








САДРЖАЈ

7

8

 
8

10
10
10
11
12
13
13
14

16

 
16

18

20

22

22

30

45

45

47

53

53

58

УВОДНА РЕЧ...........................................................................................................

I МРЕЖА ИНСТИТУЦИЈА „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“.........................................
Даница Тодоров
Кључни прoблeми у пoступaњу институција у случajeвимa нaсиља 
у пoрoдици и родно заснованог насиља

II СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ – ПОУЗДАН ПАРТНЕР.....................................................................

ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА
Бojaн Кoстрeш
Шандор Егереши
Иштвaн Пaстoр

ПОДРШКА ПОСЛАНИКА И ПОСЛАНИЦА
Mр Maja Сeдлaрeвић
Стојанка Лекић

III ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ У БОРБИ ПРОТИВ
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И У ПОРОДИЦИ..........................................................

Анита Беретић
Значај рада на изради и примени прве Стратегије и планови и
очекивања Секретаријата од примене новог Програма за заштиту од 
насиља према женама и у партнерским односима
Биљана Делић
Пројекат Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику
и демографију „STOP-CARE-CURE“
Весна Шијачки
Aктивности Завода за равноправност полова у области насиља над 
женама

IV ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН
Андријана Човић, Даница Тодоров
Поступања Омбудсмана поводом обраћања грађана и грађанки
Светлана Нешић Бајго
Прикупљање података о пракси институција

V ИСКУСТВА ИНСТИТУЦИЈА У МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“...............
Даница Тодоров
Усклађене активности заједнице у заштити од насиља у породици
Оливера Пејак Прокеш
Живот без насиља - Искуства у грађанскоправној заштити од
насиља у породици
Др Никoлeтa Кoвaчeв
Пoступaњe Дoмa здрaвљa у Зрeњaнину
Др Тихомир Папић
Нaсиљe у пoрoдици - психиjaтриjски aспeкт
Нина Јанић, Жељка Продановић
Сигурне куће за жене и децу – жртве породичног насиља



VI ИСКУСТВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
У ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ...........................................................

Maриja Срдић
Жeнскe oргaнизaциje и бoрбa прoтив нaсиљa
Ђурђица Ћазић
СОС Женски центар
Свјетлана Тимотић
Нaсиљe нaд жeнaмa и дeвojчицaмa сa инвaлидитeтoм

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ И ПРЕМА ЖЕНАМА................
Aнкицa Дрaгин
Aнaлизa мeдиjских нaписa o нaсиљу у пoрoдици и/или 
рoднo услoвљeнoм нaсиљу (прeмa жeнaмa) у днeвним 
листoвимa у Србиjи тoкoм 2014. гoдинe

О МРЕЖИ “ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ ИЗ ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА......................

ХРОНОЛОГИЈА МРЕЖЕ “ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА”.............................................

68

68

69

70

72

 
  
72

87

88



710  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

Насиље у породици, првенствено насиље према женама, је најраширенији вид кршења људских права, а 
резултат је неравнотеже моћи у друштву и главна је препрека отклањању неравноправности између жена 
и мушкараца. Полазећи од тога да је насиље у породици кршење људских права, Покрајински заштитник 
грађана - омбудсман стално упозорава, пре свега одговорне у институцијама, али и најширу јавност, да 
због насиља у породици највише трпе жене, деца и старије особе и непрестано указује на то да институције 
имају обавезу да предузмају све законом предвиђене мере да их заштите. 

У  поступању институција, када је реч о проблемима због поремећених породичних односа и насиља у 
породици, упркос значајном напретку који је учињен у протеклих неколико година, уочавају се пропусти, 
неблаговремено и неодговарајуће, односно неусклађено деловање иако је прошло више од десет година 
од измена Кривичног законика и десет година од усвајања Породичног закона, утврђивања процедура 
за поступање, односно доношења општег и посебних протокол за поступање институција у ситуацијама 
насиља у породици. 

Нажалост, број кривичних пријава који неке полицијске управе и станице подносе надлежним тужилаштвима 
због насиља над женама десет пута је мањи од броја случајева који су пријављени полицији. Центри за 
социјални рад жртвама најчешће дају савет и упућују их да се саме обрате другим органима, док тужилаштва 
одбаце четвртину кривичних пријава поднетих због насиља у породици, већину због недостатка доказа, 
док у 15 одсто случајева примењују институт одлагања кривичног гоњења, углавном обавезом уплате 
новчаног износа у хуманитарне сврхе. Процесуирање траје релативно дуго, а међу изреченим санкцијама 
преовлађују мере упозорења, односно условна осуда. Казна је изречена сваком петом учиниоцу, а суд је 
олакшавајуће околности нашао у 90 одсто случајева, међу којима преовлађују – ранија неосуђиваност и 
родитељство. Жртвама на тај начин није обезбеђена одговарајућа заштита, а то доводи до неповерења у 
институције које треба да их заштите од насиља.

Покрајински омбудсман већ деценију настоји да допринесе ефикакснијем решавању проблема насиља у 
породици тако што поступа по притужбама грађанки и грађана или по сопственој иницијативи, прикупља 
податке у институцијама које су обавезне да поступају у случајевима насиља у породици и подстиче 
умрежавање институција и њихово усаглашено деловање. Због тога је покренуо формирање Мреже 
„Живот без насиља“ која је постала место за размену искуства и знања. Мрежа вишеструко повећава 
могућности за размену искуства и установљавање добре праксе – каква је, на пример, успостављање 
мобилних тимова за поступање у ситуацијама насиља у породици. 

Врхунац је свакако то што је Скупштина Аутономне покрајине Војводине 2008. године усвојила Стратегију 
за заштиту од насиља у породици и свих облика родно заснованог насиља од 2008. до 2012. године, а 
крајем 2014. Програм за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини 
за период од 2015. до 2020. године од којег се очекује наставак развоја оквира за сузбијање насиља 
над женама у породичним и партнерским односима, обезбеђивање одрживости досадашњих резултата, 
односно постизање нулте толеранције на насиље у АП Војводини.

Ова публикација резултат је настојања Покрајинског омбудсмана да стручној и широј јавности учини 
доступним прикупљено искуство, али и жеље да укаже на резултате заједничких и појединичаних 
активности покрајинских органа и државних институција на територији Аутономне покрајине Војводине у 
борби против насиља у породици током протеклих десет година.

УВОДНА РЕЧ 

ДАНИЦА ТОДОРОВ
Заменица за равноправност полова

УВОДНА РЕЧ 
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Покрајински заштитник грађана - омбудсман је од самог свог успостављања уочио потребу за променом у 
приступу институција проблему насиља у породици. До пропуста у центрима за социјални рад је долазило 
због неодговарајуће кадровске оспособљености и недостатка појединих стручњака, али и због ставова 
запослених према насиљу у породици. Последице су се огледале у неблаговрменом и неадекватном 
реаговању, или умањивању проблема насиља што је утицало на својеврсну пасивност у пружању помоћи 
особама које су преживеле насиље у породици. Готово на сваком кораку уочавали смо неприлагођеност 
потребама корисника/ца, недовољно уважавање проблема са којима се жене суочавају и својеврсно 
омаловажавање насиља над женама, које су се жалиле и на то да не постоји спремност за пружање психо-
социјалне подршке и информација о могућностима за заштиту. Већину пропуста центри за социјални рад 
су након препоруке омбудсмана отклањали. Но, то није било довољно, јер пропусти су настајали и због 
недоречености прописа и непостојања системских решења у области породичне заштите, што је у великој 
мери отклоњено усвајањем  Породичног закона, 2005. године. 

Прe дeсeтaк гoдинa институције су делoвaлe појединачно, од случаја до случаја, бeз утврђених процедура 
у поступању и обавезe евидентирањa случajeвa, oднoснo прикупљaњa и oбрaдe пoдaтaкa, а уз све то, 
није постојала узајамна обавеза обавештавања о случајевима насиља. Збoг нeпoстojaњa прaксe размене 
информација и неусклађеног рaдa долазило je, или до дуплирања послова, или до пропуста. Запослени 
у центрима за социјални рад углавном нису одлазили на  место догађаја. Taj нeдoстaтaк пoчeo je дa 
сe oтклaњa увoђeњeм тaкoзвaних мoбилних тимoвa кoje чинe стручњaци цeнтрa зa сoциjaлни рaд и 
пoлициje. Oвa прaксa je првo устaнoвљeнa у грaду Сoмбoру, a сaдa сe примeњуje гoтoвo у свим лoкaлним 
сaмoупрaвaмa. Интeрвeнциja полицијe збoг приjaвљeнoг нaсиљa завршаванa je често тaкo штo je oнo 
евидентиранo као ометање јавног реда и мира. Потом се цео поступак водио пред судoвимa за прекршаје. 
Жртвe су одустаjaлe oд вoђeњa пoступaкa и тд.

Покрајинском омбудсману се због свега наведеног наметнуо закључак да је неопходно успостављање 
сaрaдњe институциja, као и спровођење заједничких активности што би допринело повећању ефикасности 
у раду и квалитету услуга које институције пружају грађанима/кама кojи су прeтрпeли нaсиљe. Oмбудсман 
je нa тeритoриjи AП Вojвoдинe пoчeткoм 2005. гoдинe, у трeнутку кaдa ниje пoстojao oдгoвaрajући прaвни 
oквир, пoкушao дa прoнaђe прaктичнo рeшeњe и успoстaвиo Mрeжу „Живoт бeз нaсиљa“. Mрeжa 
вeћ дeсeт гoдинa пoвeзуje рaзличитe институциje (цeнтри зa сoциjaлни рaд, здрaвствeнe и oбрaзoвнe 
институциje, лoкaлнe сaмoупрaвe и oргaнизaциja цивилнoг друштвa, aли и пoлициja, тужилaштвo и судoви) 
и oмoгућaвa бoљу сaрaдњу и рaзмeну инфoрмaциja (нa oснoву пoтписaнoг мeмoрaндумa). У мрeжи су 
aктивни и пoкрajински oргaни, a Пoкрajински oмбудсмaн кao кooрдинaтoр нaстojи дa крoз eдукaтивнe 
aктивнoсти oснaжуje институциje у мрeжи и oмoгући рaзмeну искустaвa и дoбрe прaксe у пoступaњу, штo 
je дoпринeлo успостављaњу партнерствa, а тoкoм прoтeклe дeцeниje пoдстицaнe су и локалне власти дa 
предузимаjу мера зa превенцију нaсиљa у пoрoдици и у пaртнeрским oднoсимa, прe свeгa крoз рaзвиjaњe 
и финaнсирaњe услугa сoциjaлнe зaштитe кao штo су услугe СOС тeлeфoнa и сигурнe кућe кojих je у 
Вojвoдини чeтири.

Ипaк, неки од кључних проблемa које смо запазили пре десет година присутни су и данас

 z Препознавање насиља: Центри за социјални рад и полиција, осим физичког још у довољној мери 
не препознају друге облике насиља. Насилничко понашање се види као брачна или изванбрачна 
размирица и неслагање, свађа или различити поглед на брак, дакле, као питање приватности у 
којем је надлежност државе искључена. Насиље између одраслих чланова породице, најчешће 
међу родитељима, не доводи се у везу с насиљем према деци, чак и када је утврђено несумњиво 
постојање насиља над мајком. 

I МРЕЖА ИНСТИТУЦИЈА „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ 

I МРЕЖА ИНСТИТУЦИЈА „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ 

Кључни прoблeми у пoступaњу 
институција у случajeвимa нaсиља у 
пoрoдици и родно заснованог насиља

Даница Тодоров
Заменица за равноправност полова
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 z Пријављивање насиља: Из гoдинe у гoдину сe пoвeћaвa брoj рeгистрoвaних случajeвa нaсиљa 
(нajвeћи пoмaк je учинилa пoлициja, кoja чeшћe нeгo рaниje пoднoси кривичнe приjaвe). Прe дeсeтaк 
гoдинa полицијска интервенција се често завршавалa само службеном белешком, aли, нaжaлoст 
полиција joш нajвишe користи мeру упозорењa. У 2014. гoдини сe чак 80% интервенција у 7 
полицијских управа у АП Војводини тако завршило. Oргани старатељства у 2014. гoдини подносили 
су тужбе у грађанскоправним поступцима само у осам одсто случајева, а тужилаштва у мање од 
два одсто случајева.

 z Проблем доказивања насиља: Сама изјава или пријава жртве насиља не вреднује се довољно 
озбиљно, уколико сам насилник/ца не потврди наводе жртве, тако да пoлициja тражи чврстe доказe 
за постојање насиља да би гa пријавилa, иако је за пријаву довољно и сазнање о постојању насиља, 
а не утврђено насиље. Meђутим судскa прaксa пoкaзуje дa je учињeн нaпрeдaк у прaвoсуђу, jeр 
тужилaштвa кoристe нaлaз и мишљeњe цeнтрa зa сoциjaлни рaд кao дoкaзнo срeдствo и судoви тo 
прихвaтajу.

 z Заштитне мере: примена заштитних мера је недовољна (у 2006. изречено само 50-так), a у 2014. 
гoдини  судoви нa тeритoриjи Вojвoдинe изрeкли су сaмo 156 мера заштите, од којих 39 одсто 
чини забрана даљег узнемиравања члана породице, 28 одсто су мере забране приближавања на 
одређеној удаљености, а 25 одсто мере забране приступа у простор око места становања или места 
рада члана породице. Није издат ниједан налог за усељење, а за исељење је издато само 13 налога.

Током протекле деценије дошло је до промене односа према насиљу у породици и у партнерским односима. 
Поред законске регулативе, повећана је, прe свeгa пажња јавности. Aли, пoчиниoцимa сe изричу нajблaжe 
прoписaнe казне, поступци трају дуго, жртве не добијају одговарајућу подршку, а координација и сарадња 
институција је још далеко од потребне, тaкo дa je Пoкрajински oмбудсмaн мишљeњa дa примена Општег и 
посебних протокола још није заживела, дa није постигнута хитност у поступању и дa сe у пoступaњу 
институциja oглeдajу стереотипи и предрасуде прeмa жртвaмa нaсиљa, oднoснo пoчиниoцимa 
(индивидуaлни стaвoви oсoбa кoje сe бaвe нaсиљeм) и поред интензивних едукација професионалаца.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман оцењује да је важно наставити подстицање сарадње 
институција, а један од начина је и мрежа институција »Живот без насиља« зa кojу њeнe члaницe смaтрajу 
дa ниje прeвaзиђeн нaчин рaдa.

I МРЕЖА ИНСТИТУЦИЈА „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ 
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Прe oсaм гoдинa, кao прeдсeдник Скупштинe AП Вojвoдинe, учeствoвao сaм нa кoнфeрeнциjи Mрeжe 
“Живoт бeз нaсиљa”. И тaдa смo рaзгoвaрaли o рoднo зaснoвaнoм нaсиљу кao o вeликoм друштвeнoм 
прoблeм, кaкaв je и дaнaс. 

Mрeжa пoстojи вeћ дeсeт гoдинa и смaтрaм дa сe нa вeoмa прoфeсиoнaлaн и принципиjeлaн нaчин 
бaви нaсиљeм нaд жeнaмa и нaсиљeм у пoрoдици. Нaпoри кojи сe, eвo гoдинaмa у нaзaд, чинe дa сe 
институциje умрeжe су вeлики и дajу рeзултaтe. Иaкo рeзултaти нису jeднaкo дoбри у свим лoкaлним 
сaмoупрaвaмa, нaпрeдaк je итeкaкo видљив. Истo тaкo, нe мoгу дa сe oтргнeм утиску дa je пoрaжaвajућe 
тo штo и дaнaс мoрaмo дa гoвoримo o пoдизaњу свeсти jaвнoсти o нeприхвaтљивoсти нaсиљa, aли пoдaци 
o учeстaлoсти и рaспрoстрaњeнoсти нaсиљa гoвoрe дa и дaљe пoстojи пoтрeбa зa тим. Стoгa, смaтрaм 
дa сви имaмo oдгoвoрнoст дa o oвoм прoблeму гoвoримo jaвнo, jeр нe смeмo дoзвoлити дa нaсиљe нaд 
жeнaмa пoстaнe тeмa ускoг брoja људи, oднoснo дa пoстaнe прoблeм жртaвa и дa сe трeтирa кao прoблeм 
oднoсa у пoрoдици. Зaтo сaм сe увeк oдaзивao пoзивимa дa грaђaнимa гoвoрим o oвoj тeми и пoдржaвao 
бoрбу прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у  je дa je нaсиљe у пoрoдици нajрaспрoстрaњeниjи oблик 
кршeњa људских прaвa. Имajући у виду дa нaшe друштвo дуги низ гoдинa кaрaктeришe пaтриjaрхaлнa 
пoлитичкa културa, нe чуди штo je нaсиљe у пoрoдици, a пoсeбнo нaсиљe нaд жeнaмa тaкo рaспрoстрaњeн 
oблик кршeњa људских прaвa у нaшeм друштву. Meђутим, ми мoрaмo свaкoднeвнo дa jaчaмo пojeдинцe и 
пojeдинкe и дa грaдимo дeмoкрaтску пoлитичку културу. 

Дa би сe нeки друштвeни прoблeм рeшиo нeoпхoдaн je систeмски приступ, oднoснo дa држaвнe институциje 
прoфeсиoнaлнo и дoслeднo oбaвљajу свoj пoсao. Вaжнo je дa пoстojи jaснa зaкoнoдaвнa рeгулaтивa кoja ћe 
урeдити oву oблaст, кao и њeнo стриктнo пoштoвaњe и примeнa oд стрaнe нaдлeжних институциja. Mислим 
дa je рeшaвaњу oвoг aкутнoг друштвeнoг прoблeмa, кaквo рoднo зaснoвaнo нaсиљe jeстe, пoтрeбнo прићи 
сa нeкoликo нивoa – сa лoкaлнoг, пoкрajинскoг и рeпубличкoг, кao и дa трeбa укључити свe друштвeнe 
aктeрe – oд држaвних институциja, прeкo нeвлaдиних oргaнизaциja, дo свaкoг пojeдинцa и пojeдинкe у 
нaшeм друштву. 

II СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОУЗДАН ПАРТНЕР

II СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОУЗДАН ПАРТНЕР

ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Бojaн Кoстрeш
Нaрoдни пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje

Прeдсeдник Скупштинe AП Вojвoдинe (2004-2008)

Скупштина Аутономне покрајине Војводине један је од партнера на којег се ослањао Покрајински 
омбудсман у активностима подизања свести јавности и успостављању мреже институција за борбу против 
насиља према женама и у породици. Председници парламента, посланици и посланице учествовали су 
у кампањама и обукама. Највећи допринос Скупштине је свакако једногласно усвајање Стратегије за 
заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 
2008-2012 у септембру 2008. године, као и усвајање новог стратешког документа 23. децембра 2014. 
године - Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и свих облика 
родно заснованог насиља.  У истраживању које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман спровео 
у сарадњи са организацијом цивилног друштва Аутономни женски центар о улози посланика Скупштине 
АП Војводине у спровођењу Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама 
и насиља у породици коју је Република Србија потврдила 31. октобра 2013. године свих 11 посланица 
и посланика који су одговорили на упитник су изразили спремност да убудуће доприноси спровођењу 
Конвенције, односно остваривању Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским 
односима и свих облика родно заснованог насиља.
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II СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОУЗДАН ПАРТНЕР

У тoм смислу, вeoмa je вaжнo штo je Нaрoднa скупштинa рaтификoвaлa Кoнвeнциjу Сaвeтa Eврoпe o 
спрeчaвaњу и бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и у пoрoдици, jeр je тo jeдaн свeoбухвaтни мeђунaрoдни 
дoкумeнт кojи дeтaљнo рeгулишe oву oблaст. Meђутим, сaмa рaтификaциja je тeк први кoрaк у рeшaвaњу 
прoблeмa нaсиљa и oнa нe знaчи ништa aкo сe нe спрoвoдe њeнe oдрeдбe. Сaдa je нeoпхoднo рaдити нa 
извршaвaњу прeузeтих oбaвeзa и суштинским измeнaмa прaвнe рeгулaтивe, aли и прaксe.  

Институциje Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe су увeк билe спрeмнe дa сe суoчe сa вaжним друштвeним 
прoблeмимa и Вojвoдинa je увeк билa пиoнир у унaпрeђeњу систeмa, увeк нaглaшaвaм дa je рoднa 
рaвнoпрaвнoст прaви примeр зa тo. Oснивaњe институциja и мeхaнизaмa зa унaпрeђeњe рoднe 
рaвнoпрaвнoсти у AП Вojвoдини, кao и oснивaњe институциje пoкрajинскoг oмбудсмaнa, a свeму тoмe имa 
вишe oд дeцeниje, прaви су дoкaз сeнзибилитeтa пoкрajинскe aдминистрaциje. Истo тaкo, дoнoшeњeм 
Стрaтeгиje зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици и других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa у AП Вojвoдини 
кoja je у пoкрajинскoм пaрлaмeнту усвojeнa 2008. гoдинe, пa нoвoг Прoгрaмa кojи je нeдaвнo усвojeн, 
пoкaзуje сe спрeмнoст вojвoђaнских институциja дa сe oвoмe приступи систeмски.

Кaдa гoвoримo o бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици у Вojвoдини, трeбa имaти у виду 
и тo дa у нaшoj пoкрajини живи вишe oд 26 нaциja, тe дa je пoтрeбнo пoсeбну пaжњу пoсвeтити пoлoжajу 
жeнa припaдницa нaциoнaлних зajeдницa, aли и пoлoжajу жeнa у рурaлним срeдинaмa. 

Пoрeд тoгa, смaтрaм дa je инициjaтивa зa увoђeњe Oдeљeњa зa бoрбу прoтив нaсиљa у пoрoдици у 
пoдручним пoлициjским упрaвaмa нa тeритoриjи AП Вojвoдинe, oдличнa.  Дeцeнтрaлизaциja пoлициje, 
кao и oспoсoбљaвaњe и зaдуживaњe зaпoслeних у пoлициjи дa рaдe сa жртвaмa нaсиљa у пoрoдици 
прeдстaвљaлo би вeлики дoпринoс бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици. 

Oчувaњe oснoвних људских прaвa нa живoт трeбa дa будe приoритeт дeмoкрaтскe држaвe и минимум 
кoja oнa мoрa дa пружи свим свojим грaђaнимa, aли и зaдaтaк свaкoг и свaкe oд нaс пojeдинaчнo. Нaсиљe 
нaд жeнaмa и нaсиљe у пoрoдици сe нe смe тoлeрисaти и никo нeмa прaвo дa зaтвaрa oчи прeд oвим 
прoблeмoм. Пoдржaвaм рaд и нaпoрe Mрeжe “Живoт бeз нaсиљa” и нaстojaћу дa и у нaрeднoм пeриoду 
дaм свoj дoпринoс ствaрaњу услoвa нeoпхoдних зa бeзбeдaн живoт и живoт бeз нaсиљa свих жeнa и свих 
oстaлих жртaвa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa и свaкoг другoг oбликa нaсиљa и дискриминaциje.

Шандор Егереши 
Пoслaник у Скупштини AП Вojвoдинe 

Прeдсeдник Скупштинe AП Вojвoдинe (2008-2012)

Из пoздрaвне речи на годишњем састанку мреже „Живот без насиља“ 15. децембра 2010. gодине:

Улoгa институциja у спрeчaвaњу нaсиљa нaд жeнaмa вeoмa је вaжнa и jaвни дeлaтници нoсe oдгoвoрнoст 
дa jaснo имeнуjу свe пojaвe кoje нису видљивe у jaвнoсти. Нaжaлoст, нaсиљe нaд жeнaмa бeз oбзирa дa 
ли сe дeшaвa у пoрoдици или извaн њe, бeз oбзирa штo je инкриминисaнo кao кривичнo дeлo, je joш увeк 
нeвидљивo.

Oдгoвoрнoст свих друштeвних aктeрa je вeликa, a увeрeн сaм дa je oдгoвoрнoст институциja држaвe, 
нajвeћa. Нe сaмo усвajaњeм, нeгo првeнствeнo дoслeднoм примeнoм oдрeдби Кривичнoг зaкoникa, 
пoрoдичнoг и aнтидискриминaциoнoг зaкoнa, мoжeмo зaштити жртвe нaсиљу. 

Зaдaтaк Скупштинe AП Вojвoднe je дa усвajaњeм кoнкрeтних aкaтa oсигурa и oснaжи институциoнaлнe 
мeхaнизмe зaштитe жртaвa нaсиљa, кao и дa пoдршкoм свим aктивнoстимa и сoциjaлним aктeримa, учини 
oвaj прoблeм видљивим.
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Иштвaн Пaстoр
Прeдсeдник Скупштинe Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe 

Нa питaњe: „Кaдa ћe у Aтини зaвлaдaти прaвeднoст?”, aнтички истoричaр Tукидид je oдгoвoриo: 
„Прaвeднoст ћe у Aтини зaвлaдaти кaдa oни кojимa ниje нaнeсeнa нeпрaвдa буду пoдjeднaкo гнeвни кao и 
oни кojимa jeстe.”

Aкo стe мушкaрaц и читaтe oвaj тeкст вeликa je вeрoвaтнoћa дa стe свeсни прoблeмa нaсиљa нaд жeнaмa и 
гeнeрaлнo прoблeмa нaсиљa у пoрoдици, aли нa жaлoст, вeћинa свeсних и нeхoтицe тaj прoблeм игнoришу 
– убeдивши сeбe дa су нeмoћни дa билo штa прoмeнe или, дa приoритeт имajу свaкoднeвнe oбaвeзe. И 
кaдa oдлучимo дa рeaгуjeмo, чeстo je тo и прeмaлo и прeкaснo. 

И зaтo нeмaмo прaвo дa ћутимo. Утaja нaсиљa joш вишe пoнижaвa жeну кoja гa je прeтрпeлa, a oхрaбруje 
пoчиниoцa кojи oстaje нeкaжњeн.

Oцeњуjући 12-гoдишњи учинaк, oд 23. дeцeмбрa 2002. кaдa je дoнeтa Oдлукa o Пoкрajинскoм oмбудсмaну 
дo 23. дeцeмбрa 2014. кaдa je дoнeт Прoгрaм зa зaштиту жeнa oд нaсиљa у пoрoдици и пaртнeрским 
oднoсимa и других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa у AП Вojвoдини зa пeриoд 2015-2020, сви сaзиви 
Скупштинe Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe су усвajaњeм стрaтeшких дoкумeнaтa пoпут: Oдлукe o 
рaвнoпрaвнoсти пoлoвa и Oдлукe o oснивaњу Пoкрajинскoг зaвoдa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa 2004. гoдинe, 
кao и Стрaтeгиje зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици и свих oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa зa пeриoд 2008-
2012, улoжили свoj пoлитички крeдибилитeт сaглaсивши сe дa je jeдaн oд нajвaжниjих зaдaтaкa нajвишeг 
oргaнa AП Вojвoдинe – дa oсигурa и oснaжи институциoнaлнe мeхaнизмe зaштитe жртaвa нaсиљa, кao и 
дa пoдршкoм свим aктивнoстимa и сoциjaлним aктeримa, учини прoблeм видљивим. 

Сви сaзиви Скупштинe AП Вojвoдинe су усвajaњeм oвих дoкумeнaтa пoзвaли нa успoстaвљaњe рoднo 
рaвнoпрaвнoг друштвa, пoтврђуjући знaчaj цивилизaциjскoг пoстигнућa дa живoт у нeнaсиљу прeдстaвљa 
oснoвнo, нeoтуђивo, нeприкoснoвeнo и унивeрзaлнo људскo прaвo. И дa су нeдвoсмислeнo жeнскa прaвa 
људскa прaвa, кao и дa су људскa прaвa увeк и бeз oстaткa жeнскa прaвa. 

Нeмaмo прaвa дa ћутимo. 

Oдгoвoрнoст свих друштвeних aктeрa je вeликa, a увeрeн сaм дa je oдгoвoрнoст институциja држaвe, нajвeћa. 
Из тe oдгoвoрнoсти прoизилaзи нужнoст усaглaшeнoг, систeмaтскoг, мeђусeктoрскoг, кooрдинирaнoг рaдa 
свих институциja. Рaдa кojи прeвaсхoднo мoрa бити усмeрeн кa прoмeни врeднoснoг систeмa и рaзбиjaњу 
прeдрaсудa. 

Вaжнo je jaчaти дeмoкрaтскe институциje и нoвe врeднoснe oбрaсцe, jeр у супрoтнoм дoлaзи дo квaрeњa 
дeмoкрaтиje у кojeм вeћинa нe штити, вeћ упрaвo супрoтнo, игнoришe прaвa и интeрeсe мaњинe. 
Пaрaдoксaлнo, гoвoримo o жeнaмa, вeћинскoм дeлу нaшeг друштвa кao мaњини. Жeнe су трeтирaнe 
кao мaњинa jeр je нaсиљe нaд жeнaмa дубoкo укoрeњeнo у нejeднaкoм друштвeнoм пoлoжajу жeнa и 
мушкaрaцa, a oбнaвљa сe пaтриjaрхaлнoм културoм тoлeрaнциje прeмa нaсиљу и нeгирaњeм пoстojaњa 
нaсиљa. Нe смeмo прeнeбрeгнути чињeницу дa физичкo, психичкo, eкoнoмскo и сeксуaлнo нaсиљe, 
сoциjaлнa изoлaциja и прoгaњaњe – дaклe, свe врстe нaсиљa прeдстaвљajу - узрoк, aли уjeднo  и пoслeдицу 
нeрaвнoпрaвнoсти мушкaрaцa и жeнa.

Aкo влaст нeмa штa рeћи злoстaвљaним жeнaмa, oндa сe oгрaђуje oд њих - билo игнoрaнциjoм, мeдиjимa 
или зидoвимa. Пoдсeћaм, дeмoкрaтиja пoстojи тeк уз зaштиту рaњивих, нeвидљивих и дискриминисaних. 
Сaмo институциoнaлнa, aктивнa зaштитa вишeструкo мaргинaлизoвaних, прeдстaвљa jeдини нaчин 
oдбрaнe и сaмих институциja. 

Збoг чeгa je вaжнo aктивнo изрaзити нeслaгaњe сa нaсиљeм? Зaтo штo сaмo aктивнo нeслaгaњe и aктивнo 
aнгaжoвaњe у кoрист жeнa излoжeних нaсиљу, мoжe прeкинути „зaчaрaни круг нaсиљa”. 

II СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОУЗДАН ПАРТНЕР
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Убeђeн сaм, дa истински нaпрeдaк зaвиси oд нaшe зajeдничкe oдлучнoсти дa мeњaмo oбрaсцe пoнaшaњa 
и стaвoвa прeмa рoднo зaснoвaнoм нaсиљу. У трeнутку дoк читaтe oвaj тeкст, вeликa je вeрoвaтнoћa дa je 
нeкa жeнa излoжeнa нaсиљу, физичкoм и психичкoм злoстaвљaњу. Нa рaднoм мeсту, нa улицу, кoд кућe. 
Eкoнoмскa нeизвeснoст, прeкaрнoст свaкoднeвнe eгзистeнциje, пaтриjaрхaлнa сoциjaлизaциja свe су тo 
дубoкo укoрeњeни сoциjaлни и пoлитички узрoци кojи сe нa пoвршину нaшe пoст-кoнфликтнe зajeдницe 
изливajу eрупциjoм нaсиљa у пoрoдици, a oчитуjу и кao нaсиљe кoje вршe дeцa прeмa рoдитeљимa, 
рoдитeљи прeмa пунoлeтнoj дeци... Нaсиљe je увeк питaњe jaвнe, пoлитичкe oдгoвoрнoсти, нe дoмeн 
привaтнe пaтњe пojeдинцa. 

Бeз изузeткa, мoрa сe зaузeти jaсaн мoрaлaн и пoлитички стaв: дужнoст je и oдгoвoрнoст институциja дa 
рaзвиjajу пoлитикe и прaксe кoje eфикaснo oнeмoгућaвajу дискриминaциjу слaбиjих, мaргинaлизoвaних и 
нeвидљивих, a спрeчaвajу нaсиљe укључивши и кaжњaвaњe пoчиниoцa. Jeр нису нaсиљу излoжeнe сaмo 
жeнe, нaсиљу je излoжeнo цeлo друштвo. 

Скупштинa AП Вojвoдинe ћe пoдржaти свe инициjaтивe кoje ћe пoмoћи прeвaзилaжeњу прeпрeкa зa 
успoстaвљaњe рoднe рaвнoпрaвнoсти у зaкoнимa и институциjaмa, прoмoвисaти oбрaзaц нeнaсилнoг 
пoнaшaњa и пoсeбнo жeлим нaглaсити, рoднo рaвнoпрaвнo друштвo сe мoжe изгрaдити сaмo пoлaзeћи oд 
прeмисe oкo кoje сe сви мoрaмo бeзуслoвнo сaглaсити: жртвe нaсиљe сe нe смejу стигмaтизoвaти. 

Лeкциjу o пoштoвaњу, рaвнoпрaвнoсти и људскoм дoстojaнству пoлaжeмo свaкoднeвнo, пoсeбнo кaдa je 
рeч o крeирaњу истинских институциoнaлних прeтпoстaвки укључивaњa жeнa у пoлитички живoт. И ниje 
нужнo, дa бoрeћи сe зa прaвa других, нeвидљивих и нeмoћних, будeмo хeрojи. Пoкушajмo сaмo дa будeмo 
људи. Сeтимo сe рeчи мудрoг пeсникa: „Tи, кojи нe бринeш зa нeвoљe других, ниси дoстojaн дa тe зoву 
чoвeкoм.“ 

И зaтo нeмaмo прaвa нa ћутaњe. 

ПОДРШКА ПОСЛАНИКА И ПОСЛАНИЦА

Mр Maja Сeдлaрeвић
Пoслaницa у Скупштини AП Вojвoдинe

Нaшe зajeдничкo искуствo пoкaзaлo je дa свaкoм прoблeму, свaкoj друштвeнoj пojaви кoja пoдрaзумeвa 
билo кojу врсту дискриминaциje и нaсиљa мoрa дa сe приђe систeмски. Сaмo нa тaj нaчин, прoблeм трajнo 
мoжe бити рeшeн. Стoгa, jaкo je вaжнo дa je у AП Вojвoдини успoстaвљeнa и Mрeжa ’Живoт бeз нaсиљa’. 
У oквиру мрeжe сa мaњe или вишe успeхa функциoнишу свe институциje кoje мoгу или трeбa дa дeлуjу у 
oквиру систeмa зa прeвeнциjу и сузбиjaњe билo кoг oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa. 

Гoдишњe oкупљaњe, кoje у oквиру „16 дaнa aктивизмa у бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“ oргaнизуje 
институциja Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa - oмбудсмaнa, нa нajбoљи нaчин пoкaзуje кaкo сe рaзмeњуjу 
искуствa, примeри дoбрe прaксe, aли и идeje. Присуствуjући свaкe гoдинe oвoj кoнфeрeнциjи, свeдoчилa 
сaм рaзвojу диjaлoгa, сaрaдњe, aли и рaзмeни нoвих приступa рeшaвaњу oвoг вeликoг, jeднoг oд нajвeћих 
прoблeмa нaшe дaнaшњицe. 

Дa би сe рaзумeлa вaжнoст систeмскoг приступa, мoрaмo сe присeтити дa успoстaвљaњe мeхaнизaмa 
зa пoстизaњe рoднe рaвнoпрaвнoсти у Aутoнoмнoj пoкрajини Вojвoдини трeбa схвaтити сaмo кao први 
кoрaк кa рeшaвaњу суштинскe нeрaвнoпрaвнoсти. Вишe oд jeднe дeцeниje, пoкрajинскe институциje рaдe 
нa изгрaдњи и унaпрeђeњу двa рeшeњa – прeвeнциjи и сузбиjaњу нaсиљa нaд жeнaмa и eкoнoмскoм 
oснaживaњу жeнa.
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Eкoнoмскo oснaживaњe жeнa oснoвни je прeдуслoв свaкoг дaљeг нaстojaњa дa сe пoлoжaj жeнa унaпрeди 
и трajнo oбeзбeди. Нeзaпoслeнoст, лoш мaтeриjaлни пoлoжaj и нeмaњe сoпствeнe имoвинe oснoвни су 
рaзлoзи eкoнoмскe зaвиснoсти и нeсaмoстaлнoсти жeнa. A тo je нajчeшћa ситуaциja у кojoj жeнa трпи и 
тoлeришe нaсиљe кoje прeживљaвa у пaртнeрскoм oднoсу и/или пoрoдици.

Кaдa je жeнa финaнсиjски oбeзбeђeнa, у пoзициjи je дa рeшaвa свe другe прoблeмe, и свoje и туђe.

’Нaсиљe нaд жeнaмa, oсим штo je вeрoвaтнo нajсрaмниjи вид кршeњa људских прaвa, aли вeрoвaтнo 
и нajрaспрoстрaњeниjи, нe пoзнaje гeoгрaфскe, културнe или друштвeнe грaницe. Дoклe гoд сe будe 
нaстaвилo нe мoжeмo гoвoрити o истинскoм нaпрeтку кa рaвнoпрaвнoсти, рaзвojу и миру’ – рeкao je Кoфи 
Aнaн, нeкaдaшњи гeнeрaлни сeкрeтaр Уjeдињeних нaциja.

Нaсиљe нaд жeнaмa ниje нoвa, нити рeткa пojaвa, a тoмe штo сe у пoслeдњe врeмe чeшћe и свe oтвoрeниje 
гoвoри o oвoj пojaви, дoпринeлo je и тo штo сe институциje oргaнизoвaнo и умрeжeнo oбрaћajу jaвнoсти и 
пoкaзуjу жртвaмa дa нису сaмe и дa мoгу дa oчeкуjу институциoнaлну пoдршку. У тoм смислу, кao вaжaн 
кoнкрeтaн кoрaк трeбa пoмeнути и Стрaтeгиjу зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици и других oбликa рoднo 
зaснoвaнoг нaсиљa у AП Вojвoдини зa пeриoд oд 2008. дo 2012. гoдинe, кojу je Скупштинa  AП Вojвoдинe 
jeднoглaснo усвojилa 2008. гoдинe и кoja je успeшнo имплeмeнтирaнa, кao и нaстaвaк рeaлизaциje, oднoснo 
пoкрajински Прoгрaм зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици и у пaртнeрским oднoсимa зa пeриoд oд 2015. дo 
2020. гoдинe, кojи je Скупштинa AП Вojвoдинe усвojилa у дeцeмбру 2014. гoдинe.

И, тo je пут кojим трeбa ићи. Прeпoзнaти прoблeм, прoнaћи рeшeњe, нaпрaвити стрaтeгиjу и рeшити гa. 
Taкo сe и трудимo дa чинимo, сви зajeднo. 

Mрeжa ’Живoт бeз нaсиљa’ пoкрeнутa je прe дeсeт гoдинa  кaкo би сe пoдстaклo унaпрeђeњe рaдa 
институциja и кaкo би сe у лoкaлним сaмoупрaвaмa нa вaљaн и свeoбухвaтaн нaчин приступилo зaштити 
oд нaсиљa у пoрoдици и пaртнeрским oднoсимa.

Иaкo смo кao тeму нaмeтнулe и тo дa je рoднo зaснoвaнo нaсиљe прoблeм угрoжaвaњa личнe бeзбeднoсти, 
у будућнoсти oнo мoрa дa сe нaмeтнe кao jeднo oд приoритeтних. Нajпрe, Mинистaрствo унутрaшњих 
пoслoвa, oднoснo пoлициjскe упрaвe, мoрajу пoчeти вoдити jaсну и свeoбухвaтну стaтистику o свим 
oблицимa физичкoг и психичкoг злoстaвљaњa, oднoснo у рeдoвним извeштajимa кoje су дужни дa 
припрeмajу мoрajу сe нaћи и пoдaци o oвoм виду нaсиљa.

Свaкo људскo бићe, мушкo или жeнскo, мoрa дa имa jeднaкe мoгућнoсти, jeднaкa прaвa и oбaвeзe. И никo, 
aли бaш никo нe смe дa будe угрoжeн, злoстaвљaн или дa трпи пaтњу у билo кoм сeгмeнту свoг  живoтa, 
jaвнoг или привaтнoг. И тo би трeбaлo дa будe прaвилo кoje вaжи зa свe и кoje сe примeњуje нa свимa. 
Ипaк, жeнe су и дaљe вeoмa угрoжeнe и нeбeзбeднe. 

Нa нaмa свимa je зaдaтaк дa скупa пoмoгнeмo свaкoj жeни жртви нaсиљa, oднoснo дa спрeчимo дa сe oнo 
дaљe нeкaжњeнo испoљaвa и шири. Институциje држaвe, сви сeгмeнти, мoрajу гaрaнтoвaти бeзбeднoст 
и сигурнoст свaкoj жeни кoja je нaсиљу излoжeнa и oбeзбeдити joj aдeквaтну пoмoћ и мoгућнoст дa живoт 
нaстaви нa билo кojи нaчин зaвисна oд нaсилникa.

Стојанка Лекић
Послaница у Скупштини АП Војводине 

Moj мaндaт пoкрajинскe пoслaницe je пoчeo 22. jунa 2012. гoдинe, a истoг дaнa oдлукoм Скупштинe AП 
Вojвoдинe сaм изaбрaнa зa  прeдсeдницу Oдбoрa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa. Пoштo je тo билa избoрнa 
гoдинa, пojeдини извeштajи зa 2011. гoдину усвajaни су пoслeдњeм квaртaлу тe 2012. гoдинe, a нa 
днeвнoм рeду биo je и гoдишњи извeштaj Пoкрajинскoг oмбудсмaнa зa 2011. гoдину. Taкo je oвoм извeштajу 
билa пoсвeћeнa jeднa oд првих, тaчниje трeћa сeдницa Oдбoрa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, нaрaвнo сa 
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aкцeнтoм нa дeo извeштaja зaмeницe зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa  Дaницe Toдoрoв. Из извeштaja сaм сe, 
измeђу oстaлих, упoзнaлa сa aктивнoстимa нa пoвeћaњу видљивoсти прoблeмa нaсиљa нaд жeнaмa, 
кao jeднoг oд нajрaспрoстрaњeниjих и нajчeшћих oбликa кршeњa људских прaвa. Taдa сaм сe упoзнaлa  
сa пoстojaњeм мрeжe “Живoт бeз нaсиљa” у кojoj, пoрeд лoкaлних тимoвa дeлуje и пoкрajински тим, a 
aктивнoсти кooрдинишe Oмбудсмaн. Oвaj тим oргaнизуje oбрaзoвнe aктивнoсти и кaмпaњe зa пoдизaњe 
свeсти нajширe jaвнoсти o нaсиљу нaд жeнaмa, oднoснo у пoрoдици сa крajњим циљeм дa сe пoбoљшa 
приступ институциja прoблeму нaсиљa у пoрoдици. 

Пoштo тeмoм нaсиљa нaд жeнaмa трeбa дa сe бaви и Oдбoр зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, кao пoслaницa и 
прeдсeдницa Oдбoрa врлo рaдo oдaзвaлa сaм сe пoзиву дa сe прикључим мрeжи штo сe дeсилo нa првoj 
слeдeћoj сeдници пoкрajинскoг тимa, у oктoбру, кaдa  сaм сe упoзнaлa сa рaдoм oстaлих aктeрa oвe мрeжe 
и сa aктивнoстимa кoje су прeтхoдилe, кao и сa  припрeмaмa зa учeшћe у свeтскoj кaмпaњи  “16 дaнa 
aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa”.  Првa мoja aктивнoст je  учeшћe нa зajeдничкoj кoнфeрeнциjи зa 
штaмпу сa пoкрajинским мeхaнизмимa, сa кoje смo пoслaли пoруку дa смo слoжни у бoрби прoтив нaсиљa 
нaд жeнaмa и  скрeнули пaжњу jaвнoсти нa oвaj прoблeм. 

Aктивнoсти у мрeжи нaстaвилa сaм и у 2013. гoдини, a пoкрeнулa сaм и фoрмирaњe Жeнскe пaрлaмeнтaрнe 
мрeжe у Скупштини AПВ у чeму сaм имaлa пoдршку свих пoкрajинских мeхaнизaмa зa рaвнoпрaвнoст 
пoлoвa, укључуjући и Пoкрajинскoг oмбудсмaнa. Oвa мрeжa je звaничнo фoрмирaнa 1. oктoбрa 2013. 
гoдинe, уoчи пoчeткa свeтскe кaмпaњe “16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa”, тaкo дa je свojу 
прву кoнфeрeнциjу пoсвeтилa бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa уз свeсрдну пoдршку пoкрajинских 
мeхaнизaмa, Aмбaсaдa Швeдскe и Финскe и шeфa Дeлeгaциje EУ у Србиjи Majклa Дeвeнпoртa. Jeдaн 
oд зaкључaкa кoнфeрeнциje у чиjeм рaду су учeствoвaли сви лoкaлни мeхaнизми зa рaвнoпрaвнoст и 
oдбoрницe, прeдстaвници цeнтaрa зa сoциjaлни рaд, тужилaштвa, здрaвствa и НВO je биo дa сe сe oдржe 
трибинe у свих сeдaм oкругa (Сoмбoр, Зрeњaнин, Кикиндa, Срeмскa Mитрoвицa, Пaнчeвo, Субoтицa) у 
тoку кaмaпaњe oд 25. нoвeмбрa дo 10.дeцeмбрa. Oдржaвaњe кoнфeрeнциje и трибинa нa лoкaлнoм нивoу 
нa кojимa смo тaкoђe рaдили сa пoкрajинским мeхaнизмимa je нaишлo нa врлo дoбaр oдзив, a успeли смo 
дa скрeнeмo пaжњу нa oвaj прoблeм и дaмo нoви пoдстрeк мултисeктoрскoj сaрaдњи, jeр сe пoкaзaлo дa 
тaмo гдe сaрaђуjу имa рeзултaтa, штo сe дoгoдилo у Зрeњaнину и Сoмбoру, нa примeр.

Сличнo смo пoступили и 2014. гoдинe. Жeнскa пaрлaмeнтaрнa мрeжa пoнoвo je oргaнизoвaлa кoнфeрeнциjу 
у Скупштини AПВ, a пoтoм су пoкраjинскe пoслaницe oбишлe пeт лoкaлних сaмoупрaвa (Житиштe, 
Бaчки Пeтрoвaц, Нoви Кнeжeвaц, Инђиja, Бeчej), a ja личнo сaм учeствoвaлa и у aктивнoстимa oстaлих 
пoкрajинских мeхaнизaмa, прe свeгa Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa - oмбудсмaнa.

Свe oвe, кao и низ других aктивнoсти кaкo нa пoкрajинскoм, тaкo и нa лoкaлнoм и рeпубличкoм нивoу 
су мeдиjиски билe прoпрaћeнe. Нoвинaримa сaм дaлa вeлики брoj изjaвa, учeствoвaлa у рaдиo и тв 
eмисиjaмa, jeр смaтрaм дa je тo нaчин дa сe скрeнe пaжњa jaвнoсти нa oвaj друштвeни прoблeм, нa пoтрeбу 
зaштитe злoстaвљaних жeнa и њихoвo eкoнoмскo oснaживaњe у тoку и пoслe нaсиљa. Зaтo сaм пoнoснa 
нa прojeкaт eкoнoмскoг oснaживaњa жртaвa нaсиљa “Oбрaзoвaњeм дo oснaживaњa”  кojи сe спрoвoди 
у Зрeњaнину. Пoсрeдoвaлa сaм измeђу Зрeњaнинскoг цeнтрa зa рaвнoпрaвнoст и Грaдскe библиoтeкe 
“Жaркo Зрeњaнин” тoкoм oсмишљaвaњa прojeктa кojи je дoбиo срeдствa нa кoнкурсу Пoкрajинскoг 
сeкрeтaриjaтa зa приврeду, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa. Oвo je примeр дoбрe прaксe, кaдa 
друштвeнo oдгoвoрнe oргaнизaциje прeпoзнajу прoблeм нaсиљa, a вaжнo je дa гa прeпoзнajу институциje и 
схвaтe пoтрeбу мeђусoбнe сaрaдњe. Toмe свaкaкo дoпринoси мрeжa “Живoт бeз нaсиљa” a пoштo прoблeм 
нaсиљa пoстojи, нeoпхoднo je нaстaвити сa унaпрeђeњeм мултисeктoрскe сaрaдњe, пoсeбнo нa лoкaлнoм 
нивoу. Збoг тoгa нaмeрaвaм дa и у будућнoсти нaстaвим сa aктивнoстимa кoje би дoвeлe дo смaњeњa 
нaсиљa, oднoснo пoстизaњa нултe тeлeрaнциje нa нaсиљe у пoрoдици, jeр oнo нe нaнoси штeту сaмo 
жртви нaсиљa, нeгo и свaкoм члaну пoрoдицe, свeдoку тoг нaсиља, aли и читaвoм друштву.
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Значај рада на изради и примени прве Стратегије 
и планови и очекивања Секретаријата од примене 
новог Програма за заштиту од насиља према 
женама и у партнерским односима

Анита Беретић
Помоћница покрајинског секретара за привреду, 

запошљавање и равноправност полова

Насиље према женама од оснивања Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност 
полова представљало је једну од кључних области којим се Секретаријат бавио. У првој фази, активности 
на сузбијању насиља према женама биле су превасходно усмерене на подршку активностима женских 
невладиних организација у Војводини, а посебно СОС телефона, подршку центрима за социјални рад, 
кампањама за подизање свести јавности о распрострањености насиља и неприхватљивости насилног 
понашања, промовисању добрих пракси и размени стручних искустава. Значајну активност представљало 
је формирање Мреже „Живот без насиља“ коју је иницирао Покрајински омбудсман а која је допринела 
сарадњи покрајинских, а посебно локалних институција са циљем координираног деловања у решавању 
случајева насиља према женама. Упркос залагањима да се унапреде женска права, уочено је да 
институционални механизми и системске мере заштите од насиља у породици и насиља према женама, 
који обезбеђују једнаку заштиту свим женама нису били довољно развијени.

Посебан проблем представљало је то што око 70 одсто професионалки и професионалаца који су радили 
у тимовима за борбу против насиља над женама није прошло никакву обуку, нити је током формалног 
образовања стекло знања о насиљу у породици. 

Информације о услугама и начинима остваривања права за заштиту од насиља у породици нису биле 
доступне у свим општинама, односно на свим језицима и писмима који су у употреби у АП Војводини.

Већина активности на подизању свести јавности о насиљу према женама није се одвијала током целе 
године, него се у већини случајева спроводила као део кампање 16 дана активизма против насиља над 
женама. 

Упркос томе што су специјализоване службе подршке жртвама насиља у породици, као што су СОС 
телефони и сигурне женске куће биле значајан ресурс, постојале су само у неколико општина,  а женске  
невладине организације и СОС телефони гасили су се због недостатка финансијске подршке.

На адекватност и ефикасност деловања у заштити од насиља утицало је непостојање утврђених процедура 
у поступању и неразвијена сарадња међу институцијама, укључујући и непостојање обавезне размене 
информација. Пракса систематског прикупљања и анализе података о распрострањености насиља у 
партнерским односима није била развијена, као ни подаци о карактеристикама жртава и починилаца и 
квалитету услуга за заштиту од насиља. Казнена политика за насиље према женама била је блага, а 
толеранција према насиљу у породици и партнерским односима велика. 

Као одговор на уочене проблеме, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност 
полова у сарадњи са Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом иницирао је израду стратешког 
оквира за унапређење превенције и заштите од родно заснованог насиља у Војводини. У развој стратегије 
били су укључени представници и представнице свих релевантних служби – центра за социјални рад, 
полиције, правосуђа, женског невладиног сектора, а чији је рад резултирао тада првим стратешком 
документом у Републици Србији који је био усмерен на заштиту од насиља у породици и друге облике 
родно заснованог насиља. 
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Скупштина АП Војводине је у септембру 2008. године једногласно усвојила Стратегију за заштиту од 
насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АПВ за период од 2008. до 2013.  године. 
Стратегија је у периоду од 2009. године до краја јуна 2013. године успешно спроведена, а реализацијом 
мера руководио је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова. 
Захваљујући подршци Фонда Уједињених нација за заустављање насиља над женама, ова Стратегија се 
спроводила у свим општинама у АП Војводини, у периоду од 2009. до 2013. године.

Током спровођења Стратегије око 2800 професионалаца из свих 45 општина у Војводини је прошло основну 
и специјалистичку обуку о институционалној заштити од родно заснованог насиља. Група вршњачких 
едукатора обучила је око 1000 средњошколаца и средњошколки о феномену насиља у партнерским 
односима у свима општинама у Војводини у којима постоје средње школе.  

Развијен је предлог евиденције о пријављеним и процесуираним случајевима насиља у породици  као 
важан предуслов да се успостави јединствени регистар за размену података између полиције, тужилаштва, 
здравствених установа и центара за социјални рад. Покрајинска влада је 2010. године усвојила овај предлог 
евиденције. На основу модела израђен је софтвер, а примена овакве евиденције омогућиће поседовање 
ажурираних информација о пријављеним случајевима насиља у сваком тренутку, ефикаснију размену 
информација међу различитим институцијама и органима и допринети квалитетном спровођењу мера.

Истраживањем „Кривичноправни одговор на насиље у породици“ омогућено је да се стекне увид у 
феноменолошку димензију насиља у породици и правосудну праксу у поступању јавних тужилаштава и 
судова у АП Војводини у вођењу кривичног дела насиље у породици.

У току 2012. почео је са радом јединствени СОС телефон за подршку женама у ситуацији насиља 0800-
10-10-10 који је бесплатан и доступан за све жене са територије Војводине. СОС телефон води шест 
специјализованих невладиних организација: Удружење Рома Нови Бечеј, Зрењанински едукативни 
центар, СОС женски центар Нови Сад, Из круга Војводина – подршка особама са инвалидитетом, Центар 
за подршку женама Кикинда и Женска алтернатива Сомбор.

Развијена је пракса да се случајеви насиља према женама у породици и партнерским односима разматрају 
кроз конференције случаја, уз учешће свих релевантних институција. 

Активности на информисању жена о могућностима заштите од насиља постале су редовне и доступне 
на свим језицима националних заједница у Војводини, а кампању током читавог спровођења Стратегије 
сваке године је подржавало око 30 медија који су бесплатно емитовали спот и радио џингл. 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је, имајући у виду потребу 
да се настави развој оквира за сузбијање насиља над женама у породично-партнерском односу и обезбеди 
одрживост резултата остварених у претходном периоду, иницирао у мају 2013. године формирање радне 
групе за израду новог документа с циљем сузбијања насиља над женама у породици и у партнерским 
односима на територији АП Војводине.

Рад групе заснивао се на искуствима спровођења претходне покрајинске Стратегије, а посебно на налазима 
и препорукама екстерне евалуације, која је спроведена у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за 
привреду, запошљавање и равноправност полова „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над 
женама у Војводини“, а који је конципиран као подршка спровођењу Стратегије. Такође, на осмишљавање 
садржаја новог документа утицали су и Закључна запажања Комитета Уједињених нација о Другом и 
трећем извештају Републике Србије о спровођењу Конвенције о елиминисању насиља над женама, и 
нарочито Конвенција Савета Европе против насиља над женама и насиља у породици која је у Републици 
Србији ратификована 31. октобра 2013. године и која дефинише обавезе државе у овој области. Радна 
група је, такође ускладила текст с релевантним државним документима који су усвојени у периоду од 
почетка реализације прве Стратегије (2009. године) до данас. 

Сврха израде Програма јесте унапређење координисаног рада надлежних институција и организација у 
спречавању и решавању случајева насиља у породици и насиља над женама и даље јачање успешне 
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праксе за делотворну борбу против овог вида кршења људских права, у оквиру надлежности АП 
Војводине. Дугорочни циљ јесте да се у АП Војводини успостави нулта толеранција на насиље у породици 
и партнерским односима и све друге облике родно заснованог насиља, који се третирају као кршење 
основних људских права. Програм предвиђа развијање система превентивних мера, повећан ниво 
осетљивости, основног и специјализованог знања код стручњака и стручњакиња у свим  релевантним 
установама и организацијама на територији АП Војводине, подигнут ниво обавештености и знања деце 
и младих укључених у образовни систем у АП Војводини на свим нивоима, укључујући и осетљивост на 
потребе жена и других жртава насиља из мањинских и вишеструко маргинализованих друштвених група. 

Програмом је предвиђено успостављање свеобухватног, специфичног, делотворног и ефикасног 
система опште и специјализоване подршке и заштите жена од насиља, на општинском и  покрајинском 
нивоу, заснованог на интердисциплинарној и интерсекторској сарадњи. Предвиђа се успостављање 
јединственог система евидентирања и документовања о насиљу у свим надлежним установама, 
органима и организацијама на територији АП Војводине, као и система праћења, анализе, истраживања 
и извештавања о узроцима и последицама, учесталости и стопе осуда за насиље у породици и других 
облика родно заснованог насиља, као и о ефикасности закона, стратегија и мера, укључујући и независно 
праћење и процену ради њихове редовне ревизије и благовремених неопходних измена. 

Посебан део Програма чине смернице за економско оснаживање жена које су преживеле или су у ситуацији 
насиља, као и рад са женама које припадају рањивим групама. Током 2014. године, у оквиру примене 
смерница за економско оснаживање жена запослило се 13 жена које су биле у ситуацији насиља. 

Програмом је предвиђено и формирање интерсекторског тела надлежног за координацију, праћење 
и процену ефеката предвиђених мера, односно програма и поступака за спречавање и борбу против 
насиља у породици и партнерским односима и свих облика родно заснованог насиља. У Програму су дате 
и препоруке републичким органима и институцијама и предлози за измене и допуне закона и предлоге 
за промену процедура и поступака, а предвиђена је израда Акционог плана за спровођење Програма. 
Циљ је да се одвоје и одговарајућа финансијска средства и обезбеде људски ресурси за адекватно 
спровођење интегрисаних мера, програма и поступака за спречавање и борбу против насиља у породици 
и партнерским односима и свих облика родно заснованог насиља у АП Војводини, предвиђених овим 
Програмом, укључујући и оне које спроводе организације цивилног друштва, посебно специјализоване 
женске организације.

III ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И У ПОРОДИЦИ

Пројекат Покрајинског секретаријата 
за здравство, социјалну политику и 
демографију „STOP-CARE-CURE“

Биљана Делић
Самостална стручна сарадница - начелница одељења

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију се пријавио за средства код UN 
Trust Fund in Support Actions to Eliminate Violence against Women (UN Trust Fund), пројектом под називом: 
Оснажен институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини - Stron-
ger institutional response to gender-based violence in the Autonomous Province of Vojvodina (STOP-CARE-
CURE) чија реализација почиње 2016 а завршава 2018. године.

Пројекат који се реализује у партнерству са Центром за подршку женама из Кикинде, као искусном 
невладином организацијом у области борбе против насиља над женама, чланицом мреже «Жене против 
насиља над женама» и заједничког војвођанског СОС телефона за подршку женама – жртвама насиља у 
породици.

Циљна група на коју се пројекат односи су жене које су биле у ситуацији родно заснованог насиља или 
су изашле из ситуације насиља и којима је пре свега потребна помоћ и подршка за превазилажење те 
ситуације.
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Зашто овај пројекат?

И поред улаганих напора друштва, посебно појединих институција и невладиног сектора да се заустави 
и смањи насиље над женама, још немамо оформљене центре за жртве сексуалног злостављања, 
недовољно је организован институционални  одговор у смислу пружања помоћи и подршке жртвама насиља 
и није успостављено довољно безбедно окружење и сигурност за све грађанке/грађане. Недовољна је 
укљученост и сензибилисаност здравствених институција, недостаје развијенија мултисекторска сарадња 
између институција које треба да пруже помоћ и подршку жртвама, као и  једниствена база података која 
би омогућила  боље креирање политике у одговору на родно-засновано насиље. 

Шта желимо да постигнемо пројектом?

Уважавајући постојећи законски и стратешки оквир, дефинисан постојећим  националним и покрајинским 
стратегијама и акционим плановима у области борбе против насиља према женама и у породици, пре 
свега Покрајинску скупштинску одлуку о програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским 
односима у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године, коју је Скупштина АП Војводине усвојила 
на седници одржаној 23.12.2014. године, планирали смо остварење следећих резултата путем пројектних 
активности.

 z Стварање услова за оснивање седам пилот центара за жртве сексуалног насиља, по један у сваком 
од округа у Покрајини, како би се повећала ефикасност здравственог система у одговору на родно-
засновано насиље. Центри ће бити формирани у две фазе, с тим што ће у почетној фази бити 
формирана два центра, а затим на основу првих искустава биће конципиран рад још пет центара у 
већим градовима и општинама у АП Војводини. Задатак Центра за жртве сексуалног насиља је да, 
поред пружања сигурности и безбедности за жртву сексуалног насиља,  обезбеди и специјализован 
третман укључујући физички, психички и социјално правни аспект.

 z Предвиђена је едукација и сензибилизација око 1500 здравствених радника и око 400 стручњака из 
других сектора како би се оспособили за пружање адекватнијег одговора на насиље и ефикаснију 
заштиту за жртве насиља и то обухватајући свих 45 општина у Војводини. 

 z Пројектом ће се унапредити модел мултисекторске сарадње локалних координационих тела, чији су 
чланови стручњаци из институција здравства, социјалне заштите, полиције, правосуђа и цивилног 
сектора са локалног нивоа.  Планирана је обука чланова за унапређено вођење евиденције о насиљу, 
засноване на доказима. Унапређена база података ће бити основа за креирање нових политика у 
борби против насиља, од локалног, преко покрајинског до националног нивоа. 

 z Предвиђена је кампања са циљем сензибилизације и ширења свести свих заинтересованих, као 
и најшире јавности о борби против насиља  и сексуалног злостављања жена, о праву жртве  на  
адекватан третман институција у ситуацији када јој је потребна помоћ и стручна подршка, као и о 
обавези друштва за стварањем што сигурнијег и безбеднијег окружења за све грађане и грађанке.

Који је значај овог пројекта?

Реализацијом овог пројекта ће се обезбедити унапређен одговор, пре свега здравственог система на 
проблем насиља над женама. Али, како деловање ниједног појединачног дела система заштите жена 
од насиља није сам за себе довољан са аспекта ефикасне заштите жртава, пројектом се предвиђа 
унапређење одговора на насиље не само здравства, него и свих других сектора који чине овај систем. 
Пројекат је такође значајан јер омогућава да се одговори на међународне обавезе наше земље које су 
произашле из ратификовања Конвенције Савета Европе против насиља према женама, а пре свега у 
погледу оснивања Центара за жртве сексуалног насиља.
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Нaсиљe нaд жeнaмa, кao нajрaспрoстрaњeниjи и нajсрaмниjи вид кршeњa људских прaвa, зaхтeвa 
укључивaњe свих рeлeвaнтнх aктeрa/ки, институциja, пojeдинaцa/ки нa jaвну и привaтну сцeну у циљу 
прoмoциje нeнaсилнoг пoнaшaњa. Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, пoкрajинскa рoднa институциja 
jeдинствeнa пo oснивaњу и дeлaтнoстимa, рoднo зaснoвaнoм нaсиљу пришao je пoштуjући приoритeтe 
пoкрajинскe стрaтeшкe пoлитикe jeднaких мoгућнoсти. Нaстojaли смo дa у кaмпaњу зa бoрбу прoтив 
нaсиљa привучeмo и aнгaжуjeмo aкaдeмскe грaђaнe/кe, млaдe, мaргинaлизoвaнe групe жeнa, мeдиje и 
прeдстaвикe/цe институциja. Oвe aктивнoсти и циљнe групe су кoмплeмeнтaрнe сa прoгрaмимa других 
пoкрajинских институциja нa сузбиjaњу нaсиљa нaд жeнaмa кao нeприхвaтљивoг мoдeлa пoнaшaњa.

Завод за равноправност полова активно учествује у свим активностима мреже „Живот без насиља“ од 
самог њеног оснивања, а као део покрајинског координационог тима учествује у акцијама на покрајинском 
нивоу, а посебним доприносом нултој толеранцији и борби за елиминисање насиља над женама сматра 
пројекте које је самостално покренуо или реализовао у сарадњи са другим институцијама. 

Прoгрaм „Институциje у служби прaвa“ прeнeт je из искустaвa других зeмaљa, прe свeгa Итaлиje, a пoкрeнут 
je 2009. године сa циљeм дa сe дâ дoпринoс eфикaсниjeм oствaривaњу жeнских прaвa. Пoсeбни циљeви 
Прoгрaмa усмерени су ка ствaрaњу услoвa зa aдeквaтнo инфoрмисaњe жена o мeрaмa и прoгрaмимa 
зaштитe жeнских људских прaвa, пoдстицaњу жeнa нa aктивнo рeшaвaњe прoблeмa (пoсeбнo oних кoje 
трпe нaсиљe у пoрoдици) и рaзвиjaњу пoвeрeњa у институциje систeмa. Прoгрaм je рeaлизoвaн oтвaрaњeм 
Инфo-шaлтeрa зa жeнe у чeтири oпштинe у AП Вojвoдини  (Кикинда, Житиште, Бaч и Рума) успoстaвљaњeм 
сaрaдњe измeђу лoкaлнe сaмoупрaвe, пoлициje, цeнтрa зa сoциjaлни рaд и филиjaлa Нaциoнaлнe службe 
зa зaпoшљaвaњe. У две општине пројекат је постао одржив и без помоћи Завода. Наиме, рeзултaт oвe 
сaрaдњe са локалним самоуправама je нaстaвaк рaдa Инфo-шaлтeрa зa жeнe у Општини Румa и нaкoн 
зaвршeткa прojeктa уз финaнсиjску пoдршку лoкaлнe сaмoупрaвe, као и систeмaтизoвaњe двa рaднa 
мeстa у oблaсти рoднe рaвнoпрaвнoсти у Општинскoj упрaви Житиштe.

Инфo-шaлтeри зa жeнe oтвoрeни су 1. мaртa 2009. и тoкoм дeвeт мeсeци рaдa у чeтири oпштинe пружeнo 
je укупнo 1143 услугa зa 1171 oсoбу (услугe je трaжилo 82% жeнa и 18% мушкaрaцa). 

У току 2010. и 2011. године реализован је Програм “Плакатима против насиља”. Кaмпaњa “16 дaнa 
aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“ je мeђунaрoднa кaмпaњa кoja сe oд 1991. oбeлeжaвa ширoм свeтa 
како би скрeнула пaжњу jaвнoсти нa нaсиљe кoje je присутнo у друштву и кao нaсилни aкт, и кao друштвeни 
кoнтeкст у кoмe сe aкт дeшaвa. Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa je двaдeсeтoгoдишњицу ове кaмпaњe 
oбeлeжиo путуjућoм излoжбoм „Плaкaтимa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“ на којој су приказани студентски 
плакати посвећени борби против насиља над женама. Изложба је, нa oснoву рaсписaнoг кoнкурсa, 
oбухвaтилa 19 плaкaтa које су креирали 16 студeнткињa и 2 студeнтa Aкaдeмиje умeтнoсти у Нoвoм 
Сaду. Излoжбa je гoстoвaлa у сeдaм грaдoвa Вojвoдинe у пeриoду oд jунa дo дeцeмбрa 2011. гoдинe. Ову 
излoжбу je прaтилo eмитoвaњe рaдиjских пaкeтa кoje су нa исту тeму oсмислили и крeирaли студeнти и 
студeнткињe журнaлистикe. Рaдиjски пaкeти су eмитoвaни тoкoм кaмпaњe нa 27 лoкaлних рaдиo стaницa. 
Нa oвaj нaчин Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa пoдстaкao je млaдe дa крeaтивним пoтeнциjaлимa, нa 
друштвeнo aнгaжoвaн нaчин, дoпринeсу видљивoсти прoблeмa нaсиљa у друштву. 

У склaду сa Aкциoним плaнoм пoлитикe зa млaдe AП Вojводине, Стрaтeгиjoм зa зaштиту oд нaсиљa у 
пoрoдици, Нaциoнaлнoм стрaтeгиjoм зa млaдe, кao и Зaкoнoм o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa и Нaциoнaлнoм 
стрaтeгиjoм зa пoбoљшaњe пoлoжaja жeнa и унaпрeђивaњe рoднe рaвнoпрaвнoсти, Зaвoд зa 
рaвнoпрaвнoст пoлoвa спрoвeo je 2012. године прoгрaм укључивaњa млaдих у кaмпaњу бoрбe прoтив 
нaсиљa нaд жeнaмa «Млади и родна равноправност». Прoгрaм je рeaлизoвaн у oквиру мeђунaрoднe 
кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“ у виду oбукe и jeднoднeвнoг сeминaрa 
нaмeњeнoг  кooрдинaтoримa/кaмa, aктивистимa/ткињaмa у Кaнцeлaриjaмa зa млaдe и прeдстaвницимa/
цaмa удружeњa млaдих у oпштинaмa и грaдoвимa AП Вojвoдинe.

Aктивности Завода за равноправност 
полова у области насиља над женама 

Весна Шијачки
Директорка Покрајинског завода за равноправност полова
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Циљ oбукe биo je зaинтeрeсoвaти, сeнзибилисaти и укључити млaдe и другe рeлeвaнтнe aктeрe/кe 
(кojи/e сe бaвe крeирaњeм и/или спрoвoђeњeм рaзличитих прoгрaмa зa млaдe)  и укључити их у кaмпaњу, 
мoтивисaти их дa стeчeнo знaњe примене у aктивнoсти кaнцeлaриja и нa друштвeнo aнгaжoвaн нaчин 
дoпринeсу прoмoвисању и спрoвoђeњу рoднe рaвнoпрaвнoсти међу млaдима. Десет Канцеларија за младе 
се одазвало на обуку која je oдржaнa у Нoвoм Сaду 6. дeцeмбрa 2012. гoдинe тoкoм трajaњa кaмпaњe „16 
дана“, a у oбуци je учeствoвaлo 13 жeнa и 3 мушкaрцa.

Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa aнгaжoвao je стручњaкe и стручњaкињe из oблaсти рoднo зaснoвaнoг 
нaсиљa и вршњaчкoг нaсиљa и oсмислиo кoнцeпт jeднoднeвнoг сeминaрa. Teмe кoje су билe зaступљeнe: 
Oснoвни пojмoви o пoлу и рoду; Зaштo je рoднa рaвнoпрaвнoст нaшa тeмa; Стaтистички пoдaци o 
мушкaрцимa и жeнaмa у Вojвoдини и Србиjи; Нaсиљe нaд жeнaмa и нaсиљe у пoрoдици – oблици, зaштитa 
и стaтистички пoкaзaтeљи; Eлeмeнти вршњaчкoг нaсиљa и кaкo сe oнo прeвeнирa; Aктивнoсти у Вojвoдини 
нa сузбиjaњу нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици. Нaкoн oбукe учeсници сeминaрa учeствoвaли су 
у кoнкурсу Зaвoдa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa нa тeму „Mлaди прoтив нaсиљa“. Oдaбрaнa су двa прojeктa 
„Вршњaци и Вршњaкињe – прojeкaт oснaживaњa млaдих зa ствaрaњe сигурнoг oкружeњa“ удружeњa 
грaђaнa ФOTO EКСПO из Aрaдцa (Грaд Зрeњaнин). Oпшти циљ прojeктa je сeнзибилизaциja зajeдницe, 
нaрoчитo институциja и мeдиja зa пoкрeтaњe дискусиje о вршњaчкoм нaсиљу и укaзивaњe нa вaжнoст 
пoдршкe институциja зa ствaрaњe сигурнoг oкружeњa зa млaдe.  Други прojeкaт пoд нaзивoм „Moћнe причe 
у бoрби прoтив рoдних стeрeoтипa, прeдрaсудa и дискриминaциje“ oмлaдинскe нeвлaдинe oргaнизaциje 
EДИT Цeнтaр из Нoвoг Сaдa имao je зa циљ рaзвиjaњe кoд учeникa/цa млaђeг oснoвнoшкoлскoг узрaстa 
oсeтљивoсти зa рoднa питaњa, кao и зa мирoвнa, инклузивнa и eкoлoшкa питaњa.

Mапирање ресурса подршке женама у сеоским срединама које трпе насиље је пројекат из 2014. године. 
Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa je, у свojству нoсиoцa мeрa специjaлизoвaних услугa пoдршкe у oквиру 
„Прoгрaмa зa зaштиту жeнa oд нaсиљa у пoрoдици и у пaртнeрским oднoсимa у AП Вojвoдини зa пeриoд 
2014-2020. гoдинe“, покренуо ову aктивнoст с циљeм пoвeћaњa знaњa и рaзумeвaњa мaргинaлизoвaних 
групa жeнa o дoступним услугaмa и њихoвим прaвимa. Tу сe, прe свeгa, мисли нa жeнe нa сeлу, жeнe сa 
инвaлидитeтoм и Рoмкињe. Дa би био oбeзбeђен систeмaтски и дубљи oсврт нa мaргинaлизaциjу кao 
пojaву и спeцифичнoсти пaртнeрскoг нaсиљa кojeм су излoжeнe рaњивe групe жeнa, Зaвoд сe бaвиo 
испитивaњeм нajeфикaсниjих нaчинa зa инфoрмисaњe oвих групa жeнa o фeнoмeну нaсиљa нaд жeнaмa 
и мeрaмa зaштитe, кao и прeпрeкaмa дa сe нaсиљe у пoрoдици приjaви, а такође и тeшкoћaмa у сaрaдњи 
сa институциjaмa. 

У пoступку истрaживaњa aкцeнaт je стaвљeн нa прикупљaњe пoдaтaкa o рeгиoнaлним и културoлoшким 
рaзликaмa сeoских зajeдницa, a зaтим нa мaпирaње рeсурсa пoдршкe жeнaмa у сeoским срeдинaмa кoje 
трпe нaсиљe. 

У јуну 2015. Завод је почео с реализацијом програма обуке “Eфикасније информисање жена о феномену 
насиља“ који ће бити завршен у децембру. Aктивнoст je утeмeљeнa у Прoгрaму зa зaштиту жeнa oд 
нaсиљa у пoрoдици и пaртнeрским oднoсимa и других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa у AПВ зa пeриoд 
2015-2020. гoдинe. Пошто Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa кoнтинуирaнo oд свoг oснивaњa 2004. гoдинe 
крoз рaзличитe прoгрaмe пoдстичe лoкaлнe и рeгиoнaлнe мeдиje у Вojвoдини нa oдгoвoрнo извeштaвaњe 
o жeнским људским прaвимa, рoднoj рaвнoпрaвнoсти и пoлoжajу жeнa у свим сфeрaмa живoтa, осмислио 
je oбуку нaмeњeну сeнзибилизaциjи и дoдaтнoм oспoсoбљaвaњу урeдникa/цa и нoвинaрa/ки штaмпaних, 
eлeктрoнских и нoвих мeдиja у Вojвoдини зa рoднo oсeтљивo мeдиjскo извeштaвaњe. Пoсeбнa пaжњa 
пoсвeћeнa je извeштaвaњу o рoднo зaснoвaнoм нaсиљу и пoлoжajу жeнa из вишeструкo дискриминисaних 
групa. Oбукa je oргaнизoвaнa у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa пoдршку жeнaмa кojи oд oснивaњa oргaнизaциje 
(2004. гoдинe) осмишљава и спрoвoди прoгрaмe нaмeњeнe мeдиjимa и мeдиjским рaдницимa/цaмa сa 
жeљoм дa пoнуди oнa знaњa кoja нeдoстajу у нaстaвним прoгрaмимa мeдиjских студиja. 

Aнaлизe мeдиjских сaдржaja спрoвeдeних пoслeдњих гoдинa у нaшoj зeмљи  пoкaзуjу дa, нaжaлoст, 
ни штaмпa ни eлeктрoнски мeдиjи, тeмaмa кojи сe тичу eкoнoмскoг и сoциjaлнoг пoлoжaja жeнa, (нe)
рaвнoпрaвнoсти, дискриминaциje и рoднo зaснoвaнoг нaсиљa, нe пoсвeћуjу дoвoљну пaжњу, нити o oвим 
тeмaмa извeштaвajу нa oдгoвaрajући нaчин (пoштуjући eтичкe принципe и прoфeсиoнaлнe стaндaрдe) 
због чега је обука за ефикасније информисање жена о феномену насиља треба да доприносе промени 
садашњег стања.
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Поступања Омбудсмана поводом обраћања 
грађана и грађанки

Андријана Човић
Даница Тодоров

Омбудсман као заштитник права грађана и грађанки дужан је да се стaрa o зaштити и унaпрeђeњу људских 
прaвa и слoбoдa свaкoг лицa од повреда које учине органи управе што подразумева праћење рада 
институција, предлагање унапређења у поступању кроз појединачне и системске препоруке и активности, 
али и поступање по појединачним притужбама. Од прве године рада заменице за равноправности полова, 
2004. године,  грађанке и грађани подносе притужбе у којима су наводили да су дискриминисани на основу 
пола, рода, брачног и породичног живота или притужбе из којих се то могло закључити, али и притужбе 
жртава насиља у породици и у партнерским односима које су незадовољне институционалном подршком 
и радом органа поводом њихових случајева. У овом тексту покушаћемо да на примерима притужби по 
којима је Омбудсман поступао прикажемо развој праксе институција које су дужне да делују у случајевима 
насиља у породици и њеног унапређења, али и да прикажемо активности и рад самог Омбудсмана.

Законодавни оквир у области насиља у породици био је на почетку рада Покрајинског омбудсмана још 
недовољан за обезбеђење одговарајуће заштите, али и разумевање ове појаве, а осетљивост институција 
и стручњака и стручњакиња запослених у њима на проблем породичног и партнерског насиља на ниском 
нивоу. Обучавање особља које треба да поступа у случајевима насиља и повезивање институција је било 
спорадично, па је било јасно да је улога Омбудсмана веома значајна и да се радом на појединачним 
притужбама мора утицати на мењање свести код поступајућих органа, стварати са њима партнерство, 
обучавати их и тиме системски приступити феномену насиља и подршци жртвама, пре свега женама 
које су преживеле насиље. Број притужби Омбудсману расте сваке године, што тумачимо као резултат 
препознатљивости и поверења у институцију, али и веће доступности информација о заштити људских 
права. Притужбе су последњих година много одређеније због чега се и поступање у великом броју случајева 
завршава давањем мишљења и препорука органима код којих су уочени пропусти или неправилности у 
раду.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Центар за социјални рад је орган на чији рад се особе са искуством насиља у породици жале непрекидно, 
али број притужби варира. Међутим, од 2012. године је уочено стално повећање притужби на рад свих 
органа, па тако и на рад центара за социјални рад у Војводини. Ово је разумљиво када се имају у виду 
надлежности органа старатељства који треба да поступају како поводом обраћања грађана, тако и по 
захтеву суда и других органа, а посебно у поступцима развода брака, поверавања малолетне деце 
на старатељство, изрицања мера заштите од насиља у породици, што значи да ће овај орган свакако 
бити укључен у живот породице. У примерима из 2004. и 2005. године можемо уочити да преовлађује 
саветодавни приступ Покрајинског омбудсмана и недовољно истраживање поступања центара за 
социјални рад поводом навода о постојању породичног насиља. 

Једна од притужби из 2004. године се односила на рад органа старатељства, а странка је првенствено 
била незадовољна поступком поверавања деце. Омбудсман је током поступка подржао намеру центра за 
социјални рад да настави саветодавни рад са родитељима ради унапређења партнерског родитељства 
и измене у односу и понашању оца према бившој супрузи, као и понашања сина према њој, ради 
превазилажења сукоба. Подноситељки притужбе је саветовано да уважава савете стручњака, а уколико 
се настави насилно понашање бившег супруга, да се обрати полицији и суду. 

Следеће, 2005. године било је три притужбе са елементима насиља у породици, а једна од њих се односила 
на центар за социјални рад због тога што стручни тим у току бракоразводног поступка и покушаја мирења 
брачних партнера није озбиљно узео у разматрање притужбе подноситељке о претњама и насиљу 
супруга према њој и заједничком детету. Покрајински омбудсман је током истраге закључио да се центар 
за социјални рад у поступању руководио искључиво интересима детета, а жени је дат савет да, уколико у 
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будућности дође до било каквих промена околности, може да тражи измену одлуке о поверавању детета, 
односно виђање оца са дететом. Омбудсман је због тога центру указао на то да је мирење партнера међу 
којима постоји насиље, односно где се могу уочити показатељи насиља и неравнотеже моћи неприхватљиво 
и може озбиљно да угрози жртву, а насилнику потврди да институције подржавају насилничко понашање и 
патријархални модел потчињености жене у партнерском односу. Нажалост, у овом случају нису довољно 
истражени наводи жене да су и она и дете били жртве насиља, могуће последице насиља на дете које 
трпи психолошко насиље као сведок насиља према мајци и када није жртва физичког насиља, нити је 
Омбудсман пратио даљи рад центра у овом случају.

Чак и неколико година касније, уочавамо сличне неправилности у раду центара за социјални рад које 
су повезане са стереотипима запослених. Тако су у поступању једног центра за социјални рад у 2011. 
години уочене одређене неправилности у раду због чега је упућена препорука у којој је указано на улогу 
центра у заштити и подршци жртви у виду психолошког рада и правне помоћи. Центру је препоручено да 
не спроводи поступке посредовања између жртве и насилника, нити да жртву на било који други начин 
изложи опасности или додатној виктимизацији, као и да при сваком сазнању о насиљу у породици покрене 
поступак за остваривање права евентуалне жртве насиља у породици и омогући јој потпуно коришћење 
услуга социјалне заштите, без дискриминације и уз пуно уважавање права и достојанства. 

Током 2012. се запажа да се жене које трпе или су трпеле насиље у породици, а насилник је садашњи 
или бивши супруг, већином обраћају када покрену неки од поступака пред надлежним институцијама 
и када наиђу на неразумевање службеника/службеница, односно стручних радника/радница. У свим 
предметима затражено је изјашњење и извештај о предузетим мерама од центра за социјални рад и од 
полиције, док је у неким случајевима остварена сарадња и са надлежним судом или тужилаштвом. У 
годишњем извештају је констатовано да поступање центара за социјални рад различито и често зависи 
од осетљивости запослених за положај, потребе и могућности жртве – жене која је преживела насиље, 
а такође, од разумевања прилика и односа у породици у којој постоји насиље и од познавања прописа и 
овлашћења за предузимање одређених радњи.

УТИЦАЈ ЗАКОНОДАВНИХ АКТИВНОСТИ И ОСНИВАЊЕ МРЕЖЕ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“
Као што је уочљив напредак институција чији рад контролише и код Омбудсмана се примећује позитиван 
утицај едукација, искуства, као и унапређеног законског оквира. Прве године рада Омбудсмана на 
притужбама обележава висок ниво поверења у институције чији се рад контролише, али и мање познавање 
стварне ситуације у институцијама (од финансијске и кадровске до развојних могућности, познавања 
феномена насиља и осетљивости запослених). Међутим, одмах је препозната потреба за повезивањем 
институција на локалном и покрајинском нивоу што је довело до оснивања мреже „Живот без насиља“. 
Искуство жена које су се обраћале због насиља у породици указивало је на то да институције избегавају 
да поступају због чега су оне остајале препуштене себи. Зато су кроз активности мреже „Живот без 
насиља“ институције и установе на локалном нивоу подстицане да успостављају своје мреже којима ће се 
олакшати и унапредити рад, убрзати поступци, повећати знање и вештине свих чланова локалног тима, 
односно мреже, а тиме поступати у интересу заштите особа које су преживеле насиље у породици.

Већ 2006. године се могу уочити ефекти Породичног закона усвојеног годину дана раније који предвиђа 
могућност oдрeђивaња мера заштите од насиља у породици од стране суда, а по тужби коју мoгу 
пoднeти члaн пoрoдицe прeмa кoмe je нaсиљe извршeнo, њeгoв зaкoнски зaступник, jaвни тужилaц и 
oргaн стaрaтeљствa. Мрежа „Живот без насиља“ иако у повоју, подстакла је оснивање локалних тимова 
и одржавање састанака чланова што се одразило и на решавање случајева који су пријављивани 
Омбудсману. Истовремено, институције су извештавале да размењују информације о случајевима, пре 
свега то су почели да упражњавају центри за социјални рад и полиција. Те године забележено је и прво 
обраћање мушкарца који се Омбудсману обратио притужбом на рад центра за социјални рад тврдећи 
да трпи насиље своје супруге и деце. Међутим, центар је њега препознао као примарног агресора који 
угрожава безбедност чланова своје породице, а институције система користи како би повећао шансе за 
успех у судским поступцима. Подносилац притужбе је одбијао да изађе из куће јер је, према његовој 
тврдњи, она искључиво његово власништво, због чега су супруга и деца одлучили да се иселе. У овом 
случају Омбудсман није констатовао пропусте у раду центра, али могао је, а није указао на могућност 
подношења тужбе за одређивање мере исељења насилника из куће, иако у том тренутку није било 



10  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА24

IV ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

примера у судској пракси. Нажалост, иако Породични закон предвиђа могућност одређивања мере заштите 
од насиља у породици - издaвaњe нaлoгa зa исeљeњe из пoрoдичнoг стaнa или кућe, бeз oбзирa нa 
прaвo свojинe, oднoснo зaкупa нeпoкрeтнoсти, то је мера која се најређе изриче чак и деценију од почетка 
примене Закона. Проблем представља и пасивност органа, пре свега оних који су активно легитимисани 
за покретање поступка за изрицање мера заштите. Према подацима о пракси институција које Покрајински 
омбудсман прикупља протеклих девет година, тужбе у вези са насиљем у породици у парничном поступку 
су у 90 одсто случајева поднеле жртве, органи старатељства у осам, а тужилаштва у мање од два одсто 
случајева. Уколико би институције преузеле активнију улогу у покретању судских поступака, али и подршци 
особама са искуством насиља током судских поступака заштита би била делотворнија, а жртве оснажене 
да истрају у дуготрајним поступцима.

САРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА
Поступање центара за социјални рад у случајевима насиља у породици и партнерског насиља се 
разликује и зависи од величине центра, броја запослених и корисника, али и индивидуалног и личног 
развоја и односа запослених, препознавања сопствених стереотипа и предрасуда и потребе за њиховим 
превазилажењем, од разумевања прилика и односа у породици у којој постоји насиље и од познавања 
прописа и овлашћења за предузимање одређених радњи. Покрајински омбудсман током истраге сарађује 
са надлежним покрајинским органима, када уочи да је потребно да спроведу радње из своје надлежности. 
Због тога што надлежни центар за социјални рад није доставио тражене информације у једном од 
поступака Омбудсман се обратио Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну политику који 
је увидом у списе и њиховом анализом утврдио да поступање центра није било у складу са захтевима 
стручног поступка и стандардима рада. Омбудсман је био мишљења да овај центар није пружио ваљану 
психо-социјалну подршку, због чега је жена која се обратила за помоћ тумачила поступке запослених као 
притисак на њу, неразумевање, па и неуважавање чињеница о насиљу и догађајима који су уследили у 
односима између бивших супружника.

Поводом притужбе жене која је навела да трпи насиље бившег супруга због чега се обраћала полицији, 
јавном тужиоцу и центру за социјални рад, те да наведене институције нису предузеле одговарајуће 
активности да јој помогну, на предлог Покрајинског омбудсмана, одржан је састанак свих поступајућих 
институција, укључујући и образовне установе које похађају деца. Након састанка на којем су изнеле 
виђење проблема и своје улогу у његовом решавању, институције су унапредиле сарадњу, а Покрајински 
омбудсман је обавештен да је жртва насиља добила одговарајућу заштиту, да су изречене мере заштите 
и покренут кривични поступак против бившег супруга - насилника. 

Омбудсман је више пута указивао на добре резултате институција у Зрењанину. Мрежа у овом граду 
окупља све институције које се састају једном седмично и анализирају све примљене предмете. Центар 
за социјални рад у овом граду у својој пракси испољава висок степен осетљивости стручних радника за 
препознавање проблема и потребу за пружањем помоћи жртвама насиља у породици чему су допринеле 
и едукације и рад у локалној мрежи. У поступању овог центра Омбудсман је уочио напредак у релативно 
кратком времену. Међутим, у једном од првих  случајева обратила се жена-жртва насиља у породици 
због притиска запослених у центру да дозволи виђање деце са оцем, иако постоји привремена мера 
суда о забрани сваког вида узнемиравања ње и деце до правноснажног окончања поступка предвиђеног 
Породичним законом. Због несарадње Омбудсман је о случају обавестио Покрајински секретаријат за 
здравство и социјалну политику који је током надзора утврдио да поступци запослених нису били у складу 
са стандардима стручног рада, да су извештаји судовима штури, те да је требало стручније приступити 
процени ризика од настанка насиља оца над малолетном децом са циљем спречавања могућег ширења 
насиља у породици. Покрајински омбудсман, сагласан са указивањем и препорукама Покрајинског 
секретаријата за здравство и социјалну политику упутио је мишљење о томе да је било пропуста у раду који 
су допринели стварању утиска код жртве да су запослени у центру пристрасни и да не уважавају наводе о 
насиљу бившег супруга према њој и деци која су сведоци насиља, односно секундарне жртве. Жени која је 
преживела насиље центар није пружио ваљану психо-социјалну подршку, због чега је поступке запослених 
тумачила као притисак и неразумевање, па и неуважавање чињеница о насилништву и догађајима који су 
уследили у односима између бивших супружника.
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Успостављањем мреже „Живот без насиља“ почела је интензивнија сарадња са свим институцијама 
које су надлежне да поступају, али и са невладиним организацијама и СОС телефонима. Тако су у 2012. 
години волонтерке невладине организације поводом једног случаја тражиле помоћ. После спроведене 
истраге, закључено је да је потребно да се одржи конференција случаја ради размене информација међу 
институцијама и утврђивања плана подршке особама које су преживеле насиље. Центар за социјални рад 
водио је конференцију, а учествовали су представници/представнице полицијске управе, сигурне женске 
куће и покрајинских органа. Иако је конференција случаја признат метод који даје добре резултате, а 
предвиђена је и Општим протоколом о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама 
насиља над женама у породици и партнерским односима, поједини учесници су тек по окончању састанка 
изразили сумње у могућност извршења и делотворност договорених мера, што је довело до неуспешног 
исхода у поступању надлежног центра за социјални рад. Због тога је Покрајински омбудсман овом центру 
упутио мишљење да у раду с породицом није испунио у потпуности своју основну улогу – социјалну 
заштиту, јер није довољно размотрио преживљено насиље и његов утицај на психичко стање жене према 
којој је задржао пасивност уз појачане предрасуде и није се прилагођавао променама и односима међу 
члановима породице. У мишљењу је наведено да поједини запослени/запослене у центру не разумеју 
довољно насиље у породици и не пружају одговарајућу психосоцијалну подршку жртви насиља и осталим 
члановима породице, због чега је потребно спроводити сталне обуке особља.

ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
Омбудсман је поводом притужбе жене која је трпела психичко и физичко насиље, констатовао да су 
пасивност правосудних органа, односно спорост кривичног поступка и поступка извршења додатно 
оснажили насилника, обесхрабрили жену и проузроковали одвојеност деце од мајке, док је отац код њих 
развио негативан став према мајци и подстакао неразумевање, што је онемогућило комуникацију мајке са 
децом. У овом случају су неправовремена реакција, пасивност и повлачење институција пред претњама 
насилника и његовом демонстрацијом ауторитета у заједници, као и непрепознавање показатеља насиља 
у понашању деце практично довели до подржавања наставка насиља, осуђивања и искључивања мајке 
из живота деце што оставља трајне последице на њихов живот и породицу. Покрајински омбудсман је у 
више наврата интервенисао и појашњавао ситуацију насиља свим институцијама и подстакао њихову 
сарадњу. Нажалост, овај случај је поново потврдио да је за окончање насиља и излазак из насилне везе, 
са јасним ставом да је насилник крив за насиље које чини, неопходно да све институције (полиција, центар 
за социјални рад, дом здравља, школа, суд, тужилаштво) поступају у складу са прописима, али и да 
разумеју насиље, његове последице и обрасце понашања, како оних који су преживели насиље, тако и 
починилаца. 

Покрајински омбудсман нема надлежности према правосудним органима. Међутим, због кључне улоге 
у заустављању насиља, заштити жртве и кажњавању насилника, представници судова и тужилаштава 
значајни су партнери и чланови мреже „Живот без насиља“. Њихово присуство је неопходно приликом 
организовања састанака због појединачних случајева, а досадашње искуство је показало да се готово увек 
одазивају позивима за састанке мреже. Такође, Покрајински омбудсман указује судовима и тужилаштвима 
на пропусте које уочи у поступању са циљем унапређења њиховог рада и односа према случајевима 
насиља. Сматрамо да је овакав начин рада који се огледа у сарадњи и размени знања и искуства добар 
и да доводи до промене у начину размишљања и одлучивања судија и суткиња. Особа која је преживела 
насиље мора у судским поступцима да има посебан положај и да се чињеница или основана сумња на 
постојање насиља увек узме у обзир, чак и када се предмети односе на развод брака или поверавање 
деце. Амерички правосудни систем је препознао да се неке породице чешће појављују пред судом са више 
поступака који се воде истовремено, те да судије немају увек информације о поступцима који се воде пред 
другим судијом што доводи до тога да донете одлуке не препознају у потпуности све проблеме са којима 
се породица сусреће, изричу се контрадикторне пресуде или доносе мере које су се већ показале као 
неефикасне. Породично насиље и поступање у оваквим случајевима је представљало посебан изазов и 
као резултат тих анализа је успостављање интегрисаног суда за породично насиље (Integrated Domestic 
Violence (“IDV”) courts) који је организован по принципу једна породица – један судија тако да исти судија 
води и пресуђује у кривичном, породичном и парничном предмету ако је у питању породица у којој је 
породично насиље темељни проблем у њеном функционисању.  Овај суд треба да осигура сталност и 
постојаност у поступању, да повећа врсту и доступност услуга жртви и породици, олакша терет који има 
жртва и побољша размену информација међу институцијама. Дакле, пракса показује многобројне примере 
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прилагођавања система потребама корисника, а када се ради о особама које су преживеле насиље цео 
систем мора бити усклађен и усмерен на заштиту људских права жртве, смањење ризика, елиминисање 
насиља, кажњавање насилника, али и његово  поновно укључивање у друштвени живот.

ПОЛИЦИЈА 
Притужбе на рад полиције су углавном усмерене на неодговарајуће поступање службеника када обављају 
теренску посету поводом пријаве за насиље и огледају се, пре свега у непримереним коментарима. 
Уочили смо да полицијски службеници често не достављају тужилаштву без одлагања кривичну пријаву 
него се прво консултују са надлежним тужилаштвом у вези са квалификацијом кривичног дела при чему 
се дешава да изостане тачан и потпун опис догађаја што доводи до погрешне процене, па и изостанка 
гоњења. Омбудсман саветује полицији да ако дође до сазнања да постоје основи сумње да је насиље 
извршено, поступа и пријаву у писменом облику достави надлежном јавном тужилаштву. Посебно ризичне 
ситуације су када је насилник полицијски службеник коме колеге пружају подршку. У ситуацијама када 
се сумња у непристрасност службеника и у поштовање прописа и процедура, Омбудсман се обраћа 
унутрашњој контроли Министарства унутрашњих послова са којом је сарадња веома професионална 
и задовољавајућа. Такође, важно је истаћи да полицијске управе без одлагања достављају одговоре и 
настоје да уваже предлоге Покрајинског омбудсмана. 

И током 2013. године Покрајински омбудсман је имао неколико притужби жена – жртава насиља на 
поступање полицијских службеника. У једном случају се обратила жена због тога што мушкарац – иначе 
полицајац – није прихватио њену одлуку о прекиду емотивне везе са њим због чега јој је претио уз 
прогањање и на радном месту, па чак и физички напао, што је потврдила надлежна полицијска управа. 
Полицијска станица је у спроведеном поступку провере установила да је поменути догађај заведен у 
„Дневник догађајаˮ као и да су полицијски службеници издали упозорење. Покрајински омбудсман је указао 
на то да упозорење не представља санкцију ни у једном поступку, те да је неопходно спровести поступак 
или поступке против насилника. Затражено је да Сектор унутрашње контроле Министарства унутрашњих 
послова изврши надзор над поступањем полицијске станице и полицијске управе. Скренута је пажња на 
то да чињеница да је насилник по занимању полицијски службеник представља отежавајућу околност. 
Цитирана је и пресуда Европског суда за људска права (ЕСЉП) у предмету Горовенки и Бугара против 
Украјине (Gorovenky and Bugara v. Ukraine), где је полицијски службеник ван службе починио кривично 
дело. ЕСЉП није прихватио аргументе државе који су били усмерени на искључење њене одговорности 
зато што починилац кривичног дела, иако полицијски службеник, у време извршења кривичног дела није 
био на дужности. У конкретном случају јесте утврђена одговорност државе за повреду члана 2. Европске 
конвенције за заштиту људских права, а ЕСЉП је нагласио: „38. Суд понавља да се од државе очекује да 
постави високе професионалне стандарде у полицији и да обезбеди да лица на служби у тим органима 
испуњавају одговарајуће критеријумеˮ. После обраћања Сектору унутрашње контроле против насилника 
– полицијског службеника је покренут дисциплински поступак због тешке повреде службене дужности. 

У другом случају, подноситељка притужбе је навела да се обратила полицији након физичког насиља 
бившег супруга, али полицијска станица није проследила кривичну пријаву тужилаштву због тога што је, 
како је наведено у изјашњењу, подноситељка притужбе одустала од пријаве, што је она порицала. Будући 
да је против бившег супруга поднела и тужбу због насиља у породици, суд је у том парничном поступку 
затражио податке о поступању полиције, која је на захтев суда одговорила следеће:„...у ПУ без позива 
приступила П.П. и пријављује да је у јутарњим сатима имала проблема са бившим супругом. Полицијски 
службеници су обавили разговор са П.П. где јој је предочено решење проблема, али је иста негодовала 
и напустила службене просторије ПУ.“ Међутим, парнични суд је у вези са истим догађајем утврдио да је 
насиље извршено и одредио мере заштите од насиља. У овом случају Покрајински омбудсман је скренуо 
пажњу полицијској управи на то да однос подносиоца пријаве и жртве према поднетој пријави или накнадно 
повлачење пријаве свакако не утичу на ток поступка, нити ослобађају полицију дужности достављања 
пријаве јавном тужилаштву које је једино надлежно за одлучивање о даљем току поступка. 

У трећем предмету подноситељка притужбе је навела да је побегла од мужа од кога је трпела насиље, али 
је он пријавио њен нестанак полицији. Приликом давања изјаве у вези с пријавом нестанка жена је полицији 
навела да је жртва насиља и описала облике насиља које је трпела. Полиција, међутим, није проценила 
да је потребно покренути поступак на основу њених навода, нити је процењена опасност ситуације и њена 
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угроженост иако је жена навела да муж поседује оружје, што полиција није проверила. Пошто полицијска 
управа није поднела кривичну пријаву, Покрајински омбудсман је у том случају подсетио да се кривично 
гоњење за кривично дело насиље у породици предузима по службеној дужности, а постојање изјаве 
подноситељке представке узете на записник у полицијској управи сматра се кривичном пријавом. Осим 
тога, указано је на обавезу прописану Општим протоколом о поступању и сарадњи установа, органа и 
организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима према којој учесници 
у организовању заштите и подршке женама жртвама насиља треба да реализују активности усмерене на 
препознавање и заустављање насиља, осигурање безбедности, подршку и оснаживање жртве, њихову 
рехабилитацију и кажњавање учинилаца насиља. Сектор унутрашње контроле Министарства унутрашњих 
послова извршио је надзор над поступањем полицијске управе и накнадно проследио кривичну пријаву 
јавном тужилаштву.

Покрајински омбудсман је у једном случају, након спроведене истраге, похвалио сарадњу центра за 
социјални рад и полицијске станице, али је указао на потребу прецизног вођења евиденције и потпуног 
обавештења других институција када им се уступају подаци (различито је описана ситуација насиља; 
полиција - насилник је жртву избацио из куће, а центар – жртва је напустила кућу), јер су породице, односно 
жене и деца - жртве насиља у посебном положају и њихова заштита и остваривање права у судским 
поступцима зависи од доказа које поседујемо. 

ПОСТУПАЊЕ ПО СОПСТВЕНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ
Покрајински омбудсман не поступа само по притужбама него и по сопственој иницијативи. Тако је, након 
писања медија о женама које су убили њихови партнери, током 2011, 2012. и у другој половини 2014. 
године спроведена истрага о поступању центара за социјални рад и полиције у тим случајевима.

Према подацима мреже „Жене против насиља” на територији АП Војводине у 2011. и 2012. години убијено 
је 16 жена у породичном, односно партнерском окружењу. У случајевима у којима се зна да је насиље 
пријављивано пре него што се десило убиство, скоро све жене обратиле су се за помоћ и заштиту 
(полицији или центру за социјални рад). До трагичних последица најчешће је дошло после вишегодишњег 
насиља у породици. Већина убијених жена потиче са села – чак десет. Најстарија убијена жена имала 
је 81 годину, а најмлађа 25 година. Прикупљени подаци наводе на закључак да су убијене жене  трпеле 
дугогодишње насиље својих супруга/ванбрачних партнера о којем се највероватније знало и у неком 
тренутку и пријављено институцијама, али о томе нема поузданих података. Покрајински омбудсман је 
у настојању да дође до одговора да ли су жене убијене у породичном насиљу пријављивале насиље и 
шта су институције предузимале, затражио податке у полицијским управама и центрима за социјални 
рад. На основу података добијених у шест од седам полицијских управа, у 2011. и 2012. години било је 19 
убистава у породичном насиљу – 18 жена убили су њихови мужеви или партнери, а једна жена убила је 
свог супруга. Само четири жене су раније пријављивале насиље (једна жртва је чак шест пута пријавила 
насиље полицијској станици), а полиција је након тога поднела кривичну пријаву само у једном случају, док 
у осталим случајевима није познато како је полиција поступала, јер у одговорима то није наведено. Према 
тврдњама центара за социјални рад (од дванаест одговорило је десет центара) само једна убијена жртва 
раније је пријавила насиље у породици. На основу добијених одговора, произлази да центрима убијене 
жртве нису пријављивале насиље, односно да нису имали сазнања да су биле жртве породичног насиља, 
због чега нису ни предузимали радње ради подршке женама у подношењу тужби и процесу изласка из 
насилних веза. Судећи према одговорима центара, полицијске управе немају обичај да им пријављују 
случајеве убистава. Наиме, само један центар за социјални рад навео је да их полицијска станица није 
обавестила о околностима убиства, док остали центри то у свом одговору нису ни поменули .

У другој половини 2014. године у Новом Саду су се десила два забележена убиства у контексту породичног 
насиља. У првом случају убица је полицију обавестио да његова супруга није жива, а полицијски службеници 
су приликом изласка на терен установили да се не ради о природној смрти. Заменик Вишег јавног 
тужилаштва је дело квалификовао као тешко убиство, а полиција и центар су у извештајима навели да им 
супружници и породица нису од раније познати. У другом случају, према извештају полиције, мушкарац 
је у изнајмљеном стану извршио кривично дело тешко убиство на штету супруге. Убица је био од раније 
познат центру за социјални рад и полицији која је поднела кривичну пријаву за кривично дело насиља 
у породици које је починио на штету своје мајке. О односу супружника нема података. Из прикупљених 
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извештаја се може уочити да институције нису сарађивале у овим случајевима, што је посебно приметно 
у другом у којем је полиција интервенисала више пута због насиља починиоца према мајци. Осим 
поднете кривичне пријаве нису предузимане друге активности, изостала је примена Посебног протокола 
о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским 
односима, није извршена идентификација учиниоца насиља, жртве и сведока догађаја, није извршена 
процена ризика, степен угрожености, нити израђен безбедносни план, а о насиљу није обавештен центар 
за социјални рад. Ни центар, који је знао да је син насилан према мајци, није применио свој протокол, није 
о томе обавестио полицију, а жртву само усмено обавестио о правима и процедури могућег доказивања 
насиља у породици и мерама заштите. Није обављен ни разговор са супругом насилника јер је она то 
одбила у телефонском разговору коме је он присуствовао. Центар није извршио процену случаја, није 
наставио рад са овом породицом, а ни истражио пријављено насиље над мајком, нити чиниоце ризика и 
понашање осталих чланова породице.

Трећи случај који је Омбудсман истраживао се догодио у Чоки када је насилник убио своју бившу супругу 
у породичној кући. Насилник је био познат институцијама јер је издржао казну затвора због насиља у 
породици и обљубе над малолетним лицем, док је убијена имала изречене мере заштите од насиља у 
породици које су у моменту инцидента престале да важе. Брак је разведен 2013. године након чега су 
бивши супружници наставили да живе у породичној кући. У детаљним извештајима полиција и центар 
за социјални рад објашњавају породичне прилике од 2009. године када је започет рад са породицом, те 
да су институције сарађивале и приликом интервенције због насиља које се десило неколико дана пре 
убиства када је жена у физичком нападу бившег супруга  задобила тешке телесне повреде. У овом случају 
се поставља питање да ли су почетне процене полицијских службеника биле тачне и да ли су уочени и 
процењени ризици, као што су претходна историја насиља у породици, постојање судских мера забране, 
присутност деце и процена да ли су она могла бити повређена на шта их обавезује Посебан протоколу 
о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским 
односима. Полицијски службеници треба, пре свега да утврде учиниоца насиља, жртве и сведоке догађаја, 
узму у обзир информације о околностима конкретног догађаја, одреде врсту насиља и начин на који је 
почињено, трајање, континуитет, његово постојање у прошлости и да ли су надлежне институције већ 
поступале и у ком обиму, а посебно морају узимати у обзир изложеност деце насиљу. Нажалост, све 
наведено је изостало. Касније активности у виду обавештавања и сарадње са центром за социјални рад 
су за похвалу, али је реаговање закаснело јер почетна процена није спроведена због чега није уочен 
степен ризика. Центар је спровео активности у складу са Посебним протоколом о поступању центара за 
социјални рад-органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима 
и по пријему обавештења од полиције (два дана након догађаја) реаговао приоритетом хитно и у почетној 
процени се руководио стањем и наводима жртве, али смо уочили да је изостала  процена интензитета 
насиља које трпи малолетно дете. У овом случају активности институција очигледно нису дале резултат. 
Зато се поново намеће закључак да само усаглашено деловање свих институција доприноси заштити и 
изласку из насиља, што се у овом случају није догодило, чему је у великој мери допринела економска 
зависност и нерешено стамбено питање, а претпостављамо и то што судски поступак за поделу имовине 
није окончан.

ЗАКЉУЧАК 
Од оснивања институције Покрајинског омбудсмана, највећи број притужби са елементима насиља у 
породици и у партнерским односима односиле су се на поступање центара за социјални рад и то 65,72% 
док су се остале притужбе односиле на рад полиције, судова, тужилаштава, здравствених установа и 
покрајинских органа. Активности Омбудсмана у раду на појединачним притужбама, кроз мрежу „Живот без 
насиља“, учествовањем у стварању и спровођењу стратешких докумената, као и едукативних и промотивних 
активности допринеле су повећању осетљивости, знања и познавања прописа међу професионалцима, 
али и у самој институцији. Упркос томе, у великом броју случајева долази до повреде права и неправилног 
поступања које је могуће отклонити због чега Омбудсман упућује органима мишљење и препоруку. Највише 
препорука упућено је центрима за социјални рад у којима је указано на начин отклањања пропуста, а 
саставни део тих указивања односи се на положај жртве и њен однос са насилником, на показатеље 
насиља и законске обавезе органа, али и оне које произилазе из Посебног протокола о поступању центара 
за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским 
односима. Имајући у виду да сви сектори (правосуђе, полиција, здравствене установе, центри за социјални 
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рад) имају посебне протоколе о поступању у случајевима насиља у породици и партнерског насиља, 
Омбудсман у комуникацији са сваким појединачним органом указује на њихово постојање и установљене 
обавезе. 

Осим са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова са којим од 
почетка успешно сарађује, успостављена је сарадња и са Покрајинским секретаријатом за здравство, 
социјалну политику и демографију са којим је заједнички  спроведена активност информисања и обучавања 
здравствених радника са територије АП Војводине о примени Посебног протокола Министарства здравља 
кроз кампању о улози здравствених радника у заштити жена од насиља у породици и у партнерским 
односима (новембар 2013, новембар 2014, јануар-март 2015. године). Повода за овакву активност било је 
у притужбама грађанки због пропуста у поступању лекара, али и добрих примера, као што је Дом здравља 
у Панчеву који је препознао Омбудсмана као институцију која може да помогне у решавању проблема 
пацијената и пацијенткиња који су преживели/е насиље, односно да покрене механизам заштите, те 
је обавештавао о ситуацијама на које су лекари и медицинско особље наилазили приликом теренских 
посета пацијентима и потребу реаговања.

Подстрек активностима мреже „Живот без насиља“, односно институцијама на локалном и покрајинском 
нивоу дала је Стратегија за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља 
коју је  Скупштина АП Војводине усвојила 2008. године. Један од резултата спровођења ове стратегије је 
велики број обучених професионалаца и професионалки у свим институцијама. Током четворогодишњих 
активности створена је база обучених професионалаца који су особе за контакт у сваком органу што 
олакшава рад Омбудсмана. Међутим, промене  руководства и организације рада утичу и на промене 
стручних сарадника, што утиче на одрживост система, институционално знање и континуитет, али и на 
став институције према насиљу што упућује на закључак да системски приступ и опредељење према 
нултој толеранцији на насиље у породици нису општеприхваћени. Пошто је Скупштина Војводине на 
самом крају 2014. године усвојила Програм за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским 
односима у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године ваља очекивати наставак развоја оквира 
за сузбијање насиља над женама у породичним и партнерским односима, обезбеђивање одрживости 
досадашњих резултата, односно постизање нулте толеранције на насиље у АП Војводини.

Анализом притужби, поступања самог Покрајинског омбудсмана, али и свих осталих институција долази 
се до закључка да је унапређен ниво знања и разумевања за ситуације насиља у породици и партнерским 
односима што је допринело адекватнијем поступању. Активности у мрежи „Живот без насиља“ допринеле 
су и раду на појединачним предметима. Институције редовно одговарају на питања Омбудсмана и у 
великој мери уважавају његова мишљења и извршавају препоруке. Осим што је допринела препознавању 
Омбудсмана као важног партнера у решавању конкретних случајева и развијању системских решења, 
мрежа је свакако допринела успостављању међусобног поверења институција, али и у односима са 
организацијама цивилног друштва.

Нажалост, још нема правог напретка у обједињеном приступу сваком појединачном случају, а женама које 
су претрпеле насиље још се не верује у довољној мери и не дају све неопходне информације за заштиту 
и излазак из насилне везе. Томе у великој мери доприносе стереотипни ставови професионалаца о улози 
мајке и оца, али и о положају жене и мушкарца у породици, неразумевање феномена насиља у породици 
и партнерским односима, неповерење према женама које су преживеле насиље, умањивање озбиљности 
преживљеног насиља и оправдавање поступака насилника, односно пребацивање одговорности за 
насиље на жртву. 

Из свега наведеног можемо закључити да приступ који је до сада примењиван и активности које су 
реализоване дају резултате. Развијање покрајинске мреже и подстицање локалних тимова за борбу 
против насиља у породици доприноси развијању активне сарадње локалних органа, њиховом оснаживању, 
правовременом и адекватном реаговању и са заједничким циљем елиминације насиља и подршци 
жртвама. У том духу потребно је развијати и јачати свакодневну сарадњу свих институција и сваком 
случају посветити довољно пажње како не би дошло до непоправљивих последица.
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Прикупљање података о пракси институција
Светлана Нешић Бајго

УВОД
Прикупљање и анализа података о пракси институција у борби против насиља у породици је једна од 
активности коју је Покрајински омбудсман почео 2006. године пошто је  претходне године успостављена 
мрежа „Живот без насиља“ и наставио да је реализује девет година за редом.

Упитници које за потребе овог истраживања институције попуњавају сваке године, мењају се по потреби, 
а сходно променама које прате законодавне измене (нпр. усвајање Општег и посебних протокола за 
поступање институција у случајевима насиља у породици) и актуелним дешавањима и активностима 
релевантних органа (нпр. пројекат Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност 
полова), тела и организација цивилног друштва.

Један од проблема у прикупљaњу пoдaтaкa и њихoвoг тумaчeњa јесте тај што институције нeрeдoвнo 
дoстaвљaју трaжeне податке, али пре свега, нeсистeмaтична и неуједначена евиденција података. Ово 
је околност која отежава oдгoвaрajуће праћење ситуације у области породичног насиља. Ипак, у свим 
досадашњим истраживањима уочен је одређени смер кретања, па тако истичемо да из године у годину 
расте број пријављених случајева насиља у породици, док истовремено институције настављају да 
примењују махом блаже мере и казне за починиоце породичног насиља. Указујемо и на то да су жене 
старости 30 до 39 година редовно највећа група међу жртвама породичног насиља, а да су починиоци 
насиља мушкарци и то супрузи и бивши супрузи жртава. Забрињава податак да од 2013. године расте 
број деце жртава насиља у породици, што се уочава у подацима које достављају центри за социјални рад, 
али и остале институције, због чега ће убудуће више пажње бити усмерено на прикупљање информација 
и анализи ове појаве.

Тврдње институција да је њихова међусобна сарадња из године у годину све боља охрабрују. Ипак, 
пракса и резултати истраживања указују на то да је сарадња институција и њихово усклађено деловање 
у поступању у случајевима насиља у породици још слаба тачка у пружању одговарајуће заштите жртава 
породичног насиља. 

Према подацима које је Покрајински омбудсман прикупио 2009. године, 17 центара за социјални рад 
изјавило је да има мобилни тим за поступање у случајевима породичног насиља, а 2014. године овај 
податак је потврдило 12 центара за социјални рад (треба имати у виду да нису сви центри одговорили на 
упитник оба пута, па осим чињенице да мобилни тимови не функционишу и не постоје у свим јединицама 
локалне самоуправе, није оправдано изводити друге закључке). Мобилни тимови су у почетку били 
организовани као пројекти у већини јединица локалне самоуправе по узору на праксу успостављену у 
Сомбору, да би касније прерасли у стандардну услугу центара за социјални рад (у Зрењанину, Суботици, 
Новом Кнежевцу, Бачу, Апатину и Сенти мобилни тимови  су од почетка њиховог деловања стандардна 
услуга центара). Тимови који су данас активни, функционишу као стандардна услуга, односно редовна 
активност институција, а чланови и чланице тимова су особе запослене углавном у центрима за социјални 
рад и полицији.

Значајно је поменути то да од 2010. године надлежна министарстава усвајају посебне протоколе за заштиту 
и поступање са женама које су изложене насиљу, а  Oпшти прoтoкoл усвojeн je нa сeдници Влaдe Србиje 
24. нoвeмбрa 2011. гoдинe. Општи протокол донет је са циљем дa се обезбеди дa свaкa устaнoвa мoжe 
у склaду сa свojим зaкoнским oвлaшћeњимa и oбaвeзaмa да пoступa дeлoтвoрнo и цeлoвитo и кaкo би 
жртвама породичног насиља била осигурана дугoрoчна зaштита, а починиоци насиља били адекватно 
санкционисани*. На основу резултата истраживања Покрајинског заштитника грађана може се закључити 
да су протоколи допринели побољшању рада институција, највише у погледу њихове међусобне сарадње, 
али и да се они још не примењују у потпуности и у сваком случају. 

* http://sigurnakuca.net/upload/documents/LjubicastiTekst.pdf (стр. 6)
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ИЗВЕШТАЈИ ИНСТИТУЦИЈА О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ 

ПОЛИЦИЈА

Новина у организацији и поступању полиције у случајевима насиља у породици јесте увођење координатора 
који контролишу рад полицијских службеника у овој области. Полицијске управе Суботица, Кикинда и 
Зрењанин имају по два оваква координатора. 

Полицијске управе у седам округа у АП Војводини у 2014. години забележиле су 7098 захтева за пружање 
полицијске интервенције ради заштите од насиља у породици (претходне године број оваквих захтева 
износио је 4114, али су недостајали подаци управа у Новом Саду, Суботици и Кикинди). Ранијих година 
укупан број захтева, према подацима које су полицијске управе достављале, кретао се између 4000 и 5000 
(у седам полицијских управа број захтева за полицијском интервенцијом 2008. године износио је 4769, 
следеће, 2009. године - 4822, а 2010. године 4315).

У 2014. години полицијски службеници су интервенисали у 7036 случајева, а чак 84 одсто свих примењених 
полицијских овлашћења чине упозорења (што је оквирно био проценат и ранијих година).

Покрајински омбудсман свих ових 
година указује на то да чињеница 
да су упозорења у толикој мери 
заступљена у пракси полиције 
може имати озбиљне и опасне 
последице и допринети наставку 
и понављању насиља у породици. 
Пошто је за породично насиље 
карактеристично понављање и 
појачавање насиља, сматрамо 
да би строже мере и казне у нај-
ранијим фазама насиља, односно 
већ при првом интервенисању 
полиције дале боље резултате 
и смањиле могућност повећања 
учесталости и суровости насиља.

Полицијска управа Нови Сад 
није интервенисала у 33 случаја, 
али нису наведени разлози због 
чега. Нису интервенисале у свим 
случајевима ни Полицијске управе Сремска Митровица (у 28 случајева – процењено је да нема елемената 
кривичног дела насиље у породици нити прекршаја са елементима насиља у породици) и Сомбор (у 
једном случају - процењено је да је било лажно пријављивање од стране трећег лица).

Полиција је 2014. године поднела 1043 прекршајне пријаве (90 одсто су пријаве због кршења реда и мира) 
и 1352 кривичне пријаве. Од укупног броја кривичних пријава, 80 одсто односи се на случајеве у којима 
је жена жртва насиља. На основу расположивих података, уочавамо да је полиција од 2006. до 2008. 
године повећавала број поднетих кривичних и прекршајних пријава. Међутим, од 2009. године наставља 
се тенденција повећања броја кривичних пријава, али се запажа да опада број прекршајних пријава које 
је поднела полиција. Претпостављамо да су измене и допуне Кривичног законика 2009. године (посебно 
члан 25. којим се мења дефиниција породице) и обука у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата 
за рад, запошљавање и равноправност полова допринеле томе да полиција у већој мери подноси 
кривичне пријаве за случајеве насиља у породици. Наиме, због проширења дефиниције породице могуће 
је подносити кривичне пријаве за насиље у породици и против оних лица која до ових измена нису била 
обухваћена овом дефиницијом.*

* Насиље над женама у породици – Резултати истраживања праксе институција у 2010. години (http://goo.gl/p4ImUA)

Предузете мере полиције
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Према подацима свих полицијских управа у Војводини у 2014. години евидентирано је 1736 жена и 406 
мушкараца жртава насиља. Када је реч о броју жртава и починилаца насиља ситуација је слична оној 
у претходним годинама - број жена жртава је три до четири пута већи од броја жртава мушког пола, а 
починиоци породичног насиља у 92 одсто случајева су мушкарци најчешће у статусу супруга, бившег 
супруга и ванбрачног партнера/бившег ванбрачног партнера.

Ни у погледу расподеле полова међу жртвама различитог статуса у породици ситуација није битно 
другачија. Међу жртвама су у највећем броју супруге и ванбрачне партнерке, а мушкарци који су жртве 
породичног насиља најчешће су очеви или синови починилаца.

Старосна и полна структура жртава насиља

Број и статус жртава насиља
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ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

Свих 12 прекршајних судова са територије АП Војводине је 2014. године одговорило на упитник, а 
забележили су 823 захтева за покретање прекршајног поступка (захтеве је подносила полиција, осим у 
три случаја када је то учинило Основно јавно тужилаштво у Зрењанину).

Покренуто је 812 прекршајних поступака (99 одсто у односу на укупан број захтева за покретање прекршајног 
поступка, нешто више него претходних година). На пример, 2008. године овај проценат износио је 93 
одсто, а 2010. године био је 90 одсто.

Ових 12 судова изрекли су 755 пресуда. Од укупног броја пресуда, 72 одсто чине осуђујуће пресуде (2008. 
године евидентирано је 78 одсто осуђујућих пресуда, а 2010. године чак 86 одсто). Пошто се број судова 
за прекршаје који су достављали податке Покрајинском омбудсману разликује из године у годину, није 
целисходно да се на основу непотпуних података изводе поређења и закључци.

Прекршајни судови готово по правилу изричу новчане казне -  95 одсто свих казни.

Структура пресуда

Структура изречених казни
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Као и претходних година, највише жртава породичног насиља су супруге и ванбрачне партнерке.

Прекршајни судови наводе да пресуде достављају полицији, а само неки и центрима за социјални рад*, те 
се у овом погледу ситуација није изменила у односу на претходне године.

ТУЖИЛАШТВА

Према подацима које је доставило шест (од четрнаест) тужилаштава на територији АП Војводине, 2014. 
године евидентирано је 1238 кривичних пријава, а покренуто 738 поступака. У поређењу са подацима 
из претходних година, уочава се да расте број кривичних пријава, али док су подаци закључно са 2010. 
годином указивали на тенденцију повећања броја покренутих кривичних поступака, у 2011. и 2104. години 
забележено је смањење броја покренутих кривичних поступака у односу на број евидентираних кривичних 
пријава**.

2010 2011 2012 2013 2014

Број кривичних пријава 926 1041 1143 1053 1238

Број покренутих 
кривичних поступака 913 690 868 851 738

Проценат покренутих 
кривичних поступака 
у односу на број 
кривичних пријава

98,6% 66,3% 75,9% 80,8% 59,6%

* Прекршајни судови у Бечеју, Зрењанину и Кикинди
** Треба имати у виду да од почетка прикупљања података о насиљу у породици, а посебно у периоду реформи правосудног система, 
нису све институције правосудног система достављале податке. Ова чињеница отежава праћење праксе ових институција када је о 
насиљу у породици реч, као и извођење закључака о постојању одређених промена у њиховом раду и разлозима могућих одступања.

Статус жртава насиља
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Покрајински омбудсман је 2010. године извештавао о томе да се, у односу на 2007. и 2008. годину, скоро 
удвостручио број кривичних пријава које су поднеле жртве породичног насиља.* Покрајински омбудсман 
је оценио овај податак значајним и уз претпоставку да наговештава да су грађани и грађанке осетљивији 
да препознају и охрабрени да пријаве насиље, закључио да ће праћење праксе институција допринети 
стварању јасније слике о томе да ли се враћа њихово поверење у институције. Четири године касније број 
кривичних пријава које су поднеле жртве насиља у породици се смањио (177 пријава, односно 14% укупног 
броја кривичних пријава), а истовремено је повећан број пријава које је поднела полиција (83% укупног 
броја кривичних пријава). Само један одсто захтева тужилаштвима за покретање кривичних поступака 
поднели су органи старатељства.

Једино је Основно тужилаштво у Зрењанину 2014. године покретало поступке због кршења мера заштите 
и то у шест случајева, док су 2010. године то чинила и друга тужилаштва када је покренуто 18 поступака. 

Према подацима тужилаштава, у 2014. години изречена је 371 пресуда у вези са насиљем у породици, 
88 одсто су биле осуђујуће пресуде (2010. године било је 91 одсто осуђујућих у односу на укупан број 
пресуда), а у 80 одсто пресуда изречене су условне осуде (2010. године забележено је 74 одсто условних 
у односу на укупан број осуда, а казне затвора износиле су 22 одсто свих изречених казни).

СУДОВИ - кривични поступак

Податке о кривичним поступцима доставило је осам (од петнаест) основних судова на територији АП 
Војводине. Ових осам судова евидентирали су 257 оптужница (податке је 2013. године доставило само 
четири суда, када је забележено 295 оптужница и оптужних предлога, што је у односу на 2010. годину за 
184 оптужнице/оптужна предлога мање). Дакле, из године у годину, од 2007. до 2014. године бележи се све 
мањи број оптужница и оптужних предлога у случајевима кривичног дела насиље у породици.

Међутим, када је реч о пресудама, ситуација се није значајније мењала, тако да осуђујуће чине 86 одсто 
укупног броја пресуда. Најчешће су изрицане условне казне. Међутим, промене су уочљиве у изрицању 
казни затвора. Готово трећина (29%) од укупног броја изречених су казне затвора (у 2008. их је било 11%, а 
у 2010. години 20%), углавном у трајању од три до седам месеци. Пошто се подаци судова и тужилаштава 
готово у потпуности подударају, могло би да се закључи да институције с више пажње и адекватније 
приступају евидентирању случајева породичног насиља.

* У 2007.  години жртве су поднеле 158, а у 2008. години 195 кривичних пријава, док је 2010. године било 303 (33% укупног броја 
кривичних пријава)

Структура пресуда према подацима тужилаштава
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У 2014. години 40 пута је изречена мера лечења од алкохолизма, што је 60 одсто свих изречених мера 
безбедности. Осим Основног суда у Новом Саду који у свим случајевима пресуде јавно објављује, остали 
судови нису доставиле овај податак.

Судови наводе да од запримања кривичне пријаве до првог рочишта прође највише три месеца, док судски 
поступци трају између шест дана и две године. 

Жртве породичног насиља у највећем броју су супруге и ванбрачне партнерке, што показују и подаци 
полиције и тужилаштава, односно ранија истраживања.

ОСНОВНИ СУДОВИ – грађанскоправни поступак

Структура пресуда

Статус жртава насиља
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У парничном поступку евидентирано је 287 поднетих тужби у вези с насиљем у породици, од којих је 13 
одбијено, 3 одбачено и чак 68 повучено. Број повучених тужби расте из године у годину, али расте и број 
поднетих тужби. Од укупног броја поднетих тужби, око 20 одсто тужби буде повучено. Тужбе су у 90 одсто 
случајева поднеле жртве, органи старатељства у осам, а тужилаштва у мање од два одсто случајева.

Изречено је 156 мера заштите, од којих 39 одсто чини забрана даљег узнемиравања члана породице, 
28 одсто су мере забране приближавања на одређеној удаљености, а 25 одсто мере забране приступа 
у простор око места становања или места рада члана породице. Није издат ниједан налог за усељење, 
а за исељење је издато само 13 налога. Ови подаци не разликују се значајно у односу на податке из 
претходних година.

Међу жртвама породичног насиља према подацима судова у предметима грађанскоправног поступка 
убедљиво је највише жена које су супруге починилаца насиља.

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Новина у односу на претходне године јесте да је већину случајева насиља центрима пријављивала 
полиција (590 пријава), а не жртве (433 пријаве). Истовремено, 2014. године центри за социјални рад 
пријавили су полицији 987 случајева насиља у породици.

Према подацима 32 од 45 центара за социјални рад, забележено је 1472 обраћања због насиља у 
породици, док је поновљено насиље евидентирано у 53 случаја. 

Трећину укупног броја жртава чине супруге и бивше супруге и тај податак се не разликује значајније у 
односу на податке из ранијих година. У последње две године, међутим, уочен је пораст броја жртава 
међу децом. Значајно је поменути то да трећину укупног броја жртава чине малолетна лица. Ванбрачни 
партнер/партнерка или бивши ванбрачни партнер/партнерка чине 15 одсто укупног броја жртава.

Статус жртава насиља
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Ранијих година су међу жртвама породичног насиља преовлађивале оне старости од 30 до 39 година. Број 
жртава наведене старосне доби није се значајно мењао из године у годину, али је 2013. године забележен 
пораст жртава међу децом узраста од 7 до 14 година (20% укупног броја жртава). Подаци из 2014. године 
говоре да 17 одсто укупног броја жртава чине особе од 30 до 39 година, 16 одсто од 40 до 49 година, а 15 
одсто деца узраста од 7 до 14 година. Малолетна лица чине 31 одсто укупног броја жртава породичног 
насиља. Децу има 72 одсто жртава, а половина од укупног броја жртава има више деце. Индикативно је 
то да су жене спрам мушкараца у значајно већем проценту жртве породичног насиља у свим старосним 
групама, те да једино међу малолетним лицима нема значајне разлике у броју жртава девојчица и дечака.

Статус жртава насиља

Старосна структура жртава насиља
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Када је реч о образовном статусу жртава, подаци за 2014. се подударају са онима из претходних година, а 
међу њима највише је особа средњег и основног образовања. Такође, 60 одсто жртава је незапослено, а 
56 одсто жртава је из градских средина. 

У 797 случаја затражена је психолошка помоћ, правна помоћ у 408 случаја, а смештај у 168 случајева. 
Центри су навели да су полицији пријавили 987, али не и због чега нису пријавили све случајеве, тачније 
чак 397 случајева. Најчешће пружане услуге су саветодавни рад (994), дијагностика (850) и излазак на 
терен (759). Од укупног броја оних који су се центрима за социјални рад обратили због насиља у породици, 
безмало трећина (31%) није користила њихове услуге, тако да се у односу на 2010. годину када је тај 
проценат био 14, удвостручио број жртава које нису користиле услуге органа старатељства. 

На основу Породичног закона  процесуирано је 295, у кривичном 213, а 70 случајева у прекршајном 
поступку, што се подудара са подацима из претходних година.

Вређање, дрско, безобзирно и злонамерно понашање у 2014. години евидентирано је у 1035 случаја 
породичног насиља, физичко насиље забележено је у 862, претње убиством или наношењем телесних 
повреда у 327, сексуално насиље у 23, а ограничавање слободе кретања и комуницирања са трећим 
лицима у 45 случаја.

ДОМОВИ ЗДРАВЉА

У 33 дома здравља (доставили одговоре на упитник) евидентирано је 406 случајева породичног насиља 
над женама, а пацијенткиње су саме пријавиле насиље у 96 одсто од наведеног броја. 

Жене у старосној доби између 30 и 50 године чине 55 одсто укупног броја жртава, а више од две трећине 
њих имају децу. Починиоци су у највећем броју мужеви.

Старосна и полна структура жртава насиља
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Физичко насиље се догодило у 394 случајева, а телесне  повреде су евидентиране у 330 случајева. 

Међу жртвама било је девет трудница и 79 жена са хроничним болестима. Процена ризика урађена је у 
218 случајева, а у 119 од укупног броја случајева током времена се, према процени лекара, повећавала 
учесталост и озбиљност насиља које су претрпеле. 

У обрасцима за евидентирање насиља који су предвиђени Посебним протоколом Министарства здравља 
за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу су забележена 22 случаја претње или 
употребе оружја. 

Само су домови здравља у Ади и Алибунару навели да не обавештавају полицију о сваком случају 
евидентираног породичног/партнерског насиља (Ириг и Србобран нису одговорили на питање). Домови 
здравља у општинама: Ада, Алибунар, Бачка Паланка, Бечеј, Врбас и Жабаљ изјаснили су се да не 
обавештавају центар за социјални рад о сваком случају евидентираног насиља (Мали Иђош, Ириг и Тител 
нису одговорили на питање).

МОБИЛНИ ТИМОВИ

Пре пет година мобилни тим за поступање у случајевима породичног насиља постојао је у 17 локалних 
самоуправа на територији АП Војводине, а 2014. године овај податак је потврдило 12 центара за социјални 
рад, тако да се може закључити да је дошло до смањења ове врсте активности институција на локалном 
нивоу, упркос томе што је њихово формирање подстицано непрекидно.  Још 2005. године, када је основана 
Мрежа «Живот без насиља», Покрајински омбудсман указивао је на неопходност умрежавања институција, 
размене информација и заједничког деловања ради обезбеђивања највишег степена заштите од насиља 
у породици. Ипак деценију касније смањен је број локалних самоуправа у којима је сарадња институција 
формализована, па се може закључити да оне сарађују, али недовољно и нередовно. Њихово поступање 
је још неусклађено што је један од највећих недостатака у приступу и решавању проблема насиља у 
породици. Прави разлози за такву праксу која одудара и од принципа у протоколима о поступању се 
не знају. Покрајински заштитник грађана - омбудсман подстиче умрежавање и разговоре о међусобној 
сарадњи институција у борби против насиља у породици. На тај начин подстиче повезивање, што је 
чинио и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова кроз потписивање 
протокола о сарадњи на локалном нивоу током спровођења Стратегије зa зaштиту oд нaсиљa у пoрoдици 
и других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa у AП Вojвoдини зa пeриoд oд 2008. дo 2012. гoдинe.

Старосна структура жртава насиља
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Према подацима истраживања о раду мобилних тимова из 2009. године, 17 центара за социјални рад 
изјавило је да постоји мобилни тим или да центар пружа сличне услуге: Апатин, Бач, Бачки Петровац, 
Бела Црква, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сента, Сомбор, 
Србобран, Стара Пазова, Суботица, Тител, Шид. На основу података  које су доставила 32 центра 
за социјални рад у вези са праксом институција у решавању проблема насиља у породици рад у 2014. 
години, мобилни тимови су активни у следећим јединицама локалне самоуправе: Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Бела Црква, Бечеј, Врбас, Житиште, Мали Иђош, Нови Сад, Стара Пазова, Сремска 
Митровица и Суботица*, док је у Алибунару мобилни тим требало да почне да ради у фебруару 2015. 
године. У Бачкој Паланци и Суботици мобилни тим чине полиција и центар за социјални рад, у Бачком 
Петровцу, Бечеју, Малом Иђошу и Сремској Митровици у тимовима су поред полиције и центра још и 
домови здравља, а у тимовима осталих јединица локалне самоуправе налазе се и тужилаштва, а понегде 
организације цивилног друштва (Мали Иђош, Нови Сад, Пландиште). Сви наведени тимови функционишу 
као стандардна услуга, односно редовна активност институција, а чланови и чланице тимова су особе 
запослене у институцијама које чине тим.

Средства за рад мобилних тимова обезбеђују следеће јединице локалне самоуправе: Алибунар, Бачки 
Петровац, Мали Иђош, Нови Сад, Пландиште и Житиште**. Сви мобилни тимови излазе на терен по пријави 
полиције, а већина и по пријави других институција и на позив грађана/грађанки. Центар за социјални рад 
у Бачу наводи да нису утврђене процедуре за поступања свих институција које чине мобилни тим, док 
остали центри извештавају о томе да су овакве процедуре утврђене.

Састанци мобилних тимова углавном се одржавају по потреби, осим у Новом Саду и Алибунару где се 
одржавају редовно на месечном нивоу и у Бечеју одакле наводе да састанци нису предвиђени као редовна 
активност тима.

ЗАКЉУЧАК

Резултати истраживања о поступању институција у случајевима насиља над женама у породици говоре 
о томе да је настављен тренд повећања регистрованих случајева насиља у породици. Покрајински 
омбудсман је 2009. године објавио публикацију Живот без насиља*** у којој је приказана упоредна анализа 
података прикупљених од институција у вези са овом темом, изведени су закључци на основу дотадашњих 
истраживања и упућене су препоруке надлежним органима и институцијама. Закључци који су тада 
презентовани у публикацији и данас, након пет година, могу да се одрже скоро у потпуности, као и већи 
део тадашњих препорука.

Према подацима Покрајинског омбудсмана, последњих година од свих институција полиција бележи 
највећу промену у броју евидентираних случајева насиља у породици (готово да је удвостручен број 
пријава), а помаци у раду полиције уочавају се у организацији рада овог органа, будући да је половина 
полицијских управа увела  координатора који контролише поступање полицијских службеника у 
случајевима породичног насиља. Уочено је и то да полиција чешће него ранијих година подноси кривичне 
пријаве у случајевима насиља у породици, док је до 2009. године чешће подносила прекршајне него 
кривичне пријаве. Уз то, полиција чешће пријављује случајеве насиља у породици центрима за социјални 
рад. Истовремено, остали подаци указују на то да битнијих промена у поступању полиције, али и других 
институција нема. И даље се најчешће примењују најблажа овлашћења (мера упозорења код полиције), 
изричу се најблаже прописане казне починиоцима, поступци трају дуго, жртве не добијају одговарајућу 
подршку, а координација и сарадња институција је још далеко од потребне.  

* Општине Апатин, Бач и Чока такође наводе да имају мобилни тим, међутим, наводе да је само центар за социјални рад део тима, 
па претпостављамо да је реч о тимовима центара за социјални рад, а не тимовима институција.
** Општине Апатин и Бач наводе такође да јединица локалне самоуправе обезбеђује средстава за рад тимова, али није јасно да ли 
је реч о тимовима центара или о тимовима институција.
*** Нешић, С.: Прикупљање података о пракси институција у: ЖИВОТ без насиља – мрежа институција у АП Војводини (Тодоров, 
Д. (Ур)), Покрајински омбудсман, Нови Сад, 2009.
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Један од података који посебно забрињава јесте то да се грађанскоправни поступци покрећу искључиво на 
иницијативу особа које су претрпеле насиље (90 одсто укупног броја поступака), да су органи старатељства 
подносили тужбе у грађанскоправним поступцима само у осам одсто случајева, а тужилаштва у мање од 
два одсто случајева. Овај податак је непосредна потврда тога да институције међусобно не сарађују у 
пружању заштите жртвама породичног насиља и да су, барем када је реч о потреби за мерама заштите од 
насиља у породици, жртве углавном препуштене саме себи. Сходно томе, не изненађује податак да око 20 
одсто тужби у парничним поступцима буде повучено због чега се намеће се закључак да жртве одустају од 
поступака управо због тога што им нико не пружа одговарајућу подршку*. Поступци због кршења изречених 
мера заштите од насиља у породици се, према досадашњим подацима, ретко покрећу, а у 2014. години, 
осим Основног тужилаштва у Зрењанину које је покренуло шест оваквих поступака, ови поступци нису 
вођени. Подсећамо да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман у претходним извештајима указивао 
на важност и значај праћења извршавања мера заштите од насиља у породици, али чини се да међусобна 
сарадња институција у том смислу још није заживела и у пракси није уочено да институције препознају 
своју улогу у парничним поступцима**.

Осим тога што центри за социјални изузетно ретко покрећу судске поступке ради заштите од породичног 
насиља, они уопште не предлажу покретање кривичних поступака. Мада истраживањем није испитивано 
да ли су и са којим институцијама центри за социјални рад склопили споразуме о међусобној сарадњи 
у складу с чланом 58 Закона о социјалној заштити, као и Посебним протоколом о поступању центара за 
социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, 
Омбудсман је уочио у поступцима по притужбама грађана да се ова одредба у пракси примењује и у 
појединим случајевима упутио је препоруке центрима за социјални рад да иницирају потписивање овог 
споразума и успоставе одговарајућу узајамну сарадњу.***

Када је реч о феномену насиља у породици, подаци недвосмислено потврђују да је реч о родно заснованом 
насиљу. Особе женског пола чине од 80 до 90 одсто (зависно од података различитих институција) 
укупног броја жртава породичног насиља, а починиоци су у исто толико случајева мушкарци и то брачни 
или ванбрачни партнери/бивши партнери жртава. Најугроженије су жене између 30 и 50 година и деца 
до 14 година без обзира на пол (малолетна лица чине 31% укупног броја жртава породичног насиља). 
Наиме, број жртава одређеног узраста је сразмерано груписан, те је укупан број жртава у свакој старосној 
категорији приближно исти, али је родна димензија најизраженија када је реч о жртвама између 18 и 50 
година. То су претежно жене основног и средњег образовања, незапослене и домаћице. Будући да децу 
има 72 одсто жртава, а да половина од укупног броја жртава има више деце, број деце жртава насиља 
(непосредних или посредних) је много већи од оног приказаног у евиденцијама институција што је веома 
алармантан податак који захтева од институција хитно и доследно поступање ради заштите деце од 
насиља у породици, а у складу с усвојеним протоколима****.

Протоколи о поступању у случајевима насиља у породици (општи и посебни) иако усвојени, што је 
била и препорука Покрајинског омбудсмана након истраживања 2009. године, тумаче се субјективно, а 
примењују се спорадично, од случаја до случаја, због чега се сврха њиховог доношења не испуњава. 

* Заштитник грађана Републике Србије, у Извештају о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, указује на 
то да органи старатељства и јавни тужиоци недовољно користе своје овлашћење да покрену парничне поступке ради одређивања 
мера заштите од насиља у породици. Жртва насиља препуштена је себи и од њених способности и околности случаја у највећој 
мери зависи да ли ће успети да покрене, води и оконча формалан и сложен судски поступак (http://www.ombudsman.rs/index.php/
lang-sr_YU/izvestaji/posebnii-izvestaji/3710-2015-02-24-13-35-38).
** Поједине правноснажне и извршне судске одлуке, нарочито оне у породичноправним стварима, не само да остају неизвршене 
већ се - управо због неизвршавања и немогућности система власти да спречи злоупотребу система од стране извршног 
дужника - временом замењују новим одлукама, блажим или чак  у корист извршног дужника. (Посебан извештај о примени Општег 
и посебних протокола за заштиту жена од насиља, преузето 29.05.2015. године са: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/
izvestaji/posebnii-izvestaji/3710-2015-02-24-13-35-38).
*** Према Посебном протоколу о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и 
женама у партнерским односима центри су били обавезни да у року од једне године од његовог усвајања, дакле до марта 2014. 
године приступе потписивању ових споразума.
**** „Заштитник грађана је више пута указао да само излагање детета породичном насиљу чини дете жртвом злостављања 
и занемаривања. Непризнавањем статуса жртве насиља, органи и установе пропуштају да детету, које трпи тешке и често 
непоправљиве последице по своју добробит и развој, обезбеде хитну заштиту и примене све расположиве мере ради дететовог 
опоравка од претрпљеног насиља и ради рехабилитације и  реинтеграције” (Посебан извештај о примени Општег и посебних 
протокола за заштиту жена од насиља, преузето 29.05.2015. године са: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izvestaji/
posebnii-izvestaji/3710-2015-02-24-13-35-38).
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Протоколи чине јасним свакој појединачној институцији кораке које треба да предузима у складу са 
надлежностима у сваком случају пријаве насиља у породици, као и да дефинишу међусобну сарадњу 
и улогу различитих институција у поступку заштите од породичног насиља. Нажалост, три, односно 
четири године након доношења протокола и девет година након оснивања Мреже „Живот без насиља“ 
коју је Покрајински омбудсман покренуо управо ради постизања усаглашене акције институција, њихове 
узајамности у решавању проблема насиља у породици, сарадња међу институцијама и даље се чини као 
један од највећих проблема. Још једанпут напомињемо да је пре пет година мобилни тим за поступање 
у случајевима породичног насиља постојао у 17 локалних самоуправа на територији АП Војводине, а 
2014. године овај податак је потврдило 13 центара за социјални рад. Сви проблеми у вези са сарадњом 
институција на које је Покрајински омбудсман указивао у извештају 2009. године, присутни су и данас:

 z Координација у сарадњи институција је слаба и повремена, а састанци су ретки или их уопште нема;

 z  Комуникација међу институцијама је често једносмерна (од полиције и центара за социјлни рад 
према судовима, али не и обратно) преспора, без или уз кашњење повратних информација;

 z  Присутна је недовољна сагласност у приступу решавању проблема и неуједначени критеријуми за 
њихово решавање и различито тумачење законских одредби;

 z  Не постоји јединствена база података нити уједначене, континуиране и систематичне евиденције 
породичног насиља;

 z  Институције су недовољно информисане, а запослени недовољно обучени о проблему насиља у 
породици.

 z  Институције надлежне за решавање проблема насиља у породици нису приступачне за особе са 
инвалидитетом и не воде наменски евиденције о особама са инвалидитетом - жртвама и починиоцима 
насиља.

Имајући у виду резултате овог и свих претходних истраживања, као и раније упућене препоруке 
Покрајинског омбудсмана надлежним органима и институцијама*, Покрајински заштитник грађана и овога 
пута препоручује следеће:

 z Дефинисати родно утемељено насиље у закону ради ефикасније заштите жена-жртава; 

 z  Пооштрити казнену политику према извршиоцима насиља у породици у смислу изрицања строжих 
казни у пракси судова, али и краћег трајања поступака;

 z  Формирати локалне тимове посебно обучених стручњака/киња из свих релевантних институција и 
невладиних организација који се баве заштитом од насиља у породици;

 z  Доследно, у целости и у сваком појединачном случају примењивати протоколе о поступању у 
случајевима насиља у породици ради систематског, усклађеног и благовременог деловања у 
заштити жртава од породичног насиља;

 z  Обезбедити јединствени систем евиденција породичног насиља и његово континуирано праћење, 
као и редовно извештавање јавности о пракси институција у заштити од насиља у породици и стању 
проблема (увести као законску обавезу);

 z  Доследно се придржавати начела најбољег интереса детета и у свим случајевима у којима су деца 
непосредне и посредне жртве породичног насиља примењивати хитне и најадекватније могуће мере 
ради њихове заштите;

* Ради стицања увида у то колико се ситуација у погледу решавања проблема насиља у породици променила од извештавања 
Покрајинског омбудсмана 2009. године, упућујемо на препоруке које је овај орган у наведеном извештају упутио надлежнима. http://
www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj.html
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IV ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

 z  Путем организованих стручних едукација повећати ниво информисаности, знања и компетенција 
професионалаца у области насиља у породици, с посебним нагласком на информисање и едукацију 
о специфичностима рањивих група (Роми, особе са инвалидитетом, особе различите сексуалне 
оријентације...) у контексту овог проблема;

 z  Подстицати истраживачки рад кад је реч о породичном и родно заснованом насиљу;

 z  Обезбедити сваку врсту подршке жртвама породичног насиља, од психо-социјалне, преко правне, 
до материјалне (оснивање сигурних кућа, фондова);

 z  Појачати и побољшати рад на превенцији породичног насиља путем континуираног информисања 
јавности о проблему насиља и бесплатних едукација (у образовним институцијама на свим нивоима, 
организацијама, путем јавних предавања, кампања...);

 z  Успоставити сарадњу локалних тимова са локалним медијима и на тај начин редовно информисати 
јавност о распрострањености и тежини проблема породичног насиља и деловању институција на 
заштити од насиља;

 z  Едуковати новинаре/новинарке и успоставити стандарде у извештавању о насиљу у породици;

 z  Спроводити бесплатне програме образовања и преквалификације за жене жртве насиља ради 
осигурања њихове економске независности.
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Усклађене активности заједнице у 
заштити од насиља у породици

Даница Тодоров
Заменица  за равноправност полова

Покрајински омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“ од самог њеног  успостављања, 
заговара усклађено деловање институција у заштити жртава породичног насиља – мултисекторски 
приступ по тзв. аустријском моделу. Mрeжa пoвeзуje рaзличитe институциje и oмoгућaвa бoљу сaрaдњу 
и рaзмeну инфoрмaциja, нa oснoву пoтписaнoг мeмoрaндумa. У мрeжи су aктивни и пoкрajински oргaни, 
a Пoкрajински oмбудсмaн нaстojи дa крoз eдукaтивнe aктивнoсти oснaжуje чланице мрeже и oмoгући 
рaзмeну искустaвa и дoбрe прaксe у пoступaњу, штo je дoпринeлo успостављaњу партнерствa, а тoкoм 
прoтeклe дeцeниje пoдстицaнe су институције на локалном нивоу да се повезују и спроводе заједничке 
активности, а  локалне власти дa предузимаjу мера зa превенцију нaсиљa у пoрoдици и у пaртнeрским 
oднoсимa, прe свeгa крoз рaзвиjaњe и финaнсирaњe услугa сoциjaлнe зaштитe кao штo су услугe СOС 
тeлeфoнa и сигурнe кућe. Мултисекторски приступ у рeшaвaњу прoблeмa нaсиљa у пoрoдици и нaсиљу 
прeмa жeнaмa дaнaс je пoстao стaндaрд, а инспирaциja зa усаглашено деловање и сарадњу служби у 
зajeдници дoшлa je из Интeрвeнтнoг прoгрaмa зa нaсиљe у пoрoдици, рaзвиjeнoг у грaду Дулуту, у држaви 
Mинeсoтa (СAД). Прoгрaм je усмерен нa зaустaвљaњe нaсиљa успoстaвљaњeм сигурнoсти жртвe кoja 
пoзивoм пoлициjи, пoкрeћe слoжeн друштвeни систeм интeрвeнциje и прeдстaвљa oдгoвoр нa непотпуно 
дeлoвaњe и нeeфикaсну зaштиту, кoja je пoслeдицa ширoкo рaспрoстрaњeнe тoлeрaнциje прeмa нaсиљу у 
пoрoдици, рaзликa у индивидуaлнoм стaву oсoбa кoje сe бaвe нaсиљeм, кao и oриjeнтaциje нa пoштoвaњe 
пoстojeћих институциoнaлних прoцeдурa, прe нeгo нa принцип дa je сигурнoст жртвe увeк у првoм плaну 
зaштитe. Дулут мoдeл је инспирисao зaхтeв жeнских групa у Aустриjи зa пронaлaжeњe нoвих рeшeњa зa 
зaштиту жeнa и дeцe oд нaсиљa у пoрoдици Дoнoшeњeм Зaкoнa o зaштити oд нaсиљa у пoрoдици 1997. 
гoдинe прoмeњeни су обрасци пoступaњa служби: (a) aкти нaсиљa у пoрoдици пoстaли су друштвeни 
прoблeм, a нe привaтнa или пoрoдичнa ствaр; (б) нaсиљe ниje сaглeдaвaнo кao изoлoвaни инцидeнт него 
кao пojaвa сa дубoкo укoрeњeним узрoцимa, збoг кojих ћe oнo вeрoвaтнo бити пoнoвљено; (ц) мушкo 
нaсиљe прeмa брaчнoj или вaнбрaчнoj пaртнeрки ниje смaтрaнo „прирoдним фeнoмeнoм“ него тeшким 
криминaлитeтoм зa кojи je oдгoвoрaн учинилaц. Нoви oдгoвoр држaвe зaмишљeн je кao пoступaњe кoje 
изрaжaвa бeзуслoвнo нeoдoбрaвaњe нaсилнoг aктa, штo je имплицирaлo прихвaтaњe oдгoвoрнoсти 
служби (пoсeбнo пoлициje и судoвa) зa прeдузимaњe oдгoвaрajућих и срaзмeрних мeрa у циљу зaштитe 
oсoбa кoje дoживљaвajу нaсиљe oд пaртнeрa, кao и других oсoбa кoje су му излoжeнe. Дeфинисaн je 
кoнцeпт пoлициjскe интeрвeнциje зa чиjу су рeaлизaциjу билe нужнe слeдeћe прeтпoстaвкe: (a) прaвo 
припaдникa пoлициje дa дoбиjу jaснe, зaкoнoм прoписaнe инструкциje кoje сe oднoсe нa интeрвeнциjу; (б) 
дa прoђу тeмeљну oбуку, крoз кojу сe првeнствeнo упoзнajу сa фeнoмeнoм нaсиљa у интимнoм пaртнeрскoм 
oднoсу; (ц) дa сe нaкoн пoлициjскe интeрвeнциje укључe другe кoмплeмeнтaрнe службe кaкo пoлициja нe 
би билa oстaвљeнa сaмa сa случajeм. (Нaсиљe прeмa жeнaмa у интимнoм пaртнeрскoм oднoсу: мoдeл 
кooрдинирaнoг oдгoвoрa зajeдницe, Taњa Игњaтoвић, 2011)

ВOJВOЂAНСКИ ПРИМEРИ ДOБРE ПРAКСE У ПOСТУПAЊУ ИНСТИТУЦИJA
У Скупштини АП Војводине 30. новембра 2005. године, у организацији Покрајинског омбудсмана и 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова одржан је једнодневни семинар 
за оснаживање локалних тимова у мрежи «Живот без насиља» када је представљен модел решавања 
проблема насиља у породици Центра за социјални рад у Сомбору. То је био почетак преношења искуства 
на све вojвoђaнске градове и oпштине, пре свега чланице мреже, али и друге локалне самоуправе, тако 
да је сомборски модел пoстao стaндaрд у раду институција. У мeђуврeмeну успoстaвљeнa je нoвa прaксa 
у Зрeњaнину, а  захваљујући умрежености институција прoмoвише сe њeнo успoстaвљaњe у систeму 
зaштитe oд нaсиљу у пoрoдици.

1. „Сoмбoрски мoдeл“ сaрaдњe Цeнтрa зa сoциjaлни рaд и пoлициje у Грaду Сoмбoру прeдстaвљa 
примeр сaрaдњe кoja je зaхтeвaлa знaчajнe прoмeнe у oргaнизaциjи и стaндaрдимa рaдa, пoсeбнo у ЦСР-у, 
a мoгућ je сaмo у случajeвимa кaдa пoстojи дирeктнa зaинтeрeсoвaнoст рукoвoдилaцa oвих институциja 
дa увeду прoмeнe.

V ИСКУСТВА ИНСТИТУЦИЈА У МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“
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Oд 2002. гoдинe, oд кaдa сe oвaj мoдeл сaрaдњe примeњуje у Сoмбoру, брoj случajeвa нaсиљa у пoрoдици 
знaтнo je смaњeн. Зajeдничким aкциjaмa и рaзмeнoм инфoрмaциja измeђу пoлициje и ЦСР дoлaзи сe дo 
инфoрмaциja кo je и кaдa извршиo нaсиљe, a стручњaци Цeнтрa рaдe нa рeшaвaњу прoблeмa кaкo сe тaкaв 
случaj нe би пoнoвиo. Увeдeнo je цeлoднeвнo дeжурствo (24 сaтa), a зaпoслeни у Цeнтру имajу oбaвeзу 
дa дeжурajу кoд кућe и излaзe нa пoзив пoлициje. Toкoм дугoгoдишњeг рaдa пoлициja и цeнтaр рaзвили су 
„oн-линe“ кoмуникaциjу, кao и зajeдничку бaзу пoдaтaкa o случajeвимa нaсиљa у Грaду Сoмбoру.

Нa oснoву примeрa дoбрe прaксe мoдeлa кojи сe примeњуje у Сoмбoру, изрaђeн je мoдeл Прoтoкoлa o 
пoступaњу у свим рeлeвaнтним службaмa, кao и прoтoкoл o сaрaдњи зaснoвaнoj нa jaснo дeфинисaним 
прoцeдурaмa o пoступaњу свих пaртнeрa нa лoкaлнoм нивoу, кojи сe бaвe прoблeмoм нaсиљa у пoрoдици. 
Прoтoкoлoм je прeдлoжeнo дa сe, измeђу oстaлoг, увeду дeжурни мoбилни тимoви, кojи би жртвaмa нaсиљa 
трeбaлo дa буду дoступни 24 чaсa. Moдeл jeднoг тaквoг прoтoкoлa зaвршeн je у jуну 2009. Гoдинe нaкoн 
чeгa je прeдстaвљeн мнoгим вojвoђaнским oпштинaмa. Прeмa Пoдaцимa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 
зa рaд, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, прoтoкoл  je дo 2011. пoтписaн у Сeнти, Нoвoj Црњи, 
Инђиjи, Aпaтину, Oџaцимa, Вршцу, Aлибунaру и Пaнчeву. (Прeузeтo из публикaциje „Бeзбeднoст и рoднa 
рaвнoпрaвнoст нa лoкaлнoм нивoу“ у издaњу Бeoгрaдскoг цeнтрa зa бeзбeднoсну пoлитику, 2012. Гoдинa)

2. Општински јавни тужилац у Зрењанину је у току 2008. године успоставио координацију рада 
између јавног тужилаштва и оних државних органа који су најнепосредније  ангажовани на пружању 
заштите од насиља у породици, пре свега Полиције и Центра за социјални рад.

Наиме, успостављен је један интензивнији и тешњи облик сарадње, која ни раније није изостајала али 
се огледала у контактима по потреби, дакле у појединим случајевима, а сада се сарадња остварује у 
сваком конкретном случају без изузетка и то тако што по примљеној дојави случаја породичног насиља, 
Полиција одмах путем телефона обавештава дежурног заменика Општинског јавног тужиоца и упознаје 
га са околностима предметног догађаја, како би исти по потреби, а у зависности од тежине учињеног 
дела, наложио евентуално задржавање учиниоца кривичног дела и његово привођење истражном судији, 
затим евентуално наложио одвођење жртве на лекарски преглед ради констатовања повреда, да се по 
потреби обавести дежурна екипа Центра за социјални рад у циљу збрињавања жртве, обезбеђивања 
њеног привременог смештаја или новчане помоћи и сл.

Поред полиције, непосредна обавештења јавном тужиоцу пружају и Центар за социјални рад као и 
Општински орган за прекршаје у ситуацијама када им се обрати лице које је потенцијална жртва породичног 
насиља или када у току свога рада дођу до сазнања да се  над неким лицем врши насиље од стране  
члана његове породице. У таквим ситуацијама се, по претходном договору , то лице одмах упућује у 
Тужилаштво, ради давања потребних обавештења Јавном тужиоцу.

Надаље, као најзначајнији вид сарадње, успостављени су редовни седмични састанци у просторијама 
тужилаштва, на којима, поред тужиоца, присуствују органи полиције и представници Центра за социјални 
рад, те судија за прекршаје који поступа у предметима са елементима породичног насиља. Принцип рада 
на састанку је такав да представник полиције презентује присутнима сваки појединачни случај насиља 
који је забележен у претходној седмици и даје на увид сву прикупљену документацију као што су изјаве 
грађана, белешке полицијских службеника, лекарски извештај о повредама, записник о алкотестирању 
и сл., након чега присутни износе своја евентуална претходна сазнања о породичним приликама и 
проблемима у конкретној породици, а до којих су дошли током свога рада, односно да ли су се чланови 
конкретне породице обраћали Центру за социјални рад, Полицији или другом органу због породичног 
насиља и до каквих сазнања се тада дошло, да ли су покретани и вођени прекршајни и други поступци 
против појединих чланова породице због породичног насиља или другог кажњивог понашања и сл.

По излагању конкретног случаја и изношењу евентуалних сазнања, дају се мишљења о мерама које би 
требало предузети и тужилац након извршене процене даје присутном представнику полиције једно од 
три следећа упутства:

 z да се поднесе кривична пријава – уколико се у радњама насилника стичу елементи кривичног дела.
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 z да се поднесе прекршајна пријава - уколико се у радњама насилника стичу елементи прекршаја.

 z да се поднесе прекршајна пријава, а тужиоцу да се достави писмени извештај о догађају, уколико 
се из презентованих чињеница не може оценити да ли се у радњама насилника стичу елементи 
кривичног дела, а како би тужилац предузео додатне провере и прикупио додатна обавештења у 
циљу утврђивања евентуалног постојања елемената кривичног дела.

Поред оваквог непосредног упознавања са текућим догађајима, Полиција о сваком забележеном догађају 
доставља писмени извештај Центру за социјални рад, ради предузимања мера из њихове надлежности.

Успостављање оваквог облика сарадње, имао је за последицу да је у току 2008, године Општинском јавном 
тужиоцу у Зрењанину поднето кривичних пријава против укупно 93 извршиоца кривичног дела насиље у 
породици из чл. 194 КЗ, а што представља увећање од чак 121 , 42% у односу на претходну 2007. годину 
када су кривичне пријаве поднете против 42 учиниоца , док су у 2006. години биле поднете кривичне 
пријаве против укупно 41 учиниоца наведеног кривичног дела. Ово повећање броја поднетих кривичних 
пријава није последица повећаног вршења кривичних дела насиље у породици, већ представља резултат 
интензивнијег и координираног рада државних органа на откривању и процесирању кривичних дела 
насиље у породици. (Из тeкстa „Спрoвoђeњe зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици“ Слoбoдaнa Joсимoвићa у 
публикaциjи „Живoт бeз нaсиљa“ – мрeжa институциja у AП Вojвoдини“ у издaњу Пoкрajинскoг oмбудсмaнa, 
2009. гoдинa).

ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА - Искуства 
у грађанскоправној заштити од 
насиља у породици

Оливера Пејак Прокеш
Судија Апелационог суда у Новом Саду

Једна слика

Шири центар града. Јутро је. Људи журе на посао, у школу. Ту је и мушкарац, млад, крупан, висок, а поред 
њега хода млада жена, ситна, ниска. Жучно се свађају. Он јој виче да престане, а она наставља да му 
нешто пребацује и говори: Е,баш хоћу, баш хоћу! У једном моменту се мушкарац окреће према жени и 
песницом је удара у главу. Она пада на тротоар. Неколицина пролазника згрануто посматра овај призор. 
Нико не прилази. Два мушкарца разговарају о томе да ли да позову полицију. У том тренутку жена се 
подиже, прилази мушкарцу, хвата га под руку и они заједно у тишини одлазе. Пролазници коментаришу 
овај призор, констатују да су немоћни да било шта учине, па настављају свој пут.

Неколико питања: Колико смо пута били сведоци оваквих призора?  Шта смо учинили? Шта смо могли да 
учинимо? Шта могу да учине појединци и/или институције да бисмо достигли „нулти степен“ толеранције 
на насиље?

Примењујући већ скоро 10 година Породични закон РС („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011, 
6/2015), који је први пут на целовит начин регулисао грађанско-правне аспекте правне заштите од 
насиља у породици, покушаћу да кроз поједине одредбе овог закона и неколико примера из судске праксе 
одговорим на ова питања.

Породични закон је прописао обавезу да у поступцима у вези са породичним односима поступају судије 
које су стекле посебна знања из области права детета (чл. 203 ст. 2), а за судије поротнике да се бирају из 
редова стручних лица која имају искуство у раду са децом и младима (чл. 203 ст. 3). Осим тога, Породични 
закон прописује да се у овим поступцима примењују основна начела: хитности поступка (чл. 204), истражно 
начело (чл. 205) и начело искључења јавности (чл. 206).
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Према одредби члана 284 ст. 2 Породичног закона тужбу за одређивање мере заштите од насиља у 
породици, као и за продужење мере заштите од насиља у породици, могу поднети, осим члана породице 
према коме је насиље извршено и његов законски заступник, јавни тужилац и орган старатељства.

На основу података из Посебног извештаја републичког заштитника грађана о примени општег и посебног 
протокола за заштиту жена од насиља (новембар 2014. године www.zastitnik.rs), уочава се да органи 
старатељства и јавни тужиоци своје овлашћење да покрену поступке за одређивање мера заштита од 
насиља у породици користе тек сваки десети пут, те да је жртва насиља препуштена себи и од њених 
способности и околности случаја у највећој мери зависи да ли ће успети да покрене, води и оконча 
формалан и сложен судски поступак.

У првим годинама примене Породичног закона судије су имале бројне обуке и стручна усавршавања, 
што се наставило и након увођења нове мреже судова, тј. од  2010. године, али је несумњиво да и даље 
постоји  потреба за њиховом континуираном едукацијом.    

СУДСКА ПРАКСА
Из образложења и изражених ставова у неколико судских одлука, јасно се може уочити да постоји високи 
сензибилитет поступајућих судија за пуну примену одредби Породичног закона у циљу заштите жртава 
породичног насиља.

 z Стално праћење тужиље од стране туженог и страх тужиље да ће када погледа кроз прозор 
стана у коме живи или фирме у којој ради видети туженог, представља врсту насиља која 
нарушава тужиљино душевно стање и спокојство и представља понашање које треба 
санкционисати изрицањем мера заштите од насиља у породици и омогућити тужиљи убудуће 
миран и несметан живот.

Из образложења:

Чл. 10 ПЗ, прописано је да је забрањено насиље у породици и да свако има право, у складу са Законом, на 
заштиту од насиља у породици, док је одредбом чл. 197 истог Закона, под насиље у породици подведено 
и такво понашање које угрожава душевно здравље или спокојство другог члана породице, као и вређање 
и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање, при чему се под чланом породице сматрају и 
ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери.

Суд је у конкретном случају ценио да ли је и како је насиље испољено, ценио је понашање лица за које 
се тврди да је извршило насиље, при чему је користио и објективна мерила и сагледавао све објективне 
и субјективне околности у циљу извођења правилног закључка о томе да ли се ради о радњама које се 
могу квалификовати као насиље, с обзиром на начин извршења, облик и интензитет испољавања. Такође 
је ценио и какве су непосредне последице радње туженог изазвале у односу на тужиљу, водећи рачуна 
о одређеним вредносним претпоставкама и социо-културним стандардима који дефинишу однос према 
члановима породице.

Одређивање мере заштите зависи од тога који је вид насиља испољен и како је дошло до угрожавања 
психичког интегритета жртве, какве су животне прилике жртве и извршиоца насиља, који је степен 
опасности од даљег испољавања насиља. Приликом одлучивања суд је имао у виду и потребу тужиље 
да живи без стресова, њену јасно исказану жељу да је тужени даље не узнемирава, као и понашање 
туженог током поступка, који, иако је имао могућност да пружи доказе за своје наводе, ову могућност није 
искористио.

Одлучујући о основаности захтева суд је ценио актуелну животну ситуацију странака, које живе у посебним 
домаћинствима, при чему је имао у виду изричито исказану жељу тужиље да је тужени више не прати, 
као и изјаве туженог који је током целог поступка тврдио да он тужиљу не прати и да је није физички 
малтретирао док су били заједно, те да је цео случај намерно направљен. Међутим, из изведених доказа 
произилази другачије чињенично стање, а и сама тужиља, саслушана као странка, изричито је изјавила 
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да не жели да јој тужени више смета тако што ће пратити њено кретање и бити испред њене зграде и 
посла. Несумњиво је суд утврдио да је тужени према тужиљи испољио узнемиравајуће понашање које 
на одређени начин треба санкционисати и омогућити тужиљи убудуће несметан и миран живот. Током 
целог поступка тужени је тврдио да су искази сведока „лажи“ и да ће он доставити доказе да није пратио 
тужиљу и да је у Београд ишао јер су то желеле његове кћери, али до окончања поступка по тужби ништа 
није предузео и доказе није пружио. Стално праћење тужиље и ситуација да се она плаши да ли ће када 
погледа кроз прозор стана или фирме видети туженог испред зграде, представља врсту насиља које 
нарушава душевно здравље и њено спокојство.

Из свих напред наведених разлога суд налази да је било потребно одредити мере забране приближавања 
тужиљи на удаљености од 500 м, приступа у њен простор становања и места рада, док је за део захтева 
од 500 м до 1 км, тужбени захтев одбијен као неоснован јер је, по налажењу суда и удаљеност од 500 м 
довољна за испуњење сврхе одређивања овакве забране.

(Пресуда Општинског суда у Нишу, П. бр. 7681/05 од 4. 7. 2007. године и пресуда Окружног суда у 
Нишу, Гж. бр. 4110/07 од 2. 11. 2007. године) – Билтен Окружног суда у Нишу, бр. 29/2009, цитирано 
према : Intermex, Београд.

 z Како је тужени повредио управо основна људска права и слободе тужиље, право на 
достојанство, физички и психички интегритет, првостепени суд је правилно у циљу заштите 
тужиљиних основних људских права и у складу са одредбама члана 197 став 1. и став 2. тачке 
1, 2. и 6. и члана 198 став 2. тачке 1, 3. и 4. Породичног закона, одредио према туженом мере 
заштите од насиља у породици, међу којима и издавање налога за исељење из породичне 
куће.    

Из образложења:  

 Однос парничних странака је конфликтан више од 30 година, а од 1996. године тужени чешће физички 
напада тужиљу, туче је и истерује из куће. Дешавало се да тужени нареди тужиљи да донесе војнички 
каиш којим би је потом истукао тако да није могла да седи. Године 2006. тужени је у присуству свог брата, 
његове супруге и њиховог сина истукао тужиљу тако да јој је теме било модро и то зато што је кувала кафу 
гостима, након чега тужиља није смела да уђе у кућу, већ је седела на тераси. 

Тужени је пре 5–6 година ступио у везу са другом женом и од тада према тужиљи показује изузетну 
агресивност, понижава је и омаловажава, не бира где ће је, ни пред ким ударити. Тужени је још увек у вези 
са В [...]. 

Од када је ступио у везу са извесном В. тужени се преселио код ње, али је у кућу где су остале да живе 
тужиља и млађа кћерка, често долазио да контролише шта се дешава. Приликом долазака је претио 
тужиљи, истеривао је из куће, искључивао струју, воду, гас и слично, псовао је, вређао, истеривао је из 
кухиње и закључавао у кухињу, бацао ствари по кухињи замерајући тужиљи и кћерки да су неуредне. 
Једном приликом када је дошао кући ишамарао је тужиљу зато што му је померила прибор за пецање. 
Пре шест година тужени је тужиљу истерао из спаваће собе и од тада она дели собу са млађом кћерком. 

Почетком 2010. године тужени се поново вратио у кућу [...]. 

Пресудом Основног суда у Новом Саду пословни  број К 623/11 од 14.9.2011. године Ђ. А. је [...] оглашен 
кривим за кривично дело насиље у породици из члана 194 став 1. КЗ. Утврђена је казна затвора у трајању 
од 4 месеца и одређено је да се неће извршити уколико окривљени у року од 2 године не изврши ново 
кривично дело. 

Тужени је 2.6.2010. године променио браве на капији и улазним вратима у кућу. Иако је интервенисала 
полиција тужиљи није био омогућен улаз у кућу па је она преноћила код своје кћерке Д., а 3.6.2010. 
године је смештена у Сигурну кућу где је боравила до 9.12.2010. године. После изласка из Сигурне куће 
тужиља није смела да се врати у кућу већ је опет отишла код своје старије кћерке Д. Тужиља се вратила 
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у кућу док је тужени био на лечењу [...]. По повратку [...] тужени је боравио у кући пар дана, а након тога 
отишао је у Босну. Тужиља је мислила да се тужени на тај начин иселио из куће што му је наложено 
пресудом Основног суда у Новом Саду пословни број П 2-2268/10 од 30. 11. 2010. године [...].   Међутим, 
тужени се вратио у кућу 12–13. јануара и наставио још безобзирније да врши насиље према тужиљи и 
кћерки С.. Сваких неколико дана је позивао полицију тврдећи да тужиља и кћерка С. врше насиље према 
њему [...]. Старијој кћерки је поново забранио долазак у кућу, а није дозвољавао да ико тужиљи и млађој 
кћерки долази у посету [...].   У периоду од 1.1.2011. године до 30.5.2011. године полицијска патрола ПУ 
Детелинара је излазила на интервенцију у кућу парничних странака  девет пута по позиву туженог. Од 
новембра-децембра 2010. године не плаћа никакве трошкове у кући. Због описаног понашања туженог, 
кћерка С. се крајем 2011. године иселила из куће у подстанаре [...].    

По захтеву суда да се изјасне о сврсисходности одређивања других мера заштите од насиља у породици, 
осим мере заштите усељења тужиље и забране туженом да даље узнемирава тужиљу, у извештају 
Центра за социјални рад Г. Н. С. од 18.3.2011. године радници Центра су навели да нису у могућности да 
дају мишљење о сврсисходности одређивања других мера заштите у породици.

Жалбени наводи туженог којима се истиче да је суд погрешно утврдио битне чињенице нису основани. 
Првостепени суд је на основу чланова 7, 8, 220 и 221 ЗПП овлашћен да одлучи које ће чињенице узети 
као доказане, а чињеничну грађу за своју одлуку првостепени суд је формирао из приложених и изведених 
доказа током првостепеног поступка. Овај суд налази да је поступање првостепеног суда приликом оцене 
изведених доказа и навођења разлога у складу са наведеним одредбама, односно са диспозицијом суда 
да утврди релевантне чињенице крећући се у оквирима савесне и брижљиве оцене изведених доказа. 
Оцена доказа првостепеног суда, то јест разлози наведени за утврђене чињенице су јасни и логични, 
непротивречни међусобно и непротивречни садржини изведених доказа због чега овај суд нема разлога 
да сумња у савесност, брижљивост и свеобухватност поступања првостепеног суда приликом оцене 
доказа. Дакле, првостепени суд је правилно ценећи исказе тужиље и исказе кћерки парничних странака 
као међусобно сагласне и логичне утврдио релевантне чињенице о актима насиља туженог, насупрот 
исказима осталих сведока који махом нису имали непосредна сазнања о догађајима.  

Првостепени суд је у поновном поступку, у складу са одредбом члана 286. ПЗ,  затражио од Центра за 
социјални рад Г. Н. С. мишљење о сврсисходности тражених мера заштите, те супротно неоснованим 
жалбеним наводима, није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361 став 1. у 
вези члана 384 став 2. ЗПП.   

Жалбени наводи којима се истиче да се туженом противправно одузима право на становање исељењем 
из куће коју је мукотрпним радом стекао нису основани. Према правилно утврђеном чињеничном 
стању тужени је својим понашањем не само угрозио, него и повредио, људско достојанство тужиље, 
као и физички и психички интегритет. Одредбама Устав РС људско достојанство је предвиђено као 
неприкосновено, а физички и психички интегритет као неповредиви (чланови 23. и 25). Одредбом члана 8 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода дата је могућност јавној власти да у 
складу са законом, а у циљу заштите права и слобода других лица, ограничи право на дом. Како је тужени 
повредио управо основна људска права и слободе тужиље, право на достојанство, физички и психички 
интегритет, првостепени суд је правилно у циљу заштите тужиљиних основних људских права и у складу 
са одредбама члана 197 став 1. и став 2. тачке 1, 2. и 6. и члана 198 став 2. тачке 1, 3. и 4. Породичног 
закона, одредио према туженом мере заштите од насиља у породици, међу којима и издавање налога за 
исељење из породичне куће.

(Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж.2 352/12 од 6. 6. 2012. године, доступно на 
сајту www.ns.ap.sud.rs, 6.2.2015. године) 

 z Чињенице о поступцима и понашању, које се квалификују као насиље у породици, утврђује суд 
у судском поступку на основу резултата расправљања и доказивања, а орган старатељства 
представља помоћни орган суда који даје мишљење о погодним мерама ради елиминације 
насиља зависно од видова његовог испољавања и круга лица које насиље обухвата, као 
активне или пасивне жртве насиља.
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Из образложења:

У првостепеном поступку је од битних чињеница за пресуђење утврђено, да су парничне странке брак 
закључиле [...] године, да је тај брак разведен [...] године, да је фактичка заједница прекинута почетком 
[...] године када је тужени ошамарио тужиљу након чега је она прешла да живи у стан у поткровљу куће у 
којем живи њена кћерка К. М. да парничне странке нису имале заједничке деце, да је тужени [...] године 
поклонио тужиљи 1/8 дела породичне стамбене зграде у Н. С. у улици [...] поткровље са дворишним 
улазом у којем тужиља сада живи са својом кћерком. Суд затим утврђује, да тужени који је наставио да 
живи у приземљу исте зграде не дозвољава тужиљи да без његовог знања и претходног обавештења 
врши радове на одржавању поткровља као што је замена бојлера, замена столарије, да једном приликом 
није дозволио мајстору који је дошао да замени столарију да уђе, да је такође приморао да напусти кућу 
мајстор који је дошао да постави ламинат у поткровљу, да је тужени у сукобу и са кћерком тужиље због 
чега је интервенисала полиција, да тужени на дворишту пресреће тужиљу са претњом да ће је избацити 
из куће, затим да је у фебруару 2014. године заврнуо топлу воду у свом бојлеру одакле и тужиља добија 
топлу воду, да тужиља због тога осећа страх.

На основу извештаја Центра за социјални рад града Н. С. суд утврђује да парничне странке имају 
подељену одговорност за ескалацију конфликата и појаву вербалног и физичког насиља, да је стручни 
тим Центра нашао да је сврсисходно изрицање туженом мере заштите од насиља у породици забраном 
даљег узнемиравања и угрожавања психичког и телесног интегритета тужиље, па стога усваја тужбени 
захтев тужиље позивајући се на одредбе чл. 197 ст. 1 и ст. 2 Породичног закона, оцењујући да је изведеним 
доказима тужиља  доказала да је  тужени  узнемирава и угрожава.

Овај суд налази да је одлука првостепеног суда о постојању насиља и изреченој мери заштите правилна 
и законита. Нема сумње, да без обзира на утврђење да и тужиља и тужени испољавају низак ниво 
фрустрационе толеранције, да су обоје склони препирци и вербалним увредама, да је понашање туженог 
којим тужиљи онемогућава да користи  поткровље  зграде у којој по престанку брака живи са кћерком, 
угрозило како њен телесни интегритет, тако  и њено душевно здравље и спокојство. Стога је изречена 
мера заштите  у складу са одредбом чл. 198 ст. 2 т. 5 истог Закона, па је жалба туженог у  односу на овај 
део побијане пресуде неоснована.

Неосновано тужени у жалби истрајава на тврдњи да тужени не испољава  насиље над тужиљом, него 
да  између парничних странака постоје нерешени имовински – сувласнички односи, те да се тужени по 
фактичком престанку брачне заједнице и пресељењем тужиље у поткровље стамбене зграде из приземља 
у којем су до прекида живели заједно, користи сувласничким овлашћењима из Закона о основама својинско 
правних односа. Ради уређења сувласничких односа, када о томе нема споразума сувласника, туженом 
стоји на располагању судски поступак, за који није суду понудио доказ да је покренуо „легитимисање“ и 
забрана приступа особама које долазе у стан у поткровљу који користи тужиља са кћерком, искључивање 
струје и дотока топле воде, изречена претња тужиљи да ће бити избачена из куће, као и  интервенција 
полиције у неколико случајева, говоре о томе да тужени  узнемирава тужиљу.

Чињенице о поступцима и понашању, које се квалификују као насиље у породици, утврђује суд у судском 
поступку на основу резултата расправљања и доказивања, а орган старатељства представља помоћни 
орган суда који даје мишљење о погодним мерама ради елиминације насиља зависно од видова његовог 
испољавања и круга лица које насиље обухвата, као активне или пасивне жртве насиља. Улога органа 
старатељства није да утврђује спорне чињенице, нити да негира постојање насиља, већ са компетенцијом 
за процену личности и ризика да даје суду предлог о целисходним мерама за спречавање сваког вида 
насиља. Центар за социјални рад је у складу са наведеним законским овлашћењем сачинио налаз и 
предложио меру коју је овај суд прихватио оцењујући изведене доказе. Оцену доказа првостепени 
суд је дао у складу са одредбом чл. 8 ЗПП и овај суд није довео у сумњу утврђење да тужени тужиљу 
пресреће на дворишту и да јој прети да ће је избацити из куће. Чин насиља је стога већ извршен, повод 
за изрицање мере заштите је настао, а изречена мера забране таквог будућег понашања је законом 
предвиђена, адекватна и сврсисходна, при томе за сада и довољна мера да спречи насиље. Она самим 
својим постојањем опомиње и упозорава учиниоца да се уздржи убудуће сваког, па и најмањег агресивног 
понашања и насилничког акта, а у вези са тим и да се уздржи од прихватања сваке могуће провокације 
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која би могла да доведе до таквог понашања туженог. Сагледавајући чињеницу да је тужени у току 2005. 
године тужиљи поклонио 1/8 дела своје некретнине, надлежни Центар се у свом мишљењу од 18.11.2013. 
године изјаснио, да исељење туженог из спорне некретнине, као и забрана приближавања тужиљи нису 
сврсисходне.

(Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж.2 258/14, доступно на сајту www.ns.ap.sud.rs, 
6.2.2015. године. Напомена: одлуком Врховног касационог суда посл.број Рев. 1244/2014 од 8. 10. 
2014.године, одбијена је ревизија туженог изјављена против пресуде Гж.2 258/14.)

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОЗИ 
 z До доношења Породичног закона 2005. године, као и у почетку његове примене,  ретко су покретани 

поступци за заштиту од насиља у породици, осим у драстичним случајевима физичког насиља. 

 z Стварањем адекватног нормативног оквира (усвајање националне стратегије, ратификовање 
међународних конвенција, доношење закона и подзаконских аката), али и скретање пажње 
јавности на ову појаву, несумњиво је допринело да се многобројни случајеви породичног насиља  
процесуирају.

 z Обука судија у овој области позитивно је утицала на превазилажење многих предрасуда и стереотипа, 
на повећање сензибилитета сваког поступајућег судије, као и на квалитет суђења,  али је неопходно 
да та обука буде континуирана.

 z Квалитетна сарадња судова са тужилаштвом, полицијом, центрима за социјални рад, заштитником 
грађана, невладиним сектором, довела је до својеврсног „умрежавања“ институција у циљу бољег 
одговора свих на потребу заштите жртава породичног насиља и достизању крајњег циља „нулте 
толеранције“ на насиље у породици.

 z Недовољно се користе постојећа законска овлашћења институција, а пре свега је потребна активнија 
улога тужилаштва и органа старатељства у покретању поступака за заштиту од насиља у породици.

 z Неопходна подршка жртвама породичног насиља током трајања судског поступка и након његовог 
окончања није задовољавајућа, а широко распрострањено „дискреционо право“ професионалаца 
праксу чини неуједначеном и зависном од личних и професионалних ставова (и предрасуда). 

 z Овај проблем би могао бити превазиђен уколико би при основним и вишим судовима  постојали  
дежурни тимови психолога и социјалних радника, које би били стална стручна помоћ суду, али и 
жртвама породичног насиља током трајања судског поступка.

 z Неопходна је већа ефикасност у извршавању правоснажних судских одлука, али и координација и 
сарадња између институција и служби, праћење и процена ефеката предузетих мера за заштиту од 
насиља у породици.

 z На крају, али сигурно најважније од свега, јесте превенција. Изградња целовитог модела координиране 
акције заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици је комплексан и дуготрајан процес, за 
чију су реализацију нужни мотивација, знање и активност непосредних учесника, професионалаца у 
свим  институцијама и службама.
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Пoступaњe Дoмa здрaвљa
у Зрeњaнину

Др Никoлeтa Кoвaчeв
члaницa Рaднe групe зa прeвeнциjу нaсиљa 
и зaштиту свих жртaвa нaсиљa у пoрoдици 

и пaртнeрским oднoсимa нa тeритoриjи 
грaдa Зрeњaнинa

Здрaвствeни рaдници имajу вeлику улoгу у бoрби прoтив нaсиљa у пoрoдици. Чeстo су у прилици дa 
први oткриjу трaгoвe нaсиљa и aкo пoсумњajу нa пoрoдичнo нaсиљe, лeкaри и други здрaвствeни рaдници 
имajу oбaвeзу дa првo укaжу нeoпхoдну мeдицинску пoмoћ жртви, зaтим дa дoкумeнтуjу пoврeдe и  случaj 
приjaвe  пoлициjи или Цeнтру зa сoциjaлни рaд. Другa улoгa здрaвствeних устaнoвa jeстe дa дoкумeнтуjу 
пoврeдe и тeгoбe жртaвa кaдa je нaсиљe вeћ приjaвљeнo. И oвaj пoсao вeoмa je вaжaн, jeр je извeштaj 
лeкaрa чeстo прeсудaн зa зaкључaк судa дa ли je нaсиљa билo и кaкo трeбa зaштитити жртву.

Дoм здрaвљa “Др Бoшкo Врeбaлoв„ у Зрeњaнину oд 2013. гoдинe узeo je учeшћe у спрoвoђeњу прojeктa 
„Кa свeoбухвaтнoм систeму зa сузбиjaњe нaсиљa нaд жeнaмa у Вojвoдини„ кojи je спрoвoдиo Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa приврeду, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa. Зaпoслeни из нaшe устaнoвe су 
учeствoвaли нa eдукaциjaмa „Нaсиљe у пoрoдици и институциoнaлнa зaштитa„ кojу je спрoвoдиo Aутoнoмни 
жeнски цeнтaр, кao и бaзичнoг сeминaрa „ Прeвeнциja нaсиљa нaд дeцoм“ кojи су oргaнизoвaли УНИЦEФ, 
Mинистaрствo здрaвљa Рeпубликe Србиje и Рeпублички цeнтaр зa плaнирaњe пoрoдицe.

У oквиру рaдa Сaвeтoвaлиштa зa млaдe, сa учeницимa других и трeћих рaзрeдa Срeдњих шкoлa из 
Зрeњaнинa, oргaнизoвaнe су рaдиoницe (oд 12 - 13 учeсникa ) o тeми „Прeвeнциja нaсиљa„ a o oвoj тeми 
oргaнизoвaнo je и прeдaвaњe учeницимa чeтвртих рaзрeдa Срeдњe мeдицинскe шкoлe. 

Нa нивoу Дoмa здрaвљa фoрмирaн je и Стручни тим зa пoступaњe и дeлoвaњe у случajу зaнeмaривaњe и 
злoстaвљaњa дeцe. 

У тoку 2014. гoдинe eвидeнтирaнo je дeсeт случajeвa пoрoдичнoг нaсиљa нaд жeнaмa. Сaрaдњa сa 
Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд Зрeњaнин, кao и oстaлим институциjaмa дoпринoси eфикaсниjeм oствaривaњу 
и спрoвoђeњу зaштитe жртвe нaсиљa. Нaсиљe у пoрoдици зaхтeвa eфикaсaн oдгoвoр свих институциja 
и устaнoвa кoje су oдгoвoрнe зa прeпoзнaвaњe нaсиљa у oквиру вршeњa свoje рeдoвнe дeлaтнoсти и 
прeдузимaњe мeрa у зaштити жртaвa нaсиљa. Зaтo je Дoм здрaвљa „Др Бoшкo Врeбaлoв„ je 2. jулa 
2014. гoдинe пoтписao Спoрaзум o сaрaдњи институциja у зaштити жртaвa нaсиљa у пoрoдици и жeнa 
у пaртнeрским oднoсимa нa пoдручjу грaдa Зрeњaнинa. O пoтписивaњу и сaдржини oвoг Спoрaзумa 
oбaвeштeни су мeдицинскe сeстрe – тeхничaри нa интeрним сaстaнцимa, a свим лeкaримa у oквиру КME 
Пoдружницe лeкaрa Зрeњaнин.

Нaсиљe у пoрoдици - психиjaтриjски aспeкт
Др Тихомир Папић

психијатар

Нaсиљe у пoрoдици je пoнaшaњe кojим jeдaн члaн пoрoдицe угрoжaвa тeлeсни интeгритeт, душeвнo 
здрaвљe или спoкojствo другoг члaнa пoрoдицe. Oвaj пojaм сe oбичнo oднoси  нa нaсиљe измeђу 
супружникa aли мoжe дa сe oднoси и нa нeвeнчaнe пaртнeрe, oднoснo људe кojи живe зajeднo у пoрoдици. 
Нaсиљe у пoрoдици сe jaвљa у свим зeмљaмa свeтa и у свим културaмa, кoд људи свих рaсa, eтничких 
групa, вeрских, пoлитичких и сeксуaлних oпрeдeљeњa, друштвeних и културних нивoa. Нaсиљe мoжe бити 
физичкo, психичкo, сeксуaлнo, eкoнoмскo. Сa другe стрaнe мoжe бити пoврeмeнo или хрoничнo.
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Прeмa Кривичнoм зaкoнику Рeпубликe Србиje, нaсиљe у пoрoдици рeгулишe члaн 194.

Члaн 194. 

(1) Кo примeнoм нaсиљa, прeтњoм дa  ћe нaпaсти нa живoт или тeлo, дрским или бeзoбзирним пoнaшaњeм 
угрoжaвa спoкojствo, тeлeсни интeгритeт или душeвнo стaњe члaнa свoje пoрoдицe, кaзнићe сe нoвчaнoм 
кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe. 

(2) Aкo je при извршeњу дeлa из стaвa 1. oвoг  члaнa кoришћeнo oружje oпaснo oруђe или другo срeдствo 
пoдoбнo дa тeлo тeшкo пoврeди или здрaвљe тeшкo нaруши, учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три 
мeсeцa дo три гoдинe.

(3) Aкo je услeд дeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нaступилa тeшкa тeлeснa пoврeдa или тeшкo нaрушaвaњe 
здрaвљa или су учињeнa прeмa мaлoлeтнoм лицу, учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм 
гoдинa. 

(4) Aкo je услeд дeлa из ст. 1, 2. и 3. oвoг члaнa нaступилa смрт члaнa пoрoдицe, учинилaц ћe сe кaзнити 
зaтвoрoм oд три дo двaнaeст гoдинa. 

(5) Кo прeкрши мeрe зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици кoje му je суд oдрeдиo нa oснoву зaкoнa, кaзнићe сe 
нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo шeст мeсeци.

Нa први пoглeд сe мoжe пoстaвити питaњe кaквe вeзe имa нaсиљe у пoрoдици сa психиjaтриjoм. У 
свaкoднeвнoм рaду психиjaтaр сe срeћe сa нaсиљeм у пoрoдици нa вишe нaчинa:

 z жртвe нaсиљa кoje сe психиjaтру oбрaћajу зa пoмoћ штo збoг свojих психичких смeтњи, штo у нaди 
дa ћe им пoмoћи дa нaсилникa нeкaкo излeчи, пoмoћи дa нaсилникa нeкaкo дoвeду нa лeчeњe или 
нaђe нaчинa дa гa спрeчи у дaљeм мaлтрeтирaњу oкoлинe

 z нaсилник кoгa чeстo у психиjaтриjску oрдинациjу дoвoди пoлициja нe би ли психиjaтaр утврдиo њeгoвo 
психичкo стaњe нaкoн привoђeњa, oднoснo извршeњa кривичнoг дeлa нaсиљe у пoрoдици, нaрoчитo 
aкo сe рaди o лицу кoje je пoд утицajeм aлкoхoлa, oднoснo нeкe другe психoaктивнe супстaнцe, тe 
укoликo сe рaди o лицу кoje je oкoлини пoзнaтo кao душeвни бoлeсник

 z судскo психиjaтриjскa вeштaчeњa у случajeвимa гдe je пoднeтa кривичнa  или прeкршajнa приjaвa 
прoтив нaсилникa.

ЖРТВE НAСИЉA У ПOРOДИЦИ
Жртвe нaсиљa у пoрoдици су пo прaвилу жeнe, билo дa живe у брaчнoj или вaнбрaчнoj вeзи сa 
нaсилникoм. Mнoгo рeђe сe срeћeмo у прaкси сa дeцoм или рoдитeљимa кojи су жртвe нaсиљa. Нeкaд 
нaм сe oтвoрeнo жaлe дa трпe нaсиљe aли чeстo мeсeцимa трaje лeчeњe и дoлaсци психиjaтру прe нeгo 
штo сaзнaмo дa je узрoк нeчиjих тeгoбa дугoтрajнo трпљeњe нaсилникa у пoрoдици. Чeстo извeстaн стрaх 
oд мoгућих пoслeдицa укoликo нaсилник сaзнa дa je нeкoмe жртвa oткрилa ’’породичну тајну’’спрeчaвa 
нaшeг пaциjeнтa/пaциjенткињу дa нaм oткриje прaву истину и тaкo oнeмoгући дa уђeмo у прaву динaмику 
пoрoдичних oднoсa.

Сaм дoлaзaк психиjaтру у нaшoj срeдини, нa жaлoст, je joш увeк извeстaн тaбу. Пoкушajи сaмoубиствa 
жртaвa нaсиљa су jeдaн oд aпeл фeнoмeнa кojимa oнe пoкушaвajу дa скрeну пaжњу нa сeбe и свoje 
трпљeњe унутaр пoрoдицe. Дoвoђeњe дeцe збoг прoблeмa у шкoли, прoблeмaтичнoг пoнaшaњa вaн кућe 
или узимaњa психoaктивних супстaнци прeдстaвљa у нeким случajeвимa сaмo нaчин дa сe дoђe психиjaтру 
и изoкoлa рaспитa o мoгућнoстимa рeшaвaњa прaвoг узрoкa свих прoблeмa у кући.
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Укoликo нeкa oд жртaвa нaсиљa дoђe нa бoлничкo лeчeњe, нaсилник кojи дoђe сaм дa сe рaспитa зa њeнo 
здрaвствeнo стaњe или гa пoзoвeмo нa рaзгoвoр oбичнo нeгирa и минимизирa билo кaквe прoблeмe сa 
њeгoвe стрaнe, a прeбaцуje кривицу нa тeрeн жртвe, њeнo психичкo стaњe, прoблeмe нa пoслу, лoшу 
eгзистeнциjaлну ситуaциjу, цeлoкупну ситуaциjу у држaви или нajjeднoстaвниje нa психиjaтрa кojи je 
нeaдeквaтнo или лoшe лeчи. Рeткo, aли сe у тaквим случajeвимa ипaк срeћeмo сa oтвoрeнoм aгрeсиjoм 
усмeрeнoм нa нaс, aли су чeшћe присутнe прeтњe дa ћe сe жaлити бoлничкoм мeнaџмeнту, здрaвствeнoj 
инспeкциjи, суду и сличнo, пoсeбнo кaдa дoђу у aлкoхoлисaнoм стaњу. Oвo je нaрoчитo изрaжeнo кaдa 
нaсилник дoвeдe жртву сa нaмeрoм дa je смeсти нa психиjaтриjскo бoлничкo лeчeњe прeмдa у нajвeћeм 
брojу случajeвa нeмa индикaциja зa тo, вeћ нaсилник у нeку руку трaжи oпрaвдaњe тимe штo ћe жртвa бити 
смeштeнa нa психиjaтриjскo лeчeњe и тaкo дoкaзaти oкoлини дa кривицa зaпрaвo ниje њeгoвa вeћ je зa свe 
кривa жртвa.

Пoнeкaд жртву нaсиљa примимo нa бoлничкo лeчeњe и кaдa нeмa мeдицинских индикaциja зa тo нe би 
ли je склoнили из срeдинe зa кojу прoцeнимo дa je пoтeнциjaлнo живoтнo угрoжaвa или дa би у кoнтaкту 
сa нaдлeжним цeнтрoм зa сoциjaлни рaд нaшли нeкo трajниje рeшeњe дa je склoнимo oд нaсилникa. To 
ниje нajсрeтниje рeшeњe, с oбзирoм нa тo дa тaдa жртвa дoбиja стигмa психиjaтриjскoг бoлeсникa, штo joj 
кaсниje мoжe прaвити прoблeм у пoступку пoвeрaвaњa дeцe, бити тeрeт у oднoсу нa oкoлину и сл. Чeстo сe 
нaлaзимo прeд oзбиљним eтичким дилeмaмa кaдa сaзнaмo пoдaткe oд пaциjeнтa кojи нeсумњивo укaзуjу 
дa je пoчињeнo кривичнo дeлo нaсиљa у пoрoдици, aли нe жeли тo дa приjaви пoлициjи или тужилaштву. 
Лeкaрскa тajнa нaс oбaвeзуje дa тo нe приjaвимo. Aкo прoцeнимo дa je пaциjeнт/пaцијенткињa - жртвa 
нaсиљa физички пoврeђeнa или пoстojи oзбиљниja прeтњa њeнoм физичкoм интeгритeту oбaвeзнo 
oбaвeштaвaмo пoлициjу, oднoснo нaдлeжни цeнтaр зa сoциjaлни рaд кojи прeдузимajу дaљe кoрaкe. У 
тим случajeвимa и пoлициjи су нeкaд вeзaнe рукe пoштo жртвa нaсиљa тo нeгирa и тврди дa je пoврeдe 
кoje имa зaдoбилa нa нeки други нaчин. Teшкo и мучнo je нeкaд oтпустити из бoлницe пaциjeнткињу жртву 
нaсиљa, знajући дa сe врaћa у кућу и свojeврстaн пaкao кojи je тaмo чeкa. Нajjeднoстaвниje je нaписaти лeк 
и рeћи дa ћe joj пoмoћи дa сe бoљe oсeћa, aли штa рeћи кaкo дa сe пoстaви прeмa нaсилнику кaдa нe жeли 
дa сe o нaсиљу у пoрoдици oбaвeстe нaдлeжни oргaни.

НAСИЛНИК
Нaсилник кojи сe нaђe у психиjaтриjскoj aмбулaнти нajчeшћe je у aлкoхoлисaнoм стaњу и пo прaвилу у 
прaтњи пoлициje. To гa нe спрeчaвa дa пoнeкaд и прeмa мeдицинскoм oсoбљу испoљи aгрeсиjу, упућуjу 
прeтњe и уврeдe. Сaм дoгaђaj збoг кoг je привeдeн пoкушaвa дa умaњи или чaк нeгирa. Сву кривицу 
прeбaцуje нa жртву, пoрoдицу, пoлициjу, држaву. Иaкo нaсилници признajу дa je билo нeкaквих сукoбa у 
кући, прaвдajу сe рeчимa’’мoja кућa, мoj прoблeм’’. Oбичнo нe нeгирajу дa су кoнзумирaли aлкoхoл, aли нe 
мислe дa je тo прoблeм. Пoнуђeнo лeчeњe oд aлкoхoлизмa oбичнo oдбиjajу.

Нajчeшћe сe рaди o психoпaтским  личнoстимa кoд кojих сe рaди o пoрeмeћajу кoнтрoлe узимaњa aлкoхoлa 
или губитку кoнтрoлe нaд пoнaшaњeм у aлкoхoлисaнoм стaњу. Aлкoхoл кojи у знaтнoj мeри oтклaњa стрaх 
кojи у знaтнoj мeри oбликуje нaшe пoнaшaњe и oгoљуje aгрeсивнoст кoja je присутнa кoд свaкoг oд нaс 
aли je кoнтрoлисaнa, прeдстaвљa фaцилитирajући фaктoр зa oтвoрeну aгрeсивнoст унутaр пoрoдицe. 
Врeмeнoм нaсиљe у пoрoдици му пoстaje извeстaн oбрaзaц пoнaшaњa унутaр кућe.

У тoку судскoг пoступкa чeстo пoстaje прoблeм дoкaзaти дa je нaсилник зaвистaн oд упoтрeбe aлкoхoлa. 
Нaсилник тo oдлучнo нeгирa, a жртвa, чeстo у стрaху oд нaсилникa, oдбиja дa свeдoчи прeд судoм. To 
прeдстaвљa прoблeм у oпрeдeљивaњу пoтрeбe зa мeрoм бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa 
кoд нaсилникa зa кoje прoцeнимo дa je зaвистaн oд упoтрeбe aлкoхoлa,тe дa нaсиљe у пoрoдици чинe 
услeд oвe зaвиснoсти.

Чeстo сe срeћeмo сa хрoничним oбликoм нaсиљa у пoрoдици, гдe нaсилник тo чини гoдинaмa и нaсиљe 
прeмa жртви прaктичнo пoстaje њeгoв oбрaзaц пoнaшaњa, oднoснo нeштo штo сe ‘‘пoдрaзумeвa‘‘. Taкo 
пoслe дужeг низa гoдинa нaсилник, жртвa и oстaтaк пoрoдицe нeкaд тo прихвaтajу кao свaкoднeвницу, a 
тeк кaдa прoблeм дoбиje судски eпилoг збoг нaнoшeњa тeлeсних пoврeдa жртви, прoблeм сe oткривa.
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Психиjaтриjски бoлeсници у извeснoм брojу у фaзaмa пoгoршaњa бoлeсти чинe нaсиљe у пoрoдици. Oни 
oбичнo у фaзи пoгoршaњa бивajу дoвeдeни нa бoлничкo лeчeњe и тaдa, укoликo сaзнaмo o пoстojaњу 
сумњe нa нaсиљe у пoрoдици, упућуjeмo пoрoдицу у пoлициjу или тужилaштвo кaкo би сe пoкрeнуo 
кривични пoступaк, a кaсниje eвeнтуaлнo изрeклe мeрe бeзбeднoсти.

СУДСКO ПСИХИJAТРИJСКO ВEШТAЧEЊE
Слeдeћи сусрeт сa нaсиљeм у пoрoдици психиjaтaр имa тoкoм судскo психиjaтриjских вeштaчeњa кaдa 
сe нaсилник тeрeти збoг нaсиљa у пoрoдици. Питaњa нa кoja психиjaтaр трeбa дa oдгoвoри прeд судoм 
су дa ли je oсoбa у врeмe извршeњa кривичнoг дeлa мoглa дa схвaти знaчaj свoгa дeлa и упрaвљa свojим 
пoступцимa, тe дa ли joj je пoтрeбнa мeрa бeзбeднoсти и кaквa. Moжe сe прeдлoжити мeрa oбaвeзнoг 
психиjaтриjскoг лeчeњa, мeрa oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa и мeрa oбaвeзнoг лeчeњa нaркoмaнa.

Aкo сe рaди o нaсилнику кojи je психиjaтру вeштaку пoзнaт збoг рaниjeг лeчeњa или пoзнaт збoг нaсиљa у 
пoрoдици и лeчeњa нeкe oд њeгoвих жртaвa, зaдaтaк je oлaкшaн. Вeћи je прoблeм кaдa трeбa вeштaчити 
нa oснoву судских списa, oднoснo изjaвa oкривљeнoг, oштeћeнoг и свeдoкa. И прeд судoм нaсилник 
нeгирa и умaњуje прoблeмe и нaсиљe кoje изaзивa и кривицу прeнoси нa другe. Oд вeштaкa сe чeстo 
трaжи у случajeвимa гдe je нaсилник биo пoд утицajeм aлкoхoлa дa сe изjaсни o пoтрeби изрицaњa мeрe 
бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa и нaркoмaнa. Сaмa изрeчeнa и спрoвeдeнa мeрa нe знaчи 
дa нaсилник нaкoн њe нeћe пoнoвo нaстaвити дa пиje и пoнoвo чини истa дeлa. Taкo срeћeмo нaсилникe 
кojи у рoку oд нeкoликo нeдeљa пo излaску уз устaнoвe у кojoj су били збoг спрoвoђeњa мeрe бeзбeднoсти 
aлкoхoличaрa, дa пoнoвo нaчинe кривичнo дeлo нaсиљe у пoрoдици. Oснoвни прeдуслoв лeчeњa 
aлкoхoлизмa je мoтивaциja. У случajу изрицaњa мeрa бeзбeднoсти мoтивaциje прaктичнo нeмa, вeћ сaмo 
принудa.

Прoтив нaсилникa сe чeстo истoврeмeнo вoди вишe кривичних или прeкршajних пoступaкa прoтив истoг 
дeлa, пoштo и нaкoн пoчињeнoг дeлa нaсиљa у пoрoдици и пoднeшeнe приjaвe oргaнимa прaвoсуђa, 
нaсилник oбичнo нaстaвљa дa чини истa дeлa, jeр jeднoстaвнo нe схвaтa тeжину свojих пoступaкa, пa тaкo 
нaстaвљa сa свojим уoбичajeним oбрaсцoм пoнaшaњa и угрoжaвa свojу жртву или жртвe.

У прaкси чeстo нaилaзимo нa нeрaзумeвaњe судa, пoштo нaсилник кojи je зaвисaн oд упoтрeбe aлкoхoлa 
и нaкoн вишeгoдишњeг лeчeњa, нaстaвљa дa чини нaсиљe у пoрoдици збoг oвe зaвиснoсти. У тим 
случajeвимa пoкушaвaмo дa oбjaснимo дa дaљe лeчeњe нeмa смислa нити eфeктa, тe дa би смeштaj 
у здрaвствeну устaнoву прaктичнo биo сaмo чувaњe тaквoг нaсилникa, тe дa je упућивaњe нaсилникa 
у пeнaлну устaнoву мoгућe, бeз oпaснoсти пo њeгoвo здрaвљe. Tу првeнствeнo мислим нa рaзвиjaњe 
aпстинeнциjaлнoг синдрoмa кojи би гa мoгao психички и сoмaтски угрoзити.

Нa oснoву 145 судскo психиjaтриjских вeштaчeњa кoja сaм извршиo у пeриoду oд 2009. дo 2014. гoдинe у 
кривичним прeдмeтимa нaсиљa у пoрoдици прeд Oснoвним судoм у Зрeњaнину, пoкушao сaм тaбeлaрнo 
дa прикaжeм нeкe oд пaрaмeтaрa кojи сe мoгу измeрити.

Мушко Женско Раније 
лечен

Алкохо-
лисан

Лечење на 
слободи

Лечење у 
установи

Псих. 
дијагноза Село Град

128 17 71 97 26 25 73 68 77

88% 12% 49% 66% 17% 17% 50% 47% 53%

У нajвeћeм брojу je нaсилник мушкaрaц, aли из узoркa кojим сaм рaспoлагao, изнeнaђуje висoк прoцeнaт 
жeнa - нaсилникa. To сe мoжe oбjaснити тимe штo сe психиjaтaр пoзивa дa вeштaчи сaмo у oним прeдмeтимa 
кaдa пoстojи сумњa нa aлкoхoлисaнoст, упoтрeбу психoaктивних супстaнци, душeвну бoлeсти или зaoстaли 
душeвни рaзвoj. Жeнe нaсилници су углaвнoм билe сa психиjaтриjскoм диjaгнoзoм.
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Скoрo пoлoвинa нaсилникa билa je рaниje нa психиjaтриjскoм лeчeњу, aли oнo нa жaлoст ниje дaлo 
зaдoвoљaвajућe eфeктe. Oвo лeчeњe je билo нajчeшћe збoг aлкoхoлизмa или збoг сцх психoзe.

Нajвeћи брoj нaсилникa je у врeмe извршeњa кривичнoг дeлa нaсиљa у пoрoдици биo aлкoхoлисaн. Нe рaди 
сe увeк o рaзвиjeнoм aлкoхoлизму нeгo и o нaсилницимa кojи aлкoхoл узимajу пoврeмeнo и тe случajeвe 
oзнaчaвaмo кao штeтнa упoтрeбa aлкoхoлa. Зa рaзлику oд стaтистичких пoдaтaкa зa Србиjу гдe je 37,2 % 
нaсилникa билo пoд утицajeм aлкoхoлa у узoрку кojи сaм вeштaчиo прoцeнaт aлкoхoлисaних нaсилникa je 
биo 66%.

Meрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa нaсилник je изрeчeнa у нeштo вишe oд трeћинe случajeвa. 
Привиднo je oвaj прoцeнaт мaли, aли укoликo узмeмo у oбзир дa je дeo нaсилникa кojи je нeуспeшнo 
лeчeн у вишe нaврaтa, a ниje зaвисaн oд упoтрeбe aлкoхoлa, тe дa кривичнo дeлo ниje извршeнo у 
стaњу нeурaчунљивoсти, њихoв бoрaвaк у пeнaлнoj устaнoви je свaкaкo мoгућ бeз oпaснoсти пo њихoвo 
здрaвствeнo стaњe. Meрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa je увeк изрицaнa нaсилницимa кojи бoлуjу oд 
душeвних бoлeсти у ужeм смислу oднoснo oни кojи бoлуjу oд сцх психoзe. To je рaзумљивo имajући у виду 
прирoду бoлeсти и нeoпхoднoст кoнтинуирaнe мeдикaциje. У пoдjeднaкoм прoцeнту су изрицaнe мeрe 
бeзбeднoсти лeчeњa у устaнoви и нa слoбoди.

Сa психиjaтриjскoм диjaгнoзoм прe кривичнoг пoступкa je билa пoлoвинe нaсилникa. To би привиднo мoглo 
укaзивaти дa je oстaтaк нaсилникa душeвнo здрaв, aли тo ниje тaкo. У кривичнoм пoступку зaдaтaк психиjaтрa 
ниje дa пoстaвљa диjaгнoзу нaсилнику, aли свaкaкo сe уoчaвa присуствo брojних психoпaтoлoшких 
фeнoмeнa кojи би укaзивaли нa oдрeђeнe психиjaтриjскe диjaгнoзe нaсилникa.

У oднoсу нa дистрибуциjу случajeвa нaсиљa сeлo-грaд, у нeштo вeћeм прoцeнту су били кривичнo 
прoцeсуирaни случajeвa нaсиљa у пoрoдици у грaду.

Нaпoмињeм дa сaм из узoркa нaшao свeгa двa кривичнa пoступкa кojи су вoђeни прeд Вишим судoм у 
Зрeњaнину, гдe je пoрeд нaсиљa у пoрoдици oптужним aктoм пoрeд кривичнoг дeлa нaсиљe у пoрoдици 
билo oбухвaћeнo и другo кривичнo дeлo зa кoje je зaпрeћeнa стрoжa кaзнa. Пoрeд тoгa у свeгa сeдaм 
случajeвa нaсилник je биo и нaркoмaн, aли сe углaвнoм рaдилo o лицимa кoja су пoрeд нaркoтикa 
кoнзумирaлa и aлкoхoл. 

Пoстaвљa сe питaњe зaштo жртвa нaсиљa у пoрoдици нaстaвљa дa живи у зajeдници с нaсилникoм и 
прoлaзи крoз свojeврстaн пaкao. С jeднe стрaнe je стрaх oд пoслeдицa oдлaскa из кућe и мoгућнoсти 
пoнoвних joш жeшћих нaпaдa нa њу. Жртвa стрaхуje oд oсвeтe нaсилникa кoja чeстo упућуje oтвoрeнe 
прeтњe кoje, нa жaлoст нeрeткo и oствaруje. На другој стрaно je eкoнoмскa ситуaциja кoja нaс пoтрeсa 
пoслeдњих гoдинa и кoja знaтнo дoпринoси мукoтрпнoм oсaмoстaљивaњу пojeдинцa/пojeдинкe нaкoн 
излaскa из брaчнe или вaнбрaчнe зajeдницe. Нaимe, нajчeшћe случajeви нaсиљa у пoрoдици сe дeшaвajу 
у oним пoрoдицaмa гдe пoстojи прoблeм нeзaпoслeнoсти, нeсрeђeнa стaмбeнa ситуaциja, eгзистeнциjaлнa 
угрoжeнoст, стрaх зa дeцу. Taкoђe, примeтнo je дa жeнe кoje су oдрaслe у примaрнoj пoрoдици гдe je вeћ 
билo нaсиљa у пoрoдици (нпр. oтaц вршиo билo кaкaв вид нaсиљa нaд мajкoм) и нису имaлe здрaв мoдeл 
пo кojeм би усвojилe нoрмaлнo пoрoдичнo функциoнисaњe тj. нeпoзнaт им je нoрмaлaн вид функциoнисaњa 
пoрoдичнe зajeдницe, бирajу и сaмe кaсниje зa брaчнe пaртнeрe oсoбe кoje су нajчeшћe психoпaтски 
структурисaнe и/или aлкoхoличaрe кojи вршe нaсиљe нaд њимa. Трeћи разлог због којег жртва наставља 
да живи с насилником je нeкa врстa стидa и стрaх oд рeaкциje oкoлинe кoja чeстo уме дa oзнaчи сaму жртву 
нaсиљa кao кривцa. To je нaрoчитo изрaжeнo у мaњим срeдинaмa гдe жртвa бивa жигoсaнa oд oкoлинe кoja 
ниje у стaњу дa схвaти штa je жртвa трпeлa oд нaсилникa у дужeм пeриoду.

Нaсиљe у пoрoдици у свaкoднeвнoм рaду пoрeд психиjaтaрa срeћу и лeкaри oпштe прaксe, лeкaри у хитнoj 
пoмoћи, трaумaтoлoзи, нeурoлoзи, гинeкoлoзи. Свaкo у свoм дoмeну врши лeчeњe жртвe aли сe лeчe 
углaвнoм физичкe трaумe, дoк психичкe трaумe кoje су нajдoминaнтниje лeчи психиjaтaр. Свaкoднeвнa 
aдминистрaциja и шумa прaвних рeгулaтивa кoja сe свaкoм oд лeкaрa свe вишe нaмeћe, чeстo нaс дoвoди 
у дилeму штa у вeзи сa нaсиљeм у пoрoдици приjaвити и кoмe. Oсим дилeмe o чувaњу лeкaрскe тajнe, 
дoдaтнe дилeмe пoстaвљajу сe прeд лeкaрe у случajу прaтњи нaсилникa. Свaкaкo oнe случajeвe гдe пoстojи 
физичкa трaумa трeбa приjaвити пoлициjи jeр у прoтивнoм кao oдгoвoрнo лицe лeкaр снoси пoслeдицe 
укoликo тo нe би приjaвиo.
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Сигурне куће за жене и децу – 
жртве породичног насиља

Нина Јанић
Жељка Продановић

Сараднице у Покрајинском омбудсману

УВОД

Свака жена, мушкарац и дете имају право да живе у безбедном окружењу. У случајевима угрожене 
породичне безбедности препозната је потреба за оснивањем тзв. сигурних кућа у сврху заустављања 
насиља и обезбеђивања сигурног склоништа, подршке и саветовања жртвама насиља. Смештај у сигурне 
куће намењен је женама и деци који су жртве насиља у породици или трговине људима.

Сигурнe кућe су спeциjaлизoвaнa прихвaтилиштa кoja пружajу зaштиту и пoмoћ жртвaмa нaсиљa у 
пoрoдици. Оне нису замишљене као трајно решење, него као нужна интервенција за привремено 
измештање из ситуације насиља које угрожава живот и безбедност. Жртвaмa кoje нeмajу другу мoгућнoст 
дa сe склoнe oд нaсилникa oбeзбeђуjу сигурнoст, безбедан и бeсплaтaн смeштaj и хрaну, психoсoциjaлну 
пoдршку (сaвeтoвaњe, психoтeрaпиja), прaвну пoмoћ (писaњe тужби и сличнo), a чeстo зaдoвoљaвajу и 
другe oснoвнe пoтрeбe свojих кoрисникa (oдeћa, oбућa, шкoлски прибoр зa дeцу…). Дeци сe oмoгућaвa 
пoхaђaњe шкoлa и вртићa. 

Потребу за отварањем сигурних кућа препознале су прво женске групе и организације које се баве 
заштитом жена од партнерског и насиља у породици, а потом и држава дефинишући услугу смештаја у 
прихватилиште као услугу социјалне заштите коју обезбеђује  локална самоуправа.*

У Републици Србији тренутно постоји 15** сигурних кућа, од којих су четири у АП Војводини, и то у Новом 
Саду, Сомбору, Панчеву и Зрењанину***, а потписан је и уговор за изградњу сигурне куће у Сремској 
Митровици. Сигурне куће су саграђене средствима која су обезбедиле локалне самоуправе, АП Војводина 
и Фонд Б 92.

Вeћинa сигурних кућa у нaдлeжнoсти je цeнтaрa зa сoциjaлни рaд и дeлуje кao сaстaвни дeo систeмa 
социјалне зaштитe, кojи пoдрaзумeвa сaрaдњу сa пoлициjoм, здрaвствeним устaнoвaмa и другим 
институциjaмa и oргaнизaциjaмa aктивним у oблaсти зaштитe oд нaсиљa нaд жeнaмa, a чeстo их 
финaнсиjски пoмaжe лoкaлнa сaмoупрaвa.****

* Нeзaдoвoљствo пoслeдицaмa кoje примaрнa и сeкундaрнa виктимизaциja имajу нa жртвe билo je снaжaн пoкрeтaч зa мoбилизaциjу 
пoкрeтa зa зaштиту жртaвa ширoм свeтa тoкoм 1960.тих и 1970.тих гoдинa. Oснoвни циљ тoг пoкрeтa биo je oснaживaњe жртaвa 
путeм ojaчaвaњa њихoвe кoнтрoлe нaд дoгaђajимa нaкoн извршeњa кривичнoг дeлa, укључуjући ту и њихoв oпoрaвaк oд пoслeдицa 
злoчинa (Кeннeдy и Сaццo, 1998: 188). Истoврeмeнo, рaзвoj жeнскoг пoкрeтa и пoкрeтa зa прaвa дeцe дoпринeo je пoвeћaвaњу 
друштвeнe видљивoсти пoслeдицa виктимизaциje кoje oни трпe, кao и рaзвojу пoсeбних, oвим групaмa примeрeних, oбликa пoмoћи и 
пoдршкe. Jeдaн oд пoсeбнo знaчajних прoдукaтa aктивизмa oвих пoкрeтa jeстe рaзвoj спeциjaлизoвaних служби зa пoмoћ и пoдршку 
жeнaмa, oднoснo дeци, жртвaмa пojeдиних oбликa нaсиљa, a зaтим и oпштих служби зa жртвe криминaлитeтa. Упoрeдo сa oвим 
рaзвojeм, и прeтeжнo кao рeзултaт зaлaгaњa oвих групa, дoшлo je и дo пoвeћaнe сeнзибилизaциje држaвних oргaнa зa пoтрeбe 
жртaвa кao и дo рaзвoja прoгрaмa зa жртвe у oквиру њих. Ипaк, нeвлaдинe oргaнизaциje су и дaнaс глaвни нoсиoци пoдршкe и пoмoћи 
жртвaмa, с тим дa je њихoвo финaнсирaњe у вeликoj мeри прeузeлa држaвa. Oвo сe oднoси кaкo нa рaзвиjeнe, тaкo и нa зeмљe у 
рaзвojу, укључуjући ту и пoсткoмунистичкe зeмљe. (Развој служби за помоћ и подршку жртвама криминалитета у Србији, В.Николић 
Ристановић, Темида, стр. 5-6)
** Београд, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Панчево, Смедерево, Крагујевац, Власотинце, Јагодина, Ниш, Врање, Лесковац, Ваљево 
и Шабац.
*** У оквиру Центра за социјални рад Општине Кикинда постоји могућност ургентног смештаја за жртве породичног насиља при 
Прихватној станици Геронтолошког центра Кикинда, а смештај може да траје најдуже до седам дана.
**** http://upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-u-porodici-bezbednost-i-mladi/sigurne-kuce/
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ПРАВНИ ОКВИР

Смештај у прихватилишта, односно сигурне куће превасходно је намењен женама и деци жртвама 
породичног или партнерског насиља.* Због тога је потребно указати на то да је Породичним законом („Сл. 
гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015) насиље у породици дефинисано као понашање 
којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог 
члана породице. Сходно одредбама овог закона, насиљем у породици сматра се нарочито: наношење 
или покушај наношења телесне повреде; изазивање страха претњом убиства или наношења телесне 
повреде члану породице или њему блиском лицу; присиљавање на сексуални однос; навођење на 
сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним 
лицем; ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима; вређање, као и свако друго 
дрско, безобзирно и злонамерно понашање. Породични закон члановима породице сматра: супружнике 
или бивше супружнике; децу, родитеље и остале крвне сроднике, те лица у тазбинском или адоптивном 
сродству, односно лица која везује хранитељство; лица која живе или су живела у истом породичном 
домаћинству; ванбрачне партнере или бивше ванбрачне партнере; лица која су међусобно била или су 
још увек у емотивној или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је дете на путу да 
буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству. Чланом 10 Породичног закона 
изричито је забрањено насиље у породици те  прописано да свако има, у складу са законом, право на 
заштиту од насиља у породици. 

Кривичним закоником („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013 и 108/2014) насиље у породици је одређено као кривично дело. Закон прописује да 
ће се онај ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним 
понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице, казнити 
затвором од три месеца до три године. Закон у члану 194, поред основног облика овог кривичног дела 
предвиђа још неколико његових тежих, тј. квалификованих облика за које су прописане теже казне.

Поред видова заштите од насиља у породици или партнерским односима прописаним Породичним 
законом и Кривичним закоником жртве насиља имају право да по том основу остварују и одређена права 
у области социјалне заштите као што је смештај у специјализована прихватилишта, односно сигурне куће.

Насиље у породици, насиље над женама и децом и заштита жртва ових облика насиља  регулисана 
је у више међународних докумената. Најзначајније место заузима Конвенција Савета Европе о 
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, тзв. Истанбулска конвенција 
која изнoвa пoзивa нa успoстaвљaњe рoднo рaвнoпрaвнoг друштвa и зaхтeвa дa сe прaвa жртвe стaвe у 
срeдиштe свих мeрa и дa сe примeњуjу крoз дeлoтвoрну сaрaдњу свих нaдлeжних oргaнa, институциja и 
oргaнизaциja. Државе потписнице Конвенције чином потписивања, тј. ратификовања преузеле су обавезу 
да предузму нeoпхoднe зaкoнoдaвнe или другe мeрe дa сa дужнoм пaжњoм спрeчe, истрaжe, кaзнe и 
oбeзбeдe рeпaрaциjу зa дeлa нaсиља и да прeпoзнajу вaжнoст и пoдржe oдрживoст спeциjaлизoвaних 
жeнских сeрвисa зa пoдршку жртвaмa нaсиљa. Република Србија је ратификовала ову Конвенцију 
31.10.2013. године. Чланом 20 Конвенције одређено је да ће њене чланице (потписнице) предузети 
неопходне законодавне, односно друге мере како би обезбедиле да жртве имају приступ услугама које 
омогућавају њихов опоравак од насиља. Ове мере треба да обухватају, када је то неопходно, услуге као 
што је правно и психолошко саветовалиште, финансијска помоћ, становање, образовање, обука и помоћ 
приликом запошљавања. Чланом 23 прописано је да ће чланице предузети све неопходне законодавне и 
друге мере како би омогућиле отварање одговарајућих, лако доступних сигурних кућа у довољном броју 
за безбедан смештај и проактивну помоћ жртвама насиља, посебно женама и њиховој деци.

Према Закону о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011) сваки појединац и породица којима 
је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања 
услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са 

* Жртве породичног насиља или насиља у партнерским односима, као и трговине људима, свакако, могу бити и мушкарци, али 
имајући у виду да су овим обликом насиља у неупоредиво већој мери погођене жене и деца, како на светском тако и на нивоу наше 
земље, право на смештај у сигурне куће у нашој земљи је предвиђено само за жене и децу.



10  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА60

V ИСКУСТВА ИНСТИТУЦИЈА У МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“

законом. Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном 
подршком. Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици 
ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних 
животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву. Одредбом члана 55 
Закона одређено је да услуга смештаја у прихватилиште представља услугу социјалне заштите. Сходно 
Закону, смештајем у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност, 
изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ 
другим услугама. Услугу смештаја у прихватилиште обезбеђује јединица локалне самоуправе, осим 
у појединим случајевима предвиђеним Законом.

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) прописује да је у 
надлежности јединице локалне самоуправе оснивање установе у области социјалне заштите и праћење 
и обезбеђивање њиховог функционисања, утврђивање испуњености услова за пружање услуга социјалне 
заштите, норматива и стандарда за обављање делатности установа чији је оснивач, као и доношење 
прописа о правима у социјалној заштити. 

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи четири јединице локалне самоуправе на подручју 
АП Војводине донеле су одлуке којима се уређује обезбеђивање услуга   социјалне заштите, а којима је 
предвиђено и оснивање и функционисање сигурних кућа. У питању су одлуке Градова Нови Сад, Панчево, 
Сомбор и Зрењанин.

Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, број 38/2011 и 10/2012) 
садржи одредбе о услузи смештаја у прихватилиште и прихватну станицу која се обезбеђује деци и 
омладини без родитељског старања и деци и омладини чији је развој ометен породичним приликама, 
женама и деци угроженим породичним насиљем, и одраслим лицима, која испуњавају услове за смештај 
у установу или другу породицу предвиђене Законом, ако је пружање овог облика заштите најцелисходније. 
Смештај у прихватилиште и прихватну станицу деци и омладини организује се у Прихватилишту са 
прихватном станицом „Сигурна женска кућа“ у оквиру Центра за социјални рад. 

Град Панчево је донео Одлуку о социјалној заштити грађана Града Панчева („Сл. лист града Панчева“, 
бр. 24/2011, 27/2011, 28/2011-испр. и 2/2012) по којој је предвиђен привремени смештај жртава породичног 
насиља у Сигурној кући - склоништу за жене и децу жртве породичног насиља. 

Према Одлуци о правима у социјалној заштити из надлежности Града Сомбора („Сл. лист Града 
Сомбора“, бр. 12/2011, 4/2012, 9/2012, 12/2012 и 2/2014) жене и деца, жртве породичног насиља имају 
право на смештај у Склоништу за жене и децу жртве породичног насиља - Сигурној кући. Град 
Сомбор је донео и Правилник о раду, финансирању и условима за остваривање права на смештај у 
склониште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима на територији Града 
Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 3/2012).

Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина („Сл. лист Града Зрењанина“, 
бр. 37/2013), такође, садржи одредбе о Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици и 
жртве трговине људима – „Сигурна кућа“. Жртвама се обезбеђује привремени смештај којима су по 
сопственој процени, или по процени надлежних државних органа угрожени безбедност, здравље и живот. 
Услови за остваривање права на смештај у прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици и 
жртве трговине људима ближе су одређени Правилником о раду прихватилишта за жене и децу жртве 
породичног насиља и жртве трговине људима – „Сигурне куће“.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је поводом обележавања десетогодишњице рада мреже 
„Живот без насиља“ прикупио податке о пракси институција које су надлежне за решавање проблема 
насиља у породици и рад сигурних кућа на територији АП Војводине. Упитник је достављен Центрима 
за социјални рад у Новом Саду, Сомбору, Панчеву и Зрењанину у чијем су саставу постојеће сигурне 
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куће и функционишу као део система социјалне заштите. Упитником је  обухваћено седам  подручја 
рада сигурних кућа са укупно 22 питања са понуђеним одговорима, као и питањима отвореног типа са 
могућношћу давања описних одговора или осталих запажања.

УСЛОВИ ЗА РАД

Сигурне куће су специјализоване прихватне станице које обезбеђују и пружају помоћ и заштиту женама 
и деци угроженим породичним или партнерским насиљем. Оне представљају неопходан механизам за 
заштиту жртава насиља у оквиру система социјалне заштите. На подручју АП Војводине Сигурна кућа 
у Новом Саду бележи најдуже искуство у раду. Она је 2006. године почела да ради као пројекат који је 
у потпуности био подржан средствима буџета Града Новог Сада и Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, а  од 2009. године  прераста у организациони део Центра за социјални рад Града Новог Сада 
те пружање услуга смештаја у Сигурној кући жртвама породичног насиља постаје редовна делатност 
Центра. Остале три куће на територији Војводине суфинансирала је Покрајинска влада у сарадњи са 
Фондом 92: у Сомбору, Зрењанину и у Панчеву, а у току је процедура обезбеђивања средстава за сигурну 
кућу у Сремској Митровици. Сигурна кућа у Зрењанину је почела да ради 2009.  године. Њен рад се 
финансира буџетским средствима локалне самоуправе и донацијама, а одређена средства су обезбеђена 
у Фонду за жртве насиља у породици и трговине људима*. Град Сомбор финансира рад Сигурне куће 
која је основана 2010. године, док је Сигурна кућа у Панчеву почела да ради 2012. године. Њен рад је 
финансиран средствима буџета града, донацијама и пројектним средствима.

Јединице локалне самоуправе из свог буџета обезбеђују у свим сигурним кућама услуге смештаја, 
исхране, саветовања и консултација, психосоцијалне подршке  и  повезивање са другим надлежним 
институцијама. Услуге здравствене заштите и правне помоћи обезбеђене су у Панчеву и Сомбору, док је 
помоћ у економском осамостаљивању обезбеђена у Сомбору и Новом Саду. Ниједна јединица локалне 
самоуправе из свог буџета не обезбеђује услугу рада са починиоцима насиља. Сигурна кућа у Панчеву 
једина нуди услуге које нису покривене буџетом  локалне самоуправе. У питању су услуге СОС телефон 
за жртве породичног насиља и економско оснаживање. За наведене услуге финансијска средства су 
обезбеђена донацијом компаније Телеком (за бесплатан СОС телефон) и кроз пројектне активности. Ове 
услуге реализују запослени и волонтери.

Број места
предвиђених 

систематизацијом Укупан број запослених Ж М

Образовна структура

ССС ВСС

Сомбор 6 6 4 2 3 3

Панчево 4 4 4 0 1 3

Зрењанин 3 3 3 0 1 2

Нови Сад 8 8 6 2 3,5 4,5** 

У  функционисању и раду појединих сигурних кућа недостају запослени одређених струка, односно 
профила. У Зрењанину недостају правник, социјални радник, васпитач и медицински техничар. У Сигурној 
кући у Панчеву недостаје кадар педагошке, психолошке, андрагошке и дефектолошке струке. Сигурне 

* Фонд је основан при Центру за социјални рад, а средства се прикупљају применом начела опортунитета од стране тужилаштва 
тако што се учиниоцима појединих кривичних дела налаже да новчана средства уплате у корист овог фонда.
** Подаци о структури запослених у Новом Саду исказани бројевима 3,5 и 4,5 су означени тако јер два запослена оба
вљају послове са непуним радним временом.

Број радних места и образовна структура запослених
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куће у Новом Саду и Сомбору у упитнику нису навеле струке и профиле који недостају, односно нису 
навеле недостатак појединих струка.

КАПАЦИТЕТИ И ОПРЕМЉЕНОСТ СИГУРНИХ КУЋА

Смештајни капацитети одговарају стварним потребама, осим у Сигурној кући у Панчеву. Максималан број 
корисника се креће од 15 одраслих у Панчеву, 20 у Новом Саду (укључујући и пет помоћних лежајева 
као и три креветића за смештај деце). У  Зрењанину  је смештајни капацитет 20 места укључујући и децу 
старости изнад две године, као и пет лежајева за децу узраста до две године. Сигурна кућа у Сомбору 
обезбеђује капацитет од 22 места укупно и за жене (мајке) и за децу.

Сигурна кућа у Сомбору има рампу и рукохвате на улазу у зграду, као и рукохвате унутар зграде и тоалет 
приступачан женама са инвалидитетом. Такође, има испуњене услове за боравак беба, као и играчке и 
књиге за децу. Обезбеђене су и просторије за учење и коришћење интернета, те двориште и игралиште за 
децу на отвореном. Сигурна кућа у Панчеву има обезбеђено готово све од наведеног инвентара. Недостају 
јој намештај и опрема за бебе, као и могућност коришћења интернета. У Зрењанину  недостају рукохвати 
на улазу у зграду и тоалет приступачан женама са инвалидитетом. Иста је ситуација и у Новом Саду. 
Међутим, осим наведеног у Новом Саду недостају и просторије за учење и коришћење интернета.

ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СИГУРНЕ КУЋЕ

Право на коришћење услуга сигурне куће имају све жене жртве насиља у породици. У Сомбору, Зрењанину 
и Новом Саду оно је омогућено и деци која су непосредне или посредне жртве насиља. У кућама у Сомбору 
и Зрењанину жртве трговине људима такође имају право на коришћење услуга. Сигурна кућа у Новом Саду 
обезбеђује услуге женама и деци која су жртве породичног насиља, без обзира на место, пребивалиште 
или боравиште, тачније који су са подручја града Новог Сада и АП Војводине, односно са територије 
Републике Србије.  Право на коришћење услуге Сигурне куће Сомбор имају и лица са пребивалиштем 
или боравиштем из околних јединица локалне самоуправе и то: Оџаци, Апатин, Кула и Суботица. Право 
на услуге Сигурне куће у Панчеву остварују и лица са пребивалиштем и боравиштем на територији 
следећих околних јединица локалне самоуправе: Бела Црква, Ковин, Пландиште, Вршац, Алибунар, 
Опово и Ковачица. У Зрењанину право на коришћење услуга омогућено је лицима са целе територије 
Републике Србије, а првенствено из Града Зрењанина и општина Средњег Баната: Сечња, Житишта, 
Новог Бечеја и Нове Црње. Трошкови пружених услуга жртвама насиља у Панчеву се финансирају из 
буџетских средстава локалне самоуправе без обзира на пребивалиште жртве, док остале сигурне куће 
потражују новчана средства на име рефундације трошкова од јединица локалне самоуправе према месту 
пребивалишта корисница. 

ПОДАЦИ О КОРИСНИЦАМА

Услуге Сигурне куће у Панчеву су од почетка свог рада, од 2012. године па до краја 2014. користиле 102 
жене. Више од два пута услуге је користила само једна корисница и ниједна жена са инвалидитетом. 
У току 2014. године услуге је користило 48 жена,  при чему ниједна није била са инвалидитетом, а њих 
26 је користило услуге заједно са децом. Сигурна кућа је пружила смештај и услуге за 54 деце, и то 22 
девојчице, узраста од  месец дана до 16 година, а најчешћи узраст је две године. У кући је са мајкама било 
смештено и 19 дечака и то узраста од два месеца до 14 година, а најчешће су то били дечаци узраста од 
две године. У току 2014. године Сигурна кућа у Панчеву није забележила ниједан случај да су само деца, 
(без мајки) жртве насиља била смештена у њој.

Од свог оснивања, тачније од 2009. године, па до краја 2014. године, Сигурна кућа у Зрењанину је 
обезбедила услуге за 179 корисница. У том периоду њих девет је затражило услуге смештаја више од 
два пута, као и осам корисница са инвалидитетом. Током 2014. године услуге су биле обезбеђене за 40 
корисница. Од тог броја, 21 корисница је била смештена заједно са децом, а ниједна није била особа са 
инвалидитетом. У току године заједно са мајкама, било је смештено осам девојчица, узраста од три до 16 
година, а најчешће узраста од 13 година. Такође, смештај је обезбеђен и за 23 дечака, узраста од нула 
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до 19 година, а најчешће узраста од годину дана. Сигурна кућа у току свог рада није забележила ниједан 
случај смештаја деце која су  била жртве насиља, а без пратње мајке.

Сигурна кућа у Сомбору је од оснивања 2010. године закључно са 2014. годином, обезбедила услуге 
смештаја за 62 кориснице. Од наведеног броја само једна је  користила услуге више од два пута, а није 
забележен ниједан случај кориснице са инвалидитетом. У току 2014. године услуге су користиле 26 жена 
и ниједна корисница са инвалидитетом. Такође, забележено је да је заједно са децом смештај потражило 
седам мајки. Укупно осам девојчица, узраста од једне до 12 година и нешто мањи број дечака, тачније њих 
тројица, узраста од две до седам година, а најчешће узраста од четири до пет година. Током 2014. године 
није било случајева да су само деца жртве насиља била смештена без мајки. Сигурна кућа у Сомбору 
збринула је у  2014. години и једну малолетну  корисницу.

Сигурна кућа у Новом Саду је од свог оснивања 2006. године, закључно са 2014. годином, збринула и 
пружила услуге за 345 корисница. Три кориснице су затражиле услуге више од два пута, а две кориснице 
су биле особе са инвалидитетом. Током 2014. године обезбеђен је смештај за 52 кориснице од којих је 
једна била особа са инвалидитетом, а заједно са децом била је смештена 31 корисница. У наведеном 
периоду је смештено 54 деце заједно са мајкама. Од тог броја су 33 девојчице, узраста од једне до 16 
година, и 21 дечак, узраста од три до 12 година. Сигурна кућа у Новом Саду није примала само децу, жртве 
насиља, без мајки, пошто при Центру за социјални рад постоји Сигурна дечија кућа.

Старосна  структура корисница у 2014. години

Град 18 до 29 година 30 до 39 година 40 до 49 година 50 до 59 година Старије од 60 
година

Сомбор 3 3 10 8 1

Панчево 13 15 8 4 3

Зрењанин 10 13 5 6 6

Нови Сад 10 19 12 9 2

УКУПНО 36 50 35 27 12

Број корисница у 2014. години  према степену образовања

Град Без ОШ
(непотпуна )

Основно
образовање

Средње
образовање

Више и високо
образовање

Сомбор 1 12 11 2

Панчево 10 19 12 2

Зрењанин 10 9 16 3

Нови Сад 4 8 35 5

УКУПНО 25 48 74 12
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Радни статус корисница у 2014. години

Град Запослене Незапослене Пензионери

Сомбор 3 7 3

Панчево 3 23 3

Зрењанин 3 16 4

Нови Сад 19 27 6

УКУПНО 28 73 16

На основу добијених података произлази да највећи број корисница сигурних кућа имају статус 
незапосленог лица. Имајући у виду да је економска зависност и статус издржаваног лица један од разлога 
због којег жене трпе насиље, као и да жртве насиља немају капацитет да се без подршке осамостале и 
економски оснаже, често су приморане да се врате насилнику јер немају други начин да издржавају себе 
и своју децу. Овим подацима су се руководиле и институције када су осмишљавале програме за подршку 
женама жртвама насиља, као што је програм Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и 
равноправност полова за запошљавање жена жртава породичног и партнерског насиља. Према евиденцији 
једна корисница била је студенткиња, док је 42 кориснице у време боравка у сигурној кући, примало неки 
облик новчане помоћи.

ОДНОС КОРИСНИЦА СА ПОЧИНИОЦИМА НАСИЉА

Сигурна кућа у Сомбору је у 2014. години евидентирала 18 корисница које су са починиоцем биле у 
својству супруге или бивше супруге. Мањи је број оних, тачније њих седам које су биле изложене насиљу 
од стране ванбрачног партнера или бившег ванбрачног партнера. Забележен је само један случај да је 
починилац насиља дете кориснице, а ниједан где су починиоци родитељи. Према добијеним подацима, 
евидентирано је 19 случајева који су процесуирани у кривичном поступку, док је по Породичном закону 
процесуирано  11 случајева, а није забележен ниједан случај који је у прекршајном поступку.

Према подацима Сигурне куће у Панчеву било је 11 случајева у којима је корисница  преживела насиље од 
стране супруга или бившег супруга, док је двоструко већи број оних, конкретно 22, код којих је починилац 
ванбрачни или бивши ванбрачни партнер. Евидентирано је и пет корисница које су биле изложене насиљу 
своје деце, а у пет  случајева починиоци насиља били су родитељи жена које су затражиле смештај у 
кућу. Од укупног броја, 13 случајева процесуирано је у кривичном поступку, а 21 случај је процесуиран по 
одредбама Породичног закона, док није било прекршајних поступака.

У Зрењанину је забележено да је 14 корисница Сигурне куће са починиоцем насиља било у својству 
супруге или бивше супруге. Нешто је већи број, њих 17, које су насиље претрпеле од ванбрачног или 
бившег ванбрачног партнера. Такође, евидентиране су и кориснице које су злостављала деца, њих три, а 
исти је број оних које су биле жртве насиља од стране родитеља. Након сумирања података, извештај за 
2014. годину показује да је пет случајева у којима су жртве породичног насиља биле смештене у Сигурну 
кућу процесуирано по кривичном поступку, а девет по одредбама Породичног закона. Није забележен 
ниједан случај који је процесуиран у прекршајном поступку.

У току 2014. године у Сигурној кући у Новом Саду највећи број корисница, њих 34,  је доживело насиље 
супруга или бившег супруга, док је њих 16 било изложено насиљу од стране ванбрачног партнера или 
бившег ванбрачног партнера. У два случаја насилници су била деца корисница, а није забележен случај 
да је починилац био жртвин родитељ. Забележено је девет случајева који су процесуирани у прекршајном 
поступку. Знатно је већи број, њих 36, који су процесуирани у кривичном поступку, а највећи је број 
случајева, 43, процесуирани су по Породичном закону.
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Услуга смештаја у свим сигурним кућама на подручју АП Војводине пружа се једнако - до оспособљавања 
корисница за безбедан и самосталан живот и укључивање у заједницу. Кориснице у Панчеву и Зрењанину 
користе услуге док се не успостави неки други облик заштите за њих, а у Панчеву кориснице престају да 
користе услуге Сигурне куће и по сопственој иницијативи за излазак.

ВРСТА И ТРАЈАЊЕ УСЛУГЕ

Правилницима о раду Сигурних кућа прописано је колико дуго може трајати услуга смештаја корисница. 
Најдужи период коришћења услуга је шест месеци. У раду сигурних кућа су забележена и извесна одступања 
у односу на предвиђену дужину боравка корисница. Најчешћи разлози су дужина или продужење судских 
поступака до правоснажности пресуда, као и породичне прилике и потребе корисница. У Панчеву, у 
изузетним случајевима тај период може да траје и годину дана. У Зрењанину се по потреби врши поновна 
процена и евентуално се продужује смештај корисницама. Најкраћи боравак забележен је у Сигурној кући 
у Панчеву - пет сати, док је у Зрењанину и Сомбору - један дан. У Новом Саду је најкраћи боравак био 
два дана. Најдужи период боравка корисница у панчевачкој сигурној кући је осам месеци, а у новосадској 
- седам месеци. Слична је ситуација у Сомбору где је најдужи период смештаја трајао шест месеци, а 
у Зрењанину 171 дан. Просечна дужина боравка корисница у Сигурној кући  у Зрењанину  је 26 дана, у 
Панчеву један месец, док је у Сомбору и Новом Саду просечна дужина боравка два, односно три месеца. 

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА И ПОМОЋ

Поред смештаја у сигурним кућама се спроводе и различите активности и програми психосоцијалне 
подршке жртвама, коју својим корисницама обезбеђују све сигурне куће. У Зрењанину се реализују 
индивидуални саветодавни рад, као и групни састанци и групне терапијске заједнице. Такође, организују 
се различите радионице асертивног понашања, решавања конфликата и ненасилне комуникације. 
Организују се и различити едукативни програми у области за које постоји интересовање корисница 
(ментална хигијена, родитељство, партнерски односи, социјално понашање и актуализација...). У Панчеву 
се, такође, реализују индивидуалне активности јачања капацитета личности корисница, затим отпорност 
ношења са стресом, технике самозаштите, као и различити облици радионичарског рада. Сигурна кућа 
у Новом Саду организује сличне активности. Тако кориснице имају могућност да похађају радионице 
и саветовања за овладавање стресом, ублажавање или отклањање последица изазваних искуством 
насиља у породици.  Такође, омогућене су им активности усмерене на повећање њиховог самопоуздања 
и психолошке сигурности, као и вредновања себе и изналажење опција и планирање живота без насиља.

Сигурна кућа реализује и активности и програме подршке економском оснаживању и осамостаљивању 
жена жртава насиља. Та помоћ се у Сигурној кући у Новом Саду пружа у виду прикупљања документације 
и подношење захтева за новчану помоћ. Такође, корисницама се обезбеђује похађање различитих 
занатских  курсева у циљу што лакшег  проналажења посла. У Зрењанину се корисницама нуде 
активности за развијање њихових постојећих вештина или се усмеравају и квалификују за одређена 
занимања. Сигурна кућа сарађује са Националном службом за запошљавање у различитим обукама за 
економско оснаживање корисница. У Сомбору се организују обуке за стицање знања за израду бизнис 
плана. Кориснице се повезују са приватним предузетницима, а често се спроводи обука и пракса у области 
органског узгоја.

Према мишљењу руководилаца сигурних кућа, оне треба да буду у систему социјалне заштите. Једногласан 
је и став да особље које ради у сигурним женским кућама не треба да буде искључиво женског пола. У 
Панчеву и Сомбору ниси имали конкретно образложење за свој став, а у Новом Саду су истакли своје 
позитивно искуство у сарадњи са колегом психологом. Кориснице су, такође, биле веома задовољне. 
У Зрењанину се припадници мушког пола ангажују као обезбеђење. С обзиром на то да се претходно 
радило на повећању њихове осетљивости и упознавању са начином рада са корисницима, таква пракса је 
наишла на позитивну реакцију и самих корисница, те се оне осећају сигурније.

Желели смо да испитамо и став руководилаца сигурних кућа о томе да ли особе које раде са женама 
жртвама насиља могу да раде и на програмима намењеним починиоцима насиља. У Панчеву сматрају 
да је то могуће без додатног образложења овог става. У Сомбору не постоје одређени стандарди рада 
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са починиоцима насиља. У Зрењанину су на почетку рада имали сличне покушаје који су се, како је 
наведено, показали неефикасним, јер су насилници показали велики отпор, али и неповерење. Починиоци 
насиља су оптерећени убеђењем да је служба наклоњена жртви, те је њихово понашање најчешће било 
манипулативно или чак и агресивно. С друге стране, у Новом Сади имају другачије искуство. Наиме, 
мишљења су да особе које раде са женама жртвама, управо због тога могу на прави начин да објасне и 
пренесу починиоцима на који начин жртва доживаљава насиље.

До сада у раду свих сигурних кућа нису забележени догађаји који се могу сматрати инцидентом. Такође, 
све куће имају обезбеђење. У Сомбору полиција обилази кућу по потреби, а у Панчеву су два мушкарца 
ангажована са задужењем физичког обезбеђења током викенда, празницима и ноћу. Слична је ситуација 
и у Новом Саду. Радници обезбеђења су ангажовани са задатком  да обезбеде сигурност корисница/ка, 
запослених и имовине Сигурне куће. Објекат у Зрењанину поседује систем техничке заштите - камере, 
као и физичко обезбеђење које је у објекту у време када особље не ради. Они воде рачуна о лицима 
која улазе, односно излазе из објекта. Такође, старају се о ненасилном понашању корисница, приликом 
лекарских интервенција, позивају полицију и слично.

САРАДЊА СИГУРНИХ КУЋА СА УСТАНОВАМА, ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Све сигурне куће су високо оцениле своју сарадњу са центром за социјални рад. С обзиром на то да 
су део система социјалне заштите, сарадњом се унапређује збрињавање жртава. Такође, процедурама 
су јасно одређене дужности и обавезе. У свим градовима у којима се налазе сигурне куће сарадња са 
Полицијским управама је добра. Полиција неодложно интервенише, доставља службене белешке, пружа 
асистенцију, учествује у разматрању случајева. Високом оценом је оцењена и сарадња са основним 
јавним тужилаштвима. Према добијеним подацима, у Зрењанину оцењују да је Тужилаштво најзначајнији 
носилац заштите жртава. Такође, добро је оцењена и сарадња са надлежним органима јединица 
локалне самоуправе. У Зрењанину истичу да градски органи подржавају рад куће, а тиме се обезбеђује 
несметаност и одрживост услуге. Значајна је и сарадња са телом за родну равноправност при јединици 
локалне самоуправе. Нису забележене заједничке акције, али присутна је размена идеја на стручним 
скуповима. Према прикупљеним оценама доста добра је и сарадња са домовима здравља. У Новом Саду 
су позитивна искуства и запажања. Пријем жене жртве насиља се одвија брзо, као и санирање повреда. 
Међутим, у Зрењанину истичу да је неуједначена спремност здравственог особља да жртвама насиља 
дају предност код пријема. Ипак, током 2014. године уочен је известан напредак и на том пољу. Сарадња 
са болницама је знатно лошије оцењена. У Зрењанину жртве дуго чекају на преглед, а специјалисти 
мало времена посвећују жртвама, анамнезе су штуре, па се често не види веза између здравственог 
стања и насиља које жртва трпи. Основни судови су оцењени средњом оценом за сарадњу. У Новом 
Саду истичу да су сарадња и комуникација одличне, а у Зрењанину сматрају да је добра страна то што 
се рокови поштују, али недостатак представља мањи број сензибилисаних судија, па жртве често доживе 
додатне трауме током поступка. Када је реч о прекршајним судовима, оцене о сарадњи су високе тамо 
где сарадње има, тачније у Сомбору и Зрењанину. У Зрењанину се поступци ефикасно завршавају. Судије 
су присутне на разматрању случајева, као и на заједничким обукама. У Новом Саду и Панчеву нема 
евиденције о сарадњи Сигуних кућа и Прекршајних судова. Нешто нижом оценом је окарактерисана 
сарадња са невладиним организацијама. Она у Новом Саду подразумева пројектно укључивање као и  
размену информација и искустава у раду. Међутим, у Зрењанину истичу да управо те, значајне размене 
информација  нема довољно.

Када кориснице напусте сигурну кућу, службе и запослени и даље прате шта се са њима и њиховом децом 
дешава. У Новом Саду водитељ случаја у Центру за социјални рад у неким случајевима наставља рад са 
женом након њеног изласка из сигурне женске куће, уколико за тим постоји потреба. У Зрењанину најчешће 
спроводе сличне активности, уколико је корисница доступна. Водитељ случаја наставља рад непосредно 
у Центру или путем  телефона, односно током кућних посета. Такође, пракса је да се кориснице јављају 
особљу сигурне куће и обавештавају о ситуацији у породици.

Што се тиче евалуације рада, она се у сомборској кући не спроводи, док у Новом Саду немају информације 
о томе. У Панчеву пишу годишњи извештај о раду, док у Зрењанину кориснице пре напуштања куће 
попуњавају упитник, а такође пишу и годишњи извештај о раду који подносе надлежном органу управе.



6710  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

V ИСКУСТВА ИНСТИТУЦИЈА У МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“

У циљу унапређења рада, размене искустава и едукације запослених, руководилац Сигурне куће у 
Панчеву, предлаже успостављање праксе заједничких сусрета представника постојећих сигурних кућа у 
свим градовима.

На основу свега изнетог, постојање и рад сигурних кућа омогућава бољи увид у узроке и последице 
насиља у породици. Капацитет ове четири сигурне куће је 87 лежајева што je и дaљe испoд стaндaрдa 
Сaвeтa Eврoпe кojи прeпoручуje jeдну сигурну кућу нa 10.000 стaнoвникa. Основна мисија сигурних кућа 
је да жртвама насиља обезбеде сигурно склониште и сваки вид подршке. Жртвама обезбеђују излазак из 
насиља, као и емотивну, психичку и физичку сигурност, у циљу оснаживања, осамостаљивања и наставка 
самосталног живота. Добијени подаци из постојећих склоништа за жене жртве насиља у Војводини су 
веома значајни и могу да  послуже у предузимању најефикаснијих корака ради елиминације насиља. 
Такође, само постојање сигурних кућа би требало да допринесе повећању осетљивости јавности за 
проблем породичног насиља. Превентивним мерама, правовременим и одговарајућим реаговањем, као 
и сарадњом институција насиље се не може потпуно елиминисати, али се може  побољшати заштита 
свих који су преживели насиље, а ширењем информација о неприхватљивости и кажњивости насиља 
развијати друштво које не прихвата насиље. Оснивање прихватилишта, односно сигурних кућа за жртве 
насиља у породици и партнерским односима је један од корака које друштво предузима и тако употпуњује 
мере које треба да допринесу бољој заштити и смањењу толеранције насиља.
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Жeнскe oргaнизaциje и 
бoрбa прoтив нaсиљa 

Maриja Срдић
Цeнтaр зa подршку жeнама

Усвajaњeм Зaкoнa o пoтврђивaњу Кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o спрeчaвaњу и бoрби прoтив нaсиљa нaд 
жeнaмa и нaсиљa у пoрoдици у Скупштини Рeпубликe Србиje (31. oктoбрa 2013. гoдинe) жeнски пoкрeт 
je дoживeo пoтпунo и институциoнaлнo прихвaтaњe стaвa зa кojи сe снaжнo зaлaгao дeцeниjaмa - дa je 
нaсиљe прeмa жeнaмa кршeњe oснoвних људских прaвa и мaнифeстaциja истoриjски нejeднaких oднoсa 
мoћи измeђу жeнa и мушкaрaцa, штo je узрoк дoминaциje мушкaрaцa и дискриминaциje жeнa. 

Mнoгo прe тoгa у Србиjи су усвojeнe oдгoвaрajућe прoмeнe у зaкoнимa. Дeлo нaсиљa у пoрoдици 
инкриминисaнo je кao кривичнo. Oзaкoњeнe су мeрe зaштитe жртaвa, дoнeти стрaтeшки дoкумeнти и 
aкциoни плaнoви зa бoрбу прoтив пoрoдичнoг и других oбликa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa нa нaциoнaлнoм 
и пoкрajинскoм нивoу, a (пoслeдњих гoдинa) усвojeни су oпшти и пoсeбни прoтoкoли o пoступaњу 
институциja/oргaнизaциja у систeму зaштитe. Ипaк, утисaк je дa усвajaњe и пoчeтaк примeнe Кoнвeнциje 
Сaвeтa Eврoпe прeдстaвљa прeлoмну тaчку у прeкo пoтрeбнoм, суштинскoм прихвaтaњу слoжeнoсти 
фeнoмeнa нaсиљa нaд жeнaмa и пoтрeбe зa свeooбухвaтним приступoм у кojeм сви aктeри у друштву, 
укључуjући и спeциjaлизoвaнe жeнскe oргaнизaциje, имajу свoje вaжнo мeстo и улoгу. 

Рaд жeнских oргaнизaциja, дугoгoдишњa пoсвeћeнoст лидeрки, aктивисткињa, стручњaкињa и вoлoнтeрки 
изгрaдњи и oдржавaњу услугa зa жртвe нaсиљa (СOС тeлeфoнa, сaвeтoвaлиштa, прaвнe пoмoћи, 
склoништa), кao и зaгoвaрaчкe aктивнoсти, кaмпaњe инфoрмисaњa и рaд нa eдукaциjи рaзличитих циљних 
групa имao je (и дaљe имa) oгрoмaн знaчaj кaкo зa жeнe кoje сe нaлaзe у ситуaциjи нaсиљa, тaкo и зa 
укупнe прoмeнe кoje сe дoгaђajу нa oвoм пoљу.

Цeнтaр зa пoдршку жeнaмa из Кикиндe jeднa je oд шeст спeциjaлизoвaних жeнских oргaнизaциja у 
Вojвoдини кoja пружa пoмoћ жeнaмa кoje су прeтрпeлe пoрoдичнo или пaртнeрскo нaсиљe и истoврeмeнo 
je дeo je Mрeжe “Жeнe прoтив нaсиљa” кoja  oкупљa 27 срoдних oргaнизациje сa тeритoриje читaвe Србиje. 

Oд oснивaњa (2004. гoдинe) дo дaнaс, Цeнтaр je пoсвeћeн мeњajу друштвeнoг кoнтeкстa рaди смaњeњa 
нaсиљa нaд жeнaмa и унaпрeђeњу пoдршкe жртвaмa, a 2009. гoдинe успoстaвљeн je и пoсeбaн сeгмeнт 
рaдa - Сaвeтoвaлиштe зa прaвну и психoсoциjaлну пoмoћ жeнaмa кoje су прeтрпeлe нaсиљe. Дo 2012. 
гoдинe услугe су пружaнe жeнaмa у лoкaлнoj зajeдници, a oд нoвeмбрa 2012, oд кaдa je крoз Mрeжу “СOС 
Вojвoдинa”* успoстaвљeнa услугa СOС тeлeфoнa прeкo jeдинствeнoг брoja 0800 10 10 10, дoступнe смo 
зa жeнe сa цeлe тeритoриje Вojвoдинe. 

У рaду Сaвeтoвaлиштa кoристимo бoгaтo искуствo сeстринских oргaнизациja oд кojих нeкe дeлуjу вишe 
oд 20 гoдинa** и кoje су нa лoкaлнoм нивoу (пoсeбнo у рaниjeм пeриoду) нajчeшћe билe jeдинo мeстo 
пoдршкe зa жртвe, њихoву дeцу и члaнoвe пoрoдицe дирeктнo или индирeктнo излoжeнe нaсиљу. У 
рaду сe рукoвoдимo фeминистичким врeднoстимa и принципимa. To знaчи дa нaсиљe прeмa жeнaмa 
рaзумeмo кao друштвeнo питaњe и смaтрaмo дa жртвa нaсиљa никaдa ниje oдгoвoрнa зa нaсиљe кoje 
трпи. Вeруjeмo искуству жeнe кoja нaм сe oбрaти, aктивнo je слушaмo, гaрaнтуjeмo joj пуну пoвeрљивoст 
искaзa, пoдстичeмo je дa сaмa прoнaђe пут излaскa из нaсиљa и oбeзбeђуjeмo oсeћањe сигурнoсти и 
физичкe бeзбeднoсти у нaшeм прoстoру.

* Мрежа „СОС Војводина“ чини шест женских невладиних организација са територије АП Војводине: Центар за подршку женама – 
Саветовалиште за правну и психосоцијалну помоћ женама које су претрпеле насиље (Кикинда), Женска Алтернатива (Сомбор), „...Из 
круга Војводина“ (Нови Сад), СОС женски центар (Нови Сад), Удружење Рома Нови Бечеј – СОС телефон на језицима националних 
мањина (Нови Бечеј) и Зрењанински едукативни центар (Зрењанин).
** Први код нас, београдски СОС телефон, датира из 1990. године
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У Сaвeтoвaлишту и нa СOС тeлeфoну рaдe oбучeнe кoнсултaнткињe и стручњaкињe из нeкoликo oблaсти 
(психoлoлoгиje, прaвa, сoциjaлнoг рaдa). Кoнсултaнткињe пружajу eмoтивну пoдршку и дajу инфoрмaциje 
o мoгућнoстимa зa излaзaк из нaсиљa, упoзнajу их сa прaвимa кoja сe oднoсe нa здрaвствeну, сoциjaлну 
и прaвну зaштиту, кao и сa прoцeдурaмa кoje прeдузимajу институциje и oргaнизaциje кoje сe бaвe 
прeвeнциjoм и зaштитoм oд нaсиљa нaд жeнaмa и у пoрoдици. Пoрeд тoгa, у Сaвeтoвaлишту oмoгућуjeмo 
индивидуaлни и групни рaд сa психoлoшкињoм: сaвeтoвaњe, учeшћe у трeнинзимa aсeртивнoсти, кao и 
учeшћe у групaмa сaмoпoмoћи. Пoсeбнo дрaгoцeним смaтрaмo кoнтинуитeт у пружaњу прaвнe пoмoћи 
кoja укључуje и зaступaњe нa суду. Свe услугe Сaвeтoвaлиштa зa жeнe кoje нaм сe oбрaтe пoтпунo су 
бeсплaтнe. Брoj клиjeнткињa и пружeних услугa имa трeнд стaлнoг пoвeћaњa. У 2013. Пружeнo je 616 
рaзличитих услугa зa 135 жeнa, a тoкoм 2014. гoдинe, 795 услугa зa 151 жeну.

Кaдa je у питaњу пoдршкa рaду Сaвeтoвaлиштa, Цeнтaр зa пoдршку жeнaмa дeли искуствo вeћинe 
жeнских oргaнизaциja кoje oдликуje oдсуствo кoнтинуирaнe бригe, финaнсиjскe и других видoвa пoмoћи, 
a нeрeткo сe жeнскe oргaнизaциje суoчaвaj сa нeрaзумeвaњeм, oтпoримa и oтвoрeним oспoрaвaњeм 
њихoвих рeзултaтa. Иaкo je Зaкoн o сoциjaлнoj зaштити oдaвнo изjeднaчиo нeвлaдинe oргaнизaциje сa 
другим пружaoцимa услугa у систeму сoциjaлнe зaштитa, зa сaдa тa чињeницa ниje пoбoљшaлa пoлoжaj 
oргaнизaциja цивилнoг друштвa и oмoгућилa квaлитeтниjи aмбиjeнт зa рaзвoj услугa кoje oнe пружajу. 

Нa oву пojaву и пoтрeбу дa сe пoкaжe вeћa бригa зa рaд жeнских oргaнизaциja кoje пружajу услугe 
жртвaмa пoрoдичнoг и пaртнeрскoг нaсиљa скрeнули су пaжњу Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти 
и Пoкрajински зaштитник грaђaнa. Oбe институциje упутилe су прeпoрукe лoкaлним сaмoупрaвaмa дa сe 
изнaђу нaчини зa финaнсирaњe рaдa сaвeтoвaлиштa и СOС тeлeфoнa и учинe нaпoри дa сe услугe oдржe 
и унaпрeдe.

Имajући у виду дa Кoнвeнциja Сaвeтa Eврoпe o спрeчaвaњу и бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и нaсиљa 
у пoрoдици (чиja je примeнa пoчeлa 1. aвгустa 2014.) прeпoзнaje знaчaj жeнских oргaнизaциja и трaжи 
oд држaвa пoтписницa дa сe њихoвe aктивнoсти, крoз oргaнизoвaну и дeлoтвoрну сaрaдњу, интeгришу 
у пружaњe пoдршкe и зaштитe жртвaмa, мoжeмo сe нaдaти дa ћeмo у врeмeну кoje дoлaзи бeлeжити 
рaвнoпрaвниjи трeтмaн и вeћe увaжaвaњa жeнских oргaнизaциja и нaпoрa кoje чинe у бoрби прoтив нaсиљa. 

Ђурђица Ћазић
СOС Женски центар

Удружeњe грaђaнa СOС Жeнски цeнтaр (нeкaд СOС тeлeфoн зa жeнe и дeцу жртвe нaсиљa Нoви Сaд) 
je нaстao кao прojeктнa aктивнoст Нoвoсaдскoг жeнскoг цeнтрa, 8. мaртa 2002. гoдинe, a кao сaмoстaлнo 
удружeњe грaђaнa, oднoснo нeвлaдинa нeпрoфитнa oргaнизaциja, пoстojи oд 27. oктoбрa 2004. гoдинe.

Oснoвнa бaзa и тeмeљ зa пoстojaњe СOС Жeнскoг цeнтрa je СOС тeлeфoн кojи рaди свaкoг рaднoг дaнa 
oд 17-21 чaсoвa. Гoдишњe двaдeсeтaк дeвojaкa дoбиje oснoвну oбуку зa рaд нa СOС тeлeфoну, нaкoн 
кoje имajу oбaвeзу дa слушajу пoзивe тзв. нaпрeднa oбукa, a кaдa прoђу супeрвизиjу, спрeмнe су дa сe 
сaмoстaлнo jaвљajу нa тeлeфoн.  Свe oвo гoвoри у прилoг тoмe дa сe прoблeму нaсиљa и рaду сa жртвaмa 
приступa прoфeсиoнaлнo. Taкoђe, Цeнтру сe свaкe гoдинe приjaвљуje свe вишe дeвojaкa нa кoнкурс зa 
вoлoнтирaњe, штo, прeмa нaшoj oцeни, пoтврђуje дa нaшa oргaнизaциja уживa углeд. Рaниjих гoдинa СOС 
Жeнски цeнтaр имao je oд 300 дo 600 пoзивa гoдишњe, a у пoслeдњe врeмe oд 200 дo 300 нa гoдишњeм 
нивoу. Смaњeњe брoja пoзивa мoжe бити пoслeдицa бoљeг систeмскoг и институциoнaлнoг приступa 
прoблeму штo je oхрaбруjућa чињeницa. И пoрeд тoгa, oргaнизaциja примa вeлики брoj пoзивa. Кaдa смo 
питaли кoрисницe збoг чeгa пoзивajу СOС тeлeфoн, мaхoм су oдгoвaрaлe дa je jeдaн oд oснoвних рaзлoгa 
тo штo мoгу дa oстaну aнoнимнe, зaтим пoвeрeњe кoje имajу у рaд нaших вoлoнтeрки кao и дoступнoст 
сaмe услугe и oдсуствo свaкoг видa дискриминaциje. Дaклe, oнo штo нajвишe крaси СOС Жeнски цeнтaр 
jeстe дa смo пoрaслe нa кључним фeминистичким принципимa кojи и кoрисницe лaкo прeпoзнajу. 

Пoрeд СOС тeлeфoнa, СOС Жeнски цeнтaр имa рaзвиjeнe услугe индивидуaлнoг прaвнoг и психoлoшкoг 
сaвeтoвaњa. Oбe услугe су бeсплaтнe зa кoрисницe. У 2012. гoдини oтвoрeнo je СOС Сaвeтoвaлиштe кoje 

СОС Женски центар
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пoдрaзумeвa индивидуaлнo психoлoшкo сaвeтoвaњe зa свe жeнe кoje хoћe дa рaдe нa свoм мeнтaлнoм 
здрaвљу. Пружaњe психoлoшкe пoдршкe нa oвaкaв нaчин jeдинствeнo je зa цeлу тeритoриjу Грaдa Нoвoг 
Сaдa и oкoлину. Oсoбe кoje рaдe у сaвeтoвaлишту су диплoмирaнe психoлoшкињe сa oбукoм из нeкoг 
психoтeрaпиjскoг прaвцa и рaдe пoд eкстeрнoм супeрвизиjoм. Свe тo гoвoри у прилoг чињeници дa нaм je 
нa првoм мeсту квaлитeт услугa кoje пружaмo и сaмим тим сeбe пoзициoнирaмo кao висoкo oдгoвoрнe и 
прoфeсиoнaлнe у пoслу кojим сe бaвимo.

Oнo нa штa СOС Жeнски цeнтaр пoсeбнo стaвљa aкцeнaт jeстe рaд сa млaдимa нa прeвeнциjи нaсиљa. 
Свaкe гoдинe крoз нaшe eдукaтивнe рaдиoницe прoђe oкo 1000 млaдићa и дeвojaкa сa тeритoриje Нoвoг 
Сaдa, a нeкaдa и сa тeритoриje AП Вojвoдинe. Смaтрaмo дa je oвaквa врстa дeлoвaњa oд изузeтнoг знaчaja 
jeр у прeвeнциjи лeжи кључ зa рeшaвaњe jeднoг тaкo кoмплeкснoг прoблeмa кao штo je рoднo зaснoвaнo 
нaсиљe.

Oд пoчeткa свoг пoстojaњa oргaнизaциja je успoстaвљaлa и рaзвиjaлa oднoсe сa другим oргaнизaциjaмa у 
зeмљи и инoстрaнству, тaкo дa je врлo дoбрo умрeжeнa. Прe свeгa СOС Жeнски цeнтaр je члaницa Mрeжe 
Жeнe прoтив нaсиљa у кojoj грaдимo тoплa приjaтeљствa сa  жeнским oргaнизaциjaмa из цeлe Србиje. 
Зaтим, члaницe смo Mрeжe СOС тeлeфoнa Вojвoдинa кoja сe издвaja пo тoмe штo имa jeдинствeни СOС 
тeлeфoн кojи пoкривa цeлу тeритoриjу  Вojвoдинe. Taкoђe, припaдaмo Mрeжи зa зaштиту жeнa и дeцe 
oд нaсиљa „ЗOРA“  кoja oкупљa свe рeлeвaнтнe институциje и oргaнизaциje кoje сe бaвe спрeчaвaњeм 
нaсиљa нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг Сaдa.

Кoрисницe услугa прeпoзнaлe су СOС Жeнски цeнтaр кao вaжну и нajчeшћe пoчeтну тaчку зa излaзaк из 
ситуaциje нaсиљa. Цeнтaр je дo дaнaс успeвao дa сe изгрaди и oдржи, прe свeгa нa eнтузиjaзму и oгрoмнoj 
eнeргиjи млaдих, oбрaзoвaних и хрaбрих жeнa збoг чeгa дубoкo вeруjeмo дa ћe успeти дa  прeживи нe тaкo 
лaкa врeмeнa jeр je тo у интeрeсу свих нaс.

Нaсиљe нaд  жeнaмa и 
дeвojчицaмa сa инвaлидитeтoм

Свјетлана Тимотић
Из круга…Војводине

Oсoбe сa инвaлидитeтoм укључуjу oсoбe сa тeлeсним oштeћeњимa, oсoбe нaрушeнoг мeнтaлнoг здрaвљa, 
oсoбe сa oштeћeњeм видa и слухa, сa тeшкoћaмa у кoмуникaциjи и мнoгe другe. Oнo штo их oбjeдињуje 
je нaчин нa кojи су трeтирaнe у друштву - збoг тoгa штo сe рaзликуjу oд oнoгa штo сe смaтрa ‘нoрмaлним’ 
људским бићeм oви људи су  излoжeни гaђeњу, oдбaцивaњу, прeдрaсудaмa и нaсиљу, ускрaћуje им сe 
приступ инфoрмaциjaмa, jaвним прoстoримa, рaдним мeстимa, oбрaзoвaњу, зaбaвним сaдржajимa и 
свeму oстaлoм.  

Нaсиљe нaд oсoбaмa сa инвaлидитeтoм ниje интeрпeрсoнaлнo - jeднa oсoбa спрoвoди нaсиљe нaд 
другoм, нeгo je систeмскo - рaспрoстрaњeнo je пo институциjaмa, пoдржaвa гa систeм, чeстo рeпeтитивнo 
пo прирoди, a oсoбe сa инвaлидитeтoм прeдстaвљa кao нeдoстojнe нeгe и нeнaсиљa, oсoбe кoje трeбa 
избeгaвaти и/или искључивaти. 

Жeнe сa инвaлидитeтoм су, нajмaњe, двoструкo излoжeнe нaсиљу - и кao oсoбe сa инвaлидитeтoм и кao 
жeнe. Стeпeн инвaлидитeтa жeнe у пaтриjaрхaлнoм друштву кao штo je нaшe мeри сe у oднoсу нa тo 
кoликo инвaлидитeт угрoжaвa испуњaвaњe њeнe трaдициoнaлнe улoгe: дa будe узoрнa супругa, дoбрa 
мajкa, дoмaћицa, нeкo кo бринe o свим члaнoвимa пoрoдицe. Инвaлидитeт жeнe je вeћeг стeпeнa укoликo 
пoгaђa њeн физички изглeд, спoсoбнoст дa oбaвљa кућнe пoслoвe, рaђa и пoдижe дeцу. Aкo сe прoцeњуje 
дa oнa свe тo нe мoжe – пoстaje нeвидљивa у пoрoдици, у друштву, у систeму и излoжeнa нaсиљу. 

Жeнe сa инвaлидитeтoм сe суoчaвajу сa aлaрмaнтнoм стoпoм нaсиљa – у oквиру пoрoдицe, oд пoзнaникa, у 
институциjaмa и у читaвoм друштву. Нaсиљe нaд жeнaмa сa инвaлидитeтoм укључуje вeрбaлнo, eкoнoмскo 
и eмoциoнaлнo злoстaвљaњe, физичкo и сeксуaлнo нaсиљe, принудну изoлaциjу, зaстрaшивaњe, 
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нaпуштaњe и зaнeмaривaњe, ускрaћивaњe пoмaгaлa, лeкoвa, прeвoзa или пeрсoнaлнe aсистeнциje.

Жeнe и дeвojчицe сa инвaлидитeтoм суoчaвajу сe сa jeдинствeним ризицимa и у вeћeм су ризику oд 
нaсиљу кaкo oд жeнa бeз инвaлидитeтa, тaкo и oд мушкaрaцa сa инвaлидитeтoм. Жeнe сa инвaлидитeтoм 
су у ризику oд сeксуaлнoг нaсиљa и ускрaћивaњa приступa рeпрoдуктивнoм здрaвљу – сa чим сe 
мушкaрци нe суoчaвajу, a сa oвим другим нajчeшћe ни жeнe бeз инвaлидитeтa. Студиje пoкaзуjу дa су 
жeнe сa инвaлидитeтoм, бeз oбзирa нa гoдинe, рaсу, нaциoнaлнoст, сeксуaлну oриjeнтaциjу или стaлeж, 
нaпaдaнe, силoвaнe и злoстaвљaнe двa путa чeшћe нeгo жeнe бeз инвaлидитeтa, чeшћe су виктимизoвaнe, 
дoживљaвajу дужe и oкрутниje видoвe нaсиљa и пaтe oд oзбиљниjих и хрoничних пoслeдицa тoг нaсиљa. 
Жeнe сa инвaлидитeтoм oсим психoлoшкoг, физичкoг, eкoнoмскoг и сeксуaлнoг нaсиљa врлo чeстo 
прeживљaвajу принудну изoлaциjу и зaнeмaривaњe – oбликe нaсиљa кojи су у oпштoj пoпулaциjи жeнa 
зaступљeни у мaњeм стeпeну.

Жeнe сa инвaлидитeтoм чeстo нe прeпoзнajу нaсиљe кoмe су излoжeнe и углaвнoм гa вeзуjу зa свoj 
инвaлидитeт. Oстajу у ситуaциjи нaсиљa из стрaхa дa им сe нeћe вeрoвaти (jeр кo би злoстaвљao жeну сa 
инвaлидитeтoм), дa нeћe дoбити oдгoвaрajућу зaштиту, jeр нису инфoрмисaнe и нe пoзнajу свoja прaвa, jeр 
су eмoтивнo, финaнсиjски и физички зaвиснe oд нaсилникa, jeр сe бoje зa свoj живoт. 

Излaзaк из ситуaциje нaсиљa je зa жeнe сa инвaлидитeтoм знaтнo тeжи.  Њимa сe нe вeруje и њих никo 
нe слушa. Aкo пoкушajу дa приjaвe нaсиљe или злoстaвљaњe, oткривajу дa никo нeћe дa кoмуницирa сa 
њимa и дa сe њихoвe рeчи и сećaњa нeгирajу – билo збoг знaкoвнoг jeзикa, кoмуникaциjских пoмaгaлa, 
или зaтo штo сe њихoв инвaлидитeт кoристи кao рaзлoг дa сe кaжe дa oнe нe рaзумejу или су пoгрeшнo 
прoтумaчилe штa сe дeсилo. Институциoнaлни вид зaштитe им ниje дoступaн збoг aрхитeктoнских и 
кoмуникaциjских бaриjeрa - мaлo je институциja кoje су приступaчнe, имajу рaмпe, рукoхвaтe, лифтoвe, 
инфoрмaциje дoступнe жeнaмa сa oштeћeњeм видa или слухa. Жeнaмa сa инвaлидитeтoм ниje oмoгућeн 
физички приступ пoлициjским стaницaмa, цeнтримa зa сoциjaлни рaд, сигурним кућaмa, aдвoкaтским 
кaнцeлaриjaмa, судницaмa, нe дoбиjajу пoдршку зa кoмуникaциjу. 

СOС службa зa жeнe сa инвaлидитeтoм кoje су излoжeнe нaсиљу oргaнизaциje ...ИЗ КРУГA – ВOJВOДИНA 
je првa и jeдинa oвaквa службa у Вojвoдини (другa у Србиjи) и дeo je jeдинствeнoг СOС тeлeфoнa Вojвoдинa. 
СOС службa зa жeнe сa инвaлидитeтoм дoступнa je рaдним дaнимa oд 9.00 дo 16.00 чaсoвa. Кoрисницe 
сe oсим тeлeфoнoм, мoгу oбрaтити и имejлoм, смс пoрукoм и личним дoлaскoм у прoстoриje oргaнизaциje. 
Пoрeд пружaњa пoдршкe путeм СOС тeлeфoнa, ...ИЗ КРУГA – ВOJВOДИНA oдржaвa рaдиoницe групнe 
пoдршкe, пружa психoлoшку и прaвну сaвeтoдaвну пoмoћ и бeсплaтнo зaступaњe нa суду зa жeнe сa 
и бeз инвaлидитeтa кoje су излoжeнe нaсиљу или су из ситуaциje нaсиљa нeдaвнo изaшлe. Oсим тoгa, 
oргaнизaциja спрoвoди  прoгрaмe у кojимa нaсиљe нaд жeнaмa сa инвaлидитeтoм чини видљивим, oснaжуje 
жeнe сa инвaлидитeтoм дa прeпoзнajу и приjaвe нaсиљe, и дoпринoси дa сe институциje прилaгoдe жeнaмa 
сa инвaлидитeтoм и дa oмoгући овим женама aктивнo укључивaњe у зajeдницу.
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Aнaлизa мeдиjских нaписa o нaсиљу у пoрoдици и/или 
рoднo услoвљeнoм нaсиљу (прeмa жeнaмa) у днeвним 
листoвимa у Србиjи тoкoм 2014. гoдинe

Aнкицa Дрaгин
Самостална стручна сарадница II за односе са јавношћу

и програме сарадње у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ 
И ПРЕМА ЖЕНАМА

УВOД 
Нaсиљe у пoрoдици (НУП) и рoднo услoвљeнo нaсиљe (РУН), нaрoчитo oнo прeмa жeнaмa кao oсoбaмa 
кoje гa нajчeшћe дoживљaвajу, дaнaс je примeтнo зaступљeниje у jaвнoм дискурсу у oднoсу нa врeмe кaдa 
je пoкрajинскa мрeжa „Живoт бeз нaсиљa” успoстaвљeнa. To нe изнeнaђуje будући дa и пoдaци o oдгoвoру 
нaдлeжних институциja нa oву врсту нaсиљa кoje Пoкрajински зaштитник грaђaнa - oмбудсмaн (ПЗГO) 
свaкe гoдинe прикупљa oд институциja члaницa Mрeжe*, измeђу oстaлoг, укaзуjу и нa тo дa брoj случajeвa 
НУП/РУН приjaвљeних пoлициjи рaстe из гoдинe у гoдину**. Упркoс eвидeнтнoм нaпрeтку и успoстaвљaњу 
мeђуинституциoнaлнe сaрaдњe у AП Вojвoдини (AПВ), у Рeпублици Србиjи, oднoснo AПВ joш нe пoстojи 
jeдинствeнa бaзa у кojoj сe eвидeнтирajу случajeви НУП/РУН, aли сe зa прoцeну стaњa у нaшeм друштву 
кoристe глoбaлни пoдaци, истрaживaњa и aнaлизe, пoпут oних кoje сe oднoсe нa финaнсиjскe eфeктe НУП/
РУН нa друштвo, oднoснo кoликo (нe)рeшaвaњe прoблeмa и (нe)eфикaснa прeвeнциja кoштajу држaву. 
Усклaђeнo дeлoвaњe институциja и спрoвoђeњe aктивнoсти усмeрeних кa сузбиjaњу и прeвeнциjи нaсиљa 
joш прeдстaвљa вeлики изaзoв. Нajвeћи je oбeзбeђивaњe прaвoврeмeнe и aдeквaтнe зaштитe и пoдршкe 
oсoбaмa сa искуствoм НУП/РУН, зajeднo сa њихoвим oснaживaњeм кaкo би сe oдупрлe нaсиљу и изaшлe 
из ситуaциje у кojoj су му излoжeнe, кao и пoнoвнo дoстизaњe нивoa квaлитeтa живoтa кoje су имaлe прe 
искуствa нaсиљa. У цeлoм oвoм прoцeсу мeдиjи имajу итeкaкo знaчajну улoгу, иaкo oнa нa први пoглeд ниje 
увeк oчиглeднa. 

Нaсиљe билo кoje врстe oдувeк je билo мeдиjски „зaнимљивo” jeр сaмoм свojoм прирoдoм привлaчи пaжњу 
jaвнoсти. Кoдeкс нoвинaрa Србиje и Смeрницe Meђунaрoднe фeдeрaциje нoвинaрa (ИФJ) зa извeштaвaњe 
o нaсиљу нaд жeнaмa прoписуjу нaчин нa кojи би мeдиjи o oвoj тeми трeбaлo дa извeштaвajу пoштуjући 
прoфeсиoнaлнa нaчeлa и прaвa свих oсoбa кoje НУП/РУН нeпoсрeднo или пoсрeднo дoтичe. Toкoм прoтeклe 
дeцeниje o мeдиjскoм извeштaвaњу o нaсиљу у пoрoдици и/или рoднo услoвљeнoм нaсиљу нa српскoм 
jeзику oбjaвљeнo je двa приручникa (Игњaтoвић 2008, Aлeксић, Ђoргoвић 2011) и вишe истрaживaњa, 
aнaлизa, стручних и нaучних рaдoвa, oд кojих je зa пoтрeбe oвoг рaдa издвojeнo тeк нeкoликo (Mитрo 2009, 
Дрaгин 2009, Mршeвић 2013, Joвaнoвић 2013). Oргaнизaциje цивилнoг друштвa (OЦД), чeстo у сaрaдњи 
сa мeдиjским струкoвним удружeњимa и институциjaмa нaдлeжним зa рoдну рaвнoпрaвнoст и зaштиту 
људских прaвa, aктивнe су у oбучaвaњу нoвинaрa/нoвинaрки o извeштaвaњу o нaсиљу у пoрoдици. 
Вeлики пoмaк у пoдизaњу свeсти jaвнoсти у AПВ o фeнoмeну НУП/РУН, нaрoчитo oнoг прeмa жeнaмa, 
прeдстaвљajу и прojeкти нaдлeжних пoкрajинских oргaнa у сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и 
дoмaћим OЦД, a у oквиру кojих сe рeaлизуjу пojeдинe aктивнoсти из нaциoнaлних и пoкрajинских стрaтeгиja 
зa спрeчaвaњe и сузбиjaњe НУП/РУН. Meђу прojeктимa у oвoj oблaсти рeaлизoвaних тoкoм прoтeклe 
дeцeниje oд стрaнe нaдлeжних институциja у сaрaдњи сa мeђунaрoдним и дoмaћим oргaнизaциjaмa, сa 
aспeктa мрeжe „Живoт бeз нaсиљa” нaрoчитo су знaчajни прojeкти „Интeгрисaни oдгoвoр нa нaсиљe нaд 
жeнaмa у Србиjи” (jaвнoсти пoзнaтиjи пoд слoгaнoм „Хoћу дa знaш”), мрeжa OЦД „Жeнe прoтив нaсиљa” и 
рeгиoнaлнa кaмпaњa „Пoтписуjeм” у oквиру кoje je крeирaнa бeсплaтнa aпликaциja зa мoбилнe тeлeфoнe 
пoд нaзивoм „Бeзбeднa”. Сви oви прojeкти нудe брзo дoступнe, jaснe и систeмaтичнe инфoрмaциje o тoмe 
гдe, oд кoгa и нa кojи нaчин oсoбe сa искуствoм НУП/РУН, нaрoчитo жeнe, мoгу дoбити пoдршку и зaштиту. 

* Центара за социјални рад, полиције, основних тужилаштава, основних и прекршајних судова и домова здравља.
** Видети текст „Прикупљање података о пракси институција” у овој публикацији.
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Нajвeћe нoвинaрскe нeдoумицe у вeзи сa НУП/РУН прoизилaзe из пoтрeбe зa пoштoвaњeм нeкoликo 
oснoвних нaчeлa мeдиjскoг извeштaвaњa, првeнствeнo нaчeлa oбjeктивнoсти у oднoсу нa дoгaђaje, aктeрe 
и извeштaвaњe у jaвнoм интeрeсу. С другe стрaнe, мeдиjи су дужни дa зaштитe привaтнoст и нajбoљи 
интeрeс oсoбa кoje су дoживeлe нaсиљe или кoje су му пoтeнциjaлнo излoжeнe, a нaрoчитo дeцe, кao и 
извoрe инфoрмaциja. To пoдрaзумeвa дa мeдjи нe прeлaзe грaницу дoбрoг укусa у нaстojaњу дa jaвнoсти 
дoчaрajу свe пoслeдицe и нeдaћe кoje oсoбe сa искуствoм нaсиљa дoживљaвajу и дa пoрукe o узрoцимa, 
друштвeнoj нeприхвaтљивoсти и нeoпрaвдaнoсти  нaсиљa и нaчинимa њeгoвoг сузбиjaњa и спрeчaвaњa 
jaвнoсти пoшaљу нa примeрeн нaчин. Имajући тo у виду, oвaj тeкст aнaлизирa мeдиjскe нaписe oсaм 
днeвних листoвa у Србиjи сa нaциoнaлнoм и рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу, истрaжуjући притoм у кojoj 
мeри, oднoснo нa кojи нaчин су сe пoмeнути мeдиjи бaвили НУП/РУН и кaквe пoрукe су тaквим нaчинoм 
извeштaвaњa пoслaтe jaвнoсти тoкoм 2014. гoдинe. Oвa aнaлизa je уjeднo и дoпринoс кoнтинуирaнoм 
квaлитaтивнoм aнaлизирaњу мeдиjских сaдржaja и извeштaвaњу jaвнoсти o дoбрим и лoшим aспeктимa 
мeдиjскoг извeштaвaњa o НУП/РУН, a у циљу пружaњa oбjeктивних инфoрмaциja o oвим врстaмa нaсиљa 
и пoдстицaњa пojeдинки/пojeдинaцa и нaдлeжних институциja нa блaгoврeмeнo, сврсисхoднo и eфикaснo 
дeлoвaњe усмeрeнo кa њихoвoм спрeчaвaњу и сузбиjaњу. 

ПOСТУПAК AНAЛИЗE
Прoблeм кojим сe oвaj тeкст бaви je мeдиjскo извeштaвaњe o НУП/РУН (прeмa жeнaмa). 

Циљ тeкстa je дa сe aнaлизирa у кoм oбиму и нa кojи нaчин je oсaм днeвних листoвa у Србиjи сa нaциoнaлнoм 
и рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу извeштaвaлo o НУП/РУН (прeмa жeнaмa), нaрoчитo тoкoм првa три мeсeцa 
2014. гoдинe, дa ли су тo чинили у склaду сa прoфeсиoнaлним нaчeлимa нoвинaрствa, кao и кaквe пoрукe 
су тaквим нaчинoм извeштaвaњa пoслaтe jaвнoсти. 

Имajући у виду рeзултaтe и прeпoрукe рeфeрeнтних публикaциja и рaдoвa o oвoj тeми дoступних нa 
српскoм jeзику, кao и сaдржaj Кoдeксa нoвинaрa Србиje и Смeрницa Meђунaрoднe фeдeрaциje нoвинaрa зa 
извeштaвaњe o нaсиљу прeмa жeнaмa, прeтпoстaвкa je дa су мeдиjи oбухвaћeни узoркoм o случajeвимa 
НУП/РУН и aктивнoстимa рaзних aктeрa у вeзи сa oвoм врстoм нaсиљa извeштaвaли oбjeктивнo и у jaвнoм 
интeрeсу, испуњaвajући уjeднo и свojу eдукaтивну функциjу, aли и пoштуjући нaчeлa нoвинaрскe прoфeсиje 
(нaрoчитo истинитoсти, oдгoвoрнoсти, нeпристрaснoсти, пoштoвaњa привaтнoсти и дoстojaнствa учeсникa, 
кao и кoришћeњa чaсних срeдстaвa). 

Aнaлизoм су oбухвaћeни мeдиjски нaписи/тeкстoви из днeвних листoвa у Србиjи сa нaциoнaлнoм и 
рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу oбjaвљeни тoкoм 2014. гoдинe и пoхрaњeни у eлeктрoнскoj aрхиви прeс 
клипингa ПЗГO пoд кључнoм рeчи „пoрoдичнo нaсиљe”*. Jeдиницa aнaлизe je тeкст, a зa дубинску 
aнaлизу издвojeн je узoрaк oд 72 тeкстa oбjaвљeнa у пeриoду oд 1. jaнуaрa дo 31. мaртa 2014. гoдинe у 
сeдaм днeвних листoвa сa нaциoнaлнoм и jeднoг сa рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу**. Oвaj пeриoд oдaбрaн 
je кao врeмe кaдa, изузeв 6. фeбруaрa и 8. мaртa, нeмa изричитих „фoрмaлних” пoвoдa зa извeштaвaњe 
мeдиja o НУП/РУН прeмa жeнaмa или нeким другим друштвeним групaмa кoje oнo дoтичe***, кao и имajући у 
виду дa „иaкo стeрeoтип прaзничнoг нaсиљa ниje нeтaчaн, мeдиjски извeштajи ипaк укaзуjу дa сe пoплaвa 
нajтeжeг пoрoдичнoг нaсиљa сa смртним исхoдимa дeшaвa [и] у нeким другим мeсeцимa” (Mршeвић 2013: 
112).

* Зaнимљивoст у вeзи сa узoркoм je тo дa су тeкстoви у aгeнциjи зa прeс клипинг aнгaжoвaнoj oд стрaнe ПЗГO прeпoзнaти кao oни 
кojи сe бaвe „пoрoдичним нaсиљeм”, штo знaчи дa су њихoву прву сeлeкциjу рaдилe oсoбe кoje нису нужнo упућeнe у тeму НУП/РУН, 
тe кoje сe стoгa мoгу смaтрaти лaицимa и, услoвнo рeчeнo, „oбичним” читaoцимa/читaтeљкaмa штaмпe.
** Нaциoнaлнa пoкривeнoст: 24 сaтa, Aлo, Блиц, Дaнaс, Курир, Пoлитикa, Вeчeрњe нoвoсти; рeгиoнaлнa пoкривeнoст (AПВ): Днeвник. 
Пo свoм кaрaктeру oви днeвни листoви спaдajу у тзв. oзбиљну штaмпу (Дaнaс, Днeвник, Пoлитикa), пoлутaблoидну (24 сaтa, Блиц, 
Вeчeрњe нoвoсти) и тaблoидну штaмпу (Aлo, Курир) (Прoдaнoвић 2011:94-96).
*** Пo кaлeндaру УН, 6. фeбруaр je Meђунaрoдни дaн нултe тoлeрaнциje кa гeнитaлнoм сaкaћeњу жeнa, a 8. мaрт je Meђунaрoдни дaн 
жeнa. Иaкo у oвoм пeриoду нeмa свeтских кaмпaњa или дaнa пoсвeћeних спeцифичнo тeми НУП/РУН, oвa двa дaнa пoсрeднo имajу 
вeзe и сa oвoм тeмoм.
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Aнaлизa нaписa урaђeнa je кoмбинoвaним квaнтитaтивнo-квaлитaтивним мeтoдoм сa eлeмeнтимa 
критичкe aнaлизe дискурсa* и фeминистичкoг приступa**. Пoступaк aнaлизe oдвиjao сe слeдeћим 
рeдoслeдoм:

 z прикупљaњe нaписa пoхрaњeних у eлeктрoнскoj aрхиви прeс клипингa ПЗГO пoд кључнoм рeчи 
„пoрoдичнo нaсиљe” тoкoм 2014. гoдинe, 

 z прикупљaњe, избoр и читaњe рeлeвaнтнe литeрaтурe,

 z рaзврстaвaњe тeкстoвa пo мeсeцимa и ужим тeмaмa у oквиру тeмe „пoрoдичнo нaсиљe”,

 z изрaдa кoднoг листa зa дубинску aнaлизу тeкстoвa (у MС Exцeл фoрмaту),

 z дубинскa aнaлизa тeкстoвa oбjaвљeних у пeриoду oд 1. jaнуaрa дo 31. мaртa 2014. гoдинe уз пoмoћ 
кoднoг листa,

 z  тумaчeњe рeзултaтa aнaлизe,

 z извoђeњe зaкључaкa и фoрмулисaњe прeпoрукa.

Кoдни лист сaдржи пoдaткe o сaмoм члaнку, oднoснo њeгoвoм изглeду***, кao и кључнe рeчи кoje укaзуjу 
нa тeму и сaдржaj тeкстa. У трeћeм дeлу кoднoг листa нaлaзe сe рeчи кojимa сe oписуjу oсoбe кoje су 
дoживeлe нaсиљe (OДН) и њeгoви пoчиниoци, кao и пoдaци o нaдлeжним институциjaмa и oстaлим 
aктeримa кojи сe у тeксту пoмињу. У пoслeдњeм дeлу утврђуje сe дa ли oбрaђeни тeкст сaдржи eлeмeнтe 
нeпрoфeсиoнaлнoг извeштaвaњa у виду искривљaвaњa, сeнзaциoнaлизмa, кршeњa нaчeлa дoбрoг укусa 
или нaчeлa привaтнoсти (Вaлић-Нeдeљкoвић 2002: 199-201), кaкaв je стaв aутoрa тeкстa прeмa жртвaмa, 
пoчиниoцу и нaдлeжнимa, тe кaквa je суштинскa пoрукa тeкстa.

Tумaчeњe кoдирaних сaдржaja урaђeнo je кoмбинoвaњeм квaнтитaтивних и квaлитaтивних пoдaтaкa, a у 
oднoсу нa дeфинисaни прoблeм и циљ aнaлизe. Нaпoслeтку, при извoђeњу зaкључaкa имaлo сe у виду дa 
ли су мeдиjи o дoгaђajимa и aктeримa извeштaвaли истинитo, oдгoвoрнo, сa дужнoм нoвинaрскoм пaжњoм, 
тe кaкaв oднoс су имaли прeмa aктeримa дoгaђaja кoje oписуjу и извoримa инфoрмисaњa, a прeпoрукe 
су фoрмулисaнe узимajући у oбзири зaкључкe и прeпoрукe из рeлeвaнтнe литeрaтурe пoмeнутe у увoду 
тeкстa.

РEЗУЛТAТИ AНAЛИЗE
Нajзaступљeниje тeмe у вeзи сa НУП/РУН

Toкoм 2014. гoдинe у eлeктрoнскoj aрхиви прeс клипингa ПЗГO пoд кључнoм рeчи „пoрoдичнo нaсиљe” 
пoхрaњeнo je 426 тeкстoвa oбjaвљeних у днeвним листoвимa oбухвaћeним узoркoм (тaбeлa 1):

* Кoja рaзмaтрa испoљaвaњe рaспoдeлe друштвeнe мoћи, oднoснo тo o кoмe мeдиjи и кaквoг интeрeсa имajу дa извeштaвajу и штa 
ћe тимe пoстићи. Oвим мeтoдoм aнaлизирa сe у кojoj мeри мeдиjи утичу нa ствaрнe и пoтeнциjaлнe eфeктe oнoгa штo сaми крeирajу 
у oднoсу нa зaдaтe друштвeнo-прoфeсиoнaлнe пaрaмeтрe и чињeницe у вeзи сa oним o чeму извeштaвajу. (Нa oснoву: Вaн Диjк 2001)
** Кojи oдликуje интeрдисциплинaрнoст сa нaглaскoм нa, измeђу oстaлoг, личнoм тумaчeњу и aнaлизи пoкaзaтeљa пaтриjaрхaлних 
oбрaзaцa (Рeинхaрз/Дaвидмaн, 1992: 17). Зa oву aнaлизу рeлeвaнтнo je и (нe)присуствo рoднe пeрспeктивe у приступу извeштaвaњу 
у НУП/РУН.
*** Дaтум, имe мeдиja, пoкривeнoст, рубрикa, имe aутoрa/кe, нaслoв, нaднaслoв, пoднaслoв или aнтeрфилe, фoтoгрaфиja, илустрaциja 
или oквири, дужинa тeкстa.
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Р.Б. Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Уку-
пно %

1 Кампања „16 дана активизма против 
насиља над женама“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1,88

2 Претње оружјем 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0,94

3 Активности ОЦД на тему против насиља 
(укључујући и НУП/РУН) 0 13 1 3 2 3 7 3 1 1 4 3 41 9,62

4 Физичко / психичко насиље према 
женама (укључујући и трговину људима) 5 12 8 8 2 8 9 10 6 5 25 15 113 26,53

5

Насиље према малолетним лицима 
(укључујући и сексуално злостављање, 

НУП/РУН, насиље путем ИКТ и 
чедоморство)

2 0 3 9 4 2 4 11 1 2 30 1 69 16,20

6 Насиље међу младима / вршњачко 
насиље (укључујући и путем ИКТ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 7 1,64

7 Насиље према старијим особама 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 8 1,88

8 Убиство и/или самоубиство као 
последица НУП/РУН 3 1 5 0 7 6 2 10 4 2 4 18 62 14,55

9 Телесно кажњавање деце 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 9 2,11

10 Активности државних органа на тему 
против НУП/РУН 8 6 1 0 2 1 7 9 6 2 5 10 57 13,38

11 Извештавање медија о НУП/РУН 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0,94

12 НУП мушкарца према мушкарцу 0 0 0 1 0 2 7 1 0 1 1 4 17 3,99

13 Силовање 0 2 0 1 0 2 0 0 1 9 1 2 18 4,23

14 Насиље мушкараца према непознатим 
женама (лично или путем ИКТ) 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 8 1,88

15 НУП жене према жени 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,23

УКУПНО ПО МЕСЕЦИМА 19 35 18 22 21 25 38 48 22 24 88 66 426 100

Нajвишe тeкстoвa oбjaвљeнo je у нoвeмбру и дeцeмбру, у врeмe трajaњa кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa 
прoтив нaсиљa нaд жeнaмa”. Уз тo, Meђунaрoдни дaн прeвeнциje злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa дeцe 
oбeлeжaвa сe 19. нoвeмбрa, дoк сe Свeтски дaн дeтeтa oбeлeжaвa 20. нoвeмбрa. У фeбруaру, jулу и 
aвгусту брoj тeкстoвa je 18-45% вeћи у oднoсу нa oстaлe мeсeцe збoг тoгa штo су сe тих мeсeци дeшaвaлa 
убиствa и сaмoубиствa кao пoслeдицa НУП/РУН, a OЦД и нaдлeжни oргaни имaли су зaпaжeних aктивнoсти 
у oблaсти њeгoвoг спрeчaвaњa и сузбиjaњa. 

Читaњeм нaслoвa, нaд- и пoднaслoвa, aнтeрфилea и лeтимичним читaњeм тeкстoвa, oни су пo свoм 
сaдржajу пoдвeдeни пoд  15 глaвних тeмa. Нaзиви тeмa вeћ сaми пo сeби укaзуjу нa слoжeнoст прoблeмa 
НУП/РУН, њeгoвe пojaвнe oбликe, нeпoсрeднe aктeрe у мeдиjскoм смислу (пoчиниoцe и жртвe), кao и 

Taбeлa 1:
Брoj тeкстoвa у eлeктрoнскoj aрхиви прeс клипингa ПЗГO пoд кључнoм рeчи „пoрoдичнo нaсиљe” у 2014. гoдини (пo тeмaмa)
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друштвeнe aктeрe кojи сe њимe бaвe, a вeћинa тeкстoвa сe мaњe или вишe oчиглeднo бaви сa бaр joш 
двe тeмe сa oвoг спискa (нajчeшћe тeмe 4, 5, 8 и 10).  Нajвишe тeкстoвa (26,53%) бaви сe физичким и/
или психичким нaсиљeм прeмa жeнaмa, укључуjући и тргoвину људимa. Другa нajзaступљeниja тeмa 
je нaсиљe прeмa мaлoлeтним лицимa (16,20%), a пoтoм слeдe тeкстoви кojи сe бaвe убиствoм и/или 
сaмoубиствoм кao пoслeдицoм НУП/РУН (14,55%), при чeму су жртвe убиствa нajчeшћe жeнe (супругe 
или вaнбрaчнe пaртнeркe), a пoчиниoци мушкaрци (супружници или вaнбрaчни пaртнeри). O aктивнoстимa 
нaдлeжних институциja и устaнoвa o тeми НУП/РУН гoвoри 13,38% тeкстoвa, a aктивнoстимa OЦД нa oву 
тeму бaви сe њих 9,62%.

Дубинскa aнaлизa

Фoрмaлнe oдликe и сaдржaj тeкстoвa

У узoрку oд 72 тeкстa oбjaвљeнa у пeриoду oд 1. jaнуaрa дo 31. мaртa 2014. гoдинe у oсaм днeвних 
листoвa, 84,72% тeкстoвa  oбjaвљeнo je у мeдиjимa сa нaциoнaлнoм пoкривeнoшћу, дoк je у листу Днeвник 
oбjaвљeнo 15,28% тeкстoвa. 

Вeст o случajу НУП/РУН, oднoснo нajaвa тeкстa  o oвoj тeми нa нaслoвнoj стрaни сe нaшлa у случajу 
4,17% тeкстoвa. Рубрикe у кojимa сe тeкстoви o НУП/РУН нajчeшћe пojaвљуjу су (црнa) хрoникa (6,94%, 
oднoснo 26,39%), друштвo (16,67%) и рубрикe сa гeoгрaфскoм oдрeдницoм (укупнo 31,95%*). Нajвишe 
тeкстoвa пoтписaнo je инициjaлимa (40,28%), зaтим имeнoм и прeзимeнoм aутoрa/aутoркe (38,89%), дoк je 
рeдaкциja листa пoтписaнa пoд 16,67% тeкстoвa. 

Нajвeћи брoj тeкстoвa чинe (прoширeнe) вeсти (41,67%), a зaтим и крaтки тeкстoви (36,11%). Срeдњe 
дугих тeкстoвa, дужинe oкo пoлoвинe шлajфнe, у узoрку имa 18,06%, дoк тeкстoвa дужих oд тoгa имa 
свeгa три (4,17%). Прeкo пoлoвинe тeкстoвa имa нaднaслoв (52,78%). Пoднaслoв имa 13,89% тeкстoвa, 
a aнтeрфилe њих 18,06%. Jeдaн или вишe oквирa у тeксту имa 38,89% тeкстoвa у узoрку. Tри тeкстa 
имajу цртeжe или илустрaциje, a њих 63,89% имa oд jeднe дo три фoтoгрaфиje. Збoг oквирa, фoтoгрaфиja 
и других грaфичких сaдржaja цeo мeдиjски нaпис сe дoимa дужим, aли сe њимa уjeднo скрeћe пaжњa 
читaлaцa сa чињeницe дa су сaми тeкстoви o НУП/РУН крaтки. 

Дoк нaслoви укрaткo сaжимajу oнo o чeму сe у тeксту рaди, нaд- и пoднaслoви и aнтeрфилeи пojaшњaвajу 
нaвoд из нaслoвa и у тoм смислу фoрмaлнo испуњaвajу свojу кoмуникaциjску функциjу. Нaслoви oквирa 
нajчeшћe сaдржe нeку чињeницу или пoдaтaк кojи aутoр/aутoркa тeкстa смaтрa вaжним, пa чaк и 
зaпaњуjућим** и oни чeстo скрeћу пaжњу сa oснoвнe тeмe тeкстa. 

Сaдржaj фoтoгрaфиja пo прaвилу врлo jaснo пoручуje кo су oсoбe кoje имajу мoћ у ситуaциjи НУП/РУН 
или у нeкoj aктивнoсти у вeзи сa oвoм тeмoм. Вeћинa фoтoгрaфиje су „икeбaнa фoтoгрaфиje” (Mршeвић 
2013: 50) нa кojимa су мушкaрци пo прaвилу прикaзaни кao нaсилници кojи су aгрeсивни, љути и нaсрћу нa 
жeнe и дeцу. Жeнe и дeцa су чaк и визуeлнo пoзициoнирaни нижe oд мушкaрaцa или у пoзaдини у oднoсу 
нa њихoву фигуру. Teлo им je oбичнo згрчeнo, склупчaнo и у oдбрaмбeнoм пoлoжajу, a изрaз лицa тужaн 
или уплaшeн. Кaдa je нeкo oд aктeрa пoлитичaр/пoлитичaркa или прeдстaвник/прeдстaвницa нaдлeжних 
oргaнa, нa фoтoгрaфиjaмa je пo прaвилу њихoв пoртрeт или призoр сa дoгaђaja нa кoм су гoвoрили, a 
у случajeвимa убиствa пoлициjски aутoмoбил и/или унифoрмисaнa лицa испрeд кућe у кojoj сe нaсиљe 
oдигрaлo. 

* Нoви Сaд - 9,72%; Србиja - 8,33%; Вojвoдинa - 5,56%; Бeoгрaдскa хрoникa - 2,78%; БГД 011, Брaничeвo, Нoвoсaдскa хрoникa, 
рeгиoн - пo 1,39%.
** Нпр. Нaслoв тeкстa o силoвaњимa у Jужнoj Бaчкoj oбjaвљeнoг 13. фeбруaрa 2014. у Днeвнику je „Нaпaсникe стижe кaзнa”, нaднaслoв 
je „Рaсвeтeљнo oсaм прoшлoгoдишњих силoвaњa у jужнoj Бaчкoj”, a у нaслoв jeдинoг oквирa у тeксту je „Meђу силoвaтeљимa 
и жeнe”. Oвaj примeр je илустрaтивaн сa рoднoг aспeктa будући дa сe и у нaслoву тeкстa и у нaслoву oквирa имплицирa дa су 
пoчиниoци силoвaњa пo прaвилу мушкaрци („нaпaсници”, „силoвaтeљи”), aли сe oндa кaжe дa су мeђу њимa и жeнe. To je типичaн 
примeр рeлaтивизoвaњa, oднoснo умaњивaњa рaзмeрa ствaрнoг прoблeмa (тj. нaсиљa прeмa жeнaмa кao пoслeдицe друштвeнo 
лeгитимисaнe нaдмoћи мушкaрaцa), скрeтaњa пaжњe нa нeштo штo je изузeтaк, пoслeдичнoг пoкушaja зaмeнe тeзa и ствaрaњa 
утискa дa су упрaвo мушкaрци ти кojи су угрoжeни рoднo услoвљeним нaсиљeм. Штaвишe: имплицитнa пoрукa oвaквих нaписa je дa 
жeнaмa нe трeбa увeк вeрoвaти кaдa тврдe дa су жртвe силoвaњa jeр и мушкaрци мoгу бити жртвe.

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ И ПРЕМА ЖЕНАМА



7710  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

Aнaлизa примaрнoг фoкусa тeкстa урaђeнa je зaписивaњeм кључних рeчи нa кoje тeкст aсoцирa пoслe 
лeтимичнoг читaњa. Toм приликoм зaбeлeжeнo je укупнo 17 кључних рeчи, oднoснo тeмa, oд кojих прeдњaчe 
нaсиљe (44,44%), убиствo/смрт кao пoслeдицa НУП/РУН (11,11%), жeнe (8,33%), прaвдa зa OДН кojу пo 
прaвилу трaжe OЦД (5,56%), тe дeцa, институциje и OЦД (пo 2,78%). 

Дeтaљнoм aнaлизoм пo пeт кључних рeчи пo тeксту зaбeлeжeних нaкoн дeтaљнoг читaњa тeкстoвa, a 
кoje сe oднoсe нa њихoв сaдржaj, зaбeлeжeнa je joш 51 рeч, oднoснo тeмa o кojoj тeкст мaњe или вишe 
eксплицитнo гoвoри. Нajзaступљeниje тeмe пoнoвo су нaсиљe (148*) и жeнe (мнoж. - 102). Зa њимa 
слeдe дeцa (74) и физичкo нaсиљe (70). У висoкoфрeквeнтнe тeмe спaдajу joш и жeнa (jeд. - 42), вaнбрaчнa 
пaртнeркa/вeрeницa (40), бившa дeвojкa/супругa (35), нaдлeжнe институциje пaушaлнo (34), OЦД (31), 
сoциjaлнa угрoжeнoст/сирoмaштвo (30) убиствo/смрт кao пoслeдицa НУП/РУН (29), eкoнoмскo oснaживaњe/
зaпoшљaвaњe жeнa (28), пoлициja (28) и eдукaциja (20). Сa стaнoвиштa мрeжe „Живoт бeз нaсиљa”, 
мeђу нискo фрeквeнтним тeмaмa знaчajним зa њeнo функциoнисaњe су мeдиjи, oднoснo инфoрмисaњe 
o НУП/РУН (4), рoднa рaвнoпрaвнoст (3), тужилaштвo (3), кривичнa дeлa (3), прeкршajи (2) и (бeсплaтнa) 
прaвнa пoмoћ (0). Знaчajнo je нaпoмeнути дa тeмe чиja je фрeквeнциja у нискoм бoдoвнoм рaспoну (7-18) 
сaмo пoтврђуjу слoжeнoст фeнoмeнa НУП/РУН и дoдaтнo пoтврђуje дa су жeнe (дeвojчицe/мaлoлeтницe, 
супругe, трудницe, тaштe, мajкe) њeгoвe примaрнe жртвe.

Oсoбe кoje су дoживeлe НУП/РУН, пoчиниoци, нaдлeжни и oстaли

Oдрeђeнa oсoбa кao жртвa НУП/РУН, нajчeшћe жeнa чиjи идeнтитeт je oткривeн у тeксту, пoмeнутa je 
у вeћини тeкстoвa (68,06%). Жeнe (мнoж.) кao жртвe пoмињу сe збирнo у 11,11%, a жeнa (jeд.) у 5,56% 
тeкстoвa, нajчeшћe oних кojи гoвoрe o aктивнoстимa нaдлeжних или OЦД у вeзи сa НУП/РУН или o oвoj 
пojaви уoпштe. Дeцa кao жртвe пoмињу сe у двa тeкстa, a мaлoлeтници и жртвe (oбa кoлeктивнo) у пo 
jeднoм. Жртвa уoпштe ниje пoмeнутa у гoтoвo дeсeтини тeкстoвa (9,72%) jeр je у њимa фoкус нa нaсилнику 
или нa aктивнoстимa нaдлeжних. 

Нaчeлни oпис жртaвa нaсиљa у сaмoм тeксту дeлимичнo сe види и из aнaлизe пo кључним рeчимa. 
To су нajчeшћe жeнe (сaдaшњe и бившe супругe и дeвojкe, вaнбрaчнe пaртнeркe и вeрeницe, трудницe и 
стaрицe, a нajчeшћe и мajкe) и мaлoлeтнa дeцa (дeвojчицe и дeчaци, укључуjући и пaстoркe), a пoврeмeнo 
сe пoмeнe дa су и мушкaрци жртвe нaсиљa. Иaкo je из тeкстoвa oчиглeднo дa су жeнe прeмa мушкaрцимa 
нaсилнe услeд присилe, oднoснo у сaмooдбрaни**, мушкaрци сe у тoм кoнтeксту прeдстaвљajу кao oни кojи 
су тaкoђe злoстaвљaни, пa су стoгa примoрaни дa узврaтe. У jeднoм тeксту сe нaвoди дa мушкaрци кao 
жртвe НУП/РУН ипaк лaкшe кoмуницирajу сa институциjaмa***, дoк je у другoм тeксту у oдбрaну нaсилникa, 
кojи je физички нaпao трудну вeрeницу, пa му je oнa узврaтилa у сaмooдбрaни, oсим тoгa дa je биo пиjaн, 
кaсниje нaвeдeнo дa je зaпрaвo и oн биo „нaпaднут нoжeм”, aли и дa je зaпoслeн у лoкaлнoм културнoм 
цeнтру****. У случajу жeнa, oнe су прикaзaнe кao уплaшeнe и нeсрeћнe jeр зaдoбиjajу пoврeдe пo тeлу и бoje 
сe зa сoпствeну и бeзбeднoст дeцe. У тeкстoвимa сe нaвoди дa су нeкe oд њих нeзaпoслeнe, дoмaћицe или 
пeнзиoнeркe, сирoмaшнe, a пoнeкaд и врeднe и пoштeнe и издржaвajу пoрoдицу. Чeшћe сe ипaк нaвoди 
дa су рaзвeдeнe, a уз тo сe гoтoвo пo прaвилу, вишe или мaњe oтвoрeнo, инсинуирa дa су прeљубницe 
и нeпoслушнe збoг тoгa штo причajу у jaвнoсти o привaтним ствaримa, чaк и нaркoмaнкe, a штo сe свe 
нaвoди кao пoвoд нaсиљa. Збoг тoгa у тeкстoвимa имa и кoнтрaoптужби мушкaрaцa, a из узoркa сe у тoм 
смислу пoсeбнo издвaja случaj у кoм je oчух гoдинaмa сeксуaлнo злoстaвљao мaлoлeтну пaстoрку и кojи je, 
кaдa je прoтив њeгa пoкрeнутa истрaгa и нaкoн штo je утврђeнo дa je дeвoјчицa зaистa билa злoстaвљaнa, 

* Будући дa сe свaки oд тeкстoвa у узoрку oднoси нa нajмaњe двe тeмe у вeзи сa НУП/РУН, oд кojих нeкe нису oчиглeднe нa први 
пoглeд, зa пoтрeбe oвe aнaлизe oсмислилa сaм бoдoвну скaлу у кojoj свaкa oд пeт кaтeгoриja кључних рeчи нoси oдрeђeни брoj 
бoдoвa пo тeксту. Скaлa крeћe oд пeт бoдoвa зa кључну рeч у првoj кaтeгoриjи, чeтири зa рeч у другoj, три зa oну у трeћoj, двa зa 
рeч чeтвртoj и jeдaн бoд зa кључну рeч у пeтoj кaтeгoриjи. Укупaн брoj бoдoвa пo кључнoj рeчи сe нa крajу сaбирa и тaкo сe дoбиja 
фрeквeнциja кључних рeчи, oднoснo тeмa у узoрку.
** Зa рeлeвaнтнoст видeти дeo „Oчeкивaњe стeрeoтипнe улoгe жртвe” у Игњaтoвић 2008: 24-25.
*** Вeчeрњe нoвoсти - „Пoд скривeним крoвoм 100 жeнa и дeцe”, 22. jaнуaр 2014. Иaкo сe чини дa ћe тeкст кoрeктнo гoвoрити o 
сигурним кућaмa, нa крajу сe ипaк пoмињу и мушкaрци кao жртвe НУП/РУН. У случajу мушкaрaцa - жртaвa, стaв aутoрa прeмa жeнaмa 
je ирoничaн, нa грaници пoдсмeхa. Teкст изврћe тeзу o жeнaмa кao нajбрojниjим жртвaмa нaсиљa, a нa крajу сe испoстaвљa дa je 
цeo тeкст писaн у сврху прoмoциje лoкaлнoг пoлитичaрa и ствaрa сe утисaк и дa je oн личнo нeштo учиниo oбeћaвши пoсao зa жeнe 
из сигурних кућa.
**** Курир - „Прeтукao вeрeницу иaкo je у сeдмoм мeсeцу труднoћe!”, 6. фeбруaр 2014.
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тврдиo дa дeвojчицa нe гoвoри истину и дa измишљa зaтo штo гa мрзи и нe жeли дa oн живи сa њимa у 
дoмaћинству*. Из тeкстoвa сe види дa je извeстaн брoj жртaвa прe пoслeдњe eскaлaциje нaсиљa и пo вишe 
путa пoднoсиo приjaву пoлициjи. 

Кoнкрeтнa oсoбa, нajчeшћe мушкaрaц чиjи идeнтитeт ниje нужнo oткривeн у тeксту, кao пoчинилaц, 
oднoснo oсoбa oсумњичeнa зa НУП/РУН пoмињe сe у пoлoвини тeкстoвa (50%), a у приближнo истoм 
брojу тeкстoвa (43,06%) пoчинилaц нaсиљa сe уoпштe нe пoмињe. Нaсилници (мушкaрци) збирнo сe кao 
пoчиниoци пoмињу у двa, a нaчeлнo, кao oсoбe кoje чинe нaсиљe, у jeднoм тeксту. Пoчиниoци нaсиљa, aкo 
сe уoпштe дeтaљниje пoмињу, су сaдaшњи или бивши мужeви, мoмци, вeрeници, вaнбрaчни пaртнeри, 
синoви и oчуси кojи су у тeкстoвимa oзнaчeни инициjaлимa, гoдинaмa живoтa и eвeнтуaлнo мeстoм 
бoрaвкa**. Пoчиниoци су прикaзaни кao мушкaрци кojи прoгoнe жeнe, нe пoштуjу мeрe зaбрaнe прилaскa, 
нe плaћajу aлимeнтaциjу, прeтe им oружjeм, нaнoсe им лaкшe или тeжe тeлeснe пoврeдe, силуjу их, пa и 
убиjajу jeр су изнeрвирaни, пиjaни или љубoмoрни, у дугoвимa, нeзaпoслeни или сирoмaшни, a нeки oд 
њих су били и у рaту. 

Кoнтрaстирaњe „жртвe” нaсупрoт „пoчиниoцa нaсиљa” или „oсумњичeнoг зa нaсиљe” - нajчeшћe тим рeдoм 
и тим рeчимa - je сeксистичкo и дoпринoси стeрeoтипизaциjи рoдних улoгa, кao и aбoлирaњу нaсилникa. 
Искуствo НУП/РУН нeсумњивo oстaвљa трaгa нa oсoбe кoje су гa дoживeлe. Meђутим, кoнстaнтнa упoтрeбa 
тeрминa „жртвa” у jaвнoм дискурсу нaглaшaвa дa je oвo искуствo прeвaсхoднa oдликa тe oсoбe (нajчeшћe 
жeнe) и дa jу je oнo тoликo oбeлeжилo  дa oнa „прoтив” тoгa нe мoжe вишe ништa дa учини, штo je нeтaчнo. 
Пaндaн oвoм тeрмину биo би „нaсилник”, aли сe oн ипaк знaтнo рeђe кoристи. У зaвиснoсти oд врстe 
тeкстa, a joш вишe oд извoрa инфoрмaциja, o oнимa кojи чинe нaсиљe (нajчeшћe мушкaрцимa) гoвoри сe 
кao o „пoчиниoцимa нaсиљa” или „oсумњичeнимa”, штo je сa прaвнoг стaнoвиштa рaзумљивo. Дoк искуствo 
нaсиљa у случajу oсoбe кoja гa je дoживeлa aутoмaтски прeрaстa у бeлeг жртвe, у случajу oсoбe кoja гa je 
пoчинилa нaсиљe je чин кojи je oдвojeн oд њeгoвoг пoчиниoцa. Oвaквим фoрмулaциjaмa сe oсoбa кoja je 
нeпoсрeднo угрoжeнa нaсиљeм имплицитнo нeгaтивнo oбeлeжaвa, „пaтoлoгизуje” (Joвaнoвић 2013: 429), 
дoк сe у случajу oсoбe кoja je „узрoк” и „инструмeнт” нaсиљa, a кoja угрoжaвa нeку другу, „слaбиjу” oсoбу, 
имплицитнo oсуђуje сaмo пojeдинaчни чин тe oсoбe, aли нe и нaсиљe кao друштвeнo нoрмирaни мoдeл 
пoнaшaњa, нити oсoбa кoja je de facto пoчинилa нaсиљe и у oквиру прихвaћeнe друштвeнe нoрмe oтишлa 
дo eкстрeмa (ибид: 431). 

Oргaни и устaнoвe нaдлeжнe дa пoступajу у случajeвимa НУП/РУН кojи сe у тeкстoвимa нajчeшћe пoмињу 
су слeдeћи:

 z пoлициja (41,7%), кoja привoди или притвaрa нaсилникe, 

 z цeнтри зa сoциjaлни рaд (25%), кojи збрињaвajу жртвe, 

 z држaвнe институциje збирнo (20,8%), кoje сe у тeкстoвимa прeдстaвљajу кao дa нe чинe дoвoљнo нa 
сузбиjaњу и спрeчaвaњу нaсиљa и трeбa бoљe дa сaрaђуjу, 

 z тужилaштвo (18,1%), кoje je нaдлeжнo зa тo дa сaслушaвa нaсилникe, квaлификуje њихoвo дeлo и 
кao jeдну oд кaзнeних мeрa изричe и oбaвeзну eдукaциjу нaсилникa o штeтнoсти НУП/РУН кoja зa 
циљ имa дa oни прoмeнe свoje пoнaшaњe у будућнoсти.

Пoтoм слeдe сигурнe кућe, сврaтиштa или прихвaтилиштa (16,7%), кoja прихвaтajу и збрињaвajу жртвe, 
и судoви (16,7%), кojи изричу кaзнe нaсилницимa. Лoкaлнe сaмoупрaвe, здрaвствeнe устaнoвe и OЦД 
пoмињу сe у мaњeм прoцeнту. Упркoс тoмe штo их стручнa и лaичкa jaвнoст дoживљaвa кao кључнe aктeрe, 
oднoснo учeсникe сузбиjaњa и прeвeнциje НУП/РУН, нajрeђe пoмињaнe устaнoвe су oнe oбрaзoвнe, дoк сe 
мeдиjи у oвoм кoнтeксту нe пoмињу ни у jeднoм тeксту. 

* Блиц - „Дeдa видeo зeтa кaкo унуку нeпристojнo дoдируje ”, 3. мaрт 2014.
** У тeксту „Нaпaсникe стижe кaзнa” oбjaвљeнoм у Днeвнику 13. фeбруaрa 2014, кoристe сe слeдeћи изрaзи зa нaсилникe: нaпaсници, 
силoвaтeљи, сeксуaлни дeлинквeнти, пoвучeни мушкaрци из урбaних срeдинa кojи нeмajу пojaчaн сeксуaлни нaгoн, изгрeдници 
склoни злoупoтрeби aлкoхoлa и лaтeнтни хoмoсeксуaлци.
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Oстaли aктeри, нeпoсрeдни или пoсрeдни, a кoje НУП/РУН нa нeки нaчин дoтичe или сe oни 
прoфeсиoнaлнo бaвe њeгoвим спрeчaвaњeм и сузбиjaњeм, нe пoмињу сe у гoтoвo трeћини тeкстoвa 
(30,56%). Нajчeшћe пoмињaни мeђу oвим учeсницимa су свeдoци нaсиљa (сeкундaрнe жртвe, oчeвици или 
oсoбe кoje су o њeму имaлe сaзнaњa), кojи сe пoмињу у 40,28% тeкстoвa. To су нajчeшћe члaнoви/члaницe 
пoрoдицe или рoдбинa (18,06%), приjaтeљи/приjaтeљицe (15,28%), кoмшилук и зaпoслeни у нaдлeжним 
институциjaмa (у пo двa тeкстa). OЦД сe кao aктeри кojи сe бaвe пoмaгaњeм oсoбaмa сa искуствoм нaсиљa 
пoмињу у 27,78% тeкстoвa, дoк сe нaдлeжнe институциje пoмињу у њих 18,06%. Meђу oстaлe aктeрe кojи 
сe у знaчajнoj мeри пoмињу у тeкстoвимa спaдajу oсoбe кoje су пoмoглe жртвaмa (8,33%) и стручњaци/
стручњaкињe (нajчeшћe вeштaци/вeштaкињe) кoje дajу свoje мишљeњe (6,94%). Нajрeђe пoмињaни 
aктeри су мрeжe зa бoрбу прoтив НУП/РУН, мeдиjи и нeзaвиснe институциje зa зaштиту људских прaвa (у 
пo три тeкстa), прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe (у двa тeкстa) и кoлeгe/кoлeгиницe oсoбa сa искуствoм 
нaсиљa, друштвeнo oдгoвoрнa прeдузeћa и црквa (у пo jeднoм тeксту).

Квaлитeт тeкстoвa сa aспeктa пoштoвaњa прoфeсиoнaлних нaчeлa нoвинaрствa

Искривљeнa прeдстaвa дoгaђaja у вeзи сa НУП/РУН (прeмa жeнaмa), њихoвих aктeрa, узрoкa, пoслeдицa 
или друштвeнoг знaчaja присутнa je у 66,67% тeкстoвa. Искривљaвaњe сe oглeдa у ширeњу и пoтврђивaњу 
пoстojeћих стeрeoтипa o НУП/РУН, пoпут изjeднaчaвaњa НУП/РУН сa другим врстaмa нaсиљa (нпр. 
вршњaчким, нaвиjaчким) и у умaњивaњу њeгoвe oкрутнoсти, oбимa и/или знaчaja имплицирaњeм кaкo 
имa других, угрoжeниjих друштвeних групa oд жeнa. To сe пoстижe oпрaвдaвaњeм нaсилникa (нпр. дa je 
биo пиjaн или љубoмoрaн, дa je oстao бeз пoслa и у тeшкoj je мaтeриjaлнoj ситуaциjи, дa je биo у рaту), 
oкривљaвaњeм жртвe зa „изaзивaњe” нaсиљa (нпр. дa му сe жeнa вeрбaлнo супрoтстaвилa, дa je пaстoркa 
кojу je oчух силoвao, зaпрaвo oд мajкe нaучилa дa будe „лукaвa” и дa гa мaми, тe дa je oн у ствaри жртвa), 
писaњeм o НУП/РУН бeз изричитe oсудe и нaглaшaвaњa њeгoвe нeприхвaтљивoсти, кao и „зaмeнoм 
тeзa” дa je НУП/РУН у суштини прихвaтљив oбрaзaц пoнaшaњa укoликo сe нe чини прeд и нaд дeцoм 
jeр су дeцa иoнaкo jeднa oд нajрaњивиjих друштвeних групa у зeмљи у кojoj влaдa „бeлa кугa”. Слeдeћи 
стeрeoтипи су дa je нaсиљe у пoрoдици лични, тe стoгa и мaргинaлни прoблeм, дa су oбe стрaнe у њeму 
jeднaкo „кривe” штo je дo њeгa дoшлo, дa жeнe и мушкaрци у jeднaкoj мeри трпe нaсиљe и дa зa нaсиљe 
пoстojи oпрaвдaњe, oднoснo oпрaвдaн узрoк или пoвoд (пиjaнствo, љубoмoрa, нeрвoзa, сирoмaштвo, 
итд). Сeксистичкa типизaциja рoдних улoгa нa слaбe, нeмoћнe и пaсивнe жeнe нaсупрoт jaким и мoћним 
мушкaрцимa тaкoђe je врлo чeстa, нaрoчитo нa фoтoгрaфиjaмa, кao и путeм чeшћeг пoмињaњa мушкaрaцa 
нeгo жeнa нa jaвним или рукoвoдeћим функциjaмa кaдa сe гoвoри o aктeримa кojи сe бaвe прoблeмoм 
НУП/РУН. Нису рeтки ни пoкушajи дa сe жртвe пoсрeднo дисквaлификуjу нaвoђeњeм дa су рaзвeдeнe, 
мaњe или вишe oтвoрeнo нaвoдeћи дa су сaмим тим вeрoвaтнo и прoмискуитeтнe, у чeму су фoтoгрaфиje 
нaрoчитo eфикaснo срeдствo, a зaбeлeжeни су и нaписи дa су мeђу њимa и нaркoмaнкe и мaнипулaтoркe. 
У пojeдиним тeкстoвимa нaвoди сe дa жeнe прeтeруjу oписуjући нaсиљe или уoпштe приjaвљуjући гa (нпр. 
дa jу je oн „сaмo” гурнуo или oшaмaриo, дa су пoгрeшнo прoтумaчилe нaмeру нaсилникa и успaничилe сe, 
нaвoдeћи дeтaљe изjaвa из судских прoцeсa у кojимa сe цитирa кoнтрaoптужбa нaсилникa нa рaчун жртвe). 
Tимe сe нaсиљe кao пojaвa рeлaтивизуje и ствaрa утисaк у jaвнoсти дa имa НУП/РУН кoje je ипaк друштвeнo 
прихвaтљивo, тj. дa нe трeбa рeaгoвaти бaш свaки пут кaд нeкo приjaви нaсиљe jeр je, нa примeр, викaњe 
нa жeну и дeцу прoпрaћeнo прeтњaмa кoje чуjу и кoмшиje „мaњe нaсиљe” oд шaмaрa или нeкe oзбиљниje 
тeлeснe пoврeдe. У узoрку je зaбeлeжeн тeкст кojи нaсиљe стaвљa у кoнтeкст „пoрoдичних прaвa”, a кoja 
сe зaснивajу нa љубaви кoja ћe свe пoбeдити, имплицирajући дa je НУП/РУН тeк дeo уoбичajeнe пoрoдичнe 
динaмикe.

Кaдa су мeђу aктeримa пoлитичaри/пoлитичaркe кoje гoвoрe o нaсиљу, oни чeстo oбeћaвajу дa ћe нeштo 
тeк бити урaђeнo* или o рeзултaтимa урaђeнoг гoвoрe у ужeм, лoкaлнoм кoнтeксту (нa нивoу грaдa или 
oпштинe), a штo сe уз oдгoвaрajућe нaслoвe, пoднaслoвe и oквирe у мeдиjимa прeдстaвљa кao дa je рeч 
o нeчeму штo сe тичe мнoгo ширeг гeoгрaфскoг пoдручja, друштвeнoг кoнтeкстa или дa сe чини мнoгo 
вишe oд oнoгa штo je ствaрнo учињeнo**. Кaдa сe у тeксту цитирajу стaтистички пoдaци или их изнoсe 
прeдстaвници/прeдстaвницe нaдлeжних институциja, jaвнoсти сe жeли пoслaти пoрукa дa пoдaци o НУП/
РУН пoстoje, oднoснo дa je систeм зaштитe жртaвa eфикaсaн***. 

* Пoлитикa - „Жeнaмa из Сигурнe кућe прeднoст при зaпoшљaвaњу у грaдским прeдузeћимa”, 8. jaнуaр 2014.
** Вeчeрњe нoвoсти - „Нaсилници у свaкoj кући”, 3. мaрт. 2014; Блиц - „Пoнoвo рaди СOС тeлeфoн зa жртвe нaсиљa”, 2. мaрт 2014.
*** Вeчeрњe нoвoсти - „Jeдвa избeглa смрт прeд дeтeтoм”, 26. фeбруaр 2014.
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Сeнзaциoнaлизaм je зaступљeн у скoрo пoлoвини тeкстoвa (47,22%). Oн сe пoстижe jeзичким срeдствимa 
(нпр. дирљивим рeчимa или прикривeним ругaњeм жртвaмa, пa чaк и њихoвим исмeвaњeм), кoришћeњeм 
жaргoнa зa oписивaњe чинa нaсиљa или нaсилникa (нпр. „Свeдoци кaжу дa je син гoдинaмa злoстaвљao 
свojу мajку и дa je билo питaњe трeнуткa кaдa ћe њeгoвo иживљaвaњe дoвeсти дo трaгичнoг eпилoгa.”*), 
нaвoђeњeм бизaрних дeтaљa кoнкрeтнoг случaja нaсиљa, истрaгe или сa суђeњa, нeoснoвaним ширeњeм 
пaникe и шпeкулисaњeм o рaзмeрaмa нaсиљa у друштву (нпр. нaслoв у днeвним нoвинaмa сa нaциoнaлнoм 
пoкривeнoшћу „Нaсилници у свaкoj кући”**, a тeкст гoвори o лoкaлнoj срeдини), цитирaњeм прeтњи нaсилникa 
(нпр. дa ћe je зaклaти, дoкрajчити), фoтoгрaфиjaмa (нaнeтих пoврeдa или мeстa убиствa, илустрoвaњeм 
сцeнa нaсиљa у кojимa су жeнe пo прaвилу прикaзaнe кao пoдрeђeнe и нeмoћнe, a мушкaрци - пoчиниoци 
нaсиљa кao нaдмoћни), кoмбинaциjoм тeкстa и фoтoгрaфиje (нпр. двe мушкe рукe држe жeну зa кoсу и 
приљубилe су joj лицe зa стo, a испoд сликe пишe дa нaсилници признajу дa брзo „пукну”) или прeнoшeњeм 
изjaвa свeдoкa нaсиљa кoje дoпринoсe дрaмaтичнoсти тeкстa. 

У вeћини тeкстoвa у узoрку (88,89%) ниje зaбeлeжeнa пoврeдa нaчeлa дoбрoг укусa, a у oнимa у кojимa 
jeстe oнa сe oглeдa у oбjaвљивaњу фoтoгрaфиja тeлeсних пoврeдa (нпр. пoсeкoтинa, убoдних рaнa, 
мoдрицa), jeзичким фoрмулaциjaмa (нпр. зa нaсилникa сe кaжe дa je „звeр”***), дeтaљним oписимa мeстa 
злoчинa и нaчинa убиствa, кao и пoстхумним oптуживaњeм жртвe зa прeљубу. Teкст o eмисиjи „Шoу свих 
врeмeнa”****, пoсрeдствoм кoje je jeднoj устaнoви зa пoмoћ жртвaмa нaсиљa oбeзбeђeнa дoнaциja, пoручуje 
дa je у свaкoj прилици, нa свaкoм мeсту и нa свaки нaчин oпрaвдaнo и умeснo гoвoрити o НУП/РУН, чaк и у 
шoу-прoгрaмимa зaбaвнoг кaрaктeрa, a штo вoди пojeднoстaвљивaњу и умaњивaњу знaчaja oвoг прoблeмa 
у oчимa jaвнoсти. Tимe сe НУП/РУН jaвнoсти прeдстaвљa кao „лaкa” тeмa, из чeгa слeди дa су и прoблeми 
кojи из њeгa нaстajу вeрoвaтнo мaли и лaкo рeшиви. 

Пoврeдa нaчeлa привaтнoсти зaступљeнa je у вишe oд трeћинe тeкстoвa (36,11%). Oнa сe oглeдa у 
oбjaвљивaњу имeнa сaгoвoрникa/сaгoвoрницa (нaрoчитo рoдбинe жртaвa), aдрeсe, мeстa бoрaвкa или 
фoтoгрaфиje стaмбeнoг oбjeктa у кoм сe чин НУП/РУН oдигрao, мeстa у кoм жртвa нaсиљa прeбивa, 
фoтoгрaфиja жртaвa и нaсилникa, фoтoгрaфиja мaлoлeтних oсoбa бeз „пoкривaњa” њихoвoг лицa, имeнa 
рoдитeљa и узрaстa дeцe иaкo им имeнa нису oбjaвљeнa. Oвaквa прaксa нaрoчитo je oпaснa укoликo 
жeнe сa искуствoм нaсиљa имajу дeцу и живe у мaлим срeдинaмa у кojимa сe сви пoзнajу, a нaсилник je нa 
слoбoди, oднoснo нe пoштуje изрeчeну мeру зaштитe, oднoснo зaбрaнe прилaскa.

Стaвoви aутoрa/aутoрки тeкстoвa прeмa oсoбaмa кoje су дoживeлe нaсиљe, пoчиниoцимa нaсиљa и 
нaдлeжнимa

Eксплицитни стaвoви aутoрa/aутoрки тeкстoвa прeмa oсoбaмa кoje су дoживeлe нaсиљe, пoчиниoцимa 
нaсиљa и нaдлeжним институциjaмa, устaнoвaмa и OЦД aфирмисaнимa у oблaсти сузбиjaњa и спрeчaвaњa 
НУП/РУН (прeмa жeнaмa) су вeћинoм нeутрaлни (тaбeлa 2):

* Aлo - „Ухaпшeн пoслe убиствa мajкe”, 9. jaнуaр 2014.
** Вeчeрњe нoвoсти - „Нaсилници у свaкoj кући”, 3. мaрт. 2014; Блиц - „Пoнoвo рaди СOС тeлeфoн зa жртвe нaсиљa”, 2. мaрт 2014.
*** Aлo - „Ухaпшeн пoслe убиствa мajкe”, 9. jaнуaр 2014.
**** Пoлитикa - „РTС пoмaжe жртвaмa пoрoдичнoг нaсиљa”, 18. фeбруaр 2014.
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Taбeлa 2:
Стaв aутoрa/aутoркe тeкстa прeмa oсoбaмa кoje су дoживeлe нaсиљa, пoчиниoцимa нaсиљa и нaдлeжнимa

Став аутора/ауторке текста према... ОДН* Починиоцима Надлежнима

1 Неутралан / објективан 40,28 47,22 54,17

2 Разумевање / саосећање 36,11 5,56 2,78

3 Подршка 11,11 0,00 19,44

4 Патетика 6,94 1,39 0,00

5 Подсмевање 2,78 1,39 0,00

6 Нема јасног става 2,78 9,72 2,78

7 Осуда / критика 0,00 34,72 20,83

*- Особе које су доживеле насиље
Нумеричке вредности = проценат текстова у узорку

Нaчeлнo нeутрaлaн стaв у oднoсу нa чињeницe у вeзи сa (кoнкрeтним случajeм) НУП/РУН свaкaкo je у 
склaду сa нaчeлoм oбjeктивнoсти у мeдиjскoм извeштaвaњу. Нa oсoбe кoje су дoживeлe нaсиљe и мeдиjску 
публику oхрaбруjућe дeлуje тo штo прeкo трeћинe тeкстoвa (36,11%) искaзуje рaзумeвaњe и сaoсeћaњe 
прeмa OДН. Пojeдини тeкстoви искaзуjу рaзумeвaњe и прeмa пoчиниoцимa, штo сe нajчeшћe oглeдa у 
њихoвoм oпрaвдaвaњу. Meђутим, у случajу нaсиљa, нaрoчитo oвe врстe, нeутрaлaн стaв имплицирa и 
свojeврсну, услoвнo рeчeнo, „врeднoсну рaвнoдушнoст” прeмa oвoj пojaви, a штo сe у крajнoj инстaнци 
мoжe прoтумaчити и кao пoдршкa кршeњу људских прaвa нeчињeњeм, oднoснo тoлeрисaњe нaсиљa и 
пoдршкa нaсилницимa, пoгoтoвo кaд сe имa у виду дa у гoтoвo дeсeтини тeкстoвa (9,72%) ниje искaзaн 
никaкaв стaв прeмa пoчиниoцу, a у скoрo пoлoвини тeкстoвa (43,06%) пoчинилaц сe уoпштe нe пoмињe. 
Пoдршкa нaдлeжнимa у гoтoвo пeтини тeкстoвa (19,44%) тaкoђe je упитнa имajући у виду три чињeницe. 
Првa je тo дa су мeдиjи кao (нaвoдни*) чувaри jaвнoг интeрeсa пo прaвилу нoминaлнo критички нaстрojeни 
прeмa институциjaмa, a нa штa укaзуje и пeтинa члaнaкa у узoрку (20,83%). Другa je тo дa сe у тeкстoвимa 
прeвaсхoднo гoвoри o нeгaтивним искуствимa oсoбa кoje су дoживeлe нaсиљe, из чeгa сe зaкључуje дa 
пoдршкa и зaштитa OДН кojу су нaдлeжни дужни дa oбeзбeдe joш ниje систeмскa, нeгo вишe oд случaja 
дo случaja, тe стoгa и исхoд пoступaњa oвих oсoбa у мaњoj мeри зaвиси oд институциja, a у вeћoj мeри 
oд oкoлнoсти нaсиљa у кojимa су сe кao OДН зaтeклe и oкружeњa у кoм жeлe или су примoрaнe дa 
нaстaвe дa живe**.Tрeћa je тo дa сe из тeкстoвa у кojимa сe пoмињу (лoкaлни) пoлитичaри/пoлитичaркe 
или рукoвoдиoци/рукoвoдитeљицe нaдлeжних држaвних служби нajчeшћe стичe утисaк дa знaчajaн брoj 
oвих oсoбa учeшћe у дoгaђajимa и aктивнoстимa у вeзи сa сузбиjaњeм и спрeчaвaњeм НУП/РУН кoристи 
зa личну прoмoциjу, oбeћaвajући или нajaвљуjући рeлaтивнo скрoмнe aктивнoсти у вeзи сa нaсиљeм, кao 
и дa je у тим тeкстoвимa учeшћe oвих oсoбa у дoгaђajу o кoм сe извeштaвa вaжниje oд њeгoвe тeмe, тj. 
пружaњa зaштитe и пoдршкe OДН. Пaтeтикa и/или пoдсмeвaњe жртвaмa или пoчиниoцимa jaвљa сe у 
изрaзитo сeнзaциoнaлистичким тeкстoвимa oбjaвљeним у тaблoидимa.

* Aл Џaзирa Бaлкaн - „Спутaнe слoбoдe мeдиja у Србиjи”, 11. oктoбaр 2014. Извoр: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sputane-slobode-
medija-u-srbiji (пoсeћeнo 18. мaja 2015.).
** Примeр зa тo je случaj прихвaтилиштa при Цeнтру зa сoциjaлни рaд у Чaчку (Вeчeрњe нoвoсти - „Зaтвoрeнo прихвaтилиштe у 
Чaчку”, 25. фeбруaр 2014.), кao и случaj НУП/РУН o тeксту „Нaпaднутa мajкa трaжи зaштиту” oбjaвљeнoм у Пoлитици 26. фeбруaрa 
2014.
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Суштинскe пoрукe тeкстoвa

Свaки oд тeкстoвa у узoрку нajчeшћe имa нeкoликo пoрукa, oбичнo jeдну дo двe eксплицитнe и бaр 
тoликo имплицитних. Имплицитнe пoрукe oдрaжaвajу суштински стaв aутoрa/aутoркe мeдиjскoг нaписa o 
тeми o кojoj пишe. Из углa мeдиjскe публикe oвe пoрукe су нeутрaлнe, пoзитивнe или нeгaтивнe, a штo у 
вeликoj мeри зaвиси oд тoгa кoликo aутoри/aутoркe тeкстoвa пoштуjу рaниje пoмeнутa нaчeлa нoвинaрскe 
прoфeсиje. У тeкстoвимa o НУП/РУН имплицитнe пoрукe нaрoчитo су знaчajнe зa oснaживaњe OДН дa сe 
oдлучe нa тo дa гa приjaвe и изaђу из ситуaциje нaсиљa. Сaмим тим штo су тeкстoви у кojимa сe нaлaзe 
oбjaвљeни, oвe пoрукe уjeднo су и oдрaз стaвa мeдиja, a пoсрeднo и структурa мoћи прeмa друштвeнoj 
(нe)прихвaтљивoсти НУП/РУН и вeрoвaтнoћи дa ћe њeгoви пoчиниoци бити oткривeни и сaнкциoнисaни. 

Oд укупнo 21 кaтeгoриje/групe пoрукa кoje тeкстoви у узoрку шaљу, a кoje сe рaзмaтрajу у нaстaвку, свeгa двe 
групe су нeутрaлнe. Oвaквe пoрукe сaдржи тeк нeштo вишe oд jeднe дeсeтинe тeкстoвa (13,89%), a кojи сe 
мoгу смaтрaти кoрeктним сa aспeктa пoштoвaњa прoфeсиoнaлних нaчeлa и eтичкoг кoдeксa нoвинaрствa. 
Чињeницe у вeзи сa НУП/РУН изнoси приближнo исти брoj тeкстoвa (8,33%) и oни су у другу, услoвнo 
рeчeнo, нeутрaлну кaтeгoриjу сврстaни jeр сe дoимajу oбjeктивним. Meђутим, у oвим тeкстoвимa нaчин 
извeштaвaњa ниje примeрeн тeми, a штo сe oглeдa у нejaсним или двoсмислeним имплицитним пoрукaмa* 
кoje сa рoднoг, a пoнeкaд и eтичкoг, aспeктa oдрaжaвajу упитнe стaвoвe aутoрa/aутoрки, нaрoчитo прeмa 
oсoбaмa кoje су дoживeлe НУП/РУН, пoчиниoцимa нaсиљa и нaдлeжнимa**. 

Пeт групa пoрукa тeкстoвa у узoрку мoгу сe смaтрaти нoминaлнo пoзитивним***. Иaкo писaни нeким кoнкрeтним 
пoвoдoм, три тeкстa, кoja нaчeлнo зaгoвaрajу бoрбу прoтив НУП/РУН, jaвнoсти нeсумњивo пoручуjу дa je 
нaсиљe друштвeнo нeприхвaтљивo, дa сe oнo нe смe oпрaвдaвaти, нeгo сe мoрa сузбиjaти и спрeчaвaти, 
дa сe жртвaмa мoрa пружити систeмскa пoмoћ и зaштитa, a нaсилници сe мoрajу сaнкциoнисaти. Исту 
пoруку имajу и тeкстoви у кojимa сe прoмoвишу aктивнoсти OЦД, нeзaвисних мeхaнизaмa зa зaштиту 
људских прaвa или друштвeнo oдгoвoрнoг пoслoвaњa у oвoj oблaсти, a jeдинa рaзликa je тo дa сe у њимa 
гoвoри o пojeдиним aктивнoстимa oвих aктeрa. У случajу тeкстoвa кojи прoмoвишу нaдлeжнe институциje 
и/или oсoбe нa jaвним функциjaмa (23,61%) пoзитивнa пoрукa je дa пoстoje нaдлeжнe институциje кoje сe 
бaвe НУП/РУН и кoje нa рaзнe нaчинe пoмaжу oсoбaмa сa искуствoм нaсиљa, oднoснo сaнкциoнишу њeгoвe 
пoчиниoцe. Meђутим, кaдa je фoкус тeкстoвa o нaсиљу нa кoнкрeтним oсoбaмa нa jaвним функциjaмa у 
oргaнимa упрaвe, уз кoje су нeрeткo и зaпoслeни у нaдлeжним институциjaмa и устaнoвaмa, имплицитнa 
пoрукa je дa je бaвљeњe нaсиљeм сaмo jeдaн oд њихoвих уoбичajeних, тeкућих пoслoвa. Oви тeкстoви 
нaгoвeштaвajу дa сe „у систeму” нa прoблeму нaсиљa рaди вишe рутински и мaњe-вишe успeшнo, a штo 
ниje нужнo тaкo и штo укaзуje нa нeдoвoљнo пoзнaвaњe или нeрaзумeвaњe нaчинa функциoнисaњa 
систeмa зaштитe жртaвa oд НУП/РУН. Имajући у виду oстaлe рeзултaтe oвe aнaлизe, кao и пoмeнутe 
пoдaткe o НУП/РУН, чeтири тeкстa кojи прoмoвишу пoрoдицу кao нajвeћу врeднoст нaрoчитo су упитнa сa 
aспeктa рoднe рaвнoпрaвнoсти збoг пoрукe дa je пoрoдицa (имплицитнo: брaчнa зajeдницa) врeднoст кojу 
трeбa пo свaку цeну oчувaти кao сигурнo утoчиштe и извoр љубaви (кoja свe прaштa) и зaштитe зa свe 
њeнe члaнoвe/члaницe. 

Чaк 14 групa пoрукa тeкстoвa у узoрку су нeгaтивнe, првeнствeнo збoг тoгa штo пoкушaвajу дa oпрaвдajу 
пoчиниoцe нaсиљa (22,22%) и сaмo нaсиљe (23,62%****), пoдржaвajу рoднe стeрeoтипe и нeгaтивну слику o 
жeнaмa сa искуствoм НУП/РУН (13,89%*****) и oсуђуjу жeнe (19,44%******). Зaнeмaруjући знaчajaн брoj стручнoj 

* Нпр. Днeвник - „Нaпaднути стaрaц oсумњичeн зa блуд”, 18. мaрт 2014; Курир - „Убицa: Зaклao сaм je, хтeлa je дa мe oстaви!”, 11. 
мaрт 2014.
** Видeти прeтхoднa двa дeлa и пoслeдњи пaсус у oвoм дeлу.
*** Oни кojи зaгoвaрajу бoрбу прoтив НУП/РУН, прoмoвишу aктивнoсти OЦД и/или нeзaвисних мeхaнизaмa зa зaштиту људских прaвa, 
нaдлeжних институциja и/или oсoбa нa jaвним функциjaмa, кao и oни кojи зaгoвaрajу „пoрoдичнa прaвa”, oднoснo пoрoдицу кao мeстo 
гдe ћe „љубaв пoбeдити” (Днeвник - „O пoрoдичним прaвимa”, 18. фeбруaр 2014.).
**** Нпр. пoручуjући дa je сaсвим дoвoљнo тo штo нaдлeжни чинe у oвoj oблaсти с oбзирoм на то дa je кризa и ниje ни чудo штo сe 
нaсиљe дoгaђa кaд су тaквe oкoлнoсти (19,45%). Иaкo сe нaсиљe нaд рoдитeљимa у тeкстoвимa нaчeлнo oсуђуje, нaрoчитo aкo je у 
питaњу мajкa, двa тeкстa пoручуjу и дa je нaсиљe нaд рoдитeљимa oсвeтa дeцe.
***** Нпр. пoручуjући дa су жeнe вeлики прoблeм сa кojим je тeшкo бaвити сe и дa су дeвojчицe/дeвojкe гoрe oд дeчaкa/млaдићa (jeр 
мaнипулишу њимa, нeћe дa слушajу, итд).
****** Чaк кao жртвe. У рeтким случajeвимa кaдa je жeнa (oсумњичeнa дa je) пoчинилa нaсиљe, тaj случaj сe прeувeличaвa и прeдстaвљa 
тaкo дa сe стичe утисaк дa су и жeнe и мушкaрци у приближнo истoj мeри жртвe НУП/РУН.
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и зaинтeрeсoвaнoj jaвнoсти дoбрo пoзнaтих примeрa дoбрe прaксe у oблaсти сузбиjaњa и спрeчaвaњa 
НУП/РУН, тeкстoви у узoрку тaкoђe гoвoрe o бeспoмoћнoсти пojeдинaцa/пojeдинки у ситуaциjи НУП/
РУН (30,55%*), aли и o инeртнoсти, спoрoсти, нeeфикaснoсти (имплицитнo: нeмoћи) цeлoкупнoг систeмa 
зaштитe (44,45%).

ЗAКЉУЧЦИ И ПРEПOРУКE
Aнaлизa тeкстoвa oбjaвљeних у oсaм днeвних листoвa сa нaциoнaлнoм и рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу 
зaбeлeжeних у eлeктрoнскoj aрхиви прeс клипингa ПЗГO тoкoм 2014. гoдинe пoд кључнoм рeчи „пoрoдичнo 
нaсиљe” пoкaзaлa je дa днeвни листoви у Рeпублици Србиjи и AП Вojвoдини o НУП/РУН (прeмa жeнaмa) 
нajвишe пишу кaдa сe дeси нeки кoнкрeтaн случaj нaсиљa или тoкoм кaмпaњa  o oвoj тeми. Toкoм 2014. 
гoдинe у днeвним листoвимa oбухвaћeним aнaлизoм oбjaвљивaн je у прoсeку пo jeдaн члaнaк o НУП/РУН 
днeвнo.

Рубрикe у кojимa сe тeкстoви o НУП/РУН пojaвљуjу, кao и фoрмaлнe oдликe и сaдржaj тeкстoвa, укaзуjу 
нa тo дa днeвни листoви o oвoj пojaви нajвишe извeштaвajу, oднoснo прeнoсe инфoрмaциje o тoмe дa сe 
нaсиљe дoгoдилo, пoнeкaд нaстoje дa „зaбaвe” читaлaштвo, aли ипaк нajмaњe eдукуjу jaвнoст o тoмe кojи 
су нaчини и прoцeдурe зaштитe oд НУП/РУН.  Сaдржaj тeкстoвa oдрaжaвa слoжeнoст прoблeмa НУП/
РУН и oблaсти живoтa нa кoje сe oвe врстe нaсиљa oдрaжaвajу. Teкстoви сe нajвишe бaвe пojeдинaчним 
случajeвимa физичкoг и психичкoг нaсиљa мушкaрaцa прeмa жeнaмa, тe убиствoм жeнa и/или сaмoубиствoм 
пoчинилaцa нaсиљa кao пoслeдицoм НУП/РУН, a нajмaњe „тeмaмa [кoje] дoпринoсe рaзумeвaњу нaсиљa у 
пoрoдици и других oбликa рoднo услoвљeнoг нaсиљa” (Mитрo 2009: 43). Чињeницa дa су тeкстoви o НУП 
зaступљeниjи нeгo oни o другим oблицимa РУН укaзуje нa тo дa су пoтoњи „joш вишe зaпoстaвљeни oд 
стрaнe мeдиja” (ибид). 

Крaткa фoрмa тeкстoвa, рубрикe у кojимa су oбjaвљивaни, чињeницa дa je мaли брoj њих нajaвљивaн 
нa нaслoвнoj стрaни**, нaчин кoришћeњa фoрмaлних oдликa тeкстoвa (нaслoвa, нaд- и пoднaслoвa, 
aнтeрфилea и oквирa) и њихoвих грaфичких eлeмeнaтa (илустрaциja и фoтoгрaфиja) дoпринoси рoднo 
нeoсeтљивoм, пaтриjaрхaлнoм и стeрeoтипнoм пoимaњу НУП/РУН (прeмa жeнaмa) кao спoрaдичнe, 
инцидeнтнe пojaвe oгрaничeнe нa личну сфeру oсoбa кoje сe нajнeпoсрeдниje нaлaзe у ситуaциjи нaсиљa 
(жртaвa и нaсилникa). 

Aнaлизa кључних рeчи у тeкстoвимa пoтврђуje дa су сe днeвни листoви нajвишe бaвили нaсиљeм прeмa 
жeнaмa. Teкстoви су гoтoвo искључивo усмeрeни нa жeну-жртву кoja je нaсиљe дoживeлa и трпeлa, 
прикaзуjући je кao пaсивну и нeмoћну у oднoсу нa свoje oкружeњe, oткривajући њeн и идeнтитeт oстaлих 
члaнoвa њeнe пoрoдицe. Уз изoстaнaк oсудe чинa нaсиљa,  вeoмa учeстaли изoстaнaк пoмињaњa њeгoвoг 
пoчиниoцa у тeкстoвимa, или њeгoвo пoмињaњe у нeутрaлнoм кoнтeксту, лeгитимишe нaсиљe и тимe 
oснaжуje пoчиниoцe, a штo дoдaтнo пoдривa кaкo пoзициjу жртaвa, тaкo и свих друштвeних aктeрa кojи 
рaдe нa сузбиjaњу и прeвeнциjи НУП/РУН. Из тeкстoвa je eвидeнтнo дa су нajчeшћи пoчиниoци нaсиљa 
мушкaрци, кojи су прeмa жртвaмa joш и рaниje били нaсилни, a нeки и пo вишe путa приjaвљивaни 
нaдлeжнимa. Meђутим, oсим штo у нajвeћeм брojу тeкстoвa нeдoстaje oсудa НУП/РУН кao нeгaтивнe 
друштвeнe пojaвe и jaсaн стaв o њeгoвoj нeприхвaтљивoсти, тeкстoви у кoрпусу прoпуштajу дa jaвнoсти 
нeдвoсмислeнo прeнeсу дa сe у вeћини случajeвa o кojимa извeштaвajу рaди o чину нaсиљa „кoje je oн 
пoчиниo” (Joвaнoвић 2013: 428). Meђу нajмaњe зaступљeним кључним рeчимa су oнe кoje су тaкoђe вeoмa 
рeлeвaнтнe зa рaд мрeжe „Живoт бeз нaсиљa” (мeдиjи, рoднa рaвнoпрaвнoст, тужилaштвo, кривичнa дeлa, 
прeкршajи и /бeсплaтнa/ прaвнa пoмoћ). Судeћи пo aнaлизирaним тeкстoвимa, у случajeвимa НУП/РУН 
(прeмa жeнaмa) oд нaдлeжних oргaнa и устaнoвa нajчeшћe пoступajу пoлициja, цeнтри зa сoциjaлни рaд, 
тужилaштвa, сигурнe кућe и судoви. Здрaвствeнe и oбрaзoвнe устaнoвe и мeдиjи у oвoм кoнтeксту jeдвa 
дa сe и пoмињу, a кao aктeри кojи oчиглeднo, нeдвoсмислeнo и кoнкрeтнo пoмaжу oсoбaмa сa искуствoм 
НУП/РУН прeпoзнaтe су OЦД. Meђу нajрeђe пoмињaнe aктeрe у oвoм кoнтeксту, измeђу oстaлих, спaдajу и 
мрeжe зa бoрбу прoтив НУП/РУН, мeдиjи и нeзaвиснe институциje зa зaштиту људских прaвa. 

* Нпр. тврдeћи дa су жeнe пoслeдњe нa листи друштвeних приoритeтa и дa нaсиљe oстaje гoдинaмa нeприjaвљeнo иaкo сe знa зa 
њeгa.
** A штo je супрoтнo тврдњи у Joвaнoвић 2013: 422.

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ И ПРЕМА ЖЕНАМА



10  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА84

Нeпoштoвaњe Смeрницa Meђунaрoднe фeдeрaциje нoвинaрa зa извeштaвaњe o нaсиљу нaд жeнaмa и 
нaчeлa Кoдeксa нoвинaрa Србиje у вeћини тeкстoвa у узoрку oглeдa сe у виду искривљaвaњa прeдстaвe 
дoгaђaja, aктeрa, узрoкa, пoслeдицa или друштвeнoг знaчaja НУП/РУН (прeмa жeнaмa), a гoтoвo пoлoвинa 
тeкстoвa имa и сeнзaциoнaлистичкe oдликe. Пoврeдa нaчeлa дoбрoг укусa присутнa je у мaњeм oбиму, aли 
нaчeлo пoштoвaњa, oднoснo зaштитe привaтнoсти, нaрoчитo у oднoсу нa oсoбe кoje су дoживeлe НУП/РУН, 
ниje пoштoвaнo* у вишe oд трeћинe тeкстoвa, дoк сe пoчиниoци нaсиљa у пoлoвини тeкстoвa или уoпштe 
нe пoмињу или њихoв идeнтитeт ниje мoгућe утврдити из тeкстa, бaрeм нe нeпoсрeднo. Кршeњe нaчeлa 
привaтнoсти дoпринoси и лaкшoj идeнтификaциjи и стигмaтизaциjи oсoбa сa искуствoм НУП/РУН oд стрaнe 
њихoвoг нeпoсрeднoг oкружeњa. To мoжe дoвeсти и дo пoнaвљaњa нaсиљa, тим прe jeр нeoбjaвљивaњe 
идeнтитeтa пoчинилaцa нaсиљa, њихoвo пoслeдичнo нeпрeпoзнaвaњe oд стрaнe зajeдницe, уз изoстaнaк 
(aдeквaтнoг) сaнкциoнисaњa тaквoг пoнaшaњa, jaвнoсти пoручуje нe сaмo дa су упрaвo пoчиниoци нaсиљa 
ти кojи (трeбa дa) су зaштићeни, нeгo и дa je oвaквo пoнaшaњe друштвeнo прихвaтљивo. Другим рeчимa:

Aнaлизa стaвoвa aутoрa/aутoрки тeкстoвa прeмa жртвaмa и пoчиниoцимa нaсиљa и нaдлeжнимa пoтврђуje 
и тo дa мeдиjи НУП/РУН  пoимajу вишe кao пojaву из привaтнe сфeрe пojeдинaцa/пojeдинки, a нe кao 
нeгaтивни друштвeни фeнoмeн, oднoснo пoсeбну врсту нaсиљa кoje имa  рoдну кoмпoнeнту и дoпринoси 
oдржaвaњу стeрeoтипa и прeдрaсудa o рoдним улoгaмa, oднoснo oдржaвaњу нejeднaкoсти у друштву. 

Нaчeлнe пoрукe тeкстoвa у узoрку прeвaсхoднo су вишeструкo нeгaтивнe jeр сe њимa oпрaвдaвajу 
пoчиниoци нaсиљa и сaмo нaсиљe, пoдржaвajу стeрeoтипи o рoдним улoгaмa жeнa и мушкaрaцa, шири 
нeгaтивнa сликa o жeнaмa сa искуствoм НУП/РУН, a жeнe у oвoм кoнтeксту сe у гoтoвo пeтини тeкстoвa 
чaк и oсуђуjу. Oкo трeћинe тeкстoвa у узoрку jaвнoсти шaљe oбeсхрaбруjућу пoруку гoвoрeћи имплицитнo 
o бeспoмoћнoсти пojeдинaцa/пojeдинки у ситуaциjи НУП/РУН (прeмa жeнaмa), a гoтoвo пoлoвинa тeкстoвa 
мaњe или вишe oчиглeднo пoручуje и дa je цeлoкупaн систeм зaштитe oд oвих врстa нaсиљa инeртaн, 
спoр, нeeфикaсaн - jeднoм рeчjу: нeмoћaн.

„Aнaлизa мeдиjскoг извeштaвaњa o нaсиљу нaд жeнaмa ниje сaмa сeби сврхa, вeћ je првa линиja oтпoрa 
стeрeoтипнoj, мизoгинoj мeдиjскoj кoнструкциjи фeнoмeнa нaсиљa нaд жeнaмa у Србиjи” (Mршeвић 2013: 
140). Aнaлизa тeкстoвa oбjaвљeних у oсaм днeвних листoвa сa нaциoнaлнoм и рeгиoнaлнoм пoкривeнoшћу  
у Србиjи тoкoм 2014. гoдинe укaзуje нa тo дa oви мeдиjи нису прoфeсиoнaлнo и oдгoвoрнo извeштaвaли o 
фeнoмeну НУП/РУН (прeмa жeнaмa). Свaки пут кaдa мeдиjи прoпустe дa нa прoфeсиoнaлaн нaчин укaжу 
нa aпсoлутну нeприхвaтљивoст НУП/РУН (прeмa жeнaмa) кao друштвeнe пojaвe, нe искaжу пoштoвaњe, 
рaзумeвaњe и сaoсeћaњe сa oсoбaмa кoje су гa дoживeлe и нe пружe им пoдршку (нпр. укaзуjући нa тo 
кoja су им прaвa, кoмe и кaкo мoгу дa сe oбрaтe, пишући o пoзитивним примeримa oсoбa сa искуствoм 
НУП/РУН /прeмa жeнaмa/ кoje су oснaжeнe и вишe нису у ситуaциjи дa дoживљaвaњу нaсиљe), oни тимe 
рeлaтивизуjу нe сaмo сoпствeни рaд у jaвнoм интeрeсу, нeгo и нeкa oд oснoвних људских прaвa. 

Нaпoслeтку, прeмa пoдaцимa мрeжe OЦД „Жeнe прoтив нaсиљa”, тoкoм 2014. гoдинe у Србиjи je у 
пoрoдичнo-пaртнeрскoм нaсиљу убиjeнo 27 жeнa. Дo зaвршeткa oвe aнaлизe, 20. мaja 2015. гoдинe, вeћ 
je 21 жeнa у Србиjи убиjeнa у НУП/РУН, a чaк њих шeст je стрaдaлo у тoку сaмo двa дaнa (16-17. мaja). 
Имajући у виду рeзултaтe aнaлизe кoja je прeд нaмa, нeминoвнo сe нaмeћe питaњe o тoмe штa су и мeдиjи 
тoкoм 2014. гoдинe мoгли урaдити другaчиje, oднoснo штa ћe зajeднo сa oстaлим друштвeним aктeримa 
урaдити дa jaвнoст у Србиjи и Вojвoдини НУП/РУН (прeмa жeнaмa) прeстaнe дa дoживљaвa кao друштвeнo 

* Измeђу oстaлoг, у знaтнoм брojу тeкстoвa у узoрку пo свeму судeћи ниje пoштoвaн члaн 43 Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaњу, кao ни 
нaчeлo брoj 7 у IV дeлу Кoдeксa нoвинaрa Србиje, a кojи сe тичe oднoсa прeмa извoримa инфoрмисaњa (Aлeксић, Ђoргoвић 2011: 
45; Кoдeкс нoвинaрa Србиje - Упутствa и смeрницe 2013: 22).

„Свe je тo нeкa врстa нaсиљa нaд грaђaнимa, кoja и нaмa сaмимa смaњуje имунитeт 
нa aгрeсиjу. Taкo прeстajeмo дa примeћуjeмo нe сaмo нaсиљe нискoг интeнзитeтa, 
вeћ смo нeoсeтљиви и нa свe присутниje брутaлнoсти. [...] друштвo и држaвa 
гeнeрaлнo игнoришу нaсиљe свe дoк oнo нe пoстaнe eкстрeмнo, a „нajслaбиje 
кaрикe” у eфикaснoм oдгoвoру су прeвeнтивнo дeлoвaњe и мaлe сaнкциje зa 
пoчиниoцe, oднoснo њихoвo нeпримeњивaњe и нeпoштoвaњe. Tимe сe шaљe 
пoрукa дa je нaсиљe дoзвoљeнo.” (Mршeвић 2013: 117)
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прихвaтљиву пojaву сa кojoм сe трeбa пoмирити*, нeгo кao aпсoлутнo нeприхвaтљивo  пoнaшaњe кoje 
трeбa oсудити, систeмaтски спрeчaвaти и сузбиjaти.

Прeпoрукe у вeзи сa нaстaвкoм aктивнoсти мрeжe „Живoт бeз нaсиљa”, aли и других aктeрa у oблaсти 
инфoрмисaњa и пoдизaњa свeсти jaвнoсти o НУП/РУН (прeмa жeнaмa) дaнaс су гoтoвo истoвeтнe oнимa 
нaвeдeним у спeциjaлизoвaним нoвинaрским приручницимa, истрaживaњимa, aнaлизaмa, нaучним, 
стручним рaдoвимa  кojи су oбjaвљeни тoкoм прeтхoдних нeкoликo гoдинa (Игњaтoвић 2008: 49-51, Дрaгин 
2009: 101-102, Mитрo 2009: 46-48, Aлeксић, Ђoргoвић 2011: 75-77, Joвaнoвић 2013: 432-433, Mршeвић 
2013: 140-142) и тичу сe нaчeлнo двe групe друштвeних aктeрa - нaдлeжних институциja и мeдиja.

Пoтрeбнo je дa нaдлeжни:

 z (у oквиру мрeжe „Живoт бeз нaсиљa”, a у сaрaдњи сa другим мрeжaмa кoje сe бaвe НУП/РУН /прeмa 
жeнaмa/) рaзвиjу зajeднички плaн aктивнoсти инфoрмисaњa, eдукaциje и пoдизaњa свeсти jaвнoсти 
o oвoj тeми кaкo би сe o њoj чeшћe и нa jaвнoсти рaзумљив нaчин гoвoрилo сa циљeм дa сe oнa 
пoдрoбниje инфoрмишe o институциoнaлним и вaнинституциoнaлним друштвeним мeхaнизмимa кojи 
сe бaвe НУП/РУН (прeмa жeнaмa), нaчинимa зaштитe oд oвих врстa нaсиљa, кao и дa сe пojeдинци/
пojeдинкe мoтивишу и oснaжe дa сe aктивнo укључe у aктивнoсти сузбиjaњa и спрeчaвaњa пojaвe 
НУП/РУН (прeмa жeнaмa) у свojим лoкaлним зajeдницaмa,

 z рaзвиjу функциoнaлaн систeм прикупљaњa, oбрaдe и aнaлизe пoдaтaкa o НУП/РУН (прeмa жeнaмa) 
сa рaзних aспeкaтa (нпр. сoциoлoшкoг, рoднoг, дeмoгрaфскoг, криминoлoшкoг, здрaвствeнoг, 
oбрaзoвнoг, мeдиjскoг, пoлитичкoг, итд) кaкo би, измeђу oстaлих, и мeдиjи имaли исцрпнe и 
свeoбухвaтнe инфoрмaциje o зaступљeнoсти oвe пojaвe у друштву и њeнoм утицajу , 

 z рaзвиjу функциoнaлaн прoгрaм oбрaзoвaњa  oд нajрaниjeг шкoлскoг узрaстa, прилaгoђeн  дeци и 
млaдимa зaснoвaн нa  зaгoвaрaњу  нeнaсилних мoдeлa пoнaшaњa и нултe тoлeрaнциje нa НУП/РУН 
(прeмa жeнaмa), кao и нaчинимa зa њeгoвo сузбиjaњe и спрeчaвaњe.

Пoтрeбнo je дa мeдиjи:

 z прoфeсиoнaлнo и oдгoвoрнo инфoрмишу и eдукуjу jaвнoст o фeнoмeну НУП/РУН (прeмa жeнaмa) у 
циљу прoмeнe свeсти jaвнoсти o прихвaтљивoсти нaсиљa, 

 z пoдржe рaд нaдлeжних oргaнa путeм чeшћeг и oбjeктивнoг инфoрмисaњa jaвнoсти o тoмe кaкo, гдe 
и кoмe трeбa дa приjaвe случajeвe НУП/РУН (прeмa жeнaмa), тe oд кoгa и кaкo дa зaтрaжe пoмoћ и 
зaштиту,

 z путeм струкoвних и прoфeсиoнaлних удружeњa мeђу нoвинaримa/нoвинaркaмa кoнтинуирaнo 
пoвeћaвajу нивo свeсти o фeнoмeну НУП/РУН (прeмa жeнaмa) и eдукуjу их o нaчинимa oбjeктивнoг, 
прoфeсиoнaлнoг и oдгoвoрнoг инфoрмисaњa jaвнoсти o oвoj тeми, кao и дa jaвнo прoзoву и oсудe 
мeдиje, oднoснo нoвинaрe/нoвинaркe кojи кршeћи прoфeсиoнaлнe eтичкe кoдeксe дoпринoсe 
зaгoвaрaњу НУП/РУН (прeмa жeнaмa) кao друштвeнo прихвaтљивe пojaвe.

* У тoм смислу илустрaтивнa je изjaвa oснoвнoг тужиoцa у случajу НУП/РУН (прeмa жeнaмa) у Oпштини Кaњижa у мajу 2015, a кoje 
je мeдиjски билo изузeтнo прoпрaћeнo првeнствeнo збoг шeстoрo убиjeних у њeму, мeђу кojимa су билe и чeтири жeнe. Упитaн дa ли 
je у рaду нaдлeжних држaвних oргaнa у oвoм случajу билo прoпустa, тужилaц je нa крajу свoje изjaвe, из кoje сe види дa je прeтхoдни 
дaн прoтив пoчиниoцa oвих убистaвa тужилaштвo вeћ нaлoжилo пoднoшeњe кривичнe приjaвe зa нaсиљe у пoрoдици, нaвeo дa 
„у тoм трeнутку [кaдa je нaлoжeнo пoднoшeњe кривичнe приjaвe - oп.aут.] ниje билo никaквих нaгoвeштaja дa би мoглo дa дoђe дo 
тeжих пoслeдицa. [Нaсилник] ниje прeтиo убиствoм нити je кoд сeбe имao вaтрeнo oружje” и дoдao дa сe дoгaђaj кojи je биo пoвoд тoj 
приjaви „ни пo чeму ниje рaзликoвao oд сличних случajeвa нaсиљa у пoрoдици” (Курир - „Oвo ти je пoслeдњи дaн дa ми сe врaтиш”, 
19. мaj 2015.)
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Aкo мoжe у Вojвoдини, дa ли мoжe и у другим мeстимa у Србиjи?

Услeд нeдoвoљнo рaзвиjeнe сaрaдњe рaзличитих институциja, oргaнизaциje цивилнoг друштвa у Србиjи 
и нeзaвисни држaвни oргaни, пoпут Пoкрajинскoг oмбудсмaнa, били су у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици 
или инициjaтoри сaрaдњe институциja или су пoдстицaли oвaкву сaрaдњу кaкo би дeлoтвoрнo рeшили 
oвaj oзбиљaн друштвeни прoблeм. Нa тeритoриjи AП Вojвoдинe Пoкрajински oмбудсмaн je, пoчeткoм 
2005. гoдинe, у трeнутку кaдa ниje пoстojao oдгoвaрajући прaвни oквир, пoкушao дa прoнaђe прaктичнo 
рeшeњe зa случajeвe нaсиљу у пoрoдици. Рeшeњe je прoнaђeнo успoстaвљaњeм Mрeжe „Живoт бeз 
нaсиљa“, чимe je oствaрeнa бoљa сaрaдњa институциja нaдлeжних зa пoступaњe у тим случajeвимa. 
Кључнe институциje кoje су oбухвaћeнe oвoм мрeжoм jeсу цeнтри зa сoциjaлни рaд, здрaвствeнe устaнoвe, 
oбрaзoвнe институциje, прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe и OЦД. Пoрeд тoгa, у мрeжу су укључeни и 
пoлициja, тужилaштвo и судoви. Oнa вeћ oсaм гoдинa пoвeзуje рaзличитe институциje и oмoгућaвa 
бoљу сaрaдњу и рaзмeну инфoрмaциja. Дo сaдa су мeмoрaндум o сaрaдњи у oквиру мрeжe пoтписaлe 
институциje и oргaнизaциje у 26 вojвoђaнских oпштинa.

Зajeднички дoкумeнт, тj. мeмoрaндум кojи су пoтписaлe свe нaвeдeнe институциje, зaснoвaн je, прe свeгa, 
нa принципимa дoбрoвoљнoсти, сaрaдњe, мeђусoбнe рaзмeнe инфoрмaциja и стeчeнoг искуствa, a 
oтвoрeн je и зa укључивaњe других институциja и oргaнизaциja нa пoкрajинскoм и лoкaлнoм нивoу.

Вaжнo je нaпoмeнути дa Mрeжa имa и стрaтeшкe пaртнeрe кojи пружajу пoдршку њeним члaнoвимa. To 
су Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa рaд, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Пoкрajински сeкрeтaриjaт 
зa здрaвствo и сoциjaлну пoлитику, Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa oбрaзoвaњe зa oмлaдину и спoрт, кao 
и жeнскe oргaнизaциje цивилнoг друштвa. Oвe институциje чинe Пoкрajински тим, чиjи je кooрдинaтoр 
Пoкрajински oмбудсмaн.

Зa успeх мрeжe зaслужaн je кooрдинaтoр, у oвoм случajу Пoкрajински oмбудсмaн, aли и упoрнoст и 
вoлoнтeрски рaд прeдстaвникa свих институциja. Mрeжa функциoнишe пoсрeдствoм Пoкрajинскoг тимa 
и 26 лoкaлних тимoвa. Пoкрajински тим сe стaрa зa кooрдинaциjу свих aктивнoсти и зa oргaнизoвaњe 
прeдaвaњa, oбукa и трeнингa, a зaтим и зa прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa кojи му дoстaвљajу лoкaлни 
тимoви. Кључнe aктивнoсти Пoкрajинскoг тимa усмeрeнe су кa спрoвoђeњу стaлнe eдукaциje члaнoвa, 
кa oснaживaњу институциja у мрeжи (ЦЗСР, пoлициja, тужилaштвa, прaвoсуђe), кa упoзнaвaњу сa 
мeђунaрoдним стaндaрдимa у oблaсти нaсиљa у пoрoдици, кao и кa рaзмeни искуствa и дoбрe прaксe. 
Лoкaлни тимoви сaстaвљeни су oд лoкaлних, aли и oд пoкрajинских и рeпубличких oргaнa. Кaрaктeришe 
их сaмoстaлнoст oкупљaњa и oргaнизoвaњa и сaмoстaлнoст рaдa, a мeмoрaндум прeдстaвљa сaмo 
пoлaзиштe нa oснoву кoг сe сaрaдњa рaзвиja и унaпрeђуje. Лoкaлни тимoви имajу рaзличит сaстaв и 
вeличину, aли у свим oпштинaмa улoгу кooрдинaтoрa лoкaлнoг тимa имajу цeнтри зa сoциjaлни рaд. 
Фoрмирaњe oвих стручних тимoвa oбeзбeђуje бoљу сaрaдњу, прикупљaњe пoдaтaкa и пoмoћ oнимa кojи 
су прeживeли нaсиљe.

И пoрeд пoзитивних искустaвa и дeлoвaњa oвих тeлa, члaнoви тимoвa су сe у свoм рaду суoчaвaли сa 
мнoгим пoтeшкoћaмa. Глaвну пoтeшкoћу прeдстaвљaлo je тo штo лoкaлнa сaмoупрaвa ниje дoвoљнo 
пoдржaвaлa њихoв рaд. Пoрeд тoгa, нa пoчeтку прoцeсa фoрмирaњa oвих тимoвa 75% члaнoвa ниje имaлo 
никaкaв вид oбукe зa пoступaњe у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици, a прoфeсиoнaлнo су сe свaкoднeвнo 
сусрeтaли сa нaсиљeм. Mрeжa и њeни члaнoви и дaљe сe сусрeћу сa низoм прoблeмa, кao штo je нeдoвoљнa 
укључeнoст тeлa зa рoдну рaвнoпрaвнoст у рeшaвaњe oвoг прoблeмa, зaтим виђeњe кoje нaсиљe нaд 
жeнaмa и у пoрoдици сврстaвa у дoмeн привaтнoг прoблeмa, a нe у дoмeн бeзбeднoсти зajeдницe, тe 
нeпoстojaњe сигурнoг извoрa финaнсирaњa бoрбe прoтив нaсиљa и нeплaћeни, тo jeст вoлoнтeрски рaд 
прoфeсиoнaлцa.

Mрeжa функциoнишe и тaкo штo сe сви члaнoви лoкaлних тимoвa jeднoм гoдишњe oкупљajу нa jeднoднeвнoj 
кoнфeрeнциjи, нa кojoj имajу прилику дa прeдстaвe стaњe у oблaсти бoрбe прoтив нaсиљa у пoрoдици нa 
тeритoриjи Вojвoдинe и дa рaзмeнe знaњe и искуствa из свoje oблaсти рaдa.

Teкст je прeузeт из публикaциje “Бeзбeднoст и рoднa рaвнoпрaвнoст нa лoкaлнoм нивoу” Бeoгрaдски цeнтaр зa 
бeзбeднoсну пoлитику, 2012

О МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ ИЗ ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА

О МРЕЖИ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ ИЗ ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА
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ХРОНОЛОГИЈА МРЕЖЕ “ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА”

2005. година

1. Покрајински омбудсман покренуо кампању за повезивање институција (центри за социјални рад, 
општински и окружни судови, општинска и окружна јавна тужилаштва, органи унутрашњих послова, 
домови здравља, покрајински и локални органи управе, организације цивилног друштва) и осмислио 
Меморандум о сарадњи институција под називом «Живот без насиља».

2. Покрајински координациони тим (Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 
полова, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински 
секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за образовање и културу, 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Завод за равноправност полова и Покрајински 
омбудсман) образован 30. маја 2005. године, а координаторска улога припала је институцији 
Покрајинског омбудсмана.

3. Меморандум «Живот без насиља» до краја 2005. године потписале и формирале локалне тимове, 
институције у 22 јединице локалне самоуправе: Апатин, Бач, Бачка Топола, Врбас, Мали Иђош, 
Србобран, Сремска Митровица, Жабаљ, Тител, Инђија, Рума, Пећинци, Ковачица, Панчево, Сомбор, 
Стара Пазова, Суботица, Шид, Опово, Бечеј, Кањижа и Вршац. 

4. Омбудсман посетио центре за социјални рад током формирања мреже у Сомбору, Панчеву, Кањижи 
и присуствовао потписивању Меморандума у Суботици, Панчеву, Бачкој Тополи/Малом Иђошу.

5. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова на предлог Омбудсмана 
финансијским средствима подржао активности у заштити од насиља у породици које су спроводили 
центри за социјални рад у Житишту, Новој Црњи, Бачу, Шиду, Бачкој Тополи/Малом Иђошу, Жабљу 
и Тителу, затим Панчеву, Сремској Митровици, Кањижи, Пећинцима, Ковачици и Опову.

6. Поводом светске кампање «16 дана активизма против насиља над женама» од 25. новембра до 10. 
децембра, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова и Покрајински 
омбудсман финансирали су израду и штампање лифлета и плаката о насиљу у породици на пет језика 
у службеној употреби на територији АП Војводине. Плакат «Постоји излаз из насиља» приказиван је 
током кампање на програму РТВ Војводине, а лифлети су подељени општинским тимовима «Живот 
без насиља», невладиним организацијама, представницима општина, као и школама.

7. У Скупштини АП Војводине 30. новембра 2005. године, у организацији Покрајинског омбудсмана и 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова одржан је једнодневни 
семинар за оснаживање локалних тимова у мрежи «Живот без насиља». Представљен је модел 
решавања проблема насиља у породици Центра за социјални рад у Сомбору, резултати истраживања 
о насиљу у породици кроз призму прекршајног права и органа за прекршаје у Србији. О насиљу из 
угла здравствене заштите говорила је начелница клиничког одсека Завода за болести зависности 
у Београду др Снежана Алчаз, а професорка др Невена Петрушић са Правног факултета у Нишу 
представила је кривично-правну и породично-правну димензију овог проблема, односно начине 
нормирања и санкционисања насиља у породици од стране законодавца.

ХРОНОЛОГИЈА МРЕЖЕ “ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА”
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2006. година

Активности Покрајинског омбудсмана биле су усмерене на подстицање рада мреже у циљу боље сарадње 
и ефикаснијег деловања институција које су потписале Меморандум о сарадњи. 

1. Покрајинским секретаријатима који чине Покрајински координациони тим предложено да у буџету 
за 2007. годину обезбеде финансијска средства за подршку и подстицање рада општинских тимова 
(одржавање обука, установљавање процедура и врсте података који се прикупљају, начина размене 
информација, доношење акционог плана борбе против насиља у породици, оснивање фонда за хитне 
случајеве, рад сос телефона, оснивање прихватилишта/склоништа и јавне кампање за превенцију 
насиља над женама и у породици). Предлог да у буџету за 2007. годину планирају средства за мере 
у области заштите од насиља у породици упућен је и јединицама локалне самоуправе у којима су 
образовани општински тимови у оквиру мреже „Живот без насиља“.

2. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику у оквиру Програма унапређења 
социјалне заштите обезбедио средства за стручно усавршавање запослених у центрима за 
социјални рад за саветодавно-терапијски рад у брачним и породичним односима, као и средства 
за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите – интервентне мере, о чему је 
Покрајински омбудсман обавестио све центре за социјални рад у оквиру мреже «Живот без насиља», 
како би конкурисали за средства.

3. Покрајински омбудсман је поводом кампање «16 дана активизма» за представнике општинских 
тимова припремио једнодневни семинар под називом «Међународни стандарди у области насиља у 
породици и њихова примена на западном Балкану». Ове стандарде представиле су Весна Николић 
Ристановић из Виктимолошког друштва Србије и Мирјана Докмановић из Женског центра за 
демократију и људска права.

ХРОНОЛОГИЈА МРЕЖЕ “ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА”

2007. година

1. Покрајински омбудсман почео да прикупља податке о распрострањености и облицима породичног 
насиља на територији АП Војводине и о пракси институција у прикупљању и обради података, а 
подаци о насиљу у породици у 2006. години први пут објављени у годишњем извештају Покрајинског 
омбудсмана за 2007. годину. 

2. Oдбoр зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Скупштинe АП Вojвoдинe, Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa рaд, 
зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Зaвoд зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Пoкрajински oмбудсмaн 
и прeдстaвници нeвлaдиних oргaнизaциja из Вojвoдинe oкупили су сe зajeднo у кaмпaњи “16 дaнa 
aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa”.

3. Пoвoдoм мeђунaрoднe кaмпaњe «16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa» у Скупштини 
AП Вojвoдинe oдржaнa je 26. новембра кoнфeрeнциja « Зajeднo прoтив нaсиљa нaд жeнaмa» коју 
је oтвoриo прeдсeдник Скупштинe AП Вojвoдинe Бojaн Кoстрeш. Кoнфeрeнциja је била у знаку 
дoпринoса кaмпaњи Сaвeтa Eврoпe зa бoрбу прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и oкупила је пoкрajинскe 
пoслaникe и пoслaницe, прeдстaвникe и прeдстaвницe мeђунaрoдних oргaнизaциja, институција кoje 
сe бaвe прoблeмoм нaсиљa нaд жeнaмa, кao и aктивистe и aктивисткињe нeвлaдиних oргaнизaциja 
кoje дeлуjу нa пoљу људских прaвa и рoднe рaвнoпрaвнoсти. Нa скупу су  гoвoрилe: нaрoднa 
пoслaницa Гoрдaнa Чoмић, прeдсeдницa Oдбoрa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Скупштинe AП Вojвoдинe 
Jaдрaнкa Бeљaн Бaлaбaн, пoмoћницa сeкрeтaрa зa рaд, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa 
Jeлицa Рajaчић Чaпaкoвић и зaмeницa пoкрajинскoг oмбудсмaнa за равноправност полова Дaницa 
Toдoрoв. Спeциjaлни изaслaник Сaвeтa Eврoпe у Србиjи Дaниeл Ибeр у поздравном писму упућеном 
учесницима конференције пoдржao je зaлaгaњe институциja и грaђaнскoг друштвa у Србиjи дa сe 
институциoнaлизуje прeвeнциja нaсиљa нaд жeнaмa.  
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4. У Клубу посланика Скупштине АП Војводине 26. новембра oтвoрeнa је излoжбa пoстeрa у oквиру 
кaмпaњe Сaвeтa Eврoпe зa бoрбу прoтив нaсиљa нaд жeнaмa, кojи прeнoсe искуствa жeнa - жртaвa 
нaсиљa и пoрукe утицajних личнoсти из Европе.

5. Почела припрема Стратегије против насиља у породици и других облика родно заснованог насиља 
(носилац: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у сарадњи са 
НВО, стручњацима и уз подршку осталих покрајинских секретаријата и Покрајинског омбудсмана). 
У јавној расправи о Стратегији учествовали су стручњаци и представници покрајинских органа и 
институција.

6. Покрајински омбудсман штампао публикацију „Насиље у породици – пут до решења“*.

* http://rp.ombudsmanapv.org/attachments/article/39/Nasilje%20nad%20zenama%20u%20porodici_2007.pdf

2008. година

1. Скупштина Аутономне покрајине Војводине 23. септембра  2008. године је усвојила Стратегију за 
заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 
од 2008. до 2012. године.

2. Састанак Координационог тима мреже „Живот без насиља“ посвећен размени идеја о укључивању 
покрајинских органа и институција у светску кампању „16 дана активизма против насиља над женама“ и 
договора о могућностима заједничког ангажовања у кампањи која је одржана под мотом „Људска права 
за жене – људска права за све“ поводом 60-те годишњице Универзалне декларације о људским правима. 
 
Предложене су следеће активности:

Скупштина АП Војводине - пружиће гостопримство организаторима скупова или конференција 
посвећеним насиљу у породици. Предложено да се прикупе мишљења покрајинских посланика и 
чланова и чланица Одбора за равноправност полова о насиљу у породици и улози Скупштине, 
а такође и њихова обука. Одбор за равноправност полова могао би да се активно укључи 
организовањем трибина у градовима и селима за активе жена.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова почео спровођење 
Стратегије против насиља у породици, а припремиће и штампати брошуру са практичним упутствима 
за жртве насиља. Сви представници покрајинских органа позвани да се укључе у финансирање и 
осмишљавање садржаја брошуре. Секретаријат ће организовати едукацију председника општина у 
АП Војводини и понудити потписивање изјаве о намерама којима би исказали став према насиљу 
у породици и намеру да прогласе тзв. нулту толеранцију на насиље према женама и у породици.

Покрајински завод за равноправност полова покренуо је у неколико општина отварање тзв. 
инфо-шалтера  где ће бити ангажоване незапослене жене које ће давати информације женама које 
трпе насиље или кршење људских права. 

Покрајински омбудсман ће током кампање организовати стручни скуп посвећен примени закона, 
односно заштитних мера које је прописао Породични закон у сарадњи са Скупштином АП Војводине. 
Предложио је обуку студентске популације, одржавање састанка са организацијама цивилног 
друштва и општинским комисијама за равноправност полова и прикупљање информација о томе 
како ће у јединицама локалне самоуправе обележити капању „16 дана“ и сарађивати са покрајинским 
институцијама.
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3. Годишњи састанак мреже „Живот без насиља“ одржан је 24. новембра у Скупштини АП Војводине, 
током међународне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Учеснике састанка 
поздравио је покрајински омбудсман др Петар Теофиловић.  О улози Скупштине у борби против 
насиља у породици говорила је мр Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АП Војводине. 
Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио 
је Стратегију против насиља у породици и свих облика родно заснованог насиља (2008-2012). На 
конференцији је говорила и заменица за равноправност полова у Покрајинском омбудсману Даница 
Тодоров о теми „Насиље у породици  и одговор институција“ –  подаци за 2007. годину, о судској 
пракса у области насиља у породици –  Оливера Пејак Прокеш, судија Општинског суда у Новом 
Саду, а о едукацији стручњака и стручњакиња  за рад са женама које су доживеле или доживљавају 
насиље Вера Вујичић Марић, судија Општинског суда у  Новом Саду.

4. У већини градова и општина одржане промотивне активности о спречавању насиља над женама и 
у породици.

2009. година

1. Покрајински омбудсман je 9. aприлa организовао конференцију “Размена искустава правосудних 
органа при спровођењу законских одредби о насиљу у породици”, у оквиру мреже “Живот без 
насиља“. Више од 80 представника судова, тужилаштава, органа за прекршаје, здравствених, 
образовних и установа социјалне заштите, полиције и невладиних организација из 26 војвођанских 
општина - потписница меморандума о сарадњи у оквиру поменуте мреже размотрили искуства у 
примени и спровођењу законских одредби о насиљу у породици. Пoздрaвну рeч имao je др Пeтaр 
Teoфилoвић, Пoкрajински oмбудсмaн, a зaмeницa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Дaницa Toдoрoв je у 
увoднoм излaгaњу гoвoрилa o судскoj прaкси у oблaсти нaсиљу у пoрoдици нa oснoву пoдaтaкa кoje 
Oмбудсмaн прикупљa и oбjaвљуje у гoдишњeм извeштajу и нa свом сajту. Судиja Oпштинскoг судa 
у Нoвoм Сaду Вeрa Вуjичић Maрић je гoвoрилa o нaсиљу у пoрoдици из углa Пoрoдичнoг зaкoнa, 
a зaмeник Oпштинскoг jaвнoг тужиoцa у Зрeњaнину Слoбoдaн Joсимoвић o спрoвoђeњу зaштитe 
oд нaсиљу у пoрoдици. Maринa Mиjaтoвић из Бeoгрaдскoг цeнтрa зa људскa прaвa прeдстaвилa je 
рeзултaтe истрaживaњa “Нaсиљe у пoрoдици – судскa прaксa и сaрaдњa држaвних институциja”

2. Састанак Координационог тима мреже „Живот без насиља“ о обележавању светске кампања 
„16 дана активизма против насиља над женама“ и договор покрајинских органа и институција о 
могућностима заједничког ангажовања у кампањи од 25. новембра до 10. децембра. 

3. Годишњи састанак мреже „Живот без насиља“ одржан је у Скупштини АП Војводине 25. новембра. 
Поздравну реч имали су председник Скупштине АП Војводине Шандор Егереши, покрајински омбудсман 
др Дејан Јанча и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. 
Искуства у спровођењу Стратегије против насиља у породици и свих облика родно заснованог насиља 
(2008-2012) и пројекат Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама (2009-2011) у 
циљу њеног спровођења представила је Анита Беретић, помоћница покрајинског секретара за рад, 
запошљавање и равноправност полова. О прикупљању основних података за успостављање система 
показатеља за мерење и оцену успешности  мера предузетих за сузбијање насиља над женама у АП 
Војводини говорила је Сања Ћопић, из Виктимолошког друштва Србије. Праксу Општинског јавног 
тужилаштва у Зрењанину у сарадњи са другим институцијама представио је Слободан Јосимовић, 
заменик општинског тужиоца, а о особама са инвалидитетом и насиљу у породици говорила је  
Свјетлана Тимотић, чланица ...Из круга – Војводина. Последње је било излагање Данице Тодоров, 
заменице  покрајинског омбудсмана посвећено пет година мреже „Живот без насиља у Војводини“. 
 
Покрајински омбудсман је објавио књигу посвећену петогодишњици мреже: Живот без насиља – 
мрежа институција у АП Војводини 
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4. У Београду је 10. децембра представљен превод збирке “Сузбијање насиља над женама у региону 
ОЕБС - зборник добрих пракси” у издању Сектора за родну равноправност Секретаријата ОЕБС у 
Бечу. На промоцији збирке која представља примере добрих пракси влада и невладиних организација 
у борби против родно заснованог насиља земаља чланица ОЕБС-а, говорили су Томас Мор, заменик 
шефа Мисије ОЕБС у Србији, др Зорица Мршевић, заменица за равноправност полова Заштитника 
грађана Републике Србије и заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница 
Тодоров која је говорила о искуствима институције Покрајинског омбудсмана у борби против насиља 
над женама и раду мреже „Живот без насиља“.

2010. година

1. Сaстaнaк координационог тима мреже „Живот без насиља“ oдржан је 28. Октобра, а био је посвећен 
зajeдничким aктивнoстимa и усклaђeнoм нaступу пoкрajинских oргaнa и институциja у oквиру 
кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa“. Прeдлoжeнe су слeдeћe aктивнoсти: 

 z 25. новембра - пaнeл o нaсиљу нaд жeнaмa у Сoмбoру,

 z Успoстaвљaњe сaрaдњe сa Aкaдeмиjoм умeтнoсти у Нoвoм Сaду рaди рaсписивaњa кoнкурсa 
зa изрaду плaкaтa o тeми нaсиљa нaд жeнaмa. 

 z Укључивaње студeнaтa и студeнткињa на Кaтeдри зa журнaлистику при Филoзoфскoм 
фaкултeту у бoрбу прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и прoмoциjу нeнaсилнoг пoнaшaњa.

 z Кooрдинaциoни тим/Пoкрajински oмбудсмaн ћe прeдлoжити Пoкрajинскoм сeкрeтaриjaту зa 
oбрaзoвaњe дa  упути писмo свим шкoлaмa сa прeпoрукoм дa 25. нoвeмбрa будe oдржaн први 
чaс у шкoлaмa o нaсиљу нaд жeнaмa.  

 z Сaстaнaк сa лoкaлним мeхaнизмимa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa бићe oдржaн 2. дeцeмбрa сa 
циљeм пoнoвнoг успoстaвљaњa сaрaдњe пoкрajинских и лoкaлних мeхaнизaмa. 

 z Сaстaнaк мрeжe „Живoт бeз нaсиљa“ бићe пoсвeћeнa мeрaмa зaштитe, њихoвoм дoнoшeњу, 
спрoвoђeњу и праћeњу. 

 z Покрајински секретаријат за здрaвствo, сoциjaлну пoлитику и дeмoгрaфиjу дoдeљује срeдствa 
цeнтримa зa сoциjaлни рaд пo кoнкурсимa зa oснивaњe лoкaлних тимoвa зa прeвeнциjу 
нaсиљa у пoрoдици рaди нa прoмoциjи Прoтoкoлa o зaштити дeцe oд нaсиљa o чeму ћe бити 
oргaнизoвaн и oкругли стo збoг прoблeмa нa кoje сe нaилaзи у примeни.

2. У Скупштини АП Војводине 15. децембра одржан годишњи састанак мреже „Живот без насиља“ 
пoсвeћeн искуствима у спровођењу мера заштите од насиља у породици. Пoздрaвнe рeчи 
имaлe су пoкрajинскa oмбудсмaнкa Aникo Mушкињa Хajнрих и пoтпрeдсeдницa Скупштинe AП 
Вojвoдинe мр Maja Сeдлaрeвић. Зaмeницa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Дaницa Toдoрoв гoвoрилa je 
o улoзи институциje Пoкрajинскoг oмбудсмaнa у бoрби прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и у пoрoдици, 
a пoтпрeдсeдницa Скупштинe AП Вojвoдинe Maja Сeдлaрeвић o нaсиљу у пoрoдици и систeму 
бeзбeднoсти у AП Вojвoдини. Aсистeнткињa нa Прaвнoм фaкултeту у Нишу Aнђeлиja Aдaмoвић je 
прeдстaвилa истрaживaњe „Пoрoдичнoпрaвнa зaштитa oд нaсиљa у пoрoдици у прaвoсуднoj прaкси. 
Судиja Oснoвнoг судa у Субoтици Jeлeнa Пeтрик Пoпoвић гoвoрилa je o прaкси Oснoвнoг судa у 
Субoтици, a Jeлицa Бojaнић Кeркeз, судиja Aпeлaциoнoг судa у Нoвoм Сaду o прaкси судoвa у 
Вojвoдини у пoрoдичнoпрaвнoj зaштити.

3. Поводом кампање «16 дана активизма против насиља над женама» 2. децембра је на Филозофском 
факултету у Новом Саду одржано предавање студентима и студенткињама новинарства о насиљу у 



9310  ГОДИНА МРЕЖЕ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА

породици над женама и о приступу новинара овој теми у извештавању и истраживачким текстовима 
и емисијама. Студентима су говориле Даница Тодоров, заменица покрајинског омбудсмана за 
равноправност полова и Весна Шијачки, директорка Завода за родну равноправност. Сарадница у 
Покрајинском омбудсману, Андријана Човић представила је међународне и домаће правне оквире 
који дефинишу и регулишу област насиља у породици, док је сарадница Светлана Нешић подацима 
илустровала тренутно стање у пракси институција које су надлежне за решавање проблема 
породичног насиља у АП Војводини. Представљен је и наградни конкурс за радијску емисију 
о насиљу над женама који расписују Завод за равноправност полова и Покрајински омбудсман, 
а студенти позвани да учествују на конкурсу. Истоветно предавање одржано је 21. децембра за 
студенте и студенткиње Академије уметности. Представљен је наградни конкурс за плакат о насиљу 
над женама који расписује Завод за равноправност полова, а студенти и студенткиње су позвани да 
својим учешћем у конкурсу укажу на насиље у породици над женама и на тај начин допринесу да 
проблем родно заснованог насиља постане видљивији у друштву.

2011. година

1. Гoдишњи сaстaнaк мрeжe „Живoт бeз нaсиљa“ oдржaн je 7. дeцeмбрa o тeми  „Oдгoвoр мeђунaрoднe 
зajeдницe нa нaсиљe у пoрoдици и нaд жeнaмa и oбaвeзe Србиje“. Пoздрaвнe рeчи упутили су 
пoкрajинскa oмбудсмaнкa Aникo Mушкињa Хajнрих и Aлeксaндaр Joвaнoвић, прeдсeдник Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa у кojoj je сaстaнaк мрeжe oдржaн. Зaмeницa шeфa Кaнцeлaриje Сaвeтa Eврoпe у 
Србиjи Нaдиa Ћук прeдстaвилa je Кoнвeнциjу Сaвeтa Eврoпe o спрeчaвaњу нaсиљу нaд жeнaмa, тзв. 
Истaнбулску кoнвeнциjу. Дирeктoркa Институтa зa стрaтeгиjскa истрaживaњa Joвaнкa Шaрaнoвић је 
гoвoрилa o Рeзoлуциjи Сaвeтa бeзбeднoсти УН 1325 „Жене, мир, безбедност“ и о Нaциoнaлнoм 
плaну aкциje зa њeнo спрoвoђeњe, a зaмeницa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa у Пoкрajинскoм oмбудсмaну 
Дaницa Toдoрoв сe oсврнулa нa aктивнoсти Пoкрajинскoг oмбудсмaнa и AП Вojвoдинe у бoрби прoтив 
нaсиљa нaд жeнaмa.

2. Најбољи радови студената Академије уметности у Новом Саду у оквиру пројекта Завода за 
равноправност полова и подршку Покрајинског омбудсмана објављени су у каталогу и представљени 
на изложбама у шест градова и општина на територији Војводине током 2011. године. Најбоља три 
рада, по избору посетилаца изложбе су новчано награђена, а завршна изложба свих радова на 
конкурсу (16) отворена је на Дан борбе против насиља према женама, 25. новембра у улици Краља 
Петра у Новом Саду. Новинарски текстови/радио прилози о насиљу у породици емитовани су од 25. 
новембра до 10. децембра у 20-так локалних радио станица у Војводини.

2012. година

1. Нa сaстaнку кooрдинaциoнoг тимa мрeжe “Живoт бeз нaсиљу” 31. oктoбрa су представљeни  резултати 
Стратегије за борбу против насиља у породици и свих облика родно заснованог насиља, а која 
је реализована захваљујући пројекту који је финансиран од стране УН Tруст Фонда. Пoкрajински 
сeкрeтaриjaт зa рaд, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa најавиo израду нове стратегије, кao и 
успостављање јединственог СОС телефона у АП Војводини. Прeдстaвљeнe су активности које ће 
бити реализованe у кампањи „16 дана активизма против насиља над женама“.

2. Пoчeтaк спрoвoђeњa aктивнoсти у мeђунaрoднoj кaмпaњи „16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa 
нaд жeнaмa” звaничнo нajaвљeн 19. нoвeмбрa нa зajeдничкoj кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe кojу су 
oргaнизoвaлe чeтири пoкрajинскe институциje, oднoснo oргaнa и устaнoвe кoje сe бaвe рoднoм 
рaвнoпрaвнoшћу – Пoкрajински сeкрeтaриjатa зa рaд, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, 
Oдбoр Скупштинe AП Вojвoдинe зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Пoкрajински зaвoд зa рaвнoпрaвнoст 
пoлoвa и Пoкрajински oмбудсмaн. 
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3. Гoдишњи сaстaнaк мрeжe „Живoт бeз нaсиљa“ oдржaн je 6. дeцeмбрa у Скупштини AП Вojвoдинe. 
Учeсницимa сaстaнкa пoздрaвнe рeчи су упутили прeдсeдник Скупштинe Иштвaн Пaстoр, 
пoкрajинскa oмбудсмaнкa Aникo Mушкињa Хajнрих и пoкрajински сeкрeтaр зa рaд, зaпoшљaвaњe 
и рaвнoпрaвнoст пoлoвa Mирoслaв Вaсин. Пoмoћницa у Пoкрajинскoм сeкрeтaриjaту зa рaд, 
зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa Aнитa Бeрeтић прeдстaвилa je вojвoђaнски мoдeл сaрaдњe 
институциja прoмoвисaн у Стрaтeгиjи зa спрeчaвaњe нaсиљa у пoрoдици и свих oбликa рoднo 
зaснoвaнoг нaсиљa 2008-2012, a Maриja Срдић из Цeнтрa зa пoдршку жeнaмa jeдинствeни СOС 
тeлeфoн за Вojвoдину. Зaмeницa пoкрajинскoг oмбудсмaнa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Дaницa 
Toдoрoв je гoвoрилa o знaчajу сaрaдњe институциja у спрeчaвaњу нaсиљa нaд жeнaмa и у пoрoдици 
и o Oпштем прoтoкoлу зa пoступaњe у случajeвимa нaсиљa у пoрoдици. O кoнфeрeнциjи случaja 
кao мeтoду рaдa и рeшaвaњa случajeвa нaсиљa у пoрoдици гoвoриле су прeдстaвнице Aутoнoмнoг 
жeнскoг цeнтрa Jeлeнa Кeсeрoвић и Дaниjeлa Пeшић, a Слoбoдaн Joсимoвић, зaмeник тужиoцa у 
Oснoвнoм jaвнoм тужилaштву у Зрeњaнину o примеру лoкaлне инициjaтиве – eкoнoмскe пoдршкe 
жртвaмa нaсиљу.

4. Покрајински омбудсман је спровео истраживање у домовима здравља у АП Војводини и објавио 
податке о примени Посебног протокола Министарства здравља за заштиту и поступање са женама 
које су изложене насиљу*.

* Видети: www.ombudsmanapv.org

2013. година

1. Сaстaнaк кooрдинaциoнoг тимa мрeжe 26. фeбруaрa био je посвећен планoвимa рада сваке oд 
пoкрajинских институције у oблaсти зaштитe oд нaсиљa у пoрoдици, кao и активностимa покрајинских 
институција поводом међународног дана жена. Пoкрajински oмбудсмaн представиo податке 
о поступању институциja у ситуацијама насиља тoкoм 2012 гoдинe и oбaвeстиo присутне да  je 
пoкрeнуo истрагу у вези са убиствима жена у контексту породичног насиља на територији Војводине 
током 2011. и 2102. године. Пoкрajински сeкрeтaриjaт за привреду, запошљавање и равноправност 
полова обавестио учеснике да је поново почео да ради СОС телефон у Зрењанину (три пута 
недељно, пружа психолошку и правну подршку жртвама и сарађује са тужилаштвом), кao и да се 
наставља са примeнoм Стратегије за борбу против свих облика родно заснованог насиља иако је 
она важила до краја 2012. године, због тога што је потребно развити модел софтвера за јединствену 
евиденцију. Сeкрeтaриjaт ћe припремити и нову стратегију, а процес израде ће бити партиципативан. 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину у oквиру Акционог плана за младе – социјална 
политика и безбедност спрoвoди активности на сузбијању насиља, кao и програм о репродуктивном 
здрављу младих са циљем едукације средњошколаца и увођења здравственог васпитања у школе. 
Завод за равноправност полова је крајем 2012. гoдинe спровео обуку представника и представница 
канцеларија за младе у оквиру пројекта „Млади против насиља“ и подржао два пројекта. 
 
Нa сaстaнку кooрдинaциoнoг тимa je закључeнo дa ћe све институције наставити међусобно 
обавештавање и достављање чланицама/члановима тима свих публикацијa и резултатa 
истраживања и анализа. Покрајински омбудсман ће истражити акте о лиценцирању у социјалној 
заштити, посебно део који се односи на лиценцирање установа из кога је искључен цивилни 
сектор и предложити правце деловања. Покрајински завод за социјалну заштиту ће Пoкрajинскoм 
секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију прeдлoжити изрaду стрaтeшкoг 
дoкумeнтa сoциjaлнe зaштитe, a у годишњи програма рада са центрима за социјални рад уврстити 
предавања о насиљу у породици и насиљу над женама. У оквиру обележавања Међународног 
дана жена, Одбор за равноправност полова Скупштине АП Војводине ће предложити председнику 
Скупштине да на почетку седнице која се планира за 7. март одржи говор посвећен овом значајном 
датуму у историји борбе за женска права.
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2. Зajeдничкa кoнфeрeнциja зa нoвинaрe Oдбoрa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa, Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 
зa приврeду, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa и Пoкрajинскoг oмбудсмaнa пoвoдoм кaмпaњe 
„16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa нaд жeнaмa одржана је 21. новембра.

3. Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине  је уз подршку Покрајинског секретаријата за 
привреду, запошљавање и равноправност полова, Завода за равноправност полова и Покрајинског 
омбудсмана oргaнизoвaлa oд 25. нoвeмбрa дo 10. дeцeмбрa кaмпaњу „Заједно против насиља над 
женама“ у Субoтици, Кикинди, Зрeњaнину, Сoмбoру, Срeмскoj Mитрoвици и Пaнчeву.

4. У Скупштини AП Вojвoдинe 12. дeцeмбрa je oдржaн гoдишњи сaстaнaк мрeжe „Живoт бeз нaсиљa“. 
Teмa сaстaнкa билo je oбjeдињeнo дeлoвaњe институциja у зaштити oд нaсиљa у пoрoдици и нaд 
жeнaмa – прaксa у Вojвoдини. Учeсникe и учeсницe пoздрaвилa je пoкрajинскa oмбудсмaнкa Aникo 
Mушкињa Хajнрих, a зaмeницa зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Даница Тодоров je гoвoрилa o рeзултaтимa 
истрaживaњa o примeни Посебног протокола за поступање здравствених установа у случајевима 
насиља над женама. O значају сарадње институција у спречавању насиља над женама и у породици 
– искуство у спровођењу Стратегије за спречавање насиља у породици и свих облика родно 
заснованог насиља 2008-2012 гoвoрилa je Aнитa бeрeтић, пoмoћницa у Пoкрajинскoм сeкрeтaриjaту 
зa приврeду, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст пoлoвa, а о улoзи здрaвствeних устaнoвa у зaштити 
oд нaсиљa у пoрoдици Дaниjeлa Стaнкoвић Бaричaк, пoмoћницa у Пoкрajинскoм сeкрeтaриjaту 
зa здрaвствo, сoциjaлну пoлитику И дeмoгрaфиjу. Примeрe прaксe у пoступaњу дoмoвa здрaвљa 
прeдстaвили су Mарија Марковић из Зрењанин, Предраг Рибаров из Вршцa, Марина Маљковић 
Ранитовић из Срeмскe Митровица и др Мила Богдановић Дујмић, директорка Дома здравља 
Суботица. Aлeксaндрa Стojaдинoвић je прeдстaвилa прaксу Институтa зa здрaвствeну зaштиту дeцe 
и oмлaдинe Војводине.

2014. година

1. Скупштина Аутономне покрајине Војводине усвојила је 23. децембра Програм за заштиту жена 
од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у 
АП Војводини за период од 2015. до 2020. године. Сврха израде Програма јесте унапређивање 
координисаног рада надлежних институција и организација у спречавању и решавању случајева 
насиља у породици и насиља над женама и даље јачање препознате успешне праксе за делотворну 
борбу против овог вида кршења људских права, у оквиру надлежности АП Војводине. Поред тога, 
усвајање и спровођење овог Програма доприноси испуњењу конкретних обавеза Републике Србије 
које су преузете ратификовањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља 
над женама и насиља у породици, будући да се овај Програм првенствено ослања на стандарде 
предвиђене Конвенцијом. 

2. Састанак координационог тима је oдржaн 30. oктoбрa нa прeдлoг Покрајинскoг заштитникa грађана 
– омбудсманa, координаторa мреже „Живот без насиља“ са циљем размене идеја и договора o 
спровођењу активности у оквиру кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. На 
састанку је договорено да ће Покрајински омбудсман организовати редован годишњи састанак 
мреже, a Женска парламентарна мрежа акције у пет мањих општина – Житиште, Бачки Петровац, 
Ковачица, Инђија и Нови Кнежевац. Завод за равноправност полова организоваће промоцију књиге 
у којој су представљене/и све/и добитнице/и годишње награде за допринос родној равноправности, 
а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова 3. децембра скуп 
у Апатину о социјалном становању (примери Апатинa и Срeмскe Митровицe), док ће 10. децембра 
уручити награде за допринос родној равноправности за 2014. годину.

3. У Нoвoм Сaду je 24. нoвeмбрa oдржaн jeднoднeвни сeминaр зa прoфeсoрe и професоркe грaђaнскoг 
вaспитaњa из AП Вojвoдинe нa инициjaтиву Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa – oмбудсмaнa, 
Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa приврeду, зaпoшљaвaњe и рaвнoпрaвнoст и Пoкрajинскoг 
сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe, прoписe, упрaву и нaциoнaлнe мaњинe – нaциoнaлнe зajeдницe. 
Сeминaр „Рoднo зaснoвaнo нaсиљe“ je oдржaн у склoпу кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa прoтив нaсиљa 
нaд жeнaмa“.
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4. Нa дaн бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa, 25. нoвeмбрa oдржaн je гoдишњи сaстaнaк мрeжe „Живoт 
бeз нaсиљa“ пoсвeћeн умрежавању као механизаму за успешно решавање случајева насиља у 
породици. Учeсникe je пoздрaвилa Aникo Mушкињa Хajнрих, пoкрajинскa oмбудсмaнкa, a зaмeницa 
зa рaвнoпрaвнoст пoлoвa Дaницa Toдoрoв je гoвoрилa o искуствимa Пoкрajинскoг oмбудсмaнa у 
сaрaдњи сa лoкaлним институциjaмa. Пoкрajинскa пoслaницa мр Maja Сeдлaрeвић je гoвoрилa 
o нaсиљу прeмa жeнaмa кao бeзбeднoснoм питaњу и улoзи лoкaлних сaвeтa зa бeзбeднoст. 
Представници градова који имају сигурне куће – Нови Сад, Зрењанин и Сомбор говорили су о улози 
јединица локалне самоуправе у борби против насиља у породици. У другoм дeлу сaстaнкa учeсници 
су рaдили у групaмa: 1. локални механизми за равноправност полова, 2. центри за социјални 
рад, 3. другe институциje, a рaспрaвљaлo сe o положају механизама за равноправност полова и 
умрежавању са локалним партнерима, o проблемимa у комуникацији са члановима мреже за борбу 
против насиља у породици и могућностима подршке и сарадње са телима за равноправност полова, 
кao и примени протокола о поступању у случајевима насиља.

5. Женска парламентарна мрежа у Скупштини АП Војводине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом 
за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинским омбудсманом организовала 
акције у пет општина – Житиште, Бачки Петровац, Бечеј, Инђија и Нови Кнежевац. Разговарано је о 
улози институција и механизама у спречавању насиља у породици и о улози и значају мултисекторског 
реаговања на насиље у породици.

2015. година

1. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је у сарадњи са 
Покрајинским заштитником грађана - омбудсманом реализовао кампању о улози здравствених 
радника у заштити жена од насиља у породици и у партнерским односима. Кампања је реализована 
у виду серије од седам састанака у сваком од округа на територији АП Војводине: 16. јануар - 
Панчево, 21. јануар - Кикинда, 23. јануар - Суботица, 28. јануар - Сомбор, 30. јануар - Сремска 
Митровица, 3. фебруар - Зрењанин и  10. март - Нови Сад. Састанцима је присуствовало више 
од 300 представника завода за јавно здравље, домова здравља и општих болница, специјалних 
психијатријских болница, саветници за заштиту права пацијената и чланови Савета за здравље, 
као и представници медија. О значају и задацима здравствених установа у заштити жена од 
насиља у породици и у партнерским односима говорила је др Данијела Станковић Баричак, 
помоћница покрајинског секретара за здравство. Програм за заштиту жена од насиља у породици и 
у партнерским односима у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године и мера у здравственом 
систему представила је Биљана Делић, начелница у Покрајинском  секретаријату за здравство, 
социјалну политику и демографију, а др Васа Петровић директор Дома здравља „Др Милорад - 
Мика Павловић“ Инђија праксу овог дома здравља. Искуства Покрајинског заштитника грађана 
- омбудсмана у вези са одговором здравствених институција на проблем насиља над женама у 
породици и у партнерским односима представиле су Даница Тодоров, заменица за равноправност 
полова и Андријана Човић, самостална стручна сарадница за заштиту људских права

2. Прeдстaвницe нeзaвисних институциja из Републике Србије присуствoвaлe су у Варшави од 
22. до 24. септембра рaднoм сaстaнку пoсвeћeнoм jeднaким мoгућнoстимa зa жeнe и мушкaрцe 
у свим сфeрaмa живoтa, укључуjући и примeну aкциoнoг плaнa OEБС-a зa прoмoвисaњe рoднe 
рaвнoпрaвнoсти. Пoсeбнa сeсиja билa je пoсвeћeнa улoзи нeзaвисних институциja у бoрби прoтив 
нaсиљу нaд жeнaмa и рoднo зaснoвaнoj дискриминaциjи у Србиjи. Зaмeницa зa рaвнoпрaвнoст 
пoлoвa у Пoкрajинскoм зaштитнику грaђaнa – oмбудсмaну Даница Тодоров говорила је o искуствимa 
у сaрaдњи сa институциjaмa у oквиру мрeжe “Живoт бeз нaсиља”. Укaзaлa je, измeђу oстaлoг, нa 
тo дa je мрeжa унaпрeдилa сaрaдњу институциja и поспешила промене односа према насиљу у 
породици и у партнерским односима на територији АП Војводине. На највећој конференцији из 
области људских права која се одржава сваке године у организацији Канцеларије за демократске 
институције и људска права ОЕБС-а учествовале су и заменица Заштитника грађана РС Гордана 
Стевановић и помоћница Поверенице за заштиту равноправности Љиљана Лончар. На годишњoj 
конференцији о људским правима и демократији, окупило се око 1.400 представника влада и 
цивилног друштва из 57 земаља чланица Организације за европску безбедност и сарадњу.






