалиштима и службама за планирање породице; право на 

образовање, оспособљавање, описмењавање и техничку оспособљеност; права у области економије и 

запошљавања, задругарство, групе за самопомоћ, приступ кредитима и пореским олакшицама; права на 

одговарајуће услове живота и становања; право на учешће у свим активностима у заједници и др. 

Члан 15: Обавезује државе потписнице Конвенције да предузму кораке како би обезбиједиле једнакост жена 

пред законом и пуна права у области куповине и посједовања имовине, као и избора мјеста становања. 

Члан 16: Захтијева од држава потписница да обезбиједе равноправност у браку и породичним односима, као 

што су права на ступање у брак уз личну сагласност и слободу воље оба супружника; слободу избора 

супружника; одређивање минималних година старости за ступање у брак; регистровање склопљених 

бракова; иста права за вријеме трајања и приликом раскида брака; иста родитељска права као и одлучивање 

о броју дјеце и размаку између њих и њиховом образовању. Иста права и одговорности супружника 

гарантују се у погледу избора имена и презимена; избора занимања и професије, као и права власништва 

(стицање, руковођење, продаја, управљање); иста старатељска, односно штићеничка права и одговорности 

приликом одлучивања о усвајању дјеце, уз стављање интереса дјеце на прво мјесто. 

Члан 17: Дефинише оснивање Комитета за елиминацију свих облика дискриминације жена да би пратио 

напредак у спровођењу Конвенције. 

Чланови 18 – 30: Дефинишу правила, процедуре и обавезе Комитета, држава потписница Конвенције, 

подношења и разматрања  извјештаја, доношење закључних коментара Комитета и друге области везане за 

спроводење Конвенције и рад Комитета. 
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- уградњу принципа равноправности полова у правни систем, укидање свих 

дискриминаторних закона и усвајање закона који ће забранити дискриминацију 

жена;  

- успостављање судова и других јавних институција како би се осигурала ефикасна 

заштита жена од дискриминације и  

- обезбјеђење укидања сваког чина дискриминације жена од стране других лица, 

организација или предузећа.  

Конвенција осигурава основу за остваривање равноправности жена и мушкараца кроз 

обезбјеђивање женама једнаког приступа и једнаких могућности у политичком и јавном 

животу, образовању, здрављу и запошљавању. Државе чланице се обавезују да предузму 

све одговарајуће мјере, укључујући законодавство и привремене специјалне мјере, како би 

жене могле уживати своја људска права и основне слободе. 

Ова Конвенција је једини пакт о људским правима који афирмише репродуктивна права 

жена и усмјерена је на културу и традицију као утицајне силе које обликују родне улоге и 

породичне односе. Она афирмише права жена да стекну, промијене или задрже своје 

држављанство и држављанство своје дјеце. Државе чланице се такође обавезују да 

предузму све одговарајуће мјере против свих облика трговине и експлоатације жена. 

Државе које су ратификовале или приступиле Конвенцији обавезне су да примјењују њене 

одредбе у пракси. Оне су такође обавезне подносити државне извјештаје, најмање сваке 

четири године, о мјерама које су предузеле да би се усагласиле са обавезама према 

Конвенцији. 

Конвенцију о уклањању свих облика дискриминације над женама до данас је прихватило 

185 држава или више од 90 посто чланица Уједињених нација међу којима и Босна и 

Херцеговина. CEDAW је правно обавезујући инструмент за земље потписнице који је 

успоставио међународни надзорни механизам – Одбор за уклањање дискриминације жена  

(даље: Одбор) основан 1982. године. Одбор надзире како се CEDAW примјењује путем 

разматрања извјештаја које су му државе странке обавезне подносити. Одбор чине 23 
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стручњакиње/ка високог моралног угледа и стручности за подручје на које се CEDAW 

односи. 

Систем заштите права из Конвенције значајно је ојачан усвајањем Факултативног 

протокола уз Конвенцију. Факултативни протокол ступио је на снагу 22. децембра 2000. 

године, а њиме је, за државе које га прихвате, уведен додатни међународни надзор 

заштите конвенцијских права. На основу Факултативног протокола уз CEDAW, државе 

странке пристају на то да Одбор за укидање дискриминације жена, након што су 

исцрпљене могућности заштите пред националним институцијама, прима и разматра 

притужбе појединаца/појединки и група у кршењу Конвенције. Одбор може и сам 

покренути поступак испитивања понашања држава странака због тешког и системског 

кршења права жена. 

Државе ратификацијом или прихватањем ове Конвенције (и Факултативног протокола) 

преузимају обавезу да је на одговарајући начин уграде у свој правни систем. Многе 

државе у својим уставима садрже одредбе о нужности службеног објављивања 

међународних уговора, како би они постали дио унутрашњег правног система и били 

директно примјењиви.  

Босна и Херцеговина ратификовала је CEDAW 1993. године, те је Конвенција постала 

анекс Устава Босне и Херцеговине и саставни дио државних прописа. Факултативни 

протокол Конвенције ратификован је 2002. године. Конвенција CEDAW обавезује БиХ на 

елиминисање дискриминације у правном, политичком, економском и културном животу. 

Конвенцијом CEDAW препознаје се да дискриминација чини дио свакодневне стварности 

жена и да та стварност крши принципе једнакости права и поштовања људског 

достојанства. Њоме се дефинише једнакост и наводи како се она може остварити.  

Факултативни протокол (чл. 1–7) уводи могућност појединачних потраживања на име 

компензације за групе или особе у надлежности државе које тврде да су жртве кршења 

било којег од права утврђених одредбама CEDAW-а. 

Надаље, 1999. године покренута је европска кампања против насиља у породици. На 

Конференцији Европске уније о насиљу над женама одржаној исте године, формирано је 
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пет експертских форума за истраживање појединих аспеката насиља у породици: 

распрострањеност, узроци и посљедице, правне могућности за борбу против насиља у 

породици, спречавање, помоћ организацијама и сарадња са институцијама и европским 

мрежама, те рад са насилницима. Конференција је усвојила Препоруке експертских 

форума.50 

Битно је споменути и да Конвенција Савјета вропе о превенцији и спречавању насиља 

према женама и домаћег насиља је отворена за потписивање од 11. маја 2011. године. 

Међутим, Конвенција ће ступити на снагу након што је ратификује десет држава, од којих 

најмање седам држава чланица Савјета Европе, првог дана мјесеца по истеку три мјесеца 

од дана посљедње ратификације.51   

Нажалост и поред видљивог напретка у међунароним документима у овој области, и даље 

женска људска права не крши само држава, већ и други субјекти  у приватном сектору, у 

радним односима, трговинским односима и слично, или у приватној сфери, у кући. Ово 

разгарничавање јавног и приватног има родну димензију будући да жене обично дјелују у 

приватном сектору у којем злостављање као насиље у породици и деградација најчешће 

нису регулисани законом. У таквим ситуацијама држава има одговорност  уколико 

олакшава, условљава, прилагођава, толерише, оправдава или даје изговор за приватна 

лица за непоштовање људских права, односно недостатак воље државе да спријечи, 

контролише, исправља или дисциплинује такве приватне акте путем својих извршних, 

законодавних или судских органа.52 

б. Документи Уједињених нација који третирају материју насиља у породици 

 Повеља Уједињених нација (1945), 

 Универзална декларација о правима човјека (1948), 

 Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (1965), 

 Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966),  

 
50 Доступно на: http://europa.int.eu/comm./employment_social/equ_opp/colognerec_en.html. 
51 До средине јула 2012. године Конвенцију је потписало двадесет држава: Турска, Шведска, Шпанија, 

Словачка, Португал, Црна Гора, Њемачка, Мађарска, Луксембург, Исланд, Грчка, Француска и Аутрија су 

потписале Конвенцију 11.маја 2012. године, Албанија 19. децембра исте године, Србија 4. априла 2012. 

године и Велика Британија 8.јуна 2012. Године. А, једина држава која је ратификовала Конвенцију до 

средине јула 2012. године је Турска (14. марта 2012. године) .    
52 М. Pentikainen, The Applicability of  the Human Rights Model to Address Concerns and the Status of Women, 

University of Helsinki, 1999. 
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 Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966),  

 Међународна конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (1979),  

 Конвенција о забрани тортуре и других врста мучења, нехуманог и деградирајућег 

третмана или кажњавања (1984),  

 Конвенција о правима дјетета (1989),  

 Међународна конвенција о заштити права свих радника усељеника и чланова 

њихових породица (1990)  

 Декларација УН-а о елиминацији насиља над женама (1993).53 

в. Документи Савјета Европе 

 Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода (1950), 

 Европска социјална повеља (1961) и Ревидирана европска социјална повеља (1996); 

 Европска конвенција о спречавању мучења и нехуманог или понижавајућег 

третмана или кажњавања (1989), 

 План Кампање Савјета Европе за борбу против насиља над женама, укључујући 

насиље у породици (2006 – 2008) – припремљен од стране Радне групе за борбу 

против насиља над женама, укључујући насиље у породици, и усвојен од стране 

Комитета министара 21. јуна 2006. године, 

 Препоруке Комитета министара земљама чланицама Савјета Европе: 

 Препорука бр. Р (79) 17 о заштити дјеце од лошег третмана; 

 Препорука бр. Р (85) 4 о насиљу у породици; 

 Препорука бр. Р (85) 11 о положају жртве у оквиру кривичног права и кривичног 

поступка; 

 Препорука бр. Р (87) 21 о помоћи жртвама и превенцији виктимизације; 

 Препорука бр. Р (90) 2 о социјалним мјерама у вези са насиљем у породици; 

 Препорука бр. Р (93) 2 о медицинско-социјалним аспектима злоупотребе дјеце; 

 Препорука бр Р (2000) 1450 о насиљу над женама у Европи; 

 Препорука бр. Р (2001) 16 о заштити дјеце од сексуалне експлоатације; 

 Препорука бр. Р (2002) 5 о заштити жена од насиља.54 

 
53 Документи доступни на: www.un.org 
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г. Остали значајни документи 

 Пекиншка декларација и платформа за акцију (1995)55; 

 Миленијумска декларација и миленијумски развојни циљеви (2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Документи доступни на: www.coe.int  

55 На Четвртој свјетској конференцији о женама, септембра 1995. године, у Пекингу, након декаде УН 

посвећене борби за женска људска права, усвојене су Пекиншка декларација и Платформа за акцију. Босна и 

Херцеговина је једна од 189 држава које су прихватиле Декларацију и Платформу за акцију. Босна и 

Херцеговина је политички обавезна  примјењивати Пекиншку декларацију и Платформу за акцију, као и 

Декларацију из Каира из 1994. године. Ниједна од споменутих декларација нема статус законски 

обавезујућег документа, али се свака држава чланица (потписница Пекиншке декларације и Платформе за 

акцију) обавезује да припреми државни акциони план за побољшање положаја жена. Овај државни акциони 

план за Босну и Херцеговину је имао посебно важну улогу у процесу израде ГАП-а (Гендер акционог 

плана). Декларацију су потписале све владе учеснице конференције. Основни смисао Пекиншке декларације 

је унапређивање „циљева једнакости, развоја мира у корист свих жена у свијету и у интересу човјечанства у 

цјелини“. Платформа за акцију се бави прије свега отклањањем препрека за равноправно учешће жена у 

економском, културном и политичком одлучивању, као и за остваривање једнаких права жена и мушкараца 

у приватном и јавном животу. Стратешки задаци Платформе фокусирани су на: смањење женског 

сиромаштва, школовање и стручно оспособљавање жена, унапређивање здравља жена, елиминацију насиља 

над женама, заштиту жена у подручјима под оружаним сукобима, економску равноправност у привредним 

дјелатностима, подршку женама да освоје положаје одлучивања, као и на развијање механизама за 

побољшање положаја жена, заштиту женских људских права, афирмацију жена у медијима, уважавање 

улоге жена у заштити околине. Посебна пажња посвећена је женској дјеци и заштити њихових права. Уз 

обавезу развијања институционалних механизама родне равноправности државе потписнице су се обавезале 

да ће буџетски пратити акције за побољшање положаја жена и афирмацију права жена. За спровођење 

Платформе за акцију надлежне су владе, државне и јавне институције, али и невладине организације, као и 

организације цивилног друштва. Њене одредбе спроводе се на националном и међународном нивоу. 

Пекиншка декларација – Платформа за акцију представља програм оспособљавања и давања већих 

овлаштења женама. Она има за циљ убрзање имплементације стратегија окренутих будућности у погледу 

унапређења положаја жена и уклањање свих препрека које стоје на путу активном учешћу жена у свим 

сферама јавног и приватног живота путем обезбјеђивања њиховог пуног и равноправног учешћа у 

економском, друштвеном, културном и политичком процесу доношења одлука. 
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2. ДОМАЋИ ПРАВНИ СТАНДАРДИ  КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ОБЛАСТ НАСИЉА У 

ПОРОДИЦИ 

 

 

2.1. Правни стандарди у Босни и Херцеговини 

 

Ратификацијом међународних конвенција као што су Европска конвенција о људским 

правима и Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена, Босна и 

Херцеговина се обавезала да ће преузети одговорност за заштиту људских права на својој 

територији, укључујући и одговорност у борби и сузбијању свих облика насиља, између 

осталог и насиља у породици, у интересу осигурања јавног реда и мира, те правног 

поретка.56 

Иначе, нормативно-правни оквир који регулише материју насиља у породици доживио је 

експанзију у посљедњих неколико година у Босни и Херцеговини. То доказује и усвајање 

lex specialis закона који третирају проблем насиља у породици у Републици Српској и у 

Федерацији Босне и Херцеговине, док је у Дистрикту Брчко у фази доношења.  

Закон о равноправности полова представља најзначајнији инструмент за подизање 

свијести о значају и питањима равноправности полова, те увођење принципа 

равноправности полова у јавне политике и прописе. 

 

Устав Босне и Херцеговине у члану 3. набраја права која сва лица на територији Босне и 

Херцеговине уживају. Чланом 4. предвиђена је недискриминација, тј. истакнуто је да 

„уживање права и слобода, предвиђених овим чланом или међународним споразумима 

наведеним у Анексу 1 Устава, обезбијеђено је свим лицима у Босни и Херцеговини без 

дискриминације по било којој основи као што су пол, раса...“, а слично је и са главом 2 

Устава Републике Српске. Људска права у правном смислу укључују признавање права, 

 
56 Члан 2 (е) Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW) захтијева да државе 

чланице подузму све потребне мјере за елиминацију дискриминације жена од стране било које особе, 

организације или предузећа. Члан 16. се изричито односи на дискриминацију у оквиру породице, а у 

препоруци бр. 19. Вијећа за елиминацију дискриминације женасе истиче да државе могу бити одговорне за 

радње појединаца уколико не поступају са дужном позорношћу у превенцији кршења права и истаживању и 

кажњавању насиља  пружању накаде штете жртвама насиља. Ово је потврђено и у Пекиншкој декларацији и 

платформи за акцију коју је усвојила Генерална скупштина УН-а 2000-е године. 
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уживање права и заштиту права. Гендер (род) представља друштвено условљене разлике 

између жена и мушкараца које су, за разлику од биолошких и физиолошких разлика, 

научене, промјенљиве и зависе од различитих фактора: културе, религије, друштвеног и 

политичког уређења, економске ситуације, класе, старосне доби, етничке припадности 

исл. Родна једнакост између мушкараца и жена подразумијева једнака права, 

одговорности и могућности. Једнакост не промовише идентичност мушкараца и жена, већ 

уважава право на њихову различитост. Родна равноправност- сва људска бића треба да 

буду равноправна пред законима и да имају слободу и могућност равноправно 

учествовати у активностима једног друштва, јавној и приватној сфери, без ограничења 

родним улогама, и да од тих активности равноправно дијеле добит. 

У Босни и Херцеговни прво је Република Српска насиље у породици инкриминисала као 

кривично дјело Кривичним законом Републике Српске57, усвојеним 2000-е године, а затим 

Федерација Босне и Херцеговине58 и Дистрикт Брчко Босне и Херцеговине.59 

Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине 2005. године усвојиле су законе о 

заштити насиља у породици чије се одредбе, на извјестан начин, преплићу са одредбама 

кривичних закона. Оба ентитетска lex specialis закона дефинишу концепт породице и 

кривичног дјела насиља у породици60 и одређују заштитне мјере за жртве насиља у 

породици. 

Важећим законима о кривичном поступку у Босни и Херцеговини прописује се да жртве 

кривичних дјела, па према томе и жртве насиља у породици, имају право поднијети 

имовинскопрвни захтјев који се може односити на накаду штете, поврат ствари или 

поништење одређеног правног посла. 

Домаћи правни оквир на нивоу Босне и Херцеговине чине сљедећи документи: 

 Устав БиХ (Анекс IV Општег оквирног споразума за мир у БиХ)  

 Закон о равноправности полова у БиХ61 

 Гендер акциони план Босне и Херцеговине (2013-2017. године)  

 
57 Сл. гланик РС број  
58 Сл. гласник ФБиХ број 
59 Сл. гласник Брчко Дистрикта број 
60 Законом о заштити насиља у породици дефинисан је и прекршај 
61 Сл. гласник Б и Х, број 16/03 
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 Стратегија за борбу против насиља над дјецом у БиХ (2012.-2015. године) 

 Стратегија за борбу против насиља у породици у БиХ (2013.-2017. године) 

 Резолуција о борби против насиља над женама у породици62 

 Закон о заштити од насиља у породици у Републици Српској  

 Закон о заштити од насиља у породици у Федерацији БиХ. 

 

Међутим, и након инкриминације насиља у породици нису ријешени многи проблеми 

жртава насиља у продици. Наиме, сам кривични поступак пред судовима траје дуго, па 

жртве не могу добити ефикасну и правовремену заштиту. Поред тога и даље је евидентан 

проблем недовољне едукованости професионалаца који поступају у случајевима насиља у 

породици, полиције, тужилаца, социјалних радника и других. Такође, и даље стоји 

проблем у успостављању и одржању мулитдисциплинарног приступа овом проблему што 

због успостаљања система међусобне координације, то и због материјално-техничких 

недостатака. Иако оба ентитетска закона прописују да службена лица, чланови породице и 

грађани имају обавезу пријављивања насиља у породици, у скоро свим случајевима жртва 

је та која подноси пријаву. У досадашњем периоду није познато да је у Босни и 

Херцеговини поднијета пријава против службеног лица за због не пријављивања насиља у 

породици. 

а. Подзаконски прописи у ентитетима 

Ентитетским законима о заштити насиља у породици прописано је изрицање заштитних 

мјера: 

- удаљавање из стана или куће или другог стамбеног простора и забрана враћања у 

стан, кућу или други стамбени простор, 

- забрана приближавања жртви, 

- забрана унемиравања и ухођења особе изложене насиљу, 

- обавезни психосоцијални третман и  

- обавезно лијечење од алкохола и дрога, 

- смјештај жртве у сигурну кућу, 

 
62 Сл. гласник БиХ, број 15/08 
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- рад у хуманитарним организацијама (Република Српска). 

Правни оквир за спровођење заштитних мјера обезбијеђен је усвајањем одређеног броја 

правилника. На подручју Федерације Босне и Херцеговине на снази су: 

- Правилник о начину спровођења заштитних мјера које су у надлежности полиције, 

- Правилник о начину и мјесту провођења заштитне мјере обавезног 

психосоцијалног третмана починиоца насиља у породици и 

- Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног лијечења од 

зависности од алкохола, дрога или других психотропнх супстанци починиоца 

насиља у породици на подручју Републике Српске. 

2.2. Правни стандарди Републике Српске из области насиља у породици 

Инкриминисаност насиља у породици у правном систему Републике Српске, како је већ 

споменуто, присутна је од 2000. године и увођења кривичног дјела „насиље у породици 

или породичној заједници“ у Кривични закон Републике Српске. Ради омогућавања брже, 

потпуније и ефикасније заштите жртава насиља у породици, дефинисања друштвених 

субјеката заштите у случајевима породичног насиља и систематичнијег приступа 

починиоцима насиља 2005. године донијет је Закон о заштити од насиља у породици у 

Републици Српској, који је измијењен и допуњен 2008. године и нови који је донесен 

2012. године,63 а измјене и допуне годину дана касније.64 Ова два закона представљају 

основу правног регулисања проблема породичног насиља, иако материју породичног 

насиља третирају и други закони Републике Српске (нпр. Породични закон Републике 

Српске из 2002. године). Поред закона Републике Српске, регулатива постоји и на 

државном нивоу. Године 2003. донесен је Закон о равноправности полова у БиХ као lex 

specialis, који насиље у породици третира као кривично дјело и прописује казну за његово 

вршење.  

Домаћи правни оквир на нивоу Републике Српске чине сљедећи документи: 

 Устав Републике Српске 

 Кривични закон65 

 
63 Сл. гласник РС, број 102/12 
64 Сл. гласник РС број  108/13 
65 Сл. гласник РС, број 49/03 
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 Породични закон66 

 Закон о заштити од насиља у породици67 

а. Појмовно одређење породице 

Брачни и породични односи су у основи регулисани породичним законодавством. Зависно 

од критеријума, разликујемо и посебне видове породичног насиља. 

Заштитни објекат ових дјела јесу брак и породица, због чега се и кривична дјела из ове 

групације могу подијелити на кривична дјела против брака и кривична дјела против 

породице. Основна карактеристика кривичних дјела против брака у савременим 

законодавствима подразумијева сужавање зоне кажњивости у тој области, што значи да 

раније инкриминације не постоје више. С тим у вези, кривичноправна заштита брака 

односи се само на кршење моногамности брака и преварна поступања приликом 

закључења брака. Што се тиче кривичноправне заштите породице, штите се само 

егзистенцијална права и суштински односи између појединих чланова у породици, као и 

егзистенцијална права чланова те заједнице. Каректиристика ових дјела је умишљајна 

радња као основ кривице. 

У смислу Породичног закона у члану 5., дефинисано је да је породица животна заједница 

родитеља и дјеце и других њених чланова, те да према Закону, породицу чине:  

1) супружници у брачној или ванбрачној заједници  

2) њихова дјеца (заједничка или из ранијих заједница) 

3) бивши брачни или ванбрачни супружници и њихова дјеца 

4) усвојилац и усвојеник 

5) старалац и штићеник, као и друга лица која сада живе или су раније живјела у  

породичној заједници   

6) родитељи садашњих и бивших супружника 

7) очух и маћеха. 

Односи међу члановима породице заснивају се на хуманим принципима који 

подразумијевају међусобно поштовање, помагање, приврженост, одржавање складних 

 
66 Сл. гласник РС, број 54/02 
67 Сл. гласник РС, број 118/05, 17/08, 102/12 
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односа уз развијање и испољавање најбољих особина, при томе имајући у виду посебно 

обавезу заштите дјеце, поштовање равноправности полова и добровољности ступања у 

брак и ванбрачне односе. У међусобним односима чланови породице ће поштовати права, 

слободе и безбједност других чланова породице, на начин да их неће ограничавати, 

онемогућавати или спречавати у остваривању њихових права и слобода које чланови 

породице имају према постојећим прописима. Законом се обавезује да се члан породице 

суздржава од повреде физичког или психичког интегритета другог члана породице, 

повреде и дискриминације по основу пола и узраста и од стављања у стање потчињености 

по било ком основу. 

Према мотиву и коришћењу средстава, насиљем у породици се може сматрати: физичко 

(ударање, премалаћивање, дављење, мучење, убиство итд., сексуално (свака сексуална 

активност без пристанка), вербално (вријеђање, псовање, понижавање и омаловажавање), 

психолошко (пријетње, уцјене, застрашивање, изругивање, приговори, јавни напади), 

економско (ускраћивање права на располагање новцем и материјалним средствима, 

неједнака контрола над приступом заједничкм ресурсима), структурално насиље 

(немогућност остварења основних права узрокованих разликама у моћи које производе и 

легитимишу једнакост, ограничавање контаката и слободе кретања), те духовоно насиље 

(исмијавање или уништавање културних или религијских увјерења), коришћење других 

облика позиције моћи и статуса у породици.68   

Кривично дјело Насиље у породици или породичној заједници (члан 208. Кривичног 

закона Републике Српске)  представља дјело које је у Кривични закон Републике Српске 

уведено 2000. године. Овом инкримацијом  санкционише се психичко, физичко или 

економско насиље, које се испољава у виду насиља у браку, насиља према члановима 

заједничког домаћинства, односно у виду насиља према дјеци.  Дјело се појављује у 

неколико облика. Основни облик кривичног дјела чини “ко примјеном насиља, дрским 

или безобзирним понашањем угрожава спокојство, тјелесни интегритет или душевно 

здравље члана своје породице или породичне заједнице (казниће се новчаном казном или 

казном затвора до двије године).” Круг извршилаца овога кривичног дјела (активни 

субјект) ограничен је на породицу (према Породичном закону представља “...животну 

заједницу родитеља и дјеце и других сродника.”) или породичну заједницу под којом се 

 
68 М. Бошковић, З. Скакавац, Кривично право, Бања Лука, 2013, стр. 239 
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подразумијевају и бивши супружници и њихова дјеца, односно и родитељи бивших 

супружника”. Жртва овога кривичног дјела је такође ограничена на неведену 

инкриминацију. Радња извршења овога облика кривичног дјела одређена је као “примјена 

насиља”, “дрско” или “безобзирно” понашање. Тежи облици кривичног дјела постоје “ако 

је при извршењу дјела кориштено оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да 

тијело тешко повриједи или здравље наруши (казна затвора од три мјесеца до три 

године)”, затим “ако је наступила тешка тјелесна повреда или тешко нарушење здравља 

или су дјелатности предузете према малољетном лицу”, (казна затвора од једне до пет 

година), односно “уколико је усљед дјела из претходних ставова наступила смрт члана 

породице или породичне заједнице” , (казна затвора од двије до дванаест година). Посебан 

облик дјела чини “ко лиши живота члана породице или породичне заједнице којег је 

претходно злостављао”, (казна затвора најмање десет година).    

Дакле, под насиљем у смислу ове инкриминације треба подразумијевати све облике 

физичког, психичког, емоционалног, духовног и економског насиља, који доводе до 

угрожавања спојкоства, тјелесног интегритета, душевног здравља пасивног субјекта. 

Сексуално насиље које се често јавља као пратилац наведених облика насиља не би се 

могло обухватити овом инкриминацијом јер је оно инкриминисано кривичним дјелима из 

групе кривичних дјела против полоног интегритета. 

Ово кривично дјело спада у доста ријетка и специфична кривична дјела у погледу својих 

субјеката јер се може извршити само између ограниченог круга лица. Наиме, извршилац 

дјела као и пасивни субјект дјела може бити само члан породице или породичне 

заједнице. Проширивање појма породице и породичне заједнице изван круга лица која 

која су према Породичном закону члан 2. обухваћена овим појмом, условљено је 

специфичном природом и сврхом ове инкриминације. Субјективну страну дјела чини 

умишљај.  

2.3. Закон о заштити од насиља у породици Републике Српске 

Закон о заштити од насиља у породици је свакако појединачно најзначајнији закон који 

регулише овај друштвени проблем. Закон је донесен да би се пружила ефикаснија, бржа и 

потпунија заштита жртава насиља у породици. Законом је предвиђено да се за дјела 

насиља у породици покреће прекршајни поступак у складу са одредбама Закона о 
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прекршајима и изричу прекршајне санкције у виду заштитних мјера и новчаних казни. 

Овим се не доводи у питање кривичноправна заштита која је свакако омогућена према 

Кривичном закону Републике Српске. 

Овим Законом дефинисано је и оснивање Савјета за сузбијање насиља у породици. Ради 

праћења и процјене спровођења политика и мјера за спречавање и сузбијање насиља у 

породици, те унапређења координисаног и ефикасног дјеловања у области насиља у 

породици, Влада оснива Савјет.  Савјет има девет чланова који чине представници 

надлежних министарстава и других републичких органа, јавних установа и стручних 

служби. Савјет у оквиру своји надлежности прати спровођење и процјењује политике и 

мјере за спречавање и сузбијање насиља у породици, те у том смислу даје препоруке и 

мишљења, даје препоруке и мишљења Министарству у поступку предлагања и доношења 

законских прописа у вези са насиљем у породици, креира и учествује у реализовању 

научних, стручних, истраживачких и других пројеката из области насиља у породици и 

разматра друга питања од значаја за спречавање и сузбијање насиља у породици. 

Закон као субјекте заштите, који су дужни без одлагања обезбиједити хитно пружање 

заштите од насилничког понашања, наводи: полицију, тужилаштва, центре за социјални 

рад, односно службе социјалне заштите.69 

Након пријема пријаве или сазнања да је учињено насиље у породици, полиција је дужна 

да одмах, без одгађања о томе обавијести центар за социјални рад, односно службу 

социјалне заштите, која ће без одгађања непосредно пружити услуге социјалне заштите и 

психосоцијалну помоћ жртви насиља и о томе сачинити извјештај. О извршеном насиљу у 

породици полиција одмах обавјештава и надлежног тужиоца и, уз извјештај, доставља 

прикупљене доказе и обавјештења о томе.  

Чланом 6. Закона прописују се радње насиља у породици, а које не садрже обиљежја 

кривичног дјела и представљају прекршај, а нарочито сљедеће радње: 

а) пријетња наношењем тјелесне повреде члану породице или њему блиском лицу, 

б) пријетња одузимањем дјеце или избацивањем из стана члана породице, 

в) исцрпљивање радом, изгладњивањем, ускраћивањем сна или неопходног одмора члану 

породице, 

 
69 Члан 9. Закона о заштити насиља у породици 
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г) васпитање дјеце на начин понижавајућег поступања, 

д) ускраћивање средстава за егзистенцију члану породице, 

ђ) ускраћивање права на економску независност забраном рада или држањем члана 

породице у односу зависности или подређености, пријетњом или недавањем средстава за 

живот или другим облицима економске доминације, 

е) вербални напад, псовање, називање погрдним именом или вријеђање члана породице на 

други начин, 

ж) ограничавање слободе комуницирања члана породице са члановима породице или 

другим лицима, 

з) оштећење, уништење или прометовање заједничке имовине или имовине у посједу, као 

и оштећење или уништење имовине у власништву или у посједу другог члана породице, 

односно покушај да се то учини, 

и) ухођење члана породице и 

ј) проузроковање страха, понижења, осјећаја мање вриједности, као и друге радње које не 

садрже обиљежја кривичног дјела насиља у породици или породичној заједници. 

б. Збрињавање жртве у сигурну кућу 

Закон у члану 15. регулише и збрињавање жртве у сигурну кућу ради обезбјеђења физичке 

заштите и остваривања права и интереса жртве насиља у породици. Збрињавање, уз 

претходни пристанак жртве,  врше полиција и центар за социјални рад, односно установа 

социјалне заштите.70 Наведена мјера може се одредити у трајању које је потребно ради 

остварења циља мјере, с тим да не може трајати дуже од шест мјесеци. Изузетно, трајање 

ове мјере може се продужити још шест мјесеци, односно до завршетка поступка и 

извршења рјешења којим се починиоцу насиља изриче заштитна мјера. 

Као једна од обавеза, у вези са реализацијом мјере збрињавање жртве у сигурну кућу, 

припадника полиције у Закону се наводи: 

 
70 Законом дефинисано да се средства за привремени смјештај и збрињавање жртава насиља у сигурној кући 

обезбјеђују из буџета Републике Српске до висине од 70% средстава неопходних за рад сигурне куће, а из 

буџета општина и градова до висине од 30% средстава неопходних за рад сигурне куће. Средства која се 

обезбјеђују из буџета општине или града преносе се, према мјесту пребивалишта жртве, надлежном центру 

за социјални рад, односно служби социјалне заштите, која је дужна да средства дозначи сигурној кући у 

којој је жртва насиља привремено збринута. Средства из буџета ентитета достављају се сигурним кућама.  
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„Ради заштите и обезбјеђења жртве насиља у породици, полиција ће отпратити жртву 

насиља у кућу, стан или други стамбени простор ради узимања личних ствари и личних 

ствари других лица која су с њом напустила наведени простор, а које су неопходне за 

задовољење свакодневних потреба“. 

 

в. Хитне мјере заштите 

Ради отклањања непосредне опасности по физички и психички интегритет, ради 

спречавања понављања насиља и гарантовања безбједности жртве, учиниоцу насиља у 

породици могу се изрећи хитне мјере заштите прије покретања поступка или у току 

поступка. Хитне мјере заштите изриче прекршајно одјељење надлежног основног суда, а 

приједлог подноси полиција, овлашћени орган или оштећено лице, а изричу се најкасније 

у року 24 сата од пријема приједлога, односно извођења учиниоца насиља у породици 

пред суд. Хитне мјере заштите су удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог 

стамбеног простора и забрана приближавања и контактирања учниоцу насиља са 

жртвом насиља у породици. 

Ове мјере се изричу у трајању које не може бити дуже од 30 дана. На рјешње о изреченој 

мјери може се уложити жалба у року три дана, али жалба не одлаже извршње рјешења. О 

жалби одлучује вијеће надлежног основног суда који је донио одлуку, у року од 48 сати од 

пријема жалбе.  

Суд који је изрекао мјеру, доставља рјешење о њеном изрицању надлежној 

организационој јединици Министраства унутрашњих послова на спровођење и испитује 

њено спровођење и оправданост трајања у периоду за који је изречена. 

Приликом напуштања стана, куће или другог стамбеног простора за становање, учинилац 

насиља у породици има право да узме своје личне ствари неопходне за свакодневни живот 

и обавезу да преда кључеве од стана, куће или другог простора за становање. 

г. Прекршајне санкције за заштиту насиља у породици 

Предвиђено да је за вођење прекршајног поступка мјесно надлежан суд на чијем је 

подручју почињен прекршај, а изузетно суд на чијем подручју жртва насиља има 

пребивалиште или боравиште, ако је то у интересу вођења поступка. 

Прекршајне санкције за заштиту од насиља у породици су:  
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а) новчана казна 

б) условна осуда и  

б) заштитне мјере.  

Сврха прописивања, изрицања и примјене прекршајних санкција је спречавање насиља у 

породици, осигурање нужне заштите здравља и безбједности жртве насиља, спречавање 

негативне идентификације, те отклањање околности које погодују или подстицајно дјелују 

на извршење нових радњи насиља у породици. 

д. Новчане казне  

Поред изрицања заштитних мјера, Законом је прописано и изрицање новчаних казни. Тако 

је у члану 42. Закона предвиђено изрицање новчане казне, у износу од 300,00 до 900,00 

конвертибилних марака, починиоцу насиља који изврши неку од радњи насиља према 

члановима породице. Казна је строжија уколико починилац насиља понови радњу насиља 

и износи од 1000 до 3000 конвертибилних марака или уколико радњу насиља изврши у 

присуству дјетета или малољетног лица, 1500 до 3000 конвертибилних марака. 

Посебно су санкционисани и прекршаји починиоца насиља у породици који се састоје у 

извршењу насиља на штету дјетета или малољетног лица (2500 до 7.500 конвертибилних 

марака), те прекршаји службеног лица и лица запосленог у образовној, социјалној и 

здравственој установи које не пријави насиље у породици (од 1000 до 3000 

конвертибилних марака). Новчаном казном од 300 до 900 конвертибилних марака, казниће 

се и члан породице који не пријави насиље у породици, када је жртва насиља малољетно 

дијете. 

Надаље, у члану 43. Закона је предвиђено да је починилац насиља у породици дужан 

поступити у складу са изреченом хитном мјером заштите и заштитном мјером, те да ће се, 

уколико не поступи према њима, казнити новчаном казном у износу од 1000 до 3000 

конвертибилних марака. 

Против рјешења којим се изричу прекршајне санкције из Закона може се изјавити жалба. 

ђ. Заштитне мјере 

Када говоримо о заштитним мјерама Законом је предвиђено да суд учиниоцу насиља у 

породици може изрећи сљедеће заштитне мјере: 
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- удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора, 

- забране приближавања жртви насиља, 

- забране узнемиравања или ухођења жртве насиља, 

- обавеза психосоцијалног третмана, 

- обавезно лијечење од зависности. 

 

Заштитна мјера удаљења из стана, куће или неког другог стамбеног простора 

(подразумијева се и забрана враћања у стан, кућу или неки стамбени простор) може се 

изрећи у трајању које не може бити краће од 30 дана, нити дуже од шест мјесеци, 

починиоцу насиља који је извршио радњу насиља у породици према члану породице са 

којим  живи у стану, кући или неком другом стамбеном простору, уколико суд за 

прекршаје оцијени да постоји опасност да би без провођења ове мјере насилник могао 

поново починити насиље. Починилац насиља коме је изречена наведена мјера дужан је, 

без одлагања, напустити стан, кућу или неки други стамбени простор, у присуству 

радника полиције. 

Заштитна мјера забране приближавања жртви насиља у породици може се изрећи 

починиоцу насиља уколико постоји опасност од поновног вршења насиља или ако би 

писуство учиниоца насиља у породици у близини жртве стварало жртви висок степен 

душевне патње која онемогућава нормалне психиче активности жртве. Ову мјеру одређује 

суд у трајању од тридесет дана до једне године. У рјешењу којим суд изриче наведену 

мјеру одредиће се мјеста или подручја, односно удаљеност од 200 метара испод које се 

насилник не смије приближити жртви насиља. 

Починиоцу насиља који је насиље извршио узнемиравањем или ухођењем другог члана 

породице може се изрећи заштитна мјера забране узнемиравања или ухођења жртве 

насиља у трајању од 30 дана до једне године, уколико постоји опасност да би се 

узнемиравање или ухођење могло наставити. 

Заштитна мјера обавезног психосоцијалног третмана  до престанка разлога због којег је 

одређена, али најдуже до једне године, може се изрећи учиниоцу насиља у породици, ради 
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отклањања његовог насилничког понашања или ако постоји опасност да би насилник 

могао поновити насиље према члановима породице.71 

Заштитна мјера обавезног лијечења од зависности изриче се учиниоцу насиља који је 

насиље извршио под утицајем зависности од алкохола, опојних дрога и других 

психотропних суспстанци, а постоји опасност да због те зависности поново учини 

насиље.72 

 

е. Евиденције и обуке 

Према предметном Закону, субјекти заштите и друга тијела овлашћена за поступање у 

случајевима насиља у породици дужни су водити евиденцију о предузетим радњама и 

податке о броју покренутих и завршених поступака и других предузетих мјера, те 

извјештаје достављати Министраству унутрашњих послова. 

О стицању посебних знања и континуираном стручном оспособљавању и усавршавању 

судија и тужилаца из области насиља у породици брине се Центар за едукацију судија и 

тужилаца Републике Српске. 

Једну од најкомплекснијих обука везаних за насиље у породици спровело је удружење 

Мрежа жена Министраства унутрашњих послова-RS WPON. Едукатори су били судије 

Основног суда у Бања Луци, љекари, психолози, социјални радници и полицијски 

службеници, а обуку су успјешно завршила 74 полицијска службеника и то 39 мушараца и 

35 жена, односно 53% инспектора криминалистичке полиције и 47% полицајаца. 

Такође, обуку су прошле и  42 жртве насиља у породици са подручја Републике Српске. 

Едукацијама је присуствовало у својству полазника обуке-жртве насиља у породици, 41 

жена и 1 мушкарац. Посматрано са аспекта запослености, 71% жртава су биле незапослене 

у моменту реализације обуке, а 29% запослених. Према структури по стручој спреми 57% 

их је са средњом сручном спремом, 5,71% са вишом, са високом 2,85%, а са основном 

школом 20%, док необразованих је било 2,85%. 11,43% полазница у анкетама се није 

изјаснило о степену стручне спреме.73 

 
71Прописе о начину спровођења мјере доноси Министарство здравља и социјалне заштите Републике 

Српске. 
72 Ибиден. 
73 Извјештај о реализацији пројкета “Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно 

заснованог  насиља кроз мултисекторски приступ“ 
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3. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ 

 

3.1. Република Србија 

 

Иако вишеструка истраживања у Републици Србији показују да је феномен „насиља у 

породици“ присутан у широком обиму, те се предузима широк спектар мјера на 

превенцији ове појаве, „тамна бројка“ овог криминалитета је и даље велика. Један од 

најзначајнијих докумената који се баве овом проблематиком је Национална стратегија за 

спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима.74 

Интересантно је да Устав Републике Србије не дефинише породицу, међутим чланом 66, 

предвиђа посебну заштиту породице, мајке, самохраног родитеља и дјетета, на начин да 

породица, мајка самохрани родитељ и дијете у Републици Србији уживају посебну 

заштиту, у складу са законом. 

Кривични законик Републике Србије, у глави кривичних дјела против брака и породице, 

садржи кривично дјело „насиље у породици“. Према основном облику ово кривично дјело 

чини онај ко примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот и тијело, дрским или 

безобзирним понашањем угрожава покојство, тјелесни интегритет или душевно стање 

члана своје породице и казниће се новчаном казном или затвором до једне године. Тежи 

облик постоји ако је при извршењу коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство 

подобно да тешко повриједи тијело или здравље тешко наруши и предвиђена је казна 

затвора у трајању од три мјесеца до три године. Још тежи облик ће постојати ако је 

узрокована тешка тјелесна повреда или тешко нарушавање здравља или је учињено према 

малољетном лицу. За овај облик предвиђена је казна затвора у трајању од једне до осам 

година. Најтежи облик постоји ако је при извршењу дјела наступила смрт члана породице  

и у овом случају предвиђена је казна затвора у трајању од три до дванаест година. Такође, 

Кривични законик Републике Србије инкриминише и поступање супротно мјерама 

заштите у породици које су одређене од стране другог суда. За то дјело је запријећена 

новчана казна или казна затвора у трајању од шест мјесци. На основу оваквог законског 

 
74 Сл. гласник Републике Србије број 27/11. 
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рјешења могуће је провести поступак утврђивања кривично-правне одговорности  

насилника који не поштује породично-правне мјере заштите од насиља у породици 

изречене у парничном поступку. Ово представља позитиван покушај  повезивања два 

правна режима , односно употпуњавање механизама заштите и осигурања њихове 

ефикасности. Али, и ово законско рјешење има недостатке. У првом реду, запријећена 

казна је ниско постављена, а поред тога закон не препознаје мјеру забране приласка и 

комуникације која би у спрези са затворском или новчаном казном представљала 

ефикасно средство правне заштите жртве насиља у породици. Без кривично-правног 

механизма, жртва је принуђена обратити се парничном суду уколико жели обезбиједити 

себи мјеру заштите. Уколико се деси да насилник прекрши изречену мјеру што је 

нериједак случај у пракси, потребно је провести поступак за утврђивање његове кривичне 

одговорности. Када се говори о овим недостацима, може се констатовати да санкција за 

непоштивање мјере безбједности никако се не би смјела задржати само на опозивању 

условне осуде, и то ако је починалац условно осуђен, што је редован случај код кршења 

других мјера безбједности , него пратити сваки случај непоштивања одлуке кривичног 

суда којом се одређује мјера забране приласка и комуникације, без обзира да ли је суд 

изрекао ефективну или условну осуду на казну затвора или новчану казну.75 

Породични закон Републике Србије76  садржи опште одредбе о забрани насиља породици, 

одредбе којима се дефинише насиље у породици и материјалноправне одредбе, те 

поступак остваривања правне заштите од насиља у породици. 

Када је упитању прекршајни аспект, може се констатовати да не постоји посебан закон 

који третира област насиља у породици, већ се примјењују поједине одредбе Закона о 

јавном реду и миру.  У пракси се примјењуј и поједине одредбе Закона о прекршајима, у 

дијелу полицијског задржавања до дванаест сати уколико је лице под дејством алкохола, 

или до двадесет и четири часа уколико је потребно спријечити даље вршења прекршаја. 

 

 

 

 

 
75 Група аутора, Превенција и заштита д насиља у породици, извјештај, 2008, Београд  
76 Службени гласник Републике Србије број 18/05;72/11 
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3.2. Република Хрватска 

 

„Насилничко понашање у обитељи“ као кривично дјело је у Кривични закон Хрватске 

уведено крајем 2000. године.77 Термин „насиље у породици“ у законодавству се први 

спомиње у Породичном закону Републике Хрватске чија темељна реформа је била у 2003. 

години.78 Законом о заштити насиља у породици79 први пут су детаљно објашњени сви 

облици насиља у породици, проширен круг могућих починилаца, те уведен низ заштитних 

мјера од забране узнемиравања до удаљења насилника из куће. Наиме, суд може 

починиоцу насиља у породици изрећи неку од заштиних мјера самостално или уз друге 

прекршајне санкције: 

а) удаљавање из стана или куће или неког другог стамбеног простора, 

б) забрану приближавања жртви, 

в) забрану узнемиравања или ухођења жртве изложене насиљу, 

г) обавезан псхосоцијални третман, 

д) обавезно лијечење од зависности, 

ђ) одузимање предмета који је намијењен или употријебљен починиоцу прекршаја. 

Према истом закону, забрањено је: тјелесно, психичко, полно и економско насиље у 

породици, а посебно свака примјена силе без обзира да ли је наступила тјелесна повреда 

или не, као и физичко кажњавање  и други начини понижавајућег поступања према дјеци 

у васпитне сврхе, свака примјена психичке присиле која проузрокуе страх, угоженост, 

узнемиреност или повреду достојанства, вербални напади, вријеђање, псовање, називање 

погрдним именима и други начини вербалног узнемиравања, полно узнемиравање, 

ухођење, узнемиравање преко средстава за комуницирање или на други начин. Затим 

забрањена је противправна изолација или угожавање слободе кретања или комуницирања 

са трећим особама, оштећење или уништење имовине или покушај да се то учини и 

одузимање права на економску независност.  

Измјенама истог Закона, прекршајноправних санкција за заштиту од насиља у породици 

предвиђене су новчана казна, казна затвора и заштитне мјере. 

 
77 Народне новине Хрватске број 129/00;51/01;111/03;190/03;105/04;84/05;71/06;110/07;152/08 и 57/11. 
78 Народне новине Хрватске број 116/03 
79 Народне новине Хрватске број 137/09 
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Заштитне мјере могу се примијенити прије покретања прекршајног поступка на приједлог 

особе изложене насиљу или овлашћеног тужиоца уз претходну сагласност жртве ради 

отклањања директне  животне угрожености те особе или других чланова породице. Суд ће 

у овом случају донијети одлуку одмах без одгађања, а најканије двадесет и четири сата од 

подношења приједлога. 

Министар надлежан за послове породице основаће стручно тијело за праћење и 

унапређивање рада органа кривичног и прекршајног гоњења, те извршења санкција 

везаних за заштиту од насиља у породици и донијети пословник о његовом раду. Чланови 

стручног тијела именују се из реда судија, државних тужилаца, адвоката, државних 

службеника министарства унутрашњих послова специјализованих за подручје 

криминалитета насиља у породици, државних службеника министарства правде, 

министарства надлежног за послове здравства и социјалне заштите и министрства за 

послове породице. 

 

3.3. Република Словенија 

 

Кривични законик Републике Словеније80 као кривично дјело прописује насиље у 

породици. Затворска казна прописана је за починиоца који лоше посупа, туче или 

другачије на болан или понижавајући начин поступа са лицем унутар породичне 

заједнице, односно који пријетњом или дректним нападом на живот или тијело жртву 

тјера из заједничког пребивалишта и ограничава јој слободу кретања, прати је, присиљава 

на рад или нерад или је на други начин насилним ограничавањем доводи у подређен 

положај у заједници. Такође, иста затворска казна је прописана за такво поступање 

учињено према особи с којом је учинилац живио у породичној или другој трајној 

заједници која више не егизистира. Исти Закон предвиђа и повећање запрећене казне 

затвора за занемаривање и грубо поступање са дјецом, квалификовани облик одузимања 

дјетета, продужење рока застаријевања кривичног дјела. Почетком 2008. године у 

Словенији је донесен је Закон о спречавању насиља у породици.81  Према овом Закону 

насиље у породици није везано за одређену групу жртава и не ограничава се на уску 

 
80 Урадни лист Републике Словеније број 55/08 
81 Урадни лист Реублике Словеније број 16/08 
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породичну средину, него обавезује надлежне органе на пружање помоћи свим жртвама: 

старијим члановима породице, особама са моторичким, емоционалним и интелектуалним 

поремећајима, мушкарцима и другим члановима без обзира на њихове личне 

карактеристике. Наиме, битан фактор је да између жртве и насилника постоји јача 

емотивна веза коју починилац насиља користи за испољавање своје моћи над жртвом. 

Поред обавезе мултидисциплинарног приступа релевантних фактора који поступају у 

случајевима насиља у породици, интересантно је да према овом Закону жртве саме 

предлажу суду изрицање мјера за своју заштиту. Дакле, жртве више нису зависне од 

оцјене полиције да је те мјере цјелисходно изрећи. Те мјере су:  

- Забране због насилних радњи које укључују забрану уласка у стан жртве, 

задржавање у близини стана, приближавња и контактирања са жртвом. Ова врста 

забрана ограничена је на шест мјесеци, с тим да жртва може предожити продужење 

мјера на још највише шест мјесеци. 

- Стан који је био у заједничком корисништву насилника и жртве, суд може на 

жртвин приједлог додијелити на кориштење жртви. Међутим, с обзиром да ова 

мјера задире у имовинскоправне односе, ова мјера се ограничава на шест мјесеци 

са могућношћу продужења још шест мјесеци, те уз могућност да насилник 

захтијева извјесну надокнаду од жртве. 

- Суд може жртви, након развода брака, додијелити станбени простор на искључиво 

кориштење и у случају када би постојали услови да јој се додијели само један дио 

стана. О овоме одлучује суд у ванпарничном поступку, независно од кривичног 

поступка. 

Битно је истаћи да овај Закон посебну заштиту намјењује дјеци којој даје право на 

адвоката у свима поступцима, а жртвама право на пратиоца и одређује заштиту 

идентитета жртве. Али, иако према овом Закону жртва има право уложити имовинско-

правни захтјев у кривичном поступку, пут до наплате одштете је јако дуг како због 

неефикасности извршног поступка, тако и због тога што починиоци немају никакву 

имовину. 
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3.4. Република Аустрија 

 

Закон о заштити од насиља у породици у Аустрији, ступио је на снагу 1. маја 1997. године. 

С обзиром да је овај Закон дуго и свеобухватно припреман, аустријски модел Закона о 

заштитиод насиља у породици представља један од савременијих модела у Европи. Овим 

Законом жртве добијају потпуну заштиту од насиља као и велику подршку, а омогућено 

им је да остану у својој кући. Наиме, уколико се приликом полицијске интервенције 

утврди да постоји опасност по живот и здравље особе, полиција мора одмах, без одлагања 

иселити насилника из стана и забранити му улазаку стан, прилаз стану, односно његовој 

околини у временском периоду од десет дана. Битно је нагласити да се овим исељењем 

штите све особе које су у стану, као и да ће се исељење извршити без обзира на 

власништво стана или корисништво стана. Уколико жртве или особе које су погођене 

насиљем према грђанском праву на породичном суду захтијевају налог за заштиту од 

суда, трајање полицијске наредбе за исељење проужава се на двадесет дана. Исељење се 

преузима као превентивна мјера, а ако се насиље већ догодило, полиција подноси 

извјештај. 

У складу са Законом свакој од девет аустријских провинција успоставља се интервентни 

центар. Ови центри се финасирају из фонда Министарства унутрашњих послова педест 

посто и из Министарства за здравље и жене педесет посто. Интервентни центри са 

министарствима склапају петогодишње уговоре. Наравно, један од битних фактора 

интервентних центара је мултисекторски приступ и стално унапријеђење сарадње свих 

институција: кривично-правосудног система, полиције, грађанског суда, здравственог 

сисема, социјалних служби, женских служби, заштите дјеце, условоног ослобађања, 

емигрантских организација и слично. Према томе, основни циљ Закона и успостављања 

интервентних центара је да се прекине круг насиља помоћу полицијског налога за 

исељење и да се жртви пружи подршка. 
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ТРЕЋИ ДИО 

УЛОГА РЕЛЕВАНТНИХ ФАКТОРА У СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ НАСИЉА 

У ПОРОДИЦИ 

 

1. ПРОЦЕСУИРАЊЕ СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ82 

 

Благовремено евидентирање насиља у породици, те преглед и описивање здравственх 

посљедица насиља омогућавају блговремену превенцију и интервенцију који су саставни 

дио професионалног приступа здравствених радника. Многе жртве ће након преживјелог 

насиља прије тражити здравствену, него правну помоћ.83 

Препознавање насиља у породици и уочавање посљедица по здравље имају друштвени 

значај, не само због друштвених уштеда, већ и због задовољаваућег и квалитетног живота 

чланова породице и стабилности друштва.84 

 

Важно је да сви, а посебно представници оних институција који се баве питањима људске 

безбједности и заштите, као што су представници полиције, буду свјесни ове 

подијељености који друштво намеће, како би препознали ситуације у којима управо родне 

разлике излажу ризику потенцијалне жртве. 

 
82 Током 2013. године у БиХ полицији је пријављено укупно 2757 случајева насиља у породици. Према 

подацима кантоналних министарстава унутрашњих послова према члану 222. Кривичног закона ФБиХ 

пријављено је 1659 случајева, те поднесено 916 извјештаја о почињеном кривичном дјелу. Према подацима 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске, према члану 8. Кривичног закона РС, пријављена су 

453 случаја као кривично дјело, те према члану 6. Закона о заштитти од насиља у породици РС пријављено 

је 635 случаја као прекршај. Током 2013. године у БиХ доснесено је укупно 479 пресуда за случајеве насиља 

у продици. У просјеку су извршиоци 94% мушкарци, а 6% жене. Према подацима општинских судова у 

ФБиХ, према члану 222., донесене су 324 пресуде и то: затвор 9%, новчана казна 6%, условна 83%, а остало 

2%. Изречена је 231 заштитна мјера, од чега: заштитна мјера удаљења из стана, куће или другог стамбеног 

просотра и забрана враћања у стан, кућу или други стамбени простор 15%, забрана прибилижавања жртви 

насиља 26%. Осигурање особе изложене насиљу 0%, забрана узнемиравања или ухођења особе изложене 

насиљу 46%, обавеза психосоцијалног третмана 6% и обавезно лијечење од зависности 7%. У Републици 

Српској је донесено 155 пресуда и то: затвор 15%, новчана казна 15%, условна осуда 69% и друго 1%. У 

истој години, у девет сигурних кућа на подручју БиХ, смјештено је укупно 417 жртава насиља у породици 

(55% особа је било смјештено до мјесец дана, а 45% преко мјесец дана). Од тога жена 50% и дјеце 50%. У 

2013. години, у БиХ путем SOS телефона пружено је 4986 услуга. 95% позива упућено је од стране жена, а 

5% од стране мушкараца. На SOS број телефона 1265 за подручје ФБиХ упућено је 1004 позива, док на SOS 

број 1264  за подручје РС, упућено је 3982 позива. 
83 S. L. Schornstein, Domestic Viloence and Health Care: What Every Professinal Needs to Know, 1997. 
84 Г. Павлековић, М. Ајдуковић, Насиље над женом у обитељи, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2000 
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Нажалост, често у случајевима породичног насиља нема тако јасно дефинисаних правила 

поступања, па је отуда самостална процјена поступајућег полицајца шта ће урадити и да 

ли ће предузети неку од могућих расположивих радњи и мера, као што су: пријавитељку 

упутити у Центар за социјални рад, насилника упутити на преглед, поднијети кривичну 

или прекршајну пријаву. На основу самосталне процјене припадника полиције дошло је до 

пропуста у раду ове и других иституција након чега је уследио трагичан исход у којем је 

жртва која је преживљавала вишегодишње насиље убијена. 

 

1.1. Поступање полиције у случајевима насиља у породици 

 

На самом почетку, битно је нагласити значај избора сензибилизираних полицијских 

службеника85 који поступају у случајевима насиља у породици. Наиме, CATO институт је 

једну од својих истраживачких делатности усмерио на упоредно испитивање стопе 

криминалитета између опште популације и популације полицијских службеника. 

Добијени подаци говоре о броју извршених дјела на 100 000 становника у Америци. 

Занимљиво је да статистички подаци показују да су сексуални напади двоструко чешћи у 

полицијској популацији него међу цивилима.86 

 

Увиђај кривичног дјела насиља у породици треба се спровести по криминалистичко-

техничким правилима увиђаја као и за друга кривична дјела. Дакле, потребно је 

фиксирати лице мјеста како налажу статичка и динамичка фаза увиђаја. Поред 

прикупљања материјалних доказа, у сврху доказивања дјела неопходно је прикупљање и 

личних доказа саслушањем и узимањем изјаве на записник од жртве насиља, 

осумњиченога и свједока уколико их има. Треба имати у виду да су у већини случајева ово 

и једини докази. Стога, узимању изјава треба приступати сензибилно, посебно од жртве 

 
85 Према званичним подацима МУП-а, у Србији је од јануара 2010. године до априла 2013. године 68 

полицијских службеника извршило кривично дело насиља у породици, што представља 0,57% од укупног 

броја извршитеља кривичног дела насиља у породици. Против свих преступника су поднете кривичне 

пријаве. У 58 случајева (85%) кривичног дела насиља у породици која су починили полицијски службеници 

дошло је до примене силе тј. физичког насиља, док су у осталим случајевима примењивани вербално 

насиље, претње итд. У 50 случајева (73%) насиље је извршено над супругом, при чему су се у 10 случајева 

припадници полицијске службе понашали насилнички и над децом. У 7 случајева насиље је извршено над 

бившим и невенчаним супругама.3 
86 А. Ђан, Партнерско насиље са службеном значком: Припадници полиције као учиниоци партнерског 

насиља у Србији, Београд, 2013, стр. 3 
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насиља, односно приликом узимања изјаве издвојити жртву из насилне средине или 

одвојити је од присуства осумњиченога. Узимајући у обзир специфичност овог дјела која 

се огледа у чињеници да у највећем броју случајева осумњичени и жртва живе у истом 

стамбеном простору, прије узимања изјаве, жртва треба да стекне повјерење да неће доћи 

до новог насиља и да ће бити збринута уколико би у спорном тренутку останак са 

осумњиченим био опасан. Приликом узимања изјаве од жртве неопходно је сазнати што 

више детаља, али и утврдити евентуално постојање насиља у прошлости, као и да ли је 

насиље евидентирано од стране релевантних субјеката јер то има процесни значај. 

Потребно је да полицијски службеник све вријеме поступа са жртвом са достојанством и 

поштовањем, да је слуша шта говори без просуђивања, да успостави однос повјерења и 

емпатије. Потребно је да трага за начинима да ојача жртву да се адекватно постави према 

доживљеном насиљу. Неопходно је да полицијски службеник поштује поверљивост и 

приватност и да има на уму стварну опасност којој је жртва изложена. Неопходно је 

провјерити сигурност жене и оних који од ње зависе, прије свих дјеце. 

Са жртвом породичног насиља потребно је увијек разговор обављати насамо. 

Препоручљиво је да полицијски службеник који обавља разговор са жртвом породичног 

насиља буде посебно сензибилисан за обављање таквог разговора. Жртва од полицијског 

службеника којем се обраћа очекује прије свега разумијевање, затим заштиту, помоћ и 

подршку. Само један погрешан покрет или гестикулација може код жртве изазвати осјећај 

неповјерења и довести је у још теже психофизичко стање. 

Полицијски службеник који обавља разговор са жртвом породичног насиља треба да има 

способност активног слушања, односно да има пуну пажњу и концентрисаност на оно што 

му жртва говори. Истински интерес и пажња са којом полицијски службеник слуша жртву 

насиља, охрабрује жртву да говори о свим осјећајима, тешкоћама, бригама и свему ономе 

што је проживјела. Не треба ометати жртву која говори о свом трауматичном искуству 

коментарима и сугестијама за рјешавање проблема.  

Повјерљивост је веома важна током и послије обављеног разговора. Жртва породичног 

насиља мора имати пуно повјерење да све што каже остаје повјерљиво, али такође мора 

бити обавијештена о томе ко све и на који начин може имати увид у њену изјаву.  
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Приликом обављања првог разговора са жртвом насиља битно је покушати не прекидати 

њену причу коју је спремна спонтано испричати, те препустити, бар у почетку, жртви 

иницијативу над тим шта ће и колико рећи о проживљеном насиљу.  

Препоручљиво је да се у организационим јединицама опреми посебна просторија за 

обављање разговора са жртвама породичног насиља, те жртвама сексуалних деликата, која 

је намјештена тако да код жртве насиља пружи осјећај кућне атмосфере и самим тим 

могућност опуштања и смиривања.  

 

Правило је узимање одмах изјаве од осумњиченог, мада постоје мишљења да се најбољи 

ефекат постиже лишењем слободе осумњиченог и његовим довођењем у службене 

просторије гдје се узима законом прописана изјава коју осумњични потписује и која се 

користи у евентуалном кривичном поступку гдје има доказну снагу. Осумњичени у складу 

са законом, претходно мора бити упозорен на своја права у смислу ангажовања правног 

заступника и изношења свега онога што му може користити у поступку. Има међутим и 

другачијих мишљења по којима је корисно на лицу мјеста, одвојено од жртве и других 

лица, обавити разговор са насилником и омогућити му да изнесе све чињенице у вези са 

конкретним кривичним дјелом насиља у породици, као и прикупити друге чињенице које 

су у вези са насилником и то све документовати службеном забиљешком.87 

У највећем броју случајева, осумњичени негира почињено насиље, посебно у недостатку 

евентуалних материјалних доказа или га правда „самоодбраном“ од напада друге стране, 

те другим разлозима. Зато је потребно разговор водити тактички и постављати питања на 

начин да се повежу битне чињенице и околности са улогом извршиоца насиља у њима у 

циљу „хватања осумњиченог у лажи“. 

Имајући у виду околности и специфичности овог кривичног дјела, битни елементи за 

доказивање и разјашњавање насиља у породици на које полицијски службеници морају 

обратити пажњу су: мјесто извшења, вријеме извршења, али раније пријављивање 

релевантним субјектима, облик и интезитет радње насиља, утвђивање ко је насилник, а ко 

жртва, присуство других лица, посебно дјеце, чланова породице и осталих чланова 

домаћинства, утврдити узрок насиља. 

 
87 Д. Бошковић, Насиље у породици, Дефендологија центар, Бања Лука, 2009 
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Треба имати у виду да често нема материјалних доказа, па је вођење поступка против 

осумњиченог скопчано са низом тешкоћа. Посебно ако се има у виду да исказ жртве  дат 

полицијским службеницима приликом прикупљања доказа се разликује од исказа датог у 

поступку пред судом. Ово зато што жртва након протока времена уколико остаје у 

животној заједници са насилником постаје незинтересована за његово кривично гоњење и 

зато оспорава исказ који је дала полицијским службеницима. Ако постоје материјални 

докази, позитиван исход поступка је много извјеснији, та аналогно томе полицијски 

извјештај надлежном тужилаштву треба да садржи: записник о увиђају са 

фотодокументацијом, службене забиљешке полицијских службеника о предузетим 

мјерама и радњама, предмете и трагове пронађене на лицу мјеста или изузете приликом 

претреса просторија и лица, резулатате спроведених вјештачења, медицинску 

документацију, изјаве узете на записник од жртве, осумњиченог и свједока, записник 

центра за социјални рад и остало. 

Специфичност дефинисања насиља у породици у Републици Српској као прекршаја или 

кривичног дјела поред низа позитивних обиљежја, у пракси, посебно у полицијском 

поступању доноси и низ потешкоћа у одређивању границе кад је извршено насиље у 

породици прекршај, а кад кривично дјело. 88 

 

1.2. Поступање центра за социјални рад у случајевима насиља у породици 

 

Центри за социјални рад су по Закону о заштити од насиља у породици надлежни да 

пруже адекватне облике помоћи и подршке свим лицима који су изложени било којој 

врсти насиља у породици. У процесу пружања заштите жртвама насиља стручни радници 

центара могу сарађивати са свим институцијама система који могу бити од помоћи и 

користити сва средства и мјере које су у оквиру њихове надлежности, а којима се жртве 

могу заштити од даљег насиља. 

 
88 Уставни суд БиХ је својим одлукама (посљедња АП 133/09, од 30.03.2012. године) усвојио праксу 

Европског суда за људска права из Стразбура и рекао да се у случају кад се ради о истом кривично-правном 

догађају, са истим елементима прекршаја и кривичног дјела, не могу водити оба, него један од та два 

поступка будући да би у противном било повријеђено начело ne bis in idem, као и право да нико не може 

бити суђен и кажњен за исто дјело. 
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У случају пријаве или дојаве о породичном насиљу, стручна служба за рад на пословима 

насиља у породици у центру за социјални рад или овлаштена особа, дужна је: 

- Одмах по пријему сазнања, пријаве или дојаве о породичном насиљу о свему 

обавијестити полицију и ставити им на распологање податке које смо сазнали 

приликом дојаве (дојава може бити писмена, усмена, од стране одређене 

институције, појединца или анонимна). Сваки грађанин је дужан да уколико има и 

најмању сумњу о постојању породичног насиља исто пријави у складу са Законом. 

- Сачинити службену забиљешку о информацијама које су добијене приликом 

сазнања и која садржи све податке потребне за покретање поступка који ће се 

водити код центра за социјални рад. 

- Што хитније изаћи на терен или позвати у службене просторије лица код којих се 

дешава или се догодило насиље. 

- Успоставити сарадњу са институцијама или појединцима који могу бити од 

користи да се добију детаљни подаци о породици у којој се насиље дешава 

(уколико је потребно контактирати породицу, комшије, радне колеге, суд због 

покретања разних поступака, послодавце због изостанка с посла-сви појединци 

контактирају се уз одобрење жртве). 

- Што хитније пружити психолошку подршку жртвама насиља јер жртве се најчешће 

налазе у стању шока и неопходно им је психолошко оснаживање и подршка да би 

пребродили то стање и да би биле у могућности да доносе одлуке. 

- Упознати жртву са њеним законским правима, мјерама заштите и постојећим 

санкцијама којима се кажњава насилно понашање. 

- Обезбиједити жртви да несметано и без страха изнесе све релевантне околности за 

утврђивање почињеног насиља. 

- По обављеном разговору са жртвом на основу процјене стручног радника, као и на 

основу мишљења саме жртве разговарати о предузимању адекватних мјера 

заштите. 

- Обезбиједити жртви асистенцију прилком здравственог збрињавања уколико има 

видљиве тјелесне повреде, уколико постоји сумња на унутрашње повреде или 

психичку трауму. 
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- Уколико се утврди да је жртва животно угрожена и да по одласку из простора у 

којем живи њена сигурност није загарантована, обезбиједити смјештај жртве у 

простор/смјештај које она сматра потпуно сигурним за њен живот (родбина, 

пријатељи), а уколико не постоји могућност да се смјести у средину коју познаје, 

извршити смјештај у сигурну кућу. 

- Обезбиједити жртви остваривање контакта са бесплатном правном помоћи ради 

заштите њених права и заступања. 

- Проводити психосоцијални третман. 

- На тражење суда или јавног тужиоца за утврђивање и доказивање насиља 

доставити извјештај социјалног радника, стручно мишљење, мишљење тима, налаз 

и мишљење психолога, извјештај о предузетим мјерама и слично. 

- О свакој примљеној пријави, односно обавјештењу о породичном насиљу водити 

евиденције заштићених података, те евидентирати и биљежити свако поступање 

цантра за социјални рад. 

- Све податке који се прикупљају, евидентирају  обрађују, разврставају се по полу. 

 

1.3. Поступање тужилаштва у случајевима насиља у породици 

 

Специфичност кривичног дјела насиља у продици у односу на друга кривична дјела је у 

првом реду и у већини случајева исто домаћинство жртве и осумњиченога. Из тог разлога 

неопходна је хитност у поступању. Такође због специфичности дјела оптужница се не би 

требала искључиво заснивати на исказу жртве као једином доказу. Ово посебно што доста 

често жртва повуче дати исказ, односно одустане од свједочења. Битан фактор током 

истраге је прикупити доказе који се односе на надокнаду штете за жртву у вези са 

учињеним кривичним дјелом због одлуке суда о имовинско-правном захтјеву. У вријеме 

вођења истраге тужилаштво треба да прибави извод из казнене евиденције. Међутим, 

овдје остаје питање протока времена од истраге до подизања оптужнице, што значи да би 

у вријеме подизања оптужнице тужилац требао прибавити нов извод из казнене 

евиденције. 

Опет због специфичности дјела, тужилштво провјерава да ли полиција има податке о 

претходним пријавама и интервенцијама у случајевима насиља у породици од стране 
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истог починиоца. Овакве пријаве служе као доказ континуираности у вршењу насиља, 

односно историјат вршења насиља. С тим у вези, у току истраге је цјелисходно извршити 

провјере да ли постоје подаци о изреченим заштитиним мјерама или прекршајном 

кажњавању чиме се у случају позитивних провјера потврђују склоности осумњиченога да 

врши насиље у породици. Али, врши се провјера социјалне анмнезе код центра за 

социјални рад јер они могу понудити детаљне податке о евентуалном постојању 

историјата насиља у породици, смјештаја жртве у сигурну кућу, понављању насиља и 

слично. Поред тога и породични љекари могу бити у позицији да познају историјат 

повређивања жртве што опет указује на континуитет насиља. Битно је нагласити да 

уколико жртва одустане од свједочења у току поступка, тужилац у недостатку других 

доказа, не би требао одустајати од оптужнице, него употријебити све расположиве 

механизме који могу бити од помоћи у извођењу нових доказа. У случајевима гдје 

чињенице указују да постоје обиљежја бића више кривичних дјела, или прецизније у 

случајевима када је насиље у породици комбиновано са другим дјелима и могуће је 

насиље у породици процесуирати у стицају са другим дјелима, оптужница ће обухватити 

сва кривична дјела почињена у стицају од истог оптуженог. 

Задатак тужиоца је да врши надзор и утврђује да ли се осуђени придржава обавеза током 

времена провјеравања условне осуде, те када се створе услови, односно законски разлози, 

предлагати опозив условне осуде. Такође, обавеза тужиоца је да води рачуна о могућности 

подношења жалбе са захтјевом за изрицање строжијих санкција у другостепеном поступку 

ако оцијене да првостепена пресуда не задовољава захтјеве специјалне и генералне 

превенције. 

У овом дијелу, у сврху компарације, може се описати амерички модел, односно политика 

неодустајања од кривчног гоњења и у ситуацијама кад жртва одустаје од сарадње.  

Наиме, паралелно са приступом који фаворизује обавезно лишење слободе, у тужилачкој 

пракси се појављује тзв. no-drop или evidence-based приступ као одговор на велики број 

одустанака од гоњења због тога што жртва не жели гоњење учиниоца, противи се гоњењу, 

односно ускраћује сарадњу. Тужилаштво има обавезу да учини све како би се кривично 

гоњење спровело до краја, без обзира на то да ли жртва жели или не да сарађује. Оно мора 

да се посвети прикупљању других доказа: снимају се пријаве учињене телефоном, узима 

се у обзир изјава дата полицајцу на лицу места, користе се фотографије повреда, 
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материјални докази пронађени у кући, искази медицинског особља или других свједока. 

Успјешном кривичном гоњењу и без сарадње жртве помажу и измјене прописа о 

дозвољеним доказима. Тако се као доказ узима и изјава жртве дата полицијском 

службенику на лицу места, односно непосредно послије догађаја, без обзира на то што је 

контрадикторна изјави коју жртва даје касније, пред судом. Сматра се да су такве изјаве 

највјеродостојније, а налаз и мишљење вјештака о томе зашто жртва мијења исказ такође 

даје допринос стабилности и успјеху оптужбе за насиље у породици.89 

 

Међутим, ситуација у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској је знатно 

другачија кад је упитању процесиурање овог дјела. Према Извјештају „Кривична 

одговорност и санкционисање починилаца насиља у породици“ ОСЦЕ-а у Босни и 

Херцеговини, чини се да тужиоци често дјела насиља у породици правно оцијене и 

подведу под лакше дјело, него што би то налагале чињенице у предметном случају. 

„Блажа“ квалификација посебно је забрињавајућа у предметима у којима су дјела насиља у 

породици почињена према дјеци, или у којима је у питању коришћење оружја, а та дјела 

нису правно оцијењена као квалификовани облици кривичног дјела насиља у породици.90 

 

1.4. Судско одлучивање у кривичном поступку 

 

Судије су у обавези ауторитативно показати да судови озбиљно схваћају насиље у 

породици. Судија који ради на предметима насиља у породици може едуковати друге у 

оквиру суда, али и ширу заједницу. Може усмјерити бригу заједнице на питање 

безбједности грађана и може створити окружење које се противи насиљу у заједници. У 

том процесу судови морају одржавати своју непристраност и професионалност, морају се 

побринути да све стране буду активни судионици процеса, укључујући браниоце, те 

 
89 K. Zoglin, Корисне мере за кривично гоњење случајева насиља у породици: Неке идеје 

из САД, Темида, бр. 2, 2003, стр. 69 
90 Анализе и препоруке о кривичноправним санкцијама у предметима насиља у породоци у БиХ, ОСЦЕ БиХ, 

2011., стр. 67 
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осигурати једнакост странака у поступку. Судије се требају у потпуности придржавати 

принципа непристраности док јавно говоре против кривичног дјела насиља у породици.91 

Током цијелог судског поступка, суд је у обавези да предузме све неопходне мјере 

заштите права и интереса жртве насиља у породици, посебно право да се третира са 

поштовањем и достојанстом, право да буде заштићена од ревиктимизације усљед 

извршеног насиља, право да јој се пруже све информације о њеним правима, право да јој 

се идентитет сачува од медија у складу са позитивним правим прописима, право да не 

буде изложена предрасудама које се тичу пола, рода, расе, етничке припадности, старости, 

изгледа, физичких и интелктуалних способности и дргих личних карактеристика, право да 

буде питана само она питања која су релевантна за судски поступак, право на заштиту 

безбједности, право да буде обавијештена (у случајевима када жртва и њена породица 

могу бити у опасности) о бјекству починиоца или привременом или трајном пуштању на 

слободу, право на предузимање посебних мјера заштите као према заштићеном свједоку, 

што може значити да се жртва не саслушава у истој просторији у којој се налази 

починилац, односно да се користе аудиовизуелна средства за испитивање жртве или да 

жртва користи услугу психолога или друге стручне особе као помоћ при свједочењу, 

право да се осигурају (у складу са организационимн могућностима суда) одговарајуће 

услуге подршке, тако да прави интереси жртве буду прописно представљени и узети у 

обзир.92 

 

Нажалост, досадашња спроведена  истраживања поступања правосудних органа у Босни и 

Херцеговини у поступцима поводом дјела насиља у породици указују на то да се, у 

значајном броју случајева, воде поступци за основни облик дјела насиља у породици 

(односно по „блажој“ квалификацији дјела) иако чињенице конкретног случаја указују на 

постојање „квалифкованих“ елемената, који налажу процесуирање починиоца за 

квалификовани облик кривичног дјела насиља у породици. У овим случајевима, када је, 

дакле, упитању квалификовани облик, не препоручује се издавање казненог налога када 

чињенице у предмету упућују на другачију кривичну санкцију или мјеру од оне коју је 

предложило тужилаштво. Прецизније, према закону о кривичном поступку, поступак за 

 
91

Е. Sack, Creating a Domestic Violence Court: Guidelines and Best Practices, CA: Family Violence Prevention 

Fund, San Francisco, 2002, str. 7 
92Група аутора, Судска разматрања случајева насиља у породици, Приручник, Сарајево, 2013 
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издавање казненог налога, као врста скраћеног кривичног поступка, може се користити за 

кривична дјела за која је законом прописана казна затвора до пет година или новчана 

казна као главна казна, али само у случајевима када тужилац захтијева изрицање новчане 

казне, условне осуде или прописаних заштитних мјера, с тим што заштине мјере обавезног 

психијатријског лијечења и обавезног лијечења зависности не могу се изрећи путем 

казненог налога. 

Ако на основу чињеничног описа случаја насиља у породици или доказа садржаних у 

спису произлази да се у конкретном предмету ради о квалификованом облику дјела 

насиља у породици, односно постојању квалификованих елемената (тј. дјеца жртве, 

употреба оружја или опасног оруђа, тежа тјелесна повреда или тешко нарушавање 

здравља, као и чињење дјела у присуству лица млађег од 18 година, а тужилаштво је 

поднијело оптужницу за „основни облик“ кривичног дјела, обавеза је суда у претходном 

поступку да оптужницу врати тужилаштву на уређење у складу с чињеничним описом 

дјела, те упути тужилаштво да изврши измјену правне квалификације. 

У случајевима када жртва током поступка одустане од свједочења, а ако постоји основана 

сумња да је оптужени починио дјело насиља у породици, суд би требао упутити 

тужилаштво да не одустаје од оптужнице у недостатку других доказа, осим исказа жртве, 

него да употријеби све расположиве механизме (нпр. налагање вјештачења) који могу 

бити од помоћи у извођењу нових доказа. Суд треба водити рачуна о постојању 

могућности да починилац насиља у породици може бити, и често се налази, у позицији да 

врши додатни притисак или психичко насиље над жртвом током судског поступка, чиме 

директно угрожава аутономију жртве у доношењу одлуке о одустајању од свједочења. 

 

Став жртве не би требао утицати на суд приликом одређивања казне за учињено дјело 

насиља у породици. С обзиром на то да је ствар општег принципа да се казна за кривично 

дјело одређује сукладно тежини дјела и општим правилима о одмјеравању казне, жеље 

жртве могу бити у супротности са изреченом правном санкцијом. Ово је нарочито важно 

зато што није пожељно да се жртва осјећа одговорном за изречену казну те зато што 

постоји ризик од тога да је починилац пријетњама или застрашивањем присилио жртву да 

се за њега заузме пред судом и на тај начин евентуално утиче на суд у погледу доношења 

одлуке и одмјеравања висине казне, па због тога жеље жртве не представљају реално 
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стање. Поред тога, према устаљеној пракси, одбрана оптуженог углавном тврди како се 

ради о изолованом случају насиља у породици, који не подразумијева континуитет у 

чињењу насиља у породици, без обзира на то да ли се кривични поступак води поводом 

једног или продуженог кривичног дјела. У том погледу, континуитет се може доказати, 

између осталог, утврђивањем постојања посљедице(а) по жртву током цијелог периода 

док је насиље трајало, то јест могућности постојања неколико комбинација угрожавања 

„заштићеног добра“, које кривични закон предвиђа у погледу кривичног дјела насиља у 

породици. У предметима у којима одбрана тврди да не постоји континуитет у чињењу 

насиља суд не би требао изгубити из вида могућност постојања психичких посљедица на 

страни жртве током цјелокупног трајања насиља у породици, те би посебно требао водити 

рачуна о потреби и оправданости извођења одговарајућих доказних радњи, у циљу 

утврђивања психолошких повреда жртве. 

Укупно 289 предмета насиља у породици, а који су праћени у склопу Програма Мисије 

ОСЦЕ-а за праћење рада правосудног сектора, анализирано је за  Извјештај. Изречене 

санкције у овим предметима су анализиране како би се добио податак о учесталости 

изрицања појединих кривичних санкција, као и друге појединости које карактеришу 

санкције изречене за дјела насиља у породици. Анализом су обухваћени правомоћно 

ријешени предмети из периода од 2004. до 2010. године, који се односе на предмете из 

Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине. Преглед изречених кривичноправних санкција у анализираним предметима 

показао је сљедеће:  

• У већини предмета изречене су условне осуде, скоро 77,2% (или 223 предмета); 

 • Казне затвора изречене су у само 8,3% од укупног броја предмета (или 24 предмета);  

• Починиоци су кажњени новчаном казном у 13,5% предмета (или 39 предмета).93 

 
93 Анализе и препоруке о кривичноправним санкцијама у предметима насиља у породоци у БиХ, ОСЦЕ БиХ, 

2011, стр. 52 
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условна осуда 77.2%

затворска казна

8.3%

новчана казна

13.5%

 

1.5. Невладине орагнизације као фактор у спречавању и сузбијању насиља у 

породици 

 

У процесу демократизације, а посебно у процесима спречавања и сузбијања насиља над 

женама и насиља у породици, незаобилазан фактор постају невладине организације. 

Претходно је битно истаћи да се под невладиним сектором подразумијевају јавне 

институције цивилног друштва. 

Бројне невладине организације које се баве проблематиком насиља у породици, одиграле 

су значајну улогу у изношењу проблематике насиља која се дешава у приватној сфери 

живота, у сферу јавног иступа и бављења проблемом. Поред активности које спроводе на 

сензибилисању и едуковању како релевантних фактора, тако и јавности путем разних 

кампања подизања свијести, радионица, семинара и округлих столова, најзначајнија 

дјеловања су правни и психосоцијални програми подршке и заштите жртава насиља у 

породици, вођење сигурних кућа и одржавање SOS телефонских линија за помоћ жртвама 

насиља. 

Закон о заштити од насиља у породици Републике Српске прописује да због осигуравања 

физичке заштите и остваривања права и интереса жртве насиља у породици, без страха и 

опасности, полиција и центар за социјални рад, односно служба социјалне заштите, могу, 

уз претходни пристанак жртве, привремено збринути жртву насиља у одговарајући 

смјештај. Невладине организације на подручју Републике Српске које пружају жртвама 
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сигуран смјеђштај, односно смјештај у „сигурну кућу“ су „Удружене жене“ из Бања Луке 

„Будућност“ из Модриче и „Лара“ из Бијељине.94 

У сигурним кућама проводе се програми психосоцијалне помоћи за жртве насиља у 

породици који се састоје од индивидуалних и групних терапија, рада са дјецом, пружања 

психосоцијалне подршке. На пружању психосоцијалне помоћи раде психотерапеути, 

психолози и неуропсихијатри. Стручни тим који ради са жртвом процјењује која врста 

терапије је жртви потребна. Врло значајна је тзв. радно-окупациона терапија која поред 

циља да помогне психолошком опоравку жртве, утиче и на усвајање вјештина од којих би 

жртве могле имати материјалну корист, односно почети зарађивати. 

По питању сарадње владиних и невладиних институција у овој области, та сарадња је из 

године у годину све боља, мада представници невладних институција истичу да та 

сарадња још увијек у зависности од личних познастава и контаката. 

Први и сигурно најтежи проблем функционисања невладиних организација је што 

искључиво зависе од страних донација које се евидентно из године у годину смањују. 

Стога, у случајвевима повлачења страног донатора, невладиним организацијама пријети 

гашење, а тиме и њихово дјеловање. 

Невладине организације у својим извјештајима желе указати, између осталог, и на 

недостатак служби које које требају осигуратии помоћ жртвама насиља у породици, 

укључујући програме смјештаја, савјетовања и рехабилитације. Међутим, у Босни и 

Херцеговини не постоји ниједно склониште које основала или финасира држава. Надаље, 

проблем је и са опстанком других сервиса као што су SOS телефон, правна или 

психолошка помоћ или терапеутски рад за које држава не исказује интерес за преузимање 

одговорности.95 

 

 

 

 

 
94Организација жена „Лара“ је прва невладина организација у Босни и Херцеговини која је отворила 

склониште за жене жртве трговине људима у Босни и Херцеговини. Од 2002. до 2004. године организација је 

обезбиједила уточиште за 92 жртве трговине људима из земаља Источне Европе и то најчешће Румуније, 

Украјине и Молдавије. Свака трећа жртва која је била у склоништу, пристала је да свједочи на суду.  
95 „Насиље над женама и трговина женама“, НВО истраживање, 2002 



 95 

ДИО ЧЕТВРТИ 

ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

1. АНАЛИЗА СТАТИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА 

 

У циљу проучавања кривичноправог апекта дјела насиља у породици користићемо 

доступне индикаторе. У овом поглављу биће приказани аналитички показатељи за период 

од 01.01.2009. до 31.06.2014. године, Центра јавне безбједности Бања Лука, Основног суда 

Бања Лука, аналитички показатељи Центра за социјални рад Бања Лука у периоду од 

01.01.2010.године до 31.12.2014. године, као и анализа анкете анкетираних жртва у 

периоду од 15.06. 2013. до 15.06.2014. године, те анализа почетних извјештаја 

документовања насиља у породици за исти период. 

 

1.1. Аналитички показатељи Центра јавне безбједности Бања Лука за период од 

01.01.2009. до 30.06.2014. године.96 

  

Аналитички показатељи за 2009. годину 

Број кривичних дјела насиља у породици 81 

Број извјештаја поднесених окружном 

тужилаштву 

80 

Број пријављених лица 81 

Број повратника 33 

Табела бр. 1. 

Као што је видљиво из приказа табеле број 1. у Центру јавне безбједности Бања Лука за 

2009. годину евидентирано је 81 кривично дјело насиља у породици, почињено од стране 

81 лица. За наведени број кивичних дјела поднесено је 80 извјештаја о почињеном 

кривичном дјелу Окружном тужилаштву Бања Лука. У 33 случаја насиље су извршили 

 
96 Министарство унутрашњих послова Републике Српске до 2014. године није прикупљало податке према 

квалификационом облику дјела, нити према каракеристикама починилаца и жртве. Аналитички извјештаји 

насиља у породици за 2015.годину биће праћени и вођени према више параметара. 
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повратници, што процентуално изражено значи да се рецидивизам десио у 40.74% 

догађаја, односно укупног броја извршених кривичних дјела насиља у породици. 

  

Аналитички показатељи за 2010. годину са упоредним периодом 2009. године 

 2010. 2009. Разлика (%) 

Број кривичних дјела насиља у 

породици 

68 81 -16.05% 

Број извјештаја поднесених 

окружном тужилаштву 

67 80 -16.25% 

Број пријављених лица 71 81 -12.35% 

Број повратника 24 33 -27.27% 

  Табела бр. 2  

На подручју Центра јавне безбједности Бања Лука у 2010. години пријављен је мањи број 

кривичних дјела у односу на претходни период, што је и видљиво и у табели број 2. У 

предметној години евидентирано је 68 кривичних дјела насиља у породици, што је 16.05 

% мање него у 2009. години. Сразмјено смањењу броја дјела, мањи је број пријављених 

лица, тј. 71 лице или 12.35% мање него у претходној години. Поднсено је 67 извјештаја 

Окружном тужилаштву, дакле 16.25% мање и број повратника је 24, односно 27.27% мање 

него у 2009. години. Рецидив у односу на укупан број дјела у 2010. години износи 35.29%, 

те и у овом погледу се евидентира смањење у односну на прошлу годину. 
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Аналитички показатељи за 2011. годину са упоредним периодом 2010. године 

 2011. 2010. Разлика (%) 

Број кривичних дјела насиља у 

породици 

52 68 -23.53% 

Број извјештаја поднесених 

окружном тужилаштву 

52 67 -22.39% 

Број пријављених лица 54 71 -23.94% 

Број повратника 14 24 -41.67% 

  Табела бр. 3.  

Смањење броја евидентираних кривичних дјела насиља у породици наставља се и у 2011. 

години. Према приказу табеле број 3. у 2011. години број кривчних дјела износио је 52 

која су починила 54 лица, што је 23.53%, односно 23.94%  мање него у претходној години. 

Сходно томе, поднесена су и 52 извјештаја Окружном тужилаштву или 22.39% мање у 

односу на 2010. годину. Број повратника је био 14 и то је 41.67% смањење у поређењу са 

претходном годином. Број повратника у односу на укупан број дјела у 2011. години 

износи 26.92% те и према овом фактору видљиво је смањење у односу на претходни 

период. 

 

Аналитички показатељи за 2012. годину са упоредним периодом 2011. године 

 2012. 2011. Разлика (%) 

Број кривичних дјела насиља у 

породици 

60 52 +15.38% 

Број извјештаја поднесених 

окружном тужилаштву 

59 52 +13.46% 

Број пријављених лица 59 54 +9.26% 

Број повратника 29 14 +107.14% 

Табела бр. 4 

На подручју Центра јавне безбједности Бања Лука, у 2012. години незнатно је повећан 

број кривичних дјела насиља у породици. Према показељима из табеле број 4. видљиво је 
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да број дјела у предметној години износи 60 што је 15.38% повећање у односу на 

претходну годину. Поднесено је 59 извјештаја о почињеном кривичном дјелу у којима је 

пријављено 59 лица, што је процентуално изражено 13.46% више поднијетих извјештаја, 

односно 9.26% пријављених лица. Од наведеног броја пријављених лица 29 је повратника 

или 107.14% више него у 2011. години. Проценат рецидива у односу на број кривичних 

дјела у 2012 години је 48.33%. 

 

Аналитички показатељи за 2013. годину са упоредним периодом 2012. године 

 2013. 2012. Разлика (%) 

Број кривичних дјела насиља у 

породици 

118 60 +96.67% 

Број извјештаја поднесених 

окружном тужилаштву 

114 59 +93.22% 

Број пријављених лица 122 59 +106.78% 

Број повратника 31 29 +6.9% 

  Табела бр. 5  

Као што је и видљиво из табеле број 5, тренд повећања броја извршених кривичнх дјела 

насиља у продици наставио се знатније него у претходној години. Тај број у 2013. години 

износио је 118, што је за 96.67% више него у 2012. години. Број поднесених извјештаја 

Окружном тужилаштву износи је 114, односно 93.22% више него претходне године. У 

извјештајима је пријављено 122 насилника или 106.78% више него 2012. године. Број 

повратника је износио 31 или 6.9% више у односу на претходну годину или 26.27% отпада 

на повратништво у односу на укапан број извршених дјела. 
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Аналитички показатељи за првих 6 мјесеци 2014. године са упоредним периодом 

2013. године 

 6 мј.2014. 6 мј. 2013. Разлика (%) 

Број кривичних дјела насиља у 

породици 

65 45 +44.44% 

Број извјештаја поднесених 

окружном тужилаштву 

64 42 +52.38% 

Број пријављених лица 69 45 +53.33% 

Број повратника 29 11 163.64% 

Табела бр. 6 

 

На подручју Центра јавне безбједности Бања Лука, у првих 6 мјесеци 2014. године 

повећан је број кривичних дјела насиља у породици у односу на посматрани период 2013. 

године. Према показељима из табеле број 6. видљиво је да број дјела у шестомјесчном 

периоду износи 65 што је 44.44% повећање у односу на исти период претходне године. 

Поднесена су 64 извјештаја о почињеном кривичном дјелу у којима је пријављено 69 лица, 

што је процентуално изражено 52.38% више поднијетих извјештаја, односно 53.33% 

пријављених лица. Од наведеног броја пријављених лица 29 је повратника или 163.64% 

више него у првих 6 мјесеци 2014. године. Проценат рецидива у односу на број кривичних 

је дјела у првих 6 мјесци 2014. године је 44.62%. 
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1.2. Аналитички показатељи Основног суда Бања Лука за период 1.1.2009. до 

30.06.2014. године. 

 

а) Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период 2009. године 
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Број неријешених предмета из претходног периода, на дан 01.01.2009. године за основни 

облик кривичног дјела „насиље у породици“, односно члан 208., став (1) било је 36. Број 

заримљених предмета, за исти став, у предметној години износио је 38, док је ријешено 40 

предмета. На крају године, број неријешених предмета био је 34. Дакле, процентуално 

изражено, ријешеност предмета за основни облик овог кривичног дјела износи 54,05%. 

Број неријешених предмета за квалификовани облик дјела (члан 208., став 2.) на дан 

01.01.2009. године био је 6. За овај облик није било примљених предмета у 2009. години, а 

ријешен је 1 предмет. Дана 31.12.2009. године број неријешених предмета износио је 5. То 

имплицира да је ријешеност износила 16,66%. 

Број неријешених предмета за тежи, квалификовани облик дјела, на дан 01.01.2009. године 

био је 1, док је у току године запримљено 6 предмета. Ријешена су укупно 4 предмета, а на 

дан 31.12.2009. године број неријешених предмета из става (3) износио је 3. Посматрано у 

процентима ријешеност је износила 57,14%. 
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б. Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период 2010. године 
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На дан 01.01.2010. године број неријешених предмета за основни облик кривично дјела 

„насиље у породици“, односно члан 208., став (1) износио је 34. У току исте године 

примљено је 38 предмета, те је од наведених броја предмета ријешено 46. На крају године, 

односно на дан 31.12.2010. године остало је 26 неријешених предмета. Стога, може се 

закључити да је број ријешених предмета у предметној години, за основни облик дјела 

износио 63,88%. 

Број неријешених предмета, квалификованих према истом члану, ставу (2) на почетку 

године био је 5. Број примљених предмета, такође је износио 5, као и 5 предмета 

ријешених у току 2010. године. Али и број неријешених предмета на дан 31.12.2010. 

године био је 5. Поједностављено, ријешеност предмета за овај облик дјела износила је 

50%. 

За тежи, квалификовани облик дјела, односно став (3), број неријешених предмета на дан 

01.01.2010. године био је 3, а број примљених предмета у овој години износио је 4. 

Ријешена су 4 предмета, а закључно са 31.12.2010. године остала су  неријешена 3 

предмета. Процентуално изражено, ријешеност је износила 57,14%. 
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в. Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период 2011. године 
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Број неријешених предмета из претходног периода, на дан 01.01.2011. године за основни 

облик кривичног дјела „насиље у породици“, односно члан 208., став (1) било је 26. Број 

заримљених предмета, за исти став, у предметној години износио је 36, док је ријешено 45 

предмета. На крају године, број неријешених предмета био је 17. Дакле, процентуално 

изражено, ријешеност предмета за основни облик овог кривичног дјела износи 72,58%. 

Број неријешених предмета за квалификовани облик дјела (члан 208., став 2.) на дан 

01.01.2011. године био је 5. За овај облик било је 9 примљених предмета у 2011. години, а 

ријешено је 10 предмета. Дана 31.12.2011. године број неријешених предмета износио је 4. 

То имплицира да је ријешеност износила 71,43%. 

Број неријешених предмета за тежи, квалификовани облик дјела, на дан 01.01.2011. године 

био је 3, док су у току године запримљена 3 предмета. Ријешено је укупно 5 предмета, а на 

дан 31.12.2011. године број неријешених предмета из става (3) износио је 1. Посматрано у 

процентима ријешеност је износила 83,33%. 
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г. Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период 2012. године 
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На дан 01.01.2012. године број неријешених предмета за основни облик кривичног дјела 

„насиље у породици“, односно члан 208., став (1) износио је 17. У току исте године 

примљено је 39 предмета, те је од наведеног броја предмета ријешено 40. На крају године, 

односно на дан 31.12.2012. године остало је 16 неријешених предмета. Стога, може се 

закључити да је број ријешених предмета у предметној години, за основни облик дјела 

износио 71,43%. 

Број неријешених предмета, квалификованих према истом члану, ставу (2) на почетку 

године био је 4. Број примљених предмета износио је 5, као и 6 предмета ријешених у току 

2012. године. Али број неријешених предмета на дан 31.12.2012. године био је 3. 

Поједностављено ријешеност предмета за овај облик дјела износила је 66,66%. 

За тежи, квалификовани облик дјела, односно став (3), број неријешених предмета на дан 

01.01.2012. године био је 1, а број примљених предмета у овој години износио је 5. 

Ријешено је 5 предмета, а закључно са 31.12.2012. године остао је  неријешен 1 предмет. 

Процентуално изражено, ријешеност је износила 83,33%. 
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д. Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период 2013. године 
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Број неријешених предмета из претходног периода, на дан 01.01.2013. године за основни 

облик кривичног дјела „насиље у породици“, односно члан 208., став (1) било је 16. Број 

заримљених предмета, за исти став, у предметној години износио је 39, док је ријешено 34 

предмета. На крају године, број неријешених предмета био је 21. Дакле, процентуално 

изражено, ријешеност предмета за основни облик овог кривичног дјела износи 61,82%. 

Број неријешених предмета за квалификовани облик дјела (члан 208., став 2.) на дан 

01.01.2013. године био је 3. За овај облик било је 8 примљених предмета у 2013. години, а 

ријешено је 9 предмета. Дана 31.12.2013. године број неријешених предмета износио је 2. 

То имплицира да је ријешеност износила 81,82%. 

Број неријешених предмета за тежи, квалификовани облик дјела, на дан 01.01.2013. године 

био је 1, док је у току године запримљено 8 предмета. Ријешено је укупно 5 предмета, а на 

дан 31.12.2013. године број неријешених предмета из става (3) износио је 4. Посматрано у 

процентима ријешеност је износила 55,55%. 
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ђ. Укупан број поднесених оптужница о почињеном кривичном дјелу „насиље у 

породици или породичној заједници“ за период  првих 7 мјесеци 2014. године 
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На дан 01.01.2014. године број неријешених предмета за основни облик кривичног дјела 

„насиље у породици“, односно члан 208., став (1) било је 21. Број запримљених предмета, 

за исти став, у првих седам мјесеци износио је 30, док је у истом периоду ријешено 25 

предмета. Закључно са даном 31.072014. године, број неријешених предмета био је 26. 

Дакле, процентуално изражено, ријешеност предмета за основни облик овог кривичног 

дјела износи 49,02%. 

Број неријешених предмета за кавлификовани облик дјела (члан 208., став 2.) на дан 

01.01.2014. године био је 2. За овај облик била су 4 примљена предмета у првих седам 

мјесеци 2014. године, а ријешена су 3 предмета. Дана 31.12.2014. године број неријешених 

предмета износио је 3. То имплицира да је ријешеност износила 50,00% у седмомјесечном 

периоду. 

Број неријешених предмета за тежи, квалификовани облик дјела, на дан 01.01.2014. године 

био је 4, док је у току првих седам мјесеци није био примљен ниједан предмет, нити је у 

наведеном периоду било ријешених предмета. На дан 31.07.2014. године број неријешених 

предмета из става (3) износио је 4.  
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1.3. Аналитички показатељи Центра за социјални рад Бања Лука за период од 

01.01.2010. до 31.12.2014. године. 

 

У наредним графиконима представљени су послови насиља у породици, евиденције 

корисника, Јавне установе Центар за социјални рад у Бања Луци, за период од 01.01.2010. 

до 31.12.2014. године. Период за 2009. годину није узиман у обзир због недостака дијела 

података из техничких разлога. 

 

а. Подаци према евиднецији корисника 

 

ГОДИНА ПОЛ 

 МУШКИ % ЖЕНСКИ % 

2010. 226 90,27 22  9,73 

2011. 198 90,91 18  9,09 

2012. 218 94,95 11  5,05 

2013. 210 91,43 18  8,57 

2014. 188 87,23 24  12,77 
 

  

Табела број 1: Пол починилаца насиља у породици 

 

Према показатељима табеле број 1 видљиво је да у свеукупном посматраном периоду 

мушкарци увелико предњаче као починиоци насиља у породици. Односно у свим 

посматраним годинама, према евиденцији Центра за социјални рад Бања Лука као 

починиоци прелазе 90%, изузев у 2014. години кад су као починиоци насиља у породици 

били заступљени са 87,23%. 
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ГОДИНА ВРСТА НАСИЉА 

 Физичко % психичко % комбиновано % неко 

друго 

% 

2010. 65 20,6 81 25,6 109 34,5 61 19,3 

2011. 87 31,9 58 21,2 79 28,9 49 17,9 

2012. 75 23,5 57 17,9 116 36,4 71 22,3 

2013. 35 13,6 83 32,2 96 37,2 44 17,1 

2014. 24 9,7 100 40,3 86 34,7 38 15,3 

Табела број 2: Врсте насиља у породици 

 

Подаци табеле број 2, указују да је континуирано најзаступљенија комбинована врста 

насиља, осим у 2014. години када је евидентирано 40,3% пријављених случајева 

психичког насиља. 

 

ГОДИНА МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ – СМЈЕШТАЈ У СИГУРНУ КУЋУ 

 мајке малољетна дјеца Жене укупно догађаја97 

2010. 13 22 3 16 

2011. 4 8 1 5 

2012. 5 5 1 6 

2013. 5 6 3 8 

2014. 3 6 1 4 

Табела број 3: Број смјештаја у Сигурну кућу 

 

Из табеле број три видљиво је да се Сигурна кућа као хитна мјера за заштиту жртава 

насиља у породици корисити само у случајевима кад се другим мјерама не може 

 
97Из табеле број 3 је видљиво да се разликује колона „укупно догађаја“, од осталих колона у којима су 

категорисане жртве породичног насиља. Наведено је из разлога што број смјештаја подразумијева мајку са 

малољетном дјецом, док су у категорији „жена“, женске особе без дјеце. До 2010. године у Сигурну кућу су 

смјештане, не само жртве породичног насиља, него и жене (најчешће Ромкиње и жене чије пребивалиште 

није у Бања Луци) које су затицане у скитњи и просјачењу са малољетном дјецом. Међутим, са промјеном 

носиоца надлежности за рад сигурних кућа (надлежност је прешла са Министратсва здравља и социјалне 

заштите на Министратсво породице, омладине и спорта) пооштрени су, односно прецизније дефинисани 

услови по којима се у Сигурну кућу могу смјестити искључиво жртве породичног насиља. 
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обезбиједити заштита жртве од даљег насиља. Разлика у броју смјештаја у 2010. години, у 

односу на остале године објашњена је у фус-ноти број 97. 

 

 

2. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА АНКЕТИРАЊА 

 

2.1.  Интерпретација резулатата анкетирања жртви насиља у породици 

 

Циљ овог истраживања је да се путем анкете дође до релевантних података који треба да 

дају одговоре на сљедећа питања: 

1. Да ли је испитанику познато да у Републици Српској насиље у породици може 

бити инкриминисано као прекршај и као кривично дјело? 

2. Да ли испитаник зна која је разлика између насиља у породици као прекршаја и 

насиља у породици као кривичног дјела? 

3. Да ли је испитанику познато које су казне предвиђене за насиље у породици као 

прекршај и насиљу у породици као кривичном дјелу? 

4. Да ли је испитаник икада раније био жртва породичног насиља? 

5. Да ли је испитаник икада раније пријављивао да је жртва породичног насиља? 

6. Којој институцији је пријављивао насиље у породици? 

7. Да ли је након пријављивања насиља у породици наступила промјена? 

8. Да ли је испитаник упознао своје окружење о насиљу у породици? 

9. Да ли је неко други пријављивао насиље у породици, на штету испитаника? 

10. Које врсте насиља је испитаник доживио? 

11. У случајевима пријављеног насиља да ли је испитаник задовољан наступљелом 

реакцијом? 

12. У случајевима пријављеног насиља, реакцијом које институције је испитаник 

задовољан? 

13. У случајевима пријављеног насиља, реакцијом које институције испитаник није 

задовољан? 

14. Да ли је испитаник задовољан реакцијом полиције? 
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15. Шта испитаник предлаже у циљу побољшања полицијског рада у случајевима 

насиља у породици? 

16. Да ли је испитанику познато да постоји SOS број телефона за жртве насиља у 

породици? 

 

а. Узорак испитанка 

32, 32%

68, 68%

запослени

незапослени

 

Графикон број 1. Радни статус испитаника   

 

Графикон број 1, приказује радни статус испитаника. Испитаници су жртве насиља у 

породици са мјестом пребивалишта на подручју надлежности Центра јавне безбједности 

Бања Лука. Изузет је узорак од стотину анкетираних. Од наведеног броја 32 

испистаника се изјаснило да је запослено, а 68 да је незапослено. 

 

96

4

женски пол

мушки пол

   

 
Графикон број 2.  Пол испитаника   

 

Графиконом број 2., приказан је пол испитаника и као што се види 96% чине жене, а 4% 

мушкарци. Овдје треба узети у обзир чињеницу да се ради о тамној бројки кад су упитању 

мушкарци као жртве насиља у породици. Најчешће из патријахалних разлога и срамоте 

пријављивања насиља. 
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6%
14%

28%
24%

15%

9% 4%

до 18 година

19-29 годинс

30-39 година

40-49 година

50-59 година

60-69 година

преко 70 година

 
 

Графикон број 3. Старосна доб испитаника 

 

Према графикону број 3 према старосној доби испитаника, односно жртава највећи број их 

је у доби од 30 до 39 година и то 28%, нешто мање у доби од 40 до 49 година, тј. 24%. 

Слиједе старосна доб од 50 до 59 година (15%), затим од 19 до 29 година (14%). Најмањи 

број их је у доби преко 70 година (4%), а нешто већи у доби до 18 година (6%) и доби 

између 60 и 69 година (9%). 

 

 

54%

7%

29%

8% 2%

ССС

ВШС/ВСС

ОШ

без ШС

магистериј/докторат

 
 

Графикон број 4. Стручна спрема испитаника 

 

Графиконом број 4., предстваљена је стручна спрема испитаника. Видљиво је да у 

највећем броју случајева испитаници, односно жртве су са завршеном средњом стручном 

спремом (54%). Двадесетдевет испитаника или 29% је са завршеном основном школом, а 

надаље, вишу или високу стручну спрему има 7 анкетираних, док их је 8 без школске 

спреме, те насупрот томе 2 % магистара или доктора наука. 
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8%

68%

12%

12% 0%

неудата/неожењен

удата/ожењен

ванбрачна заједница

разведен/а

удовац/удовица

 
Графикон број 5. Брачни статус испитаника 

 

Од наведеног узорка испитаника, њих 68% је у брачној заједници, а по 12% чине 

испитаници који су ванбрачној заједници, односно који су разведени. 8 испитаника је 

неудато или неожењено, док није било удовица. 

 

11%

53%

24%

6% 6%
без дјеце

ДА-малољетна дјеца

ДА-пунољетна дјеца

малољетна и пунољетна

дјеца

није дало одговор

 
 

Графикон број 6. Статус испитаника према броју  дјеце 

 

Према приказу графикона број 6., 53% испитаника има малољетну дјецу, њих 24% 

пунољтну дјецу. Без дјеце је 11% анкетираних, а 6% има и малољетну и пунољетну дјецу. 

Из непознатих разлога 6 испитаника, није дало одговор на ово питање. 

 

б. Одговори на анкетна питања 

 

Питање број 1. „Да ли вам је познато да у Републици Српској, насиље у породици може 

бити инкриминисано као прекршај и као кривично дјело?“ 

Циљ овог питања је да се утврди колико је испитаника упознато да насиље у породици 

може бити прекршај или кривично дјело. 

  



 112 

Да ли вам је познато да у Републици Српској насиље у породици може бити инкриминисано као 

прекршај и као кривично дјело? 
 

 

Total 

ДА Count 69 

% 69% 

НЕ Count 26 

% 26% 

Није дало одговор Count 6 

% 6% 

Total Count 100 

  % 100,0% 

 

Табела број 1. 

 

Из табеле број 1 је видљиво да је већина испитаника упозната са чињеницом да насиље у 

породици може бити инкриминисано као прекршај и кривично дјело. Прецизније 69% 

испитаника, односно жртви насиља у породици зна да насиље у породици може бити 

оквалификовано као кривично дјело или прекршај. 

 

Питање број 2. „Да ли знате која је разлика између насиља у породици као прекршаја и 

насиља у породици као кривичног дјела?“ 

Циљ овог питања је да се утврди да ли је испитаницима познато који елементи 

инкриминишу као прекршај, а који као кривично дјело догађај насиља у породици. 

Да ли знате која је разлика између насиља у породици као прекршаја и насиља у породици као 

кривичног дјела 
Total 

ДА 
Count 19 

% 19% 

НЕ 
Count 52 

% 52% 

Дјелимично 
Count 29 

% 29% 

Total Count 100 

  % 100,0% 

Табела број 2. 

 

У поређењу са показатељима стручне спреме испитаника, сасвим је јасно да мали 

проценат испитаника, њих 19% познаје разлику између кривичног дјела и прекршаја 

насиља у породици, односно њих 29% дјелимично зна разлику. Већи проценат, тј. 52% 

испитаника не зна која је разлика између кривичног дела и прекршаја насиља у породици. 

 

Питање број 3. „Да ли знате које су казне предвиђене за насиље у породици као прекршај 

и насиље у породици као кривично дјело?“ 
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Циљ овог питања је да се утврди да ли је испитаницима позната разлика у санкционисању 

за насиље у породици у зависности да ли је почињен прекршај или кривично дјело. 

Да ли знате које су казне предвиђене за насиље у породици као прекршај и насиље у породици 

као кривично дјело 
Total 

ДА 
Count 21 

% 21% 

НЕ 
Count 42 

% 42% 

Знам понешто о томе, али нисам 

сигуран/а 

Count 29 

% 29% 

Није дало одговор Count 8 

% 8% 

Total Count 100 

  % 100,0% 

Табела број 3. 

 

Показатељи из табеле број 3 показују сличне резултате као и у претходном питању. 21% 

испитаника је познато које су казне предвиђене уколико се ради о насиљу у породици као 

кривичном дјелу, а које уколико је упитању прекршај. Разлика у казнама није позната за 

42% исптаника, док њих 29% понешто зна о томе. Одговор на ово питање није дало 8 

испитаника, што се такође може тумачити да им је ова разлика непозната. 

 

Питање број 4. „Да ли сте икада раније били жртва породичног насиља?“ 

Циљ овог питања је да се утврди број испитаника који су били жртве насиља у породици. 

Да ли сте икада раније били жртва породичног насиља  
 

Total 

ДА Count 61 

% 61% 

НЕ Count 39 

% 39% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 4. 

 

С обзиром да су испитаници идентификоване жртве насиља у породици у периоду трајања 

истраживања, односно које су у току истраживања и анкетирања пријавили насиље у 

породици, питање број 4 се односи на насиље у породици које се дешавало у ранијем 

периоду, прецизније, прије спроведеног истраживања. Сходно објашњеном, према табели 

број 4, 61% испитаника је раније било жртва насиља у породици, а њих 39% није. 
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Питање број 5. „Да ли сте икада раније пријављивали да сте жртва породичног насиља?“ 

Циљ овог питања је да се утврди број испитаника који су пријављивали било којој од 

релевантних институција насиље у породици. 

Да ли сте икада раније пријављивали да сте жртва породичног насиља  
 

Total 

ДА Count 56 

% 56% 

НЕ Count 41 

% 41% 

Није дало одговор Count 3 

% 3% 

Total Count 100 

  % 100,0% 

 

У ранијем периоду 56 испитаника је пријављивало насиље у породици, а 41 није. 3 

испитаника нису одговорила на ово питање. Уопштено посматрано, скоро половина жртви 

не пријављује насиље. 

 

Питање број 6. „Ако је одговор на претходно питање ДА, коме сте пријављивали насиље: 

а) полицији; б) центру за социјални рад;  в) СОС телефон;   г) медицинским радницима; д) 

остало (навести коме)?“ 

Циљ овог питања је добити одговор којој институцији грађани најчешће пријављују 

насиље у породици. 

Ако је одговор на претходно питање ДА, коме сте пријављивали насиље: а) полицији; б) центру 

за социјални рад;  в) СОС телефон;   г) медицинским радницима; д) остало (навести коме) 
Total 

Полицији 
Count 23 

% 41,07% 

Центру за социјални рад 
Count 12 

% 21,43% 

СОС телефон 
Count 0 

% 0% 

Медицинским радницима 
Count 0 

% 0% 

Остало (навести коме) 
Count 11 

% 19,64% 

Total 

 

Count 56 

% 100,0% 

Табела број 6. 

 

На претходно питање од 100 испитаника, њих 56 је одговорило да су пријављивали 

насиље у претходном периоду. Дакле, према табели број 6, 23 испитаника или 41,07% је 
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полицији пријавило насиље. 12 испитаника  или процентуално посматрано њих 21,43% 

насиље је пријавило центрима за социјални рад, а 11 или 19,64% испитаника је пријавило 

осталима. Овдје треба узети у обзир да под категоријом „остало“ испитаници су наводили 

полицију и центар за социјални рад. Насиље нико није пријављивао путем SOS телефона 

или медицинским радницима. 

 

 

Питање број 7. „Да ли се послије Ваше пријаве нешто промијенило у вези са насиљем?“ 

Циљ овог питања је добити одговоре да ли пријављивање насиља у породици даје 

позитивне или негативне ефекте. 

Да ли се послије Ваше пријаве нешто промијенило у вези са насиљем Total 

НЕ 
Count 58 

% 58% 

ДА, насиље је престало 
Count 17 

% 17% 

ДА, насиље се смањило 
Count 16 

% 16% 

ДА, насиље је постало чешће 
Count 9 

% 9% 

 

Total 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 7. 

 

Иако се питање број 7 односило на 56 испитаника који су у претходном периоду 

пријављивали насиље, одговоре је дало свих 100 анкетираних. Према табели 7, њих 58% 

тврди да се ништа није промијенило након пријаве насиља, 17% је одговорило да је 

насиље након пријаве престало и 16% да се насиље смањило. Међутим, у 9% случајева 

насиље је постало чешће. Збирно посматрано, произилази да се у 33% случајева, након 

пријаве, насиље смањило или престало, што свакако није занемарљив проценат. 

 

Питање број 8. „Да ли неко из вашег ужег или ширег окружења (чланови родбине, 

комшије, пријатељи) зна за ваше породичне проблеме?“ 

Циљ овог питања је добити сазнање о нивоу упућености окружења и свједоцима случајева 

насиља у породици. 
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Да ли неко из вашег ужег или ширег окружења (чланови родбине, комшије, пријатељи) зна за 

ваше породичне проблеме 
Total 

ДА, разговарао/ла сам о томе 
Count 61 

% 61% 

ДА, иако о томе никада нисам 

причао/ла 

Count 17 

% 17% 

НЕ 
Count 12 

% 12% 

нисам сигуран/на 
Count 10 

% 10% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 8. 

 

Према резултатима табеле број 8., 61% испитаника је упознао своје окружење о насиљу у 

породици које је проживаљава или су доживљели. Њих 17% сматра да окружење зна 

чињенице о насиљу, иако жртва није директоно о томе говорила. 12% испитаника тврди да 

окружење не зна за породично насиље, док 10% није сигурно да ли неко од родбине или 

пријатеља зна за породично насиље испитаника. 

 

Питање број 9. „Да ли је некад неко из вашег ужег или ширег окружења (чланови 

родбине, комшије, пријатељи) пријављивао насиље умјесто Вас?“ 

Циљ овог питања је добити одговор у колико мјери друга лица која имају сазнања о 

случајевима насиља у породици и  пријављују догађај. 

Да ли је некад неко из вашег ужег или ширег окружења (чланови родбине, комшије, пријатељи) 

пријављивао насиље умјесто Вас 
Total 

ДА 
Count 15 

% 15% 

НЕ 
Count 67 

% 67% 

Нисам сигуран/на, дешавало се да 

полиција долази иако ја нисам 

пријављивао/ла насиље 

Count 18 

% 18% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 9. 

 

Показатељи табеле број 9, говоре да је у 15% случајева неко из окружења пријавио насиље 

у породици које се дешавало испитаницима, а 18 испитаника није сигурно ко је пријавио 

насиље с обзиром да је била интервенција полиције, а жртва није пријављивала насиље. 
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Питање број 10. „Које врсте насиља сте доживјели?“ 

Циљ овог питања је добити одговор које врсте насиља су најучесталије. 

Које врсте насиља сте доживјели Total 

ПСИХИЧКО НАСИЉЕ 

(застрашивање, константно 

критиковање, потцјењивање, 

посесивно понашање, вербално 

злостављање, излагање притиску, 

испољавање злостављачког 

ауторитета, пребацивање кривице 

за насиље, изолација, 

узнемиравање и малтретирање) 
 

Count 23 

% 23% 

ФИЗИЧКО НАСИЉЕ (батинање, 

ударање по глави и тијелу, чупање 

косе, повреде оштрим и тупим 

предметима, шутирање, дављење, 

бацање на зид или под, наношење 

опекотина) 
 

Count 17 

% 17% 

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ (свака 

повреда полне слободе и полног 

морала, сваки вид деградирања и 

понижавања на сексуалној 

основи, силовање, присиљавање на 

сексуални однос) 
 

Count 3 

% 3% 

ЕКОНОМСКО НАСИЉЕ (насилно 

одузимање новца и вриједних 

ствари, контролисање зараде и 

примања, забрана члану породице 

да располаже сопственим, односно 

заједничким приходима, забрана 

члану породице да се запосли и 

оствари сопствене приходе) 
 

Count 6 

% 6% 

КОМБИНОВАНО НАСИЉЕ 

 

Count 51 

% 51,0% 

Total Count 100 

% 100,0% 

Табела број 10. 

 

Према табели број 10, најучесталије је комбиновано насиље и то 51%. Потом слиједе 

психичко са 23% и физичко са 17%, док у најмањој мјери испитаници су проживјели 

сексуално насиље и то њих 3% и економско насиље 6%. Међутим, овдје треба узети у 

обзир велики проценат комбинованог насиља у којем су сублимиране остале врсте 

насиља. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Питање број 11. „Уколико сте раније пријављивали насиље, да ли сте задовољни 

реакцијом и исходом по пријави насиља?“ 

Циљ овог питања је да се утврде позитивни и негативни аспекти реакције релевантних 

институција у случајевима насиља у породици. 

Уколико сте раније пријављивали насиље, да ли сте задовољни реакцијом и исходом по пријави 

насиља 
Total 

ДА 
Count 15 

% 26,76% 

НЕ 
Count 12 

% 21,43% 

Дјелимично 
Count 27 

% 48,21% 

Total 

  

Count 56 

% 100,0% 

Табела број 11. 

 

Питање број 11 се односи на 56 испитаника који су претходно одговорили да су раније 

проживјели насиље, те узимајући наведно у обзир, 26,76% њих је задовољно реакацијама 

релевантних институција по пријави насиља. Нешто мање, њих 21,43% није задовољно, а 

48,21% је дјелимично задовољно. 

 

Питање број 12. „Уколико сте раније пријављивали насиље, чијом рекацијом, које 

институције сте задовољни?“ 

Циљ овог питања је утврдити, са гледишта грађана, односно жртви која институција 

пружа адекватну заштиту и услуге жртвама насиља у породици. 

Уколико сте раније пријављивали насиље, чијом рекацијом, које институције сте задовољни Total 

Полицијом 
Count 27 

% 48,21% 

Центром за социјални рад 
Count 20 

% 35,71% 

Тужилаштвом 
Count 0 

% 0% 

Судом 
Count 0 

% 0% 

НВО 
Count 0 

% 0% 

остало (навести ко) 
Count 9 

% 16,07% 

Total 

  

Count 56 

% 100,0% 

Табела број 12. 
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У највећем проценту, односно 27 испитаника или њих 48,21% је задовољно реакцијом 

полиције након пријаве насиља, док 20 испитаника или 35,71% је задовољно реакцијом 

центра за социјални рад. Иако је 9 испитаника, тј. њих 16,07% навело да је задовољно 

реакцијом осталих релевантних институција, из објашњења произилази да се мисли на 

полицију и центар за социјални рад. Према становишту испитаника, изостаје позитивна 

реакција тужилаштва, суда и невладиних органиација. 

  

Питање број 13. „Уколико сте раније пријављивали насиље, чијом рекацијом, које 

институције НИСТЕ задовољни?“ 

Циљ овог питања је утврдити, са гледишта грађана, која институција не пружа адекватну 

заштиту и услуге жртвама насиља у породици. 

Уколико сте раније пријављивали насиље, чијом рекацијом, које институције НИСТЕ 

задовољни 
Total 

Полицијом 
Count 4 

% 7,14% 

Центром за социјални рад 
Count 8 

% 14,29% 

Тужилаштвом 
Count 10 

% 17,86% 

Судом 
Count 12 

% 21,43% 

НВО 
Count 0 

% 0% 

остало (навести ко) 
Count 10 

% 17,86% 

Нема одговора 

  

Count 12 

% 21,43% 

Total 

  

Count 56 

% 100,0% 

Табела број 13. 

 

Према показатељима табеле број 13, испитаници, њих 12, односно 21,43% су 

најнезадовљнији реакцијом судова, а надаље 10 испитаника или 17,86% је незадовољно 

процесуирањем насиља у породици од стране тужилаштва. Такође, 10 испитаника или 

опет 17,86% је навело да је незадовљно реакциојом осталих институција, али су у 

објашњењу наведени тужилаштво и суд. Реакцијом центра за социјални рад незадовољно 

је 8 испитаника, односно 14,29%. Овдје је битан податак да 21,43% исптаника, дакле њих 

12 није дало одговор рекациојом које институције је незадовољно. 
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Питање број 14. „Да ли сте задовољни реакцијом полиције и њиховом односу према Вама 

након ове пријаве породичног насиља?“ 

Циљ овог питања је да се утврди да ли долази до промјене реакције полиције након 

сензибилизације путем едукација. 

Да ли сте задовољни реакцијом полиције и њиховом односу према Вама након ове пријаве 

породичног насиља 
Total 

ДА 
Count 67 

% 67,0% 

НЕ 
Count 15 

% 15,0% 

Дјелимично, поступање се може 

побољшати 

Count 18 

% 18% 

Total Count 100 

  % 100,0% 

Табела број 14. 

 

Питање број 14 се односи на пријаву насиља у породици које се дешава у току 

спроведеног истраживања и едукација полицијских службеника. Према табели број 14, 

67% испитаника је задовољно реакцијом полиције након пријављивања насиља у току 

спровођења истраживања, а њих 15% није. 18% сматра да је дјелимично задовољно, те да 

се поступање може побољшати. 

 

Питање број 15. „Да ли знате да поред броја 122 постоји и бесплатан СОС број телефона 

за жртве насиља у породици?“ 

Циљ овог питања је да се утврди да ли жртве знају, да поред пријаве полицији, насиље у 

породици могу пријавити и путем бесплатне SOS телефонске линије. 

Да ли знате да поред броја 122 постоји и бесплатан СОС број телефона за жртве насиља у 

породици 
 

Total 

ДА Count 66 

% 66,0% 

НЕ Count 34 

% 34,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 15. 

 

Већи број, тачније 66% испитаника је упознат са постојањем SOS телефонског броја за 

пријаву насиља у породици, док њих 34% не зна да постоји телефонски број за бесплатне 

позиве пријаве насиља. 
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Питање број 16. „Да ли знате број бесплатног SOS телефона за жртве насиља у 

породици?“ 

Циљ овог питања је упознавање жртава са свим могућностима пријаве насиља. 

Да ли знате број бесплатног СОС телефона за жртве насиља у породици 
 

Total 

ДА Count 27 

% 27,0% 

НЕ Count 48 

% 48,0% 

Нема одговора Count 25 

% 25,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 16. 

 

Иако 66% испитаника има спознају о постојању SOS телефона, само 27% зна број SOS-а. 

Њих 48% не зна, али 25% испитаника није дало одговор на ово питање, што може 

имплицирати да већи број испитаника не зна да поред „полицијског“ може позвати и 

бесплатни SOS телефон. 
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2.2. Интерпретација резулатата почетног извјештаја о документовању насиља у 

породици98 

 

У дијелу којим се образлаже судско поступање и одлучивање у предметима насиља у 

породици, видјели смо препоруке да суд треба цијенити анамнезу насиља у породици. 

Стога, овакав начин почетног документовања насиља у породици може допринијети 

квалитетнијем доношењу судске одлуке. 

 

Да ли је осумњичени раније или тренутно пријетио да ће убити жртву? 
 

Total 

ДА Count 31 

% 31,0% 

НЕ Count 69 

% 69,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

 Табела број 1. 

 

Алармирајући је податак табеле број 1, према којој је од 100 случајева насиља у породици, 

у којима је интервенисала полиција, 31 извршилац тренутно или раније пријетио да ће 

убити жртву. 

 

Да ли је пријетио да ће убити дјецу? 
 

Total 

ДА Count 9 

% 9,0% 

НЕ Count 91 

% 91,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 2. 

 

У мањем броју случајева, али не и мање забрињавајућим, извршилац је пријетио да ће 

убити дјецу. Тачније у 9% полицијских интервенција. 

 

 

 

 
98 Из анекса број 1, за потребе овог рада, издвојен је дио који се односи на начине и узроке насиља у 

породици. Бино је истаћи да је предметни образац коришћен у трајању од године дана, од стране полицјских 

службеника МУП РС који су у датом периоду поступали и интервенисали у случајевима насиља у породици. 
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Да ли је жртва икад повјеровала у његове пријетње? 
 

Total 

ДА Count 21 

% 21,0% 

НЕ Count 79 

% 79,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 3. 

 

Према табели број 3., 21 жртва је повјеровала у пријетње извршиоца насиља у породици. 

 

Да ли осумњичени има приступ или посједује оружјe?   
 

Total 

ДА Count 8 

% 8,0% 

НЕ Count 92 

% 92,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 4. 

 

У 92% случајева извршилац нема оруже, док у 8% извршилац има оружје или омогућен 

приступ оружју. 

 

Да ли осумњичени има историју коришћења оружја против жртве или других? 
 

Total 

ДА Count 4 

% 4,0% 

НЕ Count 96 

% 96,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 5. 

 

Према показатељима табеле број 5, 4% извршилаца је у ранијем периоду користио оружје 

против жртве насиља у породици или других лица. 

 

Да ли осумњичени има проблема са коришћењем психоактивних супстанци (алкохол/дрога)? 
 

Total 

ДА Count 58 

% 58,0% 

НЕ Count 42 

% 42,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 6. 
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Већина, односно 58% извршила има проблем са конзумирањем психоактивних супстанци, 

односно алокохолом и наркотицима, док њих 42% није активни конзумент. 

 

Да ли је осмуњичени пријетио или покушао извршити самоубиство? 
 

Total 

ДА Count 3 

% 3,0% 

НЕ Count 97 

% 97,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 7. 

 

Према табели број 7, у 3% случајева извршиоци имају суицидне идеје, односно у 97% 

случајева нису вербално исказали пријетње да ће извршити самоубиство. 

 

Да ли је осумњичени икада присиљавао жртву на сексуалне односе иако жртва то није хтјела? 
 

Total 

ДА Count 6 

% 6,0% 

НЕ Count 94 

% 94,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 8. 

 

Подаци табеле број 8, говоре да је 6% извршилаца присиљавало жртву на сексуалне 

односе, мимо њихове воље. 

 

Да ли осумњичени иначе исказује агресивно понашање? 
 

Total 

ДА Count 55 

% 55,0% 

НЕ Count 45 

% 45,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 9. 

 

Немалих 55% извршилаца иначе, дакле независно од случајева насиља у породици, 

исказује агресивно понашање. 
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Да ли су се инциденти дешавали икад у јавности? 
 

Total 

ДА Count 34 

% 34,0% 

НЕ Count 66 

% 66,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 10. 

 

Према табели број 10, у 34% случајева инциденти или догађаји насиља у породици су се, у 

ранијем периоду, дешавали у јавности. 

  

Да ли је икад изрицана заштитна мјера осумњиченом?                                                                                                        
 

Total 

ДА Count 6 

% 6,0% 

НЕ Count 94 

% 94,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 11. 

 

Нека од законом предвиђених заштитних мјера изрицана је у 6% случајева насиља у 

породици. 

 

Да ли су се жртва и осмуњичени растајали (одлазак од куће, развод, губитак посла исл)?                                                                                                                                               
 

Total 

ДА Count 26 

% 26,0% 

НЕ Count 64 

% 64,0% 

Total 

 

Count 100 

% 100,0% 

Табела број 11. 

 

Према показатељима табеле број 12, жртва и извршилац у 64% случајева, нису имали 

прекиде заједничког живота, односно у 26% случајева жртва је трајно или тренутно 

прекидала заједницу са извршиоцем. 

 

 

 

 



 126 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Насиље у породици је на међународном плану препознато као друштвено опасно и 

неприхватљиво понашање којим се крше основна људска права и слободе. Сходно томе се 

најчешће и сагледава са једног ширег, слободно се може рећи глобалног проблема јер се 

оно дешава независно од старосне доби, расе, вјере, образовног и социоекономског 

статуса и географског положаја. Према томе, може се констовати да фактор ризика да 

неко постане жртва насиља у породици јесте род. С обзиром да према свим свјетским 

статистикама насиље у породици врше у највећем броју мушкарци, није зачуђујуће да је 

најчешћи узрок смрти жена старости од 19. до 44. године управо насиље у породици, 

односно убиство од стране интимног партнера. Овај узрок смртности чешћи је чак од 

ратних страдања, малигних обољења, саобраћаних несрећа и разбојништава. Стога се и 

намеће стално питање:“ Да ли је друштво и правна држава предузело довољне мјере на 

сузбијању и спречавању ове појаве?“ 

 

Насиље у породици је глобална патолошка појава присутна у свим друштвима, културама 

и дијеловима свијета. Најчешће је дефинисана као примјена физичке и психичке силе 

према члановима породице уз угрожавање и повреду домена безбједности и односа 

повјерења, те испољавања контроле и моћи над члановима породице, без обзира да ли је 

инкриминисано законом и да ли је његов извршилац пријављен надлежним 

институцијама. Може се рећи да спада у ред најтежих облика насиља јер изазива 

несагледиве посљедице како  на индивидуалном тако и на друштвеном плану. 

Јасно је видљиво да многе жене које су најчешће жртве насиља у прородици живе у 

увјерењу да ће им уколико напусте насилника бити забрањено да виђају дјецу, да неће 

имати право на уздржавае од стране супруга или да ће изгубити право на заједнички 

стечену имовину. Такође, жене које су прије брачне заједнице живјеле у породици у којој 

је доминирало насиље имају много већ степен толеранције према насиљу сматрајући га 

прихватљивом  и нормалном појавом. У правилу, жене ни не знају како да се супроставе 

насиљу, нити схватају да имају законом гарантована права да буду заштићене од насиља. 

Најчешћа ситуација у пакси је да је жени тешко или чак немогуће напустити насилну 

заједницу. 
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Специфичност квалификовања насиља у породици у Републици Српској као прекршаја 

или кривичног дјела поред позитивних исхода у смислу убрзанијег рјешавања ствари, 

донијела је низ потешкоћа, посебно посматрано са аспкета одређивања границе између 

прекршаја и кривичног дјела. Ово за директну посљедицу у пракси одражава се на 

полицијско поступање. Наиме, неријетка је ситуација да полиција за исти догађај насиља у 

породици подноси и извјештај тужилаштву о извршеном кривичном дјелу и покреће 

прекршајни поступак против учиниоца насиља. Отежавајућа околност је што при том 

полиција не обавјештава тужилаштво о покренутом прекршајном поступку, нити 

прекршајни суд да је поднијета кривична пријава. С обзиром да је прекршајни поступак 

бржи од кривичног и у правилу се оконча прије кривичног, честа појава је да већ на 

главном пртресу оптужени или његов бранилац презентују рјешење суда за прекршаје 

према којем је оптужени за предметни догађај већ оглашен одговорним, те у великом 

броју случајева већ и казну платио. У оваквим случајевима како не би дошло до 

повређивања принципа ne is in idem, тужилац повлачи оптужницу и предмет враћа у фазу 

истраге и наредбом обуставља истрагу. Тренутно једино оптимално рјешење описаног 

проблема је према упутству Окружног тужилаштва Бања Лука у случајевима када је 

једном радњом почињено и кривично дјело и прекршај, полиција подноси окружном 

тужилаштву извјештај о почињеном кривичном дјелу и у таквом случају не покреће 

прекршајни поступак. Уколико тужилац нађе да не постоје елементи кривичног дјела или 

је дјело малог значаја, дужан је донијети наредбу о неспровођењу истраге или наредбом 

обуставити истрагу и о томе одмах обавјестити надлежну полицијску организациону 

јединицу, која ће потом покренути прекршајни поступак. Потпуна реализација оваквог 

упутства и унифицирање у поступању на подручју цијеле Републике Српске дала би 

жељене резултате и нивелисање описаног проблема. Међутим стварност у пракси показује 

немали број случајева према којима тужилаштво не достави полицији обавјештење о 

неспровођењу истраге или обустављање истраге, а већ је наступила застара за покретање 

прекршајног поступка. Овакви примјери иду у прилог чињеници да сарадња и 

координација између полицијских органа и органа тужилаштва није на завидном нивоу, 

нити се довољно ради на њеном унапређењу, а посљедице се директно одражавају на 

позитиван исход рјешавања судске ствари. 
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Такође пракса у овим случајевима открива и проблематику истовјетног описа чињеничног 

стања и у кривичним и прекршајним пријавама, што имплицира недовољну едукавност 

полицијских службеника. Спроведеним истраживањем показано је да су жртве, односно 

пријавитељи насиља у породици били много задовољнији реакцијом полиције непосредно 

након завршене едукације, што упућује на закључак о неопходности пермантене обуке 

полицијских службеника из области насиља у породици. Међутим, у дијелу који се односи 

на полицијску интервенцију и истрагу, позитивно је истаћи примјер Министарства 

унутршањих послова Републике Србије које води посебну евиденцију полицијских 

службеника као починилаца насиља у породици што директно резултира непоступањем 

поменутих полицијских службеника у случајевима насиља у породици. Нажалост, 

Министраство унутрашњих послова Републике Српске не води овакав вид евиденција. 

Поред тога, из презентованих аналитичких показатеља релевантних институција 

примјетан је несразмјер између броја поднесених извјештаја тужилаштву од стране 

полиције у поређењу са бројем подигнутих оптужница, што недвосмислено указује на 

неадекватно спровођење истраге, као и документовање кривичних предмета насиља у 

породици. С тим у вези, незанемарљиве су и констатације ОСЦЕ-а према којима је велики 

број погрешних квалификација у смислу „фаворизовања основног облика дјела, у односу 

на теже облике“, иако чињенично стање указује на елементе тежег квалификованог 

облика. 

Проблем промјене исказа жртве, посебно специфичан у процесуирању кривичног дјела 

насиља у породици, амерички тзв. no-drop или evidence-based приступ је јасно препознао и 

ријешио проблем на начин да се у судском поступку, као релевантан цијени исказ жртве 

дат полицији на лицу мјеста. Насупрот томе, пракса у Републици Српској, па и Босни и 

Херцеговини указује на мањкавост да се често оптужница заснива на исказу жртве који 

она мијења у току поступка. 

 

Аналитички показатељи Центра јавне безбједности Бања Лука, између осталог, показују 

велики пораст кривичних дјела насиља у породици у току 2012. године и касније, у односу 

на претходне године. Овдје треба узети у обзир чињеницу да је предметне године ступио 

на снагу нови Закон о заштити од насиља у породици, што може бити директна посљедица 

енормног повећања процента пријава насиља. Односно, само повећање броја пријава, не 
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значи нужно и повећење броја кривичних дјела, него се може посматрати као „иницијална 

каписла“ за пријављивање насиља у породици и тиме смањење „тамне бројке“ овог вида 

криминалитета. С друге стране, опет узимајући у обзир специфичност да починилац и 

жртва живе у истом стамбеном простору, поставља се упит на оправданост увођења 

изузетно високих новчаних казних поменутим Законом, које прелазе висину просјечне 

плате у Републици Српској, тј. незаобилазно је питање: „У пракси, ко ће платити изречену 

новчану казну? Починилац или жртва?“ . 

Статиситички показатељи указују на чињеницу да судови у Републици Српској изричу 

условне осуде у 70 до 80%, а остатак отпада на затворске и новчане казне. Сврсисходно је 

напоменути да заштитна мјера удаљења из стана, куће или другог стамбеног простора је у 

наш Закон инкопорирана по угледу на аустријски модел Закона о заштити од насиља у 

породици. Иако се показала ефикасна као хитна мјера, њена примјена није на 

задовољавајућем нивоу, нити посједујемо друге механизме који би омогућавали њено 

адекватније спровођење. 

 

Незадовољство невладиних организација због непостојања државних механизама за 

пружање заштите и помоћи жртвама насиља у породици је сасвим оправдано, посебно из 

разлога што истраживања указују да су у преко 90% починиоци насиља мушкарци, а не 

постоје програми рада с њима као починиоцима, независно од тога да ли су осуђени или 

не. 

Дакле, узимајући све у обзир, можемо закључити да Република Српска, у погледу  броја 

законских и подзаконски прописа који третирају област насиља у породици, је на 

задовољавајућем нивоу, те да су у посљедњој деценији учињени значајни помаци у 

заштити од насиља у породици. Међутим, неспорна је чињеница да постоје континуирани 

проблеми у самој примјени појединих законских одредби, ако и да освјешћеност грађана, 

а посебно представника полиције  и правосудних органа је, још увијек, на 

незадовољавајућем нивоу. 
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