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НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У ПОРОДИЦИ 

Резултати истраживања праксе институција у 2010. години  

 

Покрајински омбудсман је пету годину за редом прикупио податке о насиљу у 

породици од институција које се баве решавањем овог проблема. Као и претходне 

године податке су доставиле све полицијске управе на територији АП Војводине и 

већина центара за социјални рад. Судови за прекршаје су у значајно мањем броју 

(само 23) него ранијих година (34 до 40) одговорили на упитник. Након реформе 

правосуђа 2009. године велики број тужилаштава и судова није доставио податке о 

насиљу у породици за ту годину, а 2010. године податке су доставили свих 8 

основних судова и 8 основних тужилаштава у АП Војводини. Претпостављамо да 

достављене информације обухватају и податке јединица за које су надлежни основна 

тужилаштва и основни судови. Ову претпоставку изводимо на основу резултата о 

укупном броју забележених случајева у овим институцијама, а који се крећу у оквиру 

збирних резултата претходних година када су податке достављали из 22 општинска 

тужилаштва и 30 општинских судова.  

Пошто је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 

полова у 2009. години почео обуку запослених у институцијама о насиљу у породици, 

упитницима су придодата питања о томе да ли су запослени прошли обуку, колико је 

обучених стручњака/иња и како су они који су обуку прошли њоме задовољни. 

Резултати истраживања у 2010. години претежно се подударају са 

резултатима истраживања претходних година, мада су уочене и извесне разлике које 

не поткрепљују неке од закључака који су изведени на основу ових истраживања. 

Међутим, несумњиво је да је присутна несистематичност и непрецизност у вођењу 

евиденција, што је један од основих разлога за неподударност појединих резултата и 

отежавајућа околност за тумачење и праћење појединих видова проблема 

породичног насиља. 

Полицијске управе МУП-а 

У 7 полицијских управа број захтева за полицијском интервенцијом износио је 

4315, што је чак за 506 захтева мање него 2009. године. Ово је занимљив податак 

будући да је у протекле четири године била приметна тендеција повећавања броја 

захтева за полицијском интервенцијом. Полицијска управа у Зрењанину је навела да 
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је приликом полицијских интервенција сваки пут тражена и омогућена асистенција 

центра за социјални рад, док је у другим местима асистенција центара за социјални 

рад остварена у одређеном броју интервенција (у Новом Саду и Сомбору током 61 

интервенције полиције, у Сремској Митровици током 9 интервенција, а Суботица и 

Кикинда нису одговориле на ово питање). 

Полиција је интервенисала у свим случајевима, али нису сваки пут поднете 

кривичне или прекршајне пријаве јер је у неким случајевима установљено да није 

било елемената насиља у породици, а у неким случајевима су жртве одустајале од 

подношења пријава. Према достављеним подацима, полиција је поднела 964 

кривичне (66 пријава више него 2009. године) и 801 прекршајну пријаву (213 

пријава мање него 2009. године). На основу расположивих података, уочавамо да је 

полиција од 2006. до 2008. године, из године у годину, повећавала број поднетих 

кривичних и прекршајних пријава. Међутим, у последње две године, наставља се 

тенденција повећања броја кривичних пријава, али се запажа да опада број 

прекршајних пријава које је поднела полиција. Не можемо се са сигурношћу тврдити 

да је Закон о изменама и допунама кривичног законика усвојен 2009. године, 

посебно члан 25. којим се мења дефиниција породице, допринео 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. Осим тога, у међувремену је почела обука о насиљу у породици у 

оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 

полова, па је могуће да је и то утицало на полицијске службенике да чешће 

препознају насиље у породици и пријављују ове случајеве као кривично дело, а не 

као дела са елементима прекршаја јавног реда и мира или кршења прописа о оружју. 

Коначно, ако се подаци полицијских управа упореде са подацима судова за 

прекршаје уочава се неслагање у евидентирању броја поднетих прекршајних 

пријава. Судови за прекршаје извештавају о већем броју прекршајних пријава које су 

поднели полицајци (1131) него саме полицијске управе, тако да се намеће закључак 

да је највероватнији разлог за мањи, односно различит број евидентираних 

прекршајних пријава несистематично и непрецизно вођење евиденција у 

институцијама. 

Упозорење је, као и претходних година, највише коришћено овлашћење, али је 

било 344 упозорења мање него претходне године (2445 упозорења у 2010. години). 
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Међу жртвама породичног насиља 75 одсто чиниле су жене и девојчице, а 

међу њима највише је жртава у својству супруге у односу на починиоца насиља. 

Мушкараци који су били жртве породичног насиља најчешће су у својству очева 

наспрам починилаца/тељки. 

Међу свим старосним групама забележено је више жртава мушког пола него 

претходних година и то највише међу мушкарцима између 18 и 60 година, те оних 

старијих од 60 година. Овај податак упућује на закључак да је можда дошло до 

повећања случајева насиља деце над родитељима, али бисмо у извођењу оваквих и 

сличних закључака били опрезни и радије још једанпут указали на проблем 

неодговарајућег вођења података о насиљу у породици у институцијама. 
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Према наводима полицијаских управа у међусобној сарадњи институција није 

било значајнијих промена. Једино полицијска управа у Сомбору указује на то да је 

дошло до побољшања сарадње са свим институцијама, а истиче да је сарадња са 

тужилаштвом побољшана због тога што је успостављена шира примена принципа 

медијације, док је са центром за социјални рад успостављен врло висок степен 

сарадње. Полицијска управа у Сремској Митровици наводи да је ангажовање 

запослених у центру за социјални рад веће него раније. 

Полицијске управе у Кикинди, Сремској Митровици и Сомбору немају посебно 

одељење, нити стручњаке/иње који се искључиво баве насиљем у породици. У 

Зрењанину, такође, у случајевима насиља у породици поступају сви полицијски 

службеници/е, мада истичу да се у већој мери овим проблемом баве они који су 

прошли обуку. У Панчеву и Новом Саду, као и до сада, проблемом насиља у породици 

баве се полицијски службеници/е у групи за сузбијање малолетничке 

делинквенције. Једино је полицијска управа у Суботици навела да код њих постоје 

две стручне особе које се искључиво баве насиљем у породици.  

Обука Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 

полова спроведена је у пет од седам полицијских управа (Панчево није доставило ове 

податке, а у Новом Саду није било обуке). Обуку је прошло укупно 48 запослених у 

полицији и то 1 у Суботици, 3 у Зрењанину, 10 у Кикинди и по 17 у Сомбору и 

Сремској Митровици. Запослени у Сомбору и Сремској Митровици који су прошли 

обуку су чланови/ице локалног тима за борбу против насиља у породици, док за 

обучене службенике/це полицијске управе у Суботици наводе да нису чланови/ице 

локалног тима. У полицијској управи у Зрењанину наводе да запослени у 

полицијским станицама у Новом Бечеју и Сечњу јесу чланови/ице локалног тима, у 

Житишту нису, а у станицама у Зрењанину и Новој Црњи није било обуке запослених. 

Обука је оцењена као врло добра, а предавачи као обучени и стручни. Полицијским 

службеницима су након обуке јасније смернице у усаглашеном (координисаном) 

поступању надлежних институција у решавању проблема насиља у породици, а као 

проблем виде примену теоретске обуке у пракси. Полицијске управе су истакле и 

проблем смештаја жртава насиља, односно потребу за већим бројем прихватилишта 

и сигурних кућа. 

 

Судови  за прекршаје 

Податке је доставило 23 судова за прекршаје што је најмање до сада (2009. 

године податке је доставило 34, а 2008. године 40 судова). Осим тога, суд за 

прекршаје у Сенти доставио је непопуњен упитник наводећи да у 2010. години нису 
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имали забележених случајева насиља у породици. Иако је знатно мање судова 

доставило податке, сабрани резултати показују да је поднето укупно 1164 захтева за 

покретање прекршајног поступка (102 захтева више него 2009. године, а само за 131 

захтев мање него 2008. године, када је 17 судова више него 2010. године доставило 

податке). Највише прекршајних пријава поднела је полиција – 1131 (више него према 

подацима које је доставила полиција). Као и претходне године, жртве насиља нису 

евидентиране као подносиоци/тељке прекршајних пријава, осим у једном случају у 

Панчеву.  

Судови су покренули 1043 прекршајна поступка (977 прекршајних поступака 

покренуто је 2009. године). Изречена је 831 осуђујућа пресуда и 94 ослобађајуће 

пресуде, одбијених пријава није било, а само 35 поступака је обустављено (177 

поступака је обустављено 2009. године). Пресуде полицији доставља 17 судова за 

прекршаје1, а центру за социјални рад само 92 (у Руми, Старој Пазови, Панчеву и 

Сремској Митровици не достављају пресуде центрима за социјални рад). 

86%

10% 0% 4%

Изречене пресуде судова за прекршаје

Осуђујуће пресуде Ослобађајуће пресуде

Одбијајуће пресуде Обустава поступка

 

Према подацима које је доставила половина прекршајних судова у Војводини, 

у 2010. години нису изрицане мере безбедности, као што су психијатријско лечење и 

лечење наркомана, а мера обавезног лечења алкохоличара изречена је само у Бечеју, 

у три случаја. Мера безбедности одузимање предмета изречена је 16 пута3, а мера 

                                                                 

1
 Међу судпвима за прекрщаје кпји су пдгпвприли на уптиник, судпви у Врщцу, Иригу, Инђији и Башкпј 

Тпппли нису дпставили ппдатке п дпстављаоу пресуда пплицији. 
2
 Нпви Сад, Кикинда, Пећинци, Башка Паланка, Зреоанин, Житищте, Сешао, Бешеј и Спмбпр (пстали нису 

пдгпвприли на питаое). 
3
 Изрешене су пп 3 мере безбеднпсти пдузимаое предмета у Старпј Пазпви, Паншеву и Бешеју и 5 у Житищту. 



6 

 

забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја 8 пута4. 

Једино је суд за прекршаје у Житишту изрекао казну за прекршену меру забране 

приступа и то у два случаја. 

Новчане казне чине 96 одсто укупног броја казни и то најчешће у износу од 

пет до десет хиљада динара (највиша новчана казна изречена је у Суботици – 14.500 

динара). Казна затвора до 30 дана изречена је у 6 судова за прекршаје (укупно 24 

казне), а казна затвора до 60 дана изрицана је само у судовима у Бачкој Паланци (две 

казне) и Сечњу (пет казни). 

 

Као и претходних година највише жртава породичног насиља забележено је 

међу женама између 18 и 60 година живота (505). У истој старосној групи 

забележено је и највише жртава међу мушкарцима (167). Разлика је у томе што је код 

жена највише жртава међу супружницама и ванбрачним партнеркама, а код 

мушкараца међу родитељима, односно очевима. 

                                                                 

4
 У Кикинди је пва мера изрешена у једнпм слушају, у Житищту у два, а у Зреоанину у пет слушајева. 
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Када је реч о међусобној сарадњи институција, једино судови за прекршаје у 

Сремској Митровици и Сечњу наводе да је у сарадњи са полицијом и центрима за 

социјални рад дошло до неких, претежно позитивних промена. Суд у Сремској 

Митровици истиче да им центар за социјални рад по хитном поступку доставља сва 

потребна мишљења. 

Обуку Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 

полова прошли су запослени у 8 судова за прекршаје (Нови Сад, Кикинда, Ириг, 

Инђија, Сремска Митровица, Бачка Паланка, Житиште и Сечањ). У овим судовима у 

обуци је учествовало 34 запослених, а међу њима је чак 23 из суда у Новом Саду (по 1 

особа из Ирига, Сремске Митровице и Сечња, 2 из Бачке Паланке и по 3 из Кикинде и 

Инђије)5. Већина судова није навела да ли су запослени који су били на овој обуци и 

чланови локалног тима за борбу против насиља, осим у Сечњу где јесу и у Бачкој 

Паланци где нису чланови локалног тима. Обука је врло добро оцењена. 

Учесницима/ама се највише допало то што су обуци присуствовали представници 

свих институција укључених у заштиту и спречавање насиља у породици, што је 

било могуће чути различита искуства и стећи потребна знања која доприносе 

квалитетнијем, бржем и ефикаснијем решавању предмета. 

 

Tужилаштва 

Према подацима која су доставила тужилаштва, у 2010. години забележено је 

926 кривичних пријава што је за 97 пријава више него 2008. године. Као и 

                                                                 

5
 Житищте није навелп пвај ппдатак. 



8 

 

претходних година, највише кривичних пријава поднела је полиција (601) затим,  

жртве насиља (303) а у знатно мањој мери центари за социјални рад (13) и друга 

лица (9)6.  

 

У односу на 2007. и 2008. годину скоро да се удвостручио број кривичних 

пријава које су поднеле жртве породичног насиља7. Овај податак је врло 

индикативан и могао би да значи да су грађани/ке осетљивији да препознају овај 

проблем и охрабренији да га пријаве. Свакако да томе доприносе обуке 

стручњака/иња у институцијама, као и различити пројекти и кампање које су 

усмерене на повећање свести грађана/ки о насиљу у породици. Наставак праћења 

праксе и евиденције институција у решавању овог проблема омогућиће јаснију слику 

о томе да ли је заиста у овом случају реч о враћању поверења грађана/ки у 

институције.   

Број покренутих кривичних поступака у 2010. години износио је 913 што је 

више него претходних година. Међутим, не само да је, сходно већем броју кривичних 

пријава, дошло и до повећања броја кривичних поступака, него је дошло и до 

пропорционалног повећања броја покренутих кривичних поступака у односу на број 

кривичних пријава. Наиме, покренуто је 98% кривичних поступака у односу на 

укупан број кривичних пријава8. 

                                                                 

6
 Наппмиоемп да Оснпвнп јавнп тужилащтвп у Нпвпм Саду није дпставилп пве инфпрмације, ре 

претппстављамп да је укупан брпј кривишних пријава у 2010. гпдини бип јпщ већи. 
7
 2007. гпдине жртве су ппднеле 158, а 2008. гпдине 195 кривишних пријава. 

8
 Однпс брпја ппкренутих кривишних ппступака наспрам укупнпг брпја ппднетих кривишних прија у 2007. 

гпдини изнпсип је 88%, а у 2008. гпдини 87%. 
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Тужилаштва су 2010. године покренула 18 поступака због кршења заштитних 

мера. 

Врсте пресуда које су изречене 2010. године пропорционално су заступљене  

слично као и претходних година. Од укупно 432 изречене пресуде чак 91 одсто су 

осуђујуће.  

91%

2%3% 4%

Изречене пресуде према подацима 
тужилаштава

Осуђујуће пресуде Ослобађајуће пресуде

Одбијајуће пресуде Обустава поступка

 

Такође, слично као и ранијих година, најчешће су изрицане условне осуде 

(74% од укупног броја изречених казни) казне затвора (21%, а дужина трајања ове 

казне креће се од 3 месеца до годину и по дана). Новчане казне и опомене су 

подједнако заступљене и чине укупно 5 одсто свих изречених казни. 

 

Највише заступљена мера безбедности је мера обавезног лечења 

алкохоличара. Сва тужилаштва су навела да је ова мера безбедности изрицана, а од 
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укупно 49 изречених мера, чак 20 их је било у Сремској Митровици. Када је реч о 

осталим мерама безбедности, Основно тужилаштво у Сомбору наводи да је у једном 

случају изречена мера обавезног лечења наркомана и у једном мера одузимања 

предмета. Тужилаштво у Сремској Митровици наводи да је било 6 мера лечења 

наркомана и једна мера одузимања предмета. Тужилаштво у Зрењанину је навело да 

је било 3 мере обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и 

5 мера одузимања предмета. У Суботици наводе да су изречене две мере обавезног 

психијатријског лечења (једно у установи) и једна мера забране приближавања и 

комуникације са оштећеним/ом. Тужилаштво у Панчеву је известило о 16 изречених 

мера обавезног лечења наркомана и по једној мери забране приближавања и 

комуникације са оштећеним/ом и одузимања предмета. Из Новог Сада саопштавају 

да је изречено 4 мере обавезног лечења наркомана и једна мера одузимања 

предмета. Тужилаштво у Кикинди наводи да је изречена једна мера одузимања 

предмета, а тужилаштво у Вршцу да је изречено 7 мера обавезног психијатријског 

лечења (3 у установи и 4 на слободи) и једна мера забране приближавања и 

комуникације са оштећеним/ом. 

Жртве насиља су у 80 одсто случајева женског пола, а међу њима је највише 

жена које су са починиоцем насиља у односу супруге или ванбрачне партнерке. 

Жртве породичног насиља међу мушкарцима најчешће су деца или родитељи 

починиоца/тељке насиља. 

 

Основна тужилаштва у Сомбору, Сремској Митровици и Врбасу наводе да су 

њихови запослени прошли обуку о насиљу у породици коју реализује Покрајински 

секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова. Обуку нису прошла 

тужилаштва у Зрењанину, Суботици и Новом Саду, а тужилаштва у Панчеву и 
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Кикинди нису одговорила на ово питање. Обуку је прошло укупно 12 запослених у 

тужилаштвима (3 у Сомбору од којих је један члан/ица локалног тима, 4 у Сремској 

Митровици од којих ниједан није члан/ица локалног тима и 5 у Врбасу који су уједно 

и чланови/ице локалног тима). Обука је оцењена као врло добра, а тужилаштва 

наводе да је потребно организовати више таквих обука како би што више 

запослених било у могућности да се обучава на тај начин. 

  Осим основог тужилаштва у Сремској Митровици које је навело да унутар 

органа постоје стручњаци/акиње које се искључиво баве насиљем у породици, 

остала тужилаштва изгледа да немају такве стручњаке, нити одељења за решавање 

случајева насиља у породици, или нису навела тај податак. 

 

Основни судови – кривично-правни поступак 

Судови су у кривичном поступку 2010. године евидентирали 441 поднету 

оптужницу/оптужни предлог, што је мање него 2007. (494) и 2008. године (525). 

Осуђујуће пресуде чине више од 90 одсто укупног броја пресуда. Ослобађајућих 

пресуда било је 7, исто као и одбијајућих пресуда, док је 16 поступака обустављено.  

90%

3%2% 5%

Изречене пресуде - подаци основих судова

Осуђујуће пресуде Ослобађајуће пресуде

Одбијајуће пресуде Обустава поступка

 

Као и ранијих година највише је изрицана условна казна (у 76% од укупног 

броја изречених казни). У 2010. години је изречено двоструко мање новчаних казни 

(11) у односу на 2008. годину и три пута мање у односу на 2007. годину. Насупрот 

томе, забележено је скоро два пута више изречених казни затвора (55) него 2007. 

(37) и 2008. године (30). 



12 

 

 

 Подаци о изреченим мерама безбедности се донекле подударају са подацима 

које су о овим мерама известила тужилаштва9. Од укупно изречених 90 мера 

безбедности чак 61 меру чини обавезно лечење алкохоличара (по 4 мере изречене су 

у Врбасу и Новом Саду, 9 у Суботици, 16 у Панчеву и чак 28 у Сремској Митровици). 

Мера обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи изречена 

је укупно 4 пута (по једна у Зрењанину, Панчеву, Новом Саду и Суботици) а чувања на 

слободи 6 пута (по једна у Панчеву, Вршцу, Суботици и 3 у Сремској Митровици). 

Мера обавезног лечења наркомана изречена је у 8 случајева (3 у Панчеву и по једна у 

Зрењанину, Врбасу, Сремској Митровици, Новом Саду и Суботици). Основни суд у 

Сремској Митровици је изрекао једну меру забране приближавања и комуникације са 

оштећеним/ом, а две такве мере изрекао је Основни суд у Суботици. Основни суд у 

Сремској Митровици изрекао је и 6 мера одузимања предмета, а у Суботици две 

такве мере. 

 Као и претходних година судови извештавају да жртве породичног насиља 

чине жене у 80 одсто случајева, а да су у још већем проценту мушкарци починиоци 

насиља у породици. Међу жртвама највише је жена у улози супруге или ванбрачне 

партнерке, док жртве мушког пола у више од 80 одсто случајева чине синови и 

очеви. 

                                                                 

9
 Ппдатке п изрешеним мерама безбеднпсти нису дпставили пснпвни судпви у Кикинди и Спмбпру. 
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 О променама у сарадњи са другим институцијама известио је једино суд у 

Сремској Митровици. Реч је о побољшању сарадње са полицијом у тој општини 

будући да су измене Закона о кривичном поступку од 2009. године обезбедиле да и 

полиција буде орган којем ће се достављати судска писмена. 

 Основни судови у Вршцу и Сомбору су навели да су прошли обуку 

Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, а судови у 

Зрењанину, Сремској Митровици, Новом Саду и Суботици нису, док судови у 

Кикинди и Панчеву нису одговорили на ово питање. Обука је оцењена као одлична, а 

укупно 10 обучених стручњака/иња (8 из Вршца и 2 из Сомбора) чланови/ице су 

градских тимова за борбу против насиља у породици. Похваљена је изузетна 

организација обуке и могућност да се чују савети стручњака/иња и искуства других. 

 

Основни судови – грађанско-правни поступак 

У грађанско-правном поступку судови су евидентирали 231 тужбу10 у вези са 

насиљем у породици. Највише тужби поднеле су особе према којима је извршено 

насиље, чак 153. Јавни тужиоци/тељке поднели су 29, законски заступници/е жртви 

27, а органи старатељства 8 тужби. Одбачена је једна тужба, 7 је одбијено, а 58 тужби 

повучено (2007. године повучено је 25, а 2008. године 39 тужби). 

                                                                 

10
 У 2007. гпдини евидентиранп је 137, а у 2008. гпдини 185 ппднетих тужби. 
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Судови су изрекли 221 меру заштите. Основни суд у Сомбору је навео само 

укупан број мера заштите (5) без навођења о којим је мерама реч. Највише је 

изречено мера забране даљег узнемиравања члана породице (79), затим забране 

приближавања члану породице на одређеној удаљености (60), те забране приступа у 

простор око места становања или места рада члана породице (49). Суд у Панчеву 

није изрицао мере издавања налога за исељење и усељење, а остали судови укупно су 

изрекли 23 мере за исељење (од тог броја највише је мера изрекао суд у Новом Саду – 

9). Једино је суд у Новом Саду изрекао меру издавања налога за усељење и то у 5 

случајева.  

 

Сви судови су истакли да пресуде у вези са насиљем у породици достављају 

центрима за социјални рад, али није јасно у којем року поједини судови то чине. 

Судови у Панчеву, Сремској Митровици, Вршцу и Кикинди истичу да пресуде 

достављају центрима одмах након правноснажности пресуде. Суд у Зрењанину 

наводи да пресуду центру доставља у року од 5 дана, а суд у Новом Саду у року од 15 

дана, али није назначено од када, те претпостављамо да је реч о тренутку када 

пресуда постане правноснажна. 

Судови у Зрењанину, Вршцу и Новом Саду наводе да су им 2010. године 

поднете по 4 тужбе за престанак мера заштите од насиља у породици. У три случаја 
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суд у Зрењанину је донео решење да се мера заштите обустави, а суд у Новом Саду је 

тако одлучио у једном случају. 

Као и претходних година нема сагласности у вези са тим ко обавља контролу 

извршавања и спровођења изречених мера заштите. Судови у Панчеву, Сремској 

Митровици, Вршцу и Новом Саду наводе да то раде центри за социјални рад, а судови 

у Зрењанину и Суботици тврде да нико не контролише извршавање ових мера 

(Кикинда и Сомбор нису одговорили). 

Од укупно 188 евидентираних жртава породичног насиља, 128 су жене између 

18 и 60 година живота, превасходно супруге починилаца насиља (101). 

Позитивне помаке у сарадњи са другим институцијама уочили су судови у 

Зрењанину и Вршцу. Промена се првенствено огледа у усаглашеном раду са 

тужилаштвом, у бољем сагледавању и разумевању проблема од стране судова за 

прекршаје и бржем реаговању полиције. 

Обуку о насиљу у породици прошло је четири суда: Панчево, Сремска 

Митровица, Вршац и Сомбор. Судови у Новом Саду, Зрењанину и Суботици нису 

прошли обуку, а суд у Кикинди није одговорио на питање. Учесници обуке из Вршца 

и Суботице су и чланови локалног тима за борбу против насиља у породици. Податке 

о броју запослених који су учествовали у обуци доставили су само судови у Сремској 

Митровици (12) и Сомбору (2). Обука је оцењена као одлична, а посебно је похваљена 

сама организација обуке. 
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Центри за социјални рад  

Према подацима које је доставио 31 центар за социјални рад у 2010. години 

забележено је 1136 обраћања због насиља у породици11 од којих је 732 случаја 

евидентирано први пут. Полицији је пријављено 733 случаја. По кривичном поступку 

је процесуирано 187 случајева (177 претходне године) по Породичном закону 244 

(дупло више него 2009. године) а у прекршајном поступку 101 (41 случај је 

процесуиран на овај начин 2009. године). 

 

Центрима за социјални рад се, као и претходних година, највише обраћају саме 

жртве (461 пријава) а затим следи полиција (297 пријава) па сродници (112 пријава). 

Жене чине око 80 одсто од укупног броја жртава породичног насиља, а 

највише је оних између 30 и 49 година живота, претежно супруга и ванбрачних 

партнерки починилаца насиља.  

                                                                 

11
 Ппдатке за 2009. гпдину дпставилп је 32 центра за спцијални рад, а забележенп је укупнп 1032 пбраћаоа 

збпг насиља у ппрпдици. 
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Међу особама над којима је извршено породично насиље највише је оних са 

основним и средњим образовањем, а више од 80 одсто њих није радно активно12.  

                                                                 

12
 Објединили смп у пвпм ппдатку незапплене (46%), дпмаћице (22%) и пензипнере/ке (12%). 
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На селу живи нешто више од половине (58%) жртава насиља. Више од 80 

одсто жртава има децу и то најчешће двоје деце. 
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Вређање, дрско, безобзирно и злонамерно понашање евидентирано је у 704 

случаја породичног насиља, физичко насиље забележено је у 617, сексуално насиље у 

46, а ограничавање слободе кретања и комуницирања са трећим лицима у 146 

случајева. 

Најчешће тражена помоћ је психолошка – 609 пута. Правна помоћ је тражена у 

402, а смештај у 101 броју случајева. Најчешће пружане услуге су саветодавни рад 

(785) и излазак на терен (66513). Од укупног броја оних који су се центрима за 

социјални рад обратили због насиља у породици, 14 одсто није користило услуге 

ових институција. 

Поједини центри су навели да у оквиру њихове институције постоје тимови 

стручњака/иња за насиље у породици, а реч је о центрима у следећим 

општинама/градовима: Ковачица, Мали Иђош и Бачка Топола, Темерин, Стара 

Пазова, Апатин, Сента, Инђија и Вршац. Центар у Кикинди наводи да од 2006. године 

има мобилни тим који се бави решавањем проблема породичног насиља. Мада 

немају оформљене тимове, стручњаке/иње које се баве овом проблематиком имају 

следећи центри: Врбас, Нова Црња, Алибунар, Кањижа, Србобран, Шид, Ада, Бач и 

Сечањ. Остали центри наводе да се проблемом насиља у породици баве водитељи/ке 

случајева. 

                                                                 

13
 У 2009. гпдини центри за спцијални рад су навели да су 744 пута изащли на терен. Дакле, и ппред тпга щтп 

је 2010. гпдине забележен већи брпј пријављених слушајева насиља у ппрпдици, центри за спцијални рад су 

имали маое теренских ппсета негп претхпдне гпдине. 
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Када је реч о локалним тимовима, у смислу повезивања различитих 

институција, 22 центра је навело да на нивоу њихове локалне самоуправе сарађују са 

другим институцијама у оквиру тима. Највише је центара који сарадњу остварују са 

полицијом – 18, затим са здравственим установама – 16, са образовним установама – 

11, са судовима и тужилаштвима – 10, са судовима за прекршаје – 8, а 6 центара 

сарађује са локалним невладиним организацијама.  

Позитивне промене у сарадњи са полицијом уочили су центри за социјални 

рад у Апатину (већа осетљивост запослених у полицији за проблема насиља у 

породици) док се у Кањижи, Врбасу, Бачу, Беочину, Кикинди одржавају заједнички 

састанци, у Темерину постоји Протокол о сарадњи, у Вршцу су редовни учесници/е 

конференције случаја, а бољу сарадњу уочио је и центар у Старој Пазови. У Бачу 

истичу да добијају редовна обавештења од суда за прекршаје, док центар у Врбасу 

напомиње да је лоша сарадња са судом за прекршаје. Позитивне помаке у сарадњи са 

тужилаштвима уочили су центри у Кањижи, Кикинди, Вршцу и Старој Пазови, а 

центар у Бачу наводи да контакте са тужилаштвом остварује искључиво 

посредством полиције. Осим центра за социјални рад у Вршцу који истиче да и са 

основним судом има добру сарадњу, пре свега у виду заједничког учешћа у 

конференцијама случаја, у Бачу, Темерину и Старој Пазови указују претежно на 

негативне промене у сарадњи са судовима. Центар у Бачу истиче да се на пресуде 

дуго чека, а да судије нису доступне сваког дана. Сличан коментар упућују из центра 

у Старој Пазови где наводе да су судски поступци дуготрајни, а казне превише благе. 

Центар у Темерину наводи да је сарадња са судом погоршана након реформе 

правосуђа, односно да се судска јединица која постоји у овој општини не бави 

проблемом насиља у породици.  

Повратне информације, пресуде, обавештења других институција редовно 

добија око трећине центара за социјални рад (пре свега од полиције и основих 

судова). Нешто више је оних центара који овакве информације добијају повремено, 

док поједини центри уопште не добијају повратне информације. 

Извршење мера заштите које изричу судови надгледа нешто више од 

половине центара за социјални рад (17). 

У обуци о насиљу у породици, у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата 

за рад, запошљавање и равноправност полова, учествовало је 150 запослених у 19 

центара за социјални рад14. Обуку је прошло највише запослених у центру у 

                                                                 

14
 Апатин, Сешао, Нпви Бешеј, Субптица, Сента, Каоижа, Врбас, Кпвин, Мали Иђпщ и Башка Тпппла, Очаци, 

Бела Црква, Шид, Бепшин, Алибунар, Кикинда, Инђија, Врщац, Кпвашица и Стара Пазпва. 
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Суботици, њих 43. Десет центара наводи да су њихови запослени (сви или поједини) 

који су прошли обуку, чланови/ице локалног тима за борбу против насиља у 

породици15. 

Центри су обуку оценили као одличну, а истичу да је помогла да се рад 

центара олакша, да запослени/е ојачају професионална знања и да је унапређен рад 

са жртвама насиља. Посебно су корисна свеобухватна и јасна правила и упутства у 

поступању у случајевима насиља у породици, повезивање са другим 

колегама/иницама и могућност упознавања искустава других центара и 

институција. Према оценама центара, делови обуке који би могли бити побољшани 

односе са на давање још више информација из саме праксе, посебно оних 

информација које се тичу сарадње са другим институцијама. Такође, указује се на 

потребу да се време обуке продужи како би било могуће пратити и на најбољи начин 

усвојити велики број информација. 

Запослени у центрима за социјални рад различито виде учинке у њиховом 

раду након усвајања Правилника о изменама и допунама Правилника о 

организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад. Они који 

истичу искључиво позитивне промене наводе да је ефикасност у раду институција 

већа, а сарадња побољшана, будући да су поступци и документација 

стандардизовани и јасније дефинисани, а указано је и на нужност повезивања 

различитих система и служби ради решавања проблема породичног насиља. 

Индивидуална одговорност коју имају водитељи случајева, такође, се процењује као 

претежно позитивна. Једна особа је задужена за породицу и у актуелном тренутку, у 

зависности од процене потреба, пружа најпримереније услуге. Осим тога, неки 

центри наводе да је оптерећење водитеља случаја у раду на појединим проблемима 

насиља у породици велико, посебно када се имају у виду обавезе поштовања свих 

поступака у раду, планови, процене евалуације, што све изискује додатни ангажман у 

раду. Такође, има центара који сматрају да за решавање проблема насиља у 

породици треба да се оформе специјализовани тимови, те да је предвиђену 

документацију понекад тешко прилагодити суштини рада на овом проблему. 

 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

 

                                                                 

15
 Апатин, Сента, Каоижа, Врбас, Мали Иђпщ и Башка Тпппла, Кикинда, Кпвашица, Кпвин и Стара Пазпва. 
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Покрајински омбудсман је пре четири  године у надлежним институцијама 

почео да прикупља податке на годишњем нивоу, који могу да помогну расветљавању 

ове појаве, укажу на поступање институција и, наравно, на усвајање и примену 

одговарајућих мера. Као и претходне године податке су доставиле све полицијске 

управе на територији АП Војводине и већина центара за социјални рад. Судови за 

прекршаје су податке доставили у значајно мањем броју него ранијих година док су, 

за разлику од претходне, ове године свих 8 основних судова и 8 основних 

тужилаштава доставили податке. Резултати истраживања 2010. године претежно се 

подударају са резултатима истраживања из претходних година. Подаци указују на 

несистематичност и непрецизност у вођењу евиденција, што је један од основних 

разлога за неподударност резултата и врло отежавајућа околност у тумачењу и 

праћењу појединих аспеката проблема породичног насиља. Ипак, види се да се сваке 

године пријављује све више случајева насиља у породици. Полиција сада 

интервенише у свим пријављеним случајевима за разлику од пре неколико година 

када није сваки пут изашла на место догађаја (пре неколико година интервенисала је 

у око 95% случајева). Током 2010. године полиција је поднела већи број кривичних 

пријава, што се може тумачити већом осетљивошћу и знањем полицијских 

службеника, али и променама у кривичном законодавству кад је реч о дефинисању 

чланова породице. Ипак, још је у више од половине пријављених случајева полиција 

насилницима издала само упозорење. Свакако да на то утиче непосредна процена 

ситуације на терену, али се овакво поступање може посматрати у склопу благе 

казнене политике према починиоцима насиља.   

Тужилаштва су скоро удвостручила број кривичних пријава, али преовлађују 

условне казне, што може код починилаца насиља у породици да створи утисак о 

томе да се насиље може поновити, а код особа које су претрпеле насиље, да насиље 

остаје некажњено. Видљиво је, такође да судови, више него ранијих година, изричу и 

мере заштите, али још није потпуно јасно ко је одговоран за праћење мера заштите – 

судови или центри за социјални рад. Иако су сарадња и обједињено деловање 

институција бољи него раније, према сведочењу свих институција које су одговориле 

на упитник Покрајинског омбудсмана, има простора за побољшање сарадње и 

заједничког превентивног деловања, као и у разматрању и поступању у сваком 

појединачном случају. Због тога је добро наставити заједничке обуке, попут оне коју 

је организовао Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 

полова у оквиру спровођења Стратегије за заштиту од насиља у породици и свих 

облика родно заснованог насиља, али и сарадњу институција у оквиру Мреже 

“Живот без насиља” чије формирање је подстакао и подржава Покрајински 

омбудсман. 


