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Предговор 
 
Конвенција Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над 

женама и насиља у породици из 2011. године („Службени гласник Босне и 
Херцеговине – Међународни уговори“ бр. 19/13) одређује родно засновано 
насиље над женама као насиље које је усмјерено против жене због тога што 
је жена, односно које несразмјерно погађа жене, а насиље у породици као сва 
дјела физичког, сексуалног, психичког или економског насиља која се 
догађају у породици или домаћинству или између бивших или садашњих 
брачних другова или партнера, независно од тога да ли починилац дијели 
или је дијелио исто пребивалиште са жртвом. Насиље над женама се сматра 
кршењем људских права и обликом дискриминације жена и означава сва 
дјела родно заснованог насиља која имају за посљедицу или ће вјероватно 
имати за посљедицу физичку, психичку, сексуалну или економску повреду, 
односно патњу, укључујући пријетње таквим дјелима, принуду или 
намјерно одузимање слободе, било да се појављују у јавном или приватном 
животу. Насиље у породици укључује углавном двије врсте насиља: насиље 
између садашњих или бивших брачних или ванбрачних партнера, те 
међугенерацијско насиље, које се обично појављује између родитеља и 
дјеце. У складу са Законом о заштити од насиља у породици Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 102/12, 108/13. и 82/15), 
насиље у породици представља свака радња насиља члана породице или 
породичне заједнице којом се угрожава спокојство, психички, физички, 
сексуални или економски интегритет другог члана породице или породичне 
заједнице. 

Поступања субјеката заштите на спречавању и сузбијању свих облика 
насиља над женама и насиља у породици дефинисана су низом 
међународних и домаћих прописа. Конвенција Савјета Европе о спречавању 
и сузбијању насиља над женама и насиља у породици наглашава потребу за 
мултисекторском сарадњом свих субјеката заштите жртава насиља у 
породици. Законом о заштити од насиља у породици утврђена је обавеза 
међусобне сарадње за све субјекте заштите (полиција, тужилаштва, центри 
за социјални рад, здравствене установе, образовне установе и надлежни 
судови). Процедура рада свих субјеката и пружање координисане заштите и 
активности на сузбијању и спречавању понављања насиља одређена је 
Општим протоколом о поступању у случајевима насиља у породици у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/13). Сви 
субјекти заштите су дужни да без одгађања обезбиједе хитно рјешавање 
предмета насиља у породици, да поступају у складу са одредбама Закона о 
заштити од насиља у породици и да пруже заштиту, подршку и помоћ 
жртвама насиља без обзира на то да ли је против починиоца покренут 
прекршајни или кривични поступак. Успјешна сарадња захтијева јасне 
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процедуре, правилнике и протоколе којих ће се придржавати сви субјекти, 
јасне смјернице за рад сваког субјекта, као и подизање стручних 
компетенција професионалаца.  

Гендер центар Републике Српске именован је од стране Владе 
Републике Српске као координационо тијело за спровођење Конвенције 
Савјета Европе за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у 
породици. С циљем имплементације Конвенције Савјета Европе и 
унапређења мултисекторске сарадње, урађен је и Приручник за поступање 
субјеката заштите у  случајевима насиља над женама и насиља у породици. 

Основни циљ Приручника је да се систем превенције и заштите 
жртава родно заснованог насиља и насиља у породици усклади са обавезама 
преузетим потписивањем и ратификовањем Конвенције. Приручник треба 
да пружи помоћ субјектима заштите у координисаном дјеловању и да 
допринесе јачању капацитета свих субјеката који су укључени у процес 
превенције и заштите жртава насиља. Такође, Приручник треба да 
допринесе развоју одрживих модела координисане мултисекторске сарадње 
за превенцију и заштиту од насиља над женама и насиља у породици, у 
складу са основним начелима Конвенције и других важећих прописа. 

С обзиром на то да ефикасан одговор у случајевима насиља у 
породици захтијева координисану акцију свих субјеката, аутори приручника 
су настојали да дају одговоре на питања као што су: како унаприједити 
мултисекторски одговор у случајевима насиља над женама и насиља у 
породици, шта обухватају мјере и активности превенције, како пружити 
ефикасну и ефективну заштиту, помоћ и подршку жртвама насиља, и које су 
обавезе субјеката заштите у провођењу хитних и заштитних мјера изречених 
починиоцима насиља у породици. 

Садржај Приручника, који је систематизован у неколико поглавља, 
чине поступања  субјеката заштите на локалном нивоу у систему превенције 
и заштите жртава родно заснованог насиља и насиља у породици. Полазећи 
од тога да сваки субјект има специфичну улогу у случајевима насиља над 
женама и насиља у породици, за сваког субјекта у одвојеним поглављима су 
дате основне одреднице, законски оквир дјеловања субјекта, обавезе  у 
провођењу мјера и задатака превенције, затим је представљен цјелокупан 
поступак заштите кроз фазе дјеловања за сваког субјекта појединачно, при 
чему је уважаван мултисекторски приступ. Такође, приказан је начин 
евидентирања и прикупљања података по фазама поступања, и на крају је 
дат графички приказ поступања сваког субјекта. Заштита жртава насиља у 
породици је сложен поступак који се састоји од више активности које 
слиједе једна за другом или се одвијају паралелно. Поступак заштите жртава 
насиља представљен је кроз сљедеће фазе дјеловања сваког субјекта 
заштите појединачно: препознавање и откривање насиља, пријављивање 
насиља, утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве и окружења, 
процјена ризика, планирање и спровођење мјера заштите и услуга подршке, 
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праћење примјене мјера и услуга, и процјена ефеката заштите и ревизија 
поступака.  

Полазећи од тога да програми превенције насиља још увијек не 
представљају редовне активности установа и институција које се баве 
проблемима насиља, да су субјекти заштите, осим НВО сектора, углавном 
били недовољно ангажовани на пословима превенције насиља, као и да 
Општи протокол не обухвата активности превенције, значајна пажња у овом 
приручнику, поред активности на заштити жртава насиља и раду са 
починиоцима, посвећена је превентивним активностима и обавезама сваког 
субјекта заштите у остваривању ових задатака.  

Провођење превентивних активности, као и пружање ефикасне и 
свеобухватне заштите жртава насиља у породици, чији је циљ заустављање 
и спречавање даљег насиља, подразумијева интердисциплинаран приступ, 
мултисекторску сарадњу и координисану акцију свих субјеката заштите. 
Мултисекторска сарадња доприноси бржем пружању одговора на случајеве 
насиља, ефикаснијој размјени информација између актера, усаглашавању 
њихових поступака и процјене, као и повећању одговорности свих учесника.  

Приручник је намијењен професионалцима који раде на 
пословима који се тичу насиља у породици у органима Mинистарства 
унутрашњих послова, правосудним органима, социјалном, 
здравственом и образовном сектору, као и професионалцима у НВО 
сектору који се баве проблемима насиља над женама и насиља у 
породици. 

 
 
Уредник 
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1. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ: ПОЛИЦИЈА 

 
У складу са Законом о заштити од насиља у породици, као и Општим 

протоколом о поступању у случајевима насиља у породици у Републици 
Српској, улога и обавеза полиције је да спречава и сузбија насиље у 
породици, заштити жртву насиља у породици, ради на идентификацији 
починиоца, прати реализацију изречених заштитних мјера према 
учиниоцима насиља, води евиденцију о насиљу у породици, доставља 
извјештаје и предузима и друге мјере и радње из домена полицијског 
дјелокруга рада у складу са важећим позитивним законским и подзаконским 
прописима. 

 
1.1. Законски оквир дјеловања полиције у случајевимa 
насиља над женама и насиља у породици 

 

Кад је у питању насиље над женама и насиље у породици, законски 
оквир дјеловања Министарства унутрашњих послова Републике Српске 
утврђен је сљедећим законима: 
- Kривични законик Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 64/17), 
- Закон о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 53/12. и 91/17), 
- Закон о прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16. и 100/17), 
- Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 102/12, 108/13. и 82/15), 
- Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у 

кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
13/10. и 61/13), 

- Општи протокол о поступању у случајевима 
насиља у породици у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/13), 

- Правилник о начину спровођења хитних и заштитних мјера које су у 
надлежности Министарства унутрашњих послова („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 73/14), 

- Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/13). 
 
У складу с чланом 29. Закона о полицији и унутрашњим пословима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16), полицијским 
службеницима дата су сљедећа овлашћења која се примјењују у случајевима 
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насиља у породици: давање упозорења и издавање наређења, легитимисање, 
провјера и утврђивање идентитета и идентификација предмета, прикупљање 
обавјештења, позивање лица и обављање разговора, привођење, спровођење 
и довођење лица, потрага за лицима и предметима, привремено ограничење 
слободе кретања, преглед лица, предмета и превозних средстава, 
противдиверзиони преглед, привремено одузимање предмета, привремено 
коришћење туђих превозних и комуникационих средстава, надзор и 
снимање јавног мјеста, употреба силе и запримање пријава.  

 
1.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 

 

Улога полиције у подизању свијести о насиљу над женама и насиљу у 
породици дефинисана је Конвенцијом Савјета Европе о спречавању и 
сузбијању насиља над женама и насиља у породици, чланом 13, који 
обавезује полицију на учешће у јавним кампањама, публиковању брошура 
и медијских прилога за подизање свијести јавности о облицима насиља над 
женама и насиља у породици, како самостално, тако и у партнерству са 
другим актерима. Шира јавност и грађани треба да буду упознати са 
законским одредбама, инкриминацијом одређених врста насиља као 
кривичних дјела или прекршаја, као и са обавезама поступања како 
полиције, тако и других друштвених актера у циљу спречавања насиља над 
женама. 

Примјер: Инспекторица криминалистичке полиције која је радила на 
случајевима насиља у породици приликом гостовања у емисији на јавном 
сервису у тематској емисији говорила је о насиљу у породици и поступању 
полиције у овим случајевима. Наредног дана у канцеларију наведене 
инспекторице долази старија госпођа тражећи њу лично. Одмах  је 
препознаје и говори „Гледала сам вас синоћ на телевизији, ви сте особа која 
ми треба и која ми може помоћи“. Обављањем разговора са наведеном 
госпођом, инспекторица долази до сазнања да је она дугогодишња жртва 
насиља од стране супруга који ју је физички и психички малтретирао дуги 
низ година. У разговору, инспекторица жртви насиља појашњава законску 
регулативу, инкриминацију насиља у породици као кривичног дјела, те 
поступак подношења кривичне пријаве и процес кривичног гоњења. 
Оштећена се одлучује да поднесе кривичну пријаву против супруга за 
кривично дјело насиља у породици. Приликом обављања разговора са 
починиоцем, супруг  је шокиран сазнањем да може кривично да одговара за 
насиље које врши над супругом. Против њега је поднесена кривична пријава, 
а према накнадно добијеним сазнањима, насиље над жртвом је у 
потпуности престало.  

Осим учешћа у кампањама, полиција има обавезу да одржава обуке за 
полицијске службенике који директно раде са жртвама или починиоцима 
насиља над женама. Овај вид едукација не само да подиже свијест 
полицијских службеника о потреби и значају адекватног реаговања на сваки 
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вид насиља над женама, него и доприноси унапређењу квалитета 
полицијског рада, посебно кад је у питању поступање и комуникација са 
жртвама. Конвенција намеће обавезу полицији да повећа одговарајуће 
усавршавање за оне полицијске службенике који раде са жртвама и 
починиоцима свих облика насиља које обухвата ова конвенција, а посебно 
кад је у питању превенција, откривање, равноправност полова, потребе 
жртава те спречавање секундарне виктимизације.  

У складу са чланом 15. став 2. Конвенције, потребно је утврдити 
свеобухватни приступ спречавању и борби против свих облика насиља над 
женама. Ова одредба, такође, укључује усавршавање у виду координисане 
међусекторске сарадње између различитих субјеката који су укључени у 
борбу против насиља над женама. У складу с тим, полицијске службенике 
је потребно не само сензибилисати за поступање за жртвама насиља него и 
обучавати вјештинама у међусекторском поступању и раду, те их 
оспособљавати за рад и сарадњу са другим стручњацима из других области 
које се баве питањима насиља над женама (судови, тужилаштва, центри за 
социјални рад, здравствене установе, НВО, сигурне куће итд.). 

Примјер: Удружење „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ током 
неколико посљедњих година реализовало је низ активности у циљу 
спречавања родно заснованог и сексуалног насиља. Између осталог, 
активности које су у више наврата реализоване јесу едукације полицијских 
службеника на тему насиља у породици. Током 2013/2014. године, 
реализован је низ едукација из ове области за полицијске службенике, гдје 
су едукатори били судија, представник Центра за социјални рад, љекар и 
представник полиције. Овом приликом указано је на потребу усмјереног и 
континуираног мултисекторког дјеловања наведених субјеката заштите, 
а усвајање практичних знања и вјештина код полицијских службеника био 
је један од циљева обуке. 

 
1.3. Препознавање и откривање насиља 

 

Заштита жена од било којег вида насиља, укључујући и насиље у 
породици, почиње препознавањем насиља. Препознавање насиља је обавеза 
свих институција у оквиру њихових редовних дjелатности. Препознавање 
насиља је најчешће резултат пријаве од стране жртве или неке друге особе 
било којој установи у систему заштите. Оно што је битно нагласити јесте да 
је у процесу спречавања и сузбијања насиља над женама од изузетне 
важности уочавањe физичких, психичких или других трагова и 
манифестација насиља од стране било којег лица које насиље пријављује 
установи, а од посебног значаја је могућност и знање службеног или 
стручног лица, укључујући и полицијске службенике, да препознају и 
открију симптоме и понашања која указују на то да је неко лице  изложено 
неком виду насиља (физичког, сексуалног, психичког, економског, 
социјалног). 
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Сви субјекти који долазе у сусрет са женама, посебно кад су у питању 
жене жртве насиља, па тако и полицијски службеници, морају имати у виду 
да трагови насиља не морају увијек да буду у виду повреда, модрица или 
других физичких манифестација. Сви професионалци, међу које спадају и 
полицијски службеници, дужни су да уоче и препознају и друге знакове 
насиља и изразе сумњу да је оно присутно, као и да то примjерено 
документују.  

С тим у вези, сви полицијски службеници би морали бити едуковани 
за препознавање врста и облика насиља, о начинима на које се манифестује, 
те посљедицама до којих доводи, како би били у стању да га препознају и 
открију, те да на сваки вид насиља над женама адекватно реагују.  

Осим пријављивања насиља од стране жртве или другог лица, постоји 
више начина на које полиција може доћи до сазнања о постојању насиља над 
одређеном особом: 
• Радње насиља могу бити откривене оперативним радом полиције на 

терену. Као једно из спектра кривичних дјела која се гоне по 
службеној дужности, полицијски службеници имају обавезу 
прикупљања сазнања о догађајима насиља, документовања кроз 
информације и извјештаје те проактивног дјеловања. Спремност 
жртве да пријави или свједочи не смије да утиче на обавезу 
поступања по кривичном дјелу које се гони по службеној дужности. 

• Полиција кроз контакт са грађанима (рад полиције у заједници) 
прикупља сазнања и индиције о насиљу, подстичући алтернативне 
начине пријављивања (анонимно пријављивање). Свако полицијско 
поступање може довести до откривања насиља (на примјер, током 
организовања превентивних предавања, обиласка вртића, 
предшколских установа, школа и слично), због чега је потребно 
посветити пажњу, слушати и сазнати.  

• Полицијски службеници су у обавези да током обављања редовних 
активности долазе до сазнања о евентуалном насиљу над женама, да 
постављају одговарајућа питања, односно да провjеравају сваку 
сумњу на насиљe у свим индикованим ситуацијама и кад год је то 
могуће. Полицијски службеници који раде на терену и који су у 
директном контакту са грађанима, посебно вође сектора, позорници, 
патроле, школски полицајци, те остали полицијски службеници који 
раде у заједници, дужни су да долазе до сазнања о евентуалној сумњи 
на насиље над женама. Ово се реализује успостављањем контакта и 
сарадње са грађанима и успостављањем односа повјерења грађана 
према полицијском службенику.  

• Провјером информација, разговорима са грађанима (комшије, 
пријатељи и познаници жртве могу да буду кључни у откривању оних 
случајева насиља које жртве не желе да пријаве надлежним органима) 
и слично. 
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• Kао извор сазнања често се може јавити наставно особље 
предшколских и школских установа, чији су запослени у стању да на 
дјетету виде повреде или одређене промјене у његовом понашању, 
што захтијева потребу упућивања на разговор код школског педагога 
или психолога. Оваквим разговорима често је могуће доћи до сазнања 
да се у нечијем окружењу дешава насиље у породици. У оваквим 
случајевима од изузетне је важности да надлежни субјекти предузму 
мјере заштите жртве и да одмах по сазнању обавијесте полицију или 
тужиоца како би се процијенила потреба хитне заштите жртве, 
изласка на лице мјеста, вршења увиђаја, прикупљања свих доказа и 
других чињеница, проналажење починиоца, обављање потребних 
разговора и других мјера и радњи из своје надлежности. 
 
Такође, приликом препознавања и откривања насиља, полицијски 

службеници треба да буду сензибилисани да размотре и друге могуће 
знакове у понашању потенцијалне жртве, укључујући директне и 
индиректне знакове, као што су: узнемиреност, избjегавање теме, 
минимизирање, испољавање ставова да је насиље „заслужено”, испољавање 
страха од понашања починиоца и страха за сопствену безбjедност, страха од 
одузимања дјеце, страха да починилац не угрози дјецу, став да су дjеци 
„потребна оба родитеља”, страх за друге укућане или чланове породице, 
показивање стида и кривице, преузимање одговорности за насиље, 
указивање на економску зависност, изолацију и недостатак подршке шире 
породице, страх од полиције и других ауторитета.  

Након препознавања и откривања или сумње да је одређено лице 
жртва неког облика насиља, са њим је потребно обавити разговор у циљу 
охрабрења жртве за подношење пријаве против починиоца насиља. Уколико 
је то потребно, полицијски службеници треба да у даље поступање укључе 
и друге установе или субјекте заштите, као што су центри за социјални рад, 
невладине организације, школе и др. ради пружања подршке и додатног 
оснаживања жртве насиља да преживљено насиље пријави надлежним 
органима (центри за социјални рад, полиција, тужилаштво), а након које 
слиједи даље поступање ових субјеката заштите по службеној дужности. 

 
Примјер: У службене просторије полиције дошли су родитељи 

малољетне шеснаестогодишњакиње који су пријавили њен нестанак. 
Приликом обављања разговора, они су негирали постојање било каквих 
проблема у породици. Малољетница је након краћег времена пронађена. У 
обављеном разговору са полицијским службеницима она  је изјавила да је 
била отета од стране двојице непознатих мушкараца, непознатим 
аутомобилом одвезена на њој непознато мјесто, гдје је преноћила и након 
чега су је пустили. Она је навела да није силована. Приликом обављања 
разговора, поступајућа полицијска службеница на тијелу малољетнице 
уочава видљиве повреде. Малољетница изјављује да је претучена од стране 
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непознатих мушкараца, те показује видљиве модрице по цијелом тијелу. 
Догађај се квалификује као кривично дјело „отмица“ на штету 
малољетног лица од стране Н.Н. извршилаца. Обавјештавају се све 
полицијске патроле на терену и ангажује већи број припадника полиције 
свих организационих јединица за рад на расвјетљавању наведеног догађаја, 
будући да се ради о изузетно тешком кривичном дјелу извршеном на штету 
малољетног лица, које, поред свих посљедица које оставља на жртву, 
може довести и до узнемиравња шире јавности и грађана, те изазивања 
страха и панике међу становништвом. Пажљивим и тактичним 
обављањем разговора са малољетницом, као и сензибилним приступом, 
полицијска службеница од малољенице накнадно долази до сазнања да се у 
предметном случају не ради о кривичном дјелу отмице, већ да је жртва 
претходног дана претучена од стране оца, који је склон конзумирању 
алкохола, те да је након тога побјегла од куће и преспавала код момка.  

У разговору обављеном са родитељима, отац признаје да је 
претходног дана извршио физичко насиље над кћерком, те да су видљиве 
модрице на њеном тијелу посљедица његових удараца. У разговору 
обављеном са мајком, она такође признаје да је отац склон физичким 
нападима на малољетну кћерку, будући да они „више не знају шта ће с 
њом“, као и да је отац склон конзумирању алкохола, те да насиље у њиховој 
породици траје већ неко вријеме. О свему је одмах обавијештен надлежни 
орган старатељства – центар за социјални рад, чији представници су се 
одмах укључили у поступање и у чијем присуству је жртва саслушана у 
својству свједока.  Повреде су задокументоване, и она је од стране 
представника центра за социјани рад одведена на љекарски преглед. 
Против починиоца насиља надлежном окружном тужилаштву поднесен је 
извјештај о откривању извршиоца кривичног дјела „насиље у породици или 
породичној заједници“.  

 
1.4. Пријављивање насиља 

 

Начини пријављивања насиља над женама могу бити различити: 
• лично, у службеним просторијама полиције, од стране жртве или од 

стране других лица (чланови породице жртве, комшије, пријатељи); 
• писменим путем (анонимно или са информацијама о подносиоцу 

пријаве); 
• путем телефона, од стране жртве или од стране других лица. 

 
Одмах по запримању пријаве/дојаве од стране грађана да је извршено 

насиље у породици или се до сазнања о  насиљу у породици дошло личним 
запажањем полицијских службеника, шеф смјене/ дежурни полицијски 
службеник ће на лице мјеста упутити патролу полиције (по могућности, 
пожељно је да један полицијски службеник буде женског пола) која ће 
одмах изаћи на мјесто догађаја. Полицијски службеници ће на лицу мјеста, 
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уколико насиље траје, прво спријечити починиоца насиља у даљем 
насилничком понашању и заштитити жртву насиља, те јој по потреби 
омогућити неопходно здравствено збрињавање, а потом ће констатовати 
затечено стање и обезбиједити лице мјеста. Полицијски службеници ће са 
лица мјеста информисати шефа смјене/ дежурног полицијског службеника 
у полицијској станици уколико постоји потреба за вршењем увиђаја. 
Патрола полиције ће на лицу мјеста прикупити потребне информације о 
насиљу: адреса вршења насиља, мјесто и вријеме вршења насиља, да ли се 
насиље понавља, број лица затечених на лицу мјеста, број жртава насиља 
затечених на лицу мјеста, број свједока насиља, подаци о 
извршиоцу/извршиоцима насиља, укључујући породични статус, да ли је 
повратник у вршењу насиља, да ли је починилац затечен на лицу мјеста, 
подаци о врсти насиља (психичко, физичко, сексуално, економско, 
комбиновано), на који начин је вршено насиље, подаци о жртви/жртавама 
насиља и др. Прикупљање наведених података врши се када се жртва и 
починилац насиља налазе у раздвојеним просторијама. Патрола полиције ће 
такође обавити разговоре са свједоцима насиља с циљем прикупљања 
података и информација битних за утврђивање чињеничног стања и за даље 
поступање полицијских службеника. 

О свему наведеном, као и о другим запажањима која се односе на 
извршено насиље у породици, патрола полиције је обавезна да сачини 
садржајну службену забиљешку. 

 Патрола полиције ће, уколико починилац насиља посједује легално 
оружје, исто привремено одузети.1 

Полицијска станица је дужна да након пријема пријаве да је учињено 
насиље у породици одмах о томе обавијести центар за социјални рад и 
надлежно тужилаштво, којем уз извјештај доставља и прикупљене доказе 
и обавјештења! 

Уколико жртва лично дође у просторије полицијске станице, потребно 
је сачинити записник о пријему усмене пријаве. При запримању пријаве, 
оштећену, као и свједоке, приликом давања изјаве обавезно треба упозорити 
на члан 148. ЗКП РС, који се односи на права лица која могу одбити 
свједочење (брачни и ванбрачни друг осумњиченог, сродник осумњиченог 
по правој  линији, усвојилац или усвојеник осумњиченог). Са жртвом је 
неопходно остварити коректан однос, уз пуно разумијевање стања у којем 
се жртва налази, те јој омогућити да несметано да изјаву у службеним 
просторијама. За вријеме разговора са жртвом, није пожељно да се 
починилац насиља налази у близини или да присуствује разговору. У 
разговору са жртвом битно је утврдити да ли се насиље раније понављало, 
ради квалификације прекршаја или кривичног дјела. Жртви је потребно 

																																																													
1 Општи протокол о поступању у случајевима насиља у породици у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/13). 
 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

20 

објаснити могућности органа или организације гдје је случај насиља 
пријавила, као и даљи поступак, у  зависности од тога да ли се ради о 
прекршају или о кривичном дјелу. 

Такође, жртви је потребно саопштити да полиција и центар за 
социјални рад односно служба социјалне заштите могу, уз претходни 
пристанак жртве, привремено збринути жртву насиља у одговарајући 
смјештај (сигурна кућа) у трајању до шест мјесеци, а изузетно се смјештај 
може продужити још шест мјесеци. Уколико из неког разлога орган 
старатељства одбија смјештај жртве у сигурну кућу, поребно је жртву 
поучити да има право да на лични захтјев буде смјештена у сигурну кућу. 

Примјер 1: У просторије окружног суда у једном граду у Републици 
Српској ушао је младић плашљиво се осврћући око себе. Пришао је судском 
полицајцу на улазу у суд и тихо му саопштио да хоће да пријави силовање у 
својој породици. На то му је судски полицајац рекао: „То није код нас, то 
се пријављује у згради преко пута“, показујући на зграду полицијске управе. 
Младић је изашао из просторија суда, након чега је судски полицајац о 
догађају обавијестио запослену службеницу суда. Накнадно извршеним 
провјерама утврђено је да тог, као ни сљедећих дана у надлежној 
полицијској управи није пријављено наведено кривичо дјело. Није утврђен 
идентитет младића који је наведено насиље покушао да пријави. 

Примјер 2: У просторије полиције долази жртва која је већ у неколико 
наврата пријављивала мужа за насиље у породици. Она је физички 
нападнута од стране супруга. Поред физичког насиља које врши над 
супругом, починилац је у љубавној вези са њеном рођеном сестром. Такође, 
жртва примјећује да њен супруг почиње да утиче на њиховог 
тринаестогодишњег сина код којег примјећује промјене, не само у 
понашању према њој као мајци, већ су и евидентне промјене у понашању у 
смислу изостајања из школе, слабих оцјена, изазивања ситних инцидената 
у школи и слично. У моменту док она са поступајућом полицијском 
службеницом кроз сузе разговара о томе, у канцеларију улази полицијски 
службеник код којег је жртва већ раније пријављивала насиље. Полицијски 
службеник погледа у жртву и обраћа јој се ријечима: „А, види ње, опет она 
дошла. Плаче. Ајде, бога ти, пусти то крају, воли онај твој тебе, то се ви 
мало свађате да се касније више волите“. Оштећена престаје да плаче, 
брише сузе и демонстративно напушта службене просторије говорећи да 
се полицији никад више неће обратити за заштиту од насилног супруга. 

 
1.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 

 

Након пријављивања насиља у породици или било којег другог вида 
насиља, полицијски службеници приступиће документовању насиља и 
пријављеног догађаја, те свих сазнања и околности до којих су током 
истраге дошли. Крајњи циљ пријављивања насиља је сачињавање 
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квалитетног извјештаја који ће садржавати тачне и поуздане информације о 
догађају, ономе што је претходило наведеном догађају те посљедицама које 
су из наведеног догађаја проистекле. Сва сазнања и околности које ће се 
навести у извјештају морају бити поткријепљене материјалним и 
нематеријалним доказима, изјавама свједока, фото-документацијом, 
резултатима вјештачења итд. Прикупљање података о насиљу је тежак и 
осјетљив задатак и од квалитета ових података умногоме ће зависити крајњи 
исход поступка који ће се водити против починиоца насиља, било да се ради 
о прекршајном или о кривичном поступку. Због тога је од суштинске 
важности да се документовању насиља у породици или било којег другог 
вида насиља над женама од стране полицијских службеника приступи веома 
озбиљно и са крајњом професионалношћу.  

У пракси је уочено да се веома често дешава да жртва током процеса 
(који обично дуго траје) искористи своје право да одбије свједочење против 
починиоца (најчешће блиског сродника), или жртве приликом суђења 
мијењају исказ, те негирају насиље. Ово се често користи као разлог да се 
истрага обустави, а починилац никад не буде кажњен, иако су за то дјело 
постојали материјални докази. Због тога је неопходно да се истрага за ова 
кривична дјела води на исти начин као и за сва друга кривична дјела, јер је 
за исход поступка од суштинског значаја адекватно документовање насиља 
над женама. 
 

Обављање разговора од стране полицијских службеника са 
свједоцима и починиоцем  
Неопходно је позвати све свједоке за које полицијски службеник дође 

до сазнања да би могли имати информације о насиљу, било да се ради о 
конкретном случају или се евентуално ради о неким ранијим периодима кад 
је над истом жртвом вршено насиље од исте или других особа. Са 
свједоцима је потребно обавити информативни разговор у службеним 
просторијама полицијске станице. Уколико се ради о члановима породице 
или блиским сродницима починиоца, неопходно је да се упозоре  на члан 
148. ЗКП РС, односно да могу одбити свједочење.  

Приликом обављања разговора са малољетним лицима, обавезно 
треба да се обезбиједи  присуство представника органа старатељства, 
односно радника центра за социјални рад,2 те, уколико се ради о насиљу у 
породици, разговор са дјететом треба да се обави без присуства било којег 
родитеља због евентуалног утицаја на дјететов исказ. Уколико се ради о 
дјетету које је жртва или свједок насиља и које је млађе од 16 година, 
обавезно је поступање у складу са одредбама члана 186. Закона о заштити и 
поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, што 
подразумијева да се при провођењу процесних радњи посебно обазриво 

																																																													
2 Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 13/10. и 61/13). 
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односи према дјетету или малољетнику на чију штету је учињено кривично 
дјело, или дјетету које је свједок кривичог дјела, имајући у виду његов 
узраст, особине његове личности, образовање и прилике у којима живи, како 
би се избјегле могуће штетне посљедице на његов будући живот, васпитање 
и развој. Саслушање дјетета или малољетника до 16 година се у правилу 
обавља уз помоћ педагога, психолога или другог стручног лица и може се 
провести највише два пута.  

Приликом позивања или лишавања слободе починиоца насиља, 
обавезно је да му се саопшти да је позван у својству осумњиченог, да може 
узети браниоца, те да га се упозна са свим осталим правима предвиђеним 
Законом о кривичном поступку. Уколико се починилац у службеним 
просторијама полиције испитује у присуству браниоца, у том случају, његов 
исказ се може у даљем поступку користити као лични доказ. Уколико на 
починиоцу постоје трагови напада или одбране, обавезно је сачинити фото-
документацију ових повреда. Такође, уколико је гардероба починиоца 
поцијепана, згужвана, уколико на њој има трагова крви или било каквих 
трагова насиља или борбе, обавезно је сачинити фото-документацију. 
Приликом обављања разговора са починиоцем насиља, потребно је 
констатовати да ли је у вријеме насиља био под дејством алкохола или под 
утицајем опојних дрога. Уколико се починилац испитује непосредно након 
почињеног насиља, упутно је извршити алко-тестирање и сачинити 
записник о извршеном алко-тестирању.  
 

Предузимање мјера и радњи од стране полиције на лицу мјеста 
извршења насиља 

• Мјере и радње које полицијски службеници предузимају на лицу 
мјеста извршења насиља јесу сљедеће: 

• Обезбиједити крим-техничара за потребе вршења увиђаја; 
• Обавијестити дежурног тужиоца о потреби вршења увиђаја, 

предузетим мјерама и радњама на лицу мјеста; 
• Уколико тужилац овласти полицијског службеника за вршење 

увиђаја, сачинити службену забиљешку о усменом обавјештавању 
тужиоца о сазнању да је извршено кривично дјело и о потреби 
обављања увиђаја; 

• Предузети мјере на адекватном одређивању и обезбјеђењу лица мјеста 
(трагова и предмета у ближој и даљој околини); 

• Предузети мјере и радње на заштити трагова на лицу мјеста од 
оштећења или уништења, посебно ако пријете лоши временски 
утицаји; 

• Сачинити службену забиљешку о обезбјеђењу лица мјеста; 
• Извршити увиђај на лицу мјеста. Пронаћи, стручно обрадити и 

увиђајно документовати све трагове и предмете који су у вези са 
догађајем; 
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• Обавезно сачинити фото-докуменатцију евентуалног нереда 
почињеног на лицу мјеста почињења насиља, као и поломљене и 
оштећене имовине; 

• Полицијски службеници треба да испитају све локације и положаје да 
ли се и одакле нешто могло чути, јер се нпр. у стамбеним зградама са 
слабом звучном изолацијом може чути лупање, разбијање, свађа, 
вриска, галама, плач, ударање и сл. Полицијски службеници на лицу 
мјеста треба да утврде ко је од комшија могао чути галаму, ударце и 
сл., који су у вези са конкретним случајем или су их евентуално чули 
раније. Ове свједоке тужилаштво током истраге и суђења може 
користити као тзв. „свједоке по чувењу“; 

• Ако на одјећи жртве или починиоца има трагова који асоцирају на крв, 
изузети их и доставити на вјештачење заједно са узорцима неспорне 
крви и стручно обрађеним и изузетим  траговима који асоцирају на 
крв са лица мјеста; 

• Извршити  изузимање неспорних узорака крви од повријеђеног и 
починиоца у крвни комплет у просторијама медицинског центра и о 
наведеном полицијски службеник треба да сачини службену 
забиљешку; 

• Уколико је ово кривично дјело извршено коришћењем оружја, 
опасног оруђа или другог средства подобног да тешко повриједи 
тијело или наруши здравље, а оно није пронађено на лицу мјеста 
приликом вршења увиђаја, полиција треба оперативну дјелатност да 
усмјери у правцу проналажења средства извршења кривичног дјела и 
да према одредбама ЗКП-а изврши претресање стана и других 
просторија и привремено одузимање предмета, као и документовање 
наведених радњи сачињавањем записника, фотодокументације и 
потврде о привременом одузимању предмета, јер су то важни 
материјални докази. 
 
Поред изласка на терен и поступања у складу са Општим протоколом, 

полицијски службеници су дужни да о насиљу одмах обавијесте центар за 
социјални рад, који ће одмах непосредно пружити социјалну заштиту и 
психосоцијалну помоћ жртви, те предузети друге мјере из своје 
надлежности, те о томе сачинити службени извјештај.	Полиција и центар за 
социјални рад остварују сарадњу од самог момента сазнања да је извршено 
насиље, а полиција у поступку заштите жртве може асистирати центру за 
социјални рад у смјештају жртве у сигурну кућу, уколико за тим постоји 
потреба, односно полиција треба да обезбиједи пратњу жртве у стан да би 
узела своје личне ствари.  

Уколико је жртва повријеђена и обратила се у станицу хитне помоћи, 
полицијски службеници су у обавези да обаве информативни разговор са 
ординирајућим љекаром који је извршио преглед повријеђеног о 
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околностима настанка повреда и изузму пријаву о озљеди у којој је 
констатована квалификација повреде.  

Уколико је жртва задобила тјелесне повреде, а прво се обратила у 
полицијску станицу, са жртвом је потребно обавити кратак разговор о 
околностима повређивања, те је упутити или одвести на љекарски преглед. 
Обавезно треба извршити фотографисање повреда жртве у просторијама 
криминалистичке технике након указивања адекватне прве медицинске 
помоћи (размјерном фотографијом фиксирати повреде на тијелу и сачинити 
фото-документацију), која је од велике важности у процесу доказивања ових 
кривичних дјела.  

 
Предузимање других мјера и радњи на документовању насиља 
над женама од стране полицијских службеника 
Након збрињавања жртве, саслушања свједока, испитивања 

осумњиченог – починиоца, извршеног увиђаја, прикупљених трагова, те 
предузетих других описаних мјера и радњи које могу послужити као доказ 
у поступку, полицијски службеници треба да предузму сљедеће мјере и 
радње:  
• Прикупити доказе о међусобној комуникацији између починиоца и 

жртве, те евентуално трећих лица, посебно уколико у наведеној 
комуникацији постоје елементи пријетњи (SMS поруке, имејлови, 
друштвене мреже, апликације на мобилним телефонима и др.); 

• Извршити провјеру у оперативним евиденцијама и евиденцијама 
почињених  прекршаја, евиденцији издатих прекршајних налога за 
починиоца да ли је у ранијем периоду починио кривично дјело или 
прекршај везан за насиље у породици. Уколико је починилац већ 
раније евидентиран као извршилац кривичног дјела или прекршаја са 
елементима насиља, то је битно евидентирати приликом извјештаја о 
откривању извршиоца кривичног дјела, јер се на тај начин доказује и 
континуитет насиља и времена у којем је жртва била изложена 
насиљу. У том случају, потребно је копирати прекршајне пријаве и 
захтјеве за покретање прекршајног поступка и доставити у прилогу 
извјештаја о откривању извршиоца кривичног дијела и о наведеним 
околностима обавити информативни разговор са починиоцем и 
свједоцима. 
 
Уколико се ради о таквом облику насиља у породици који се може 

квалификовати као прекршај, полиција предузима радње и мјере на 
разјашњавању и доказивању прекршаја. Полиција је дужна да у року од 24 
часа по пријему пријаве обавијести надлежно окружно јавно тужилаштво, а 
након прикупљених доказа полиција подноси приједлог за изрицање хитне 
или заштитне мјере надлежном суду и о томе обавјештава надлежно 
тужилаштво. 
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Потребно је да поступајући полицијски службеници буду у сталном 
контакту са поступајућим тужиоцем ради координисаних активности на 
прикупљању доказа и предузимања свих потребних мјера и радњи у циљу 
адекватног документовања почињеног насиља, те да правовремено 
поступају по захтјевима надлежног окружног јавног тужилаштва. 

Примјер: Жртва насиља у породици пријавила је очигледно физичко 
насиље извршено од стране супруга. Жртва је у модрицама и од задобијених 
удараца отежано се креће. Тешко се попела на спрат зграде полиције у којој 
се налази канцеларија за рад са жртвама насиља. У кратком временском 
року прикупљени су сви подаци који се односе на документовање насиља у 
породици, обезбијеђени су љекарски налази, сачињена је фото-
документација задобијених повреда, саслушани свједоци и др. Жртва је у 
шоку, плаче, била је приморана да узме боловање, јер због стања у којем се 
налазила није била у могућности да одлази на посао. Након три дана, тек 
што је надлежном тужилаштву достављен извјештај о откривању 
извршиоца кривичног дјела насиље у породици или породичној заједници 
против њеног супруга, оштећена заједно са супругом – починиоцем насиља, 
држећи га испод руке, долази у полицију код поступајућих полицијских 
службеника. Модрице на њеном лицу и даље су видљиве, али ублажене 
шминком, она се и даље отежано креће, у чему јој помаже супруг који је 
придржава. Обоје су ведри, насмијани и добро расположени. Жртва се 
обраћа полицијским службеницима са молбом да повуче пријаву, јер су се 
она и супруг помирили, она је схватила да је претјерала и изазвала га да је 
истуче, а он је обећао да неће никад више. Поступајућа полицијска 
службеница жртви објашњава процедуру, односно да је извјештај 
достављен надлежном тужилаштву, те да је свако даље предузимање 
мјера и радњи у надлежности тужилаштва. Жртва се захваљује и, са 
осмијехом, са мужем починиоцем под руком, шепајући и у модрицама 
упућује се у тужилаштво да их „замоли да повуче пријаву“. Након четири 
мјесеца, поступајућа полицијска службеница заприма службену забиљешку 
о поновном насиљу у породици над истом жртвом од стране њеног 
супруга... 

 
1.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 

 

Осигурање безбjедности и заштита права жртве, као и заустављање 
насиља превасходно су улога полиције и окружних јавних тужилаштaва, 
одмах по добијању информације од жртве, свједока, других грађана, 
установа, органа и организација о постојању насиља у породици. Друге 
службе, прије свега социјалне, здравствене, образовне установе, невладине 
организације и сл., пружају подршку жртвама, обезбјеђују опоравак и 
предуслове за нормалан и продуктиван живот без насиља. Активности 
спровођења мјера заштите у директној су зависности од процјене 
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безбједносних ризика, како по жртву тако и по њену околину и самог 
починиоца.  

Полицијски службеници који дођу у контакт са жртвом насиља 
пружиће јој потребну помоћ и подршку из своје надлежности и обезбиjедиће 
одговарајући поновни контакт и праћење.  

У зависности од околности и прикупљених сазнања која се односе на 
починиоца насиља, неопходно је да полицијски службеници, у сарадњи са 
поступајућим тужиоцем, процијене могућности предлагања притвора до 
суђења или евентуалног продужења изречене мјере безбједности, уколико 
она постоји. Потребно је пажљиво и крајње озбиљно размотрити све 
наведене факторе ризика и опасност по жртву и заједницу. 

 Oд великог је значаја и провјера да ли је починилац насиља 
учествовао у ратним дешавањима током протеклог рата у Босни и 
Херцеговини, да ли код њега постоји утврђен или евентуална сумња на 
постојање посттрауматског стресног поремећаја као посљедице учешћа у 
рату. Ово је посебно важно имати у виду ако се узму у обзир случајеви и 
генеза досадашњих случајева убистава жена. 

Примјер 1: Дана 07.05.2017. године, у Бијељини, лице Е. Б. (70) је у 
породичној кући, у којој су заједно живјели, кухињским ножем усмртио 
своју супругу С. Б. (63), након чега је извршио самоубиство вјешањем. Они 
су годинама живјели у лошим брачним односима, несугласицама и свађама. 

Примјер 2: Дана 04.09.2017. године, у Вишеграду, М. Ш. (51) у 
породичној кући ножем је  усмртио је своју невјенчану супругу Б. Ш. (54) и 
њену мајку Ш. О. (80). На лицу мјеста, полиција је пронашла беживотна 
тијела двије жене и извршиоца, који је ухапшен. 

 
Примјер 3: Дана 13.10.2017. године, у Бањој Луци, Б. С. (79) пуцао је 

у леђа својој бившој супрузи Б. С. (74) и тешко је ранио, након чега је 
извршио самоубиство. Већ годинама нису били у добрим односима, имали су 
заједничко власништво над станом у којем је пријављени имао собу и 
повремено боравио. Жртва је годинама уназад трпјела злостављање и 
малтретирање од стране бившег супруга, због чега је у неколико наврата 
интервенисала и полиција. Након неколико дана, жртва је подлегла усљед 
задобијених повреда. 
 

Хитне мјере заштите које спроводе полицијски службеници у 
складу са законом  
Ради отклањања непосредне опасности по физички и психички 

интегритет, ради спречавања понављања насиља и гарантовања 
безбједности жртве, починиоцу насиља у породици могу се изрећи хитне 
мјере заштите прије покретања поступка или у току поступка. Хитне мјере 
заштите изриче прекршајно одјељење надлежног основног суда.  

Приједлог за изрицање хитне мјере заштите подноси полиција, 
овлашћени орган или оштећено лице, а изричу се најкасније у року од 24 
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часа од пријема приједлога, односно извођења починиоца насиља у 
породици пред суд.3 

Законом о заштити од насиља у породици предвиђене су сљедеће 
хитне мјере заштите:  
• удаљење починиоца насиља из стана, куће или другог стамбеног 

простора и/или 
• забрана приближавања и контактирања починиоцу насиља са 

жртвом насиља у породици. 
 
Хитне мјере заштите изричу се у трајању које не може бити дуже од 

30 дана, а изриче их судија за прекршаје рјешењем на које се може уложити 
жалба у року од три дана од дана изрицања. Важно је нагласити да жалба на 
одлуку суда о изреченој хитној мјери заштите не одгађа њено извршење. О 
жалби одлучује вијеће прекршајног суда који је донио одлуку у року од 48 
часова од пријема жалбе. Приликом напуштања стана, куће или другог 
простора за становање, починилац насиља у породици има право да узме 
своје личне ствари неопходне за свакодневни живот и обавезу да преда 
кључеве од стана, куће или другог простора за становање. Суд који је 
изрекао мјеру испитује њено спровођење и оправданост трајања у периоду 
за који је изречена. 

За подношење приједлога за изрицање хитне или заштитне мјере, као 
и за њихово спровођење, надлежна је полицијска станица на чијем подручју 
жртва има пребивалиште или боравиште, овлашћени орган и оштећено 
лице.4  

 
Припремање и планирање спровођења хитних и заштитних 
мјера 
Командир односно руководилац у полицијској станици кога он 

непосредно овласти и који је запримио рјешење надлежног суда о изреченој 
хитној или заштитној мјери, одредиће полицијског службеника одговорног 
за припремање, планирање и спровођење мјере. 

Полицијски службеник ће, на основу прикупљених информација, 
информација прибављених увидом у полицијске евиденције, затим 
информација добијених од жртве, њене родбине, комшија, пријатеља и 
познаника, у њеном животном и радном окружењу, као и од институција 
које располажу подацима важним за упознавање личности починиоца 
насиља и жртве, те процјене њиховог понашања, сачинити процјену 
угрожености жртве и план спровођења заштитне мјере.  
																																																													
3 Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/12, 108/13. и 
82/15). 
4 Правилник о начину спровођења хитних и заштитних мјера које су у надлежности Министарства 
унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/14). 
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Процјена угрожености жртве садржи: 
• податке о починиоцу насиља; 
• податке о понашању починиоца насиља након изречене мјере, као и 

током трајања мјере; 
• податке о починиоцу насиља из казнене, оперативне и прекршајне 

евиденције, као и податке из регистра оружја и муниције; 
• податке о жртви и њеном понашању након изрицања мјере, као и 

током трајања мјере; и  
• закључак о процјени угрожености жртве. 

 
При изради плана спровођења хитне односно заштитних мјера 

обавезно је обавити консултације са надлежним центром за социјални рад. 
План спровођења мјера одобрава и његово спровођење надзире командир 
полицијске станице или руководилац кога он непосредно овласти. 

 

Спровођење хитних мјера заштите  
 

Удаљење починиоца насиља из стана, куће или другог стамбеног 
простора  

Обавезе полицијског службеника приликом спровођења наведене 
хитне мјере заштите су да презентује рјешење суда и упозори починиоца 
насиља да кључеве објекта из кога се удаљава преда жртви или другом 
присутном лицу које ће их предати жртви. Починилац  насиља може да из 
објекта из кога се удаљава понесе своје личне ствари неопходне за 
свакодневни живот. 

Забрана приближавања и контактирања починиоца насиља са 
жртвом насиља у породици или породичној заједници 

Полицијски службеник ће спровести заштитну мјеру забране 
приближавања и контактирања починиоца насиља са жртвом насиља у 
породици благовременим предузимањем мјера, затим осигурати да се 
починилац за вријеме њеног спровођења придржава забране  приближавања 
жртви на удаљености одређеној рјешењем суда. У случају затицања 
починиоца насиља у простору који је одређен планом спровођења заштитне 
мјере, наредиће му се да напусти простор у којем се налази жртва. 

 

Спровођење заштитних мјера 
 

Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора 
Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора изриче 

се починиоцу насиља ако је извршио насиље према члану породице са којим 
живи у стану, кући или неком другом стамбеном простору, ако нaдлежни 
суд оцијени да постоји опасност да би без спровођења ове мјере починилац 
насиља у породици могао поново починити насиље. Лице којем је изречена 
ова мјера дужно је, без одгађања, да напусти стан, кућу или неки други 
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стамбени простор у присуству полицијског службеника. Ова мјера одређује 
се у трајању које не може бити краће од 30 дана нити дуже од шест мјесеци. 

Забрана приближавања жртви насиља у породици или породичној 
заједници 

Забрана приближавања жртви изриче се починиоцу насиља ако 
постоји опасност да би поново могао извршити насиље или ако би присуство 
починиоца насиља у породици у близини жртве стварало жртви висок 
степен душевне патње, која онемогућава нормалне психичке активности 
жртве. У рјешењу којим суд изриче заштитну мјеру забране приближавања 
жртви, суд ће одредити мјеста или подручја и удаљеност од најмање 200 
метара на којој се починилац насиља у породици не смије приближити 
жртви. Ова мјера одређује се у трајању које не може бити краће од 30 дана 
нити дуже од једне године. 

Забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у породици или 
породичној заједници 

Забрана узнемиравања или ухођења жртве изриче се починиоцу 
насиља који је насиље извршио узнемиравањем или ухођењем, а постоји 
опасност да би могао поновити узнемиравање или ухођење жртве. Ова мјера 
одређује се у трајању које не може бити краће од 30 дана нити дуже од једне 
године. 
 

1.7. Праћење примјене мјера и услуга  
 

Полицијски службеници који спроводе хитне мјере заштите и 
заштитне мјере у обавези су да врше праћење примјене ових мјера. Кад су у 
питању хитне и заштитне мјере, полицијски службеник ће након изрицања, 
у циљу праћења примјене изречених мјера, предузимати сљедеће радње:   
• без одгађања, провјерити сигурност жртве и прикупити информације 

о томе да ли починилац насиља поступа у складу са изреченом хитном 
односно заштитном мјером; 

• позвати жртву на сарадњу ради успјешног спровођења хитне односно 
заштитне мјере; 

• подучити жртву о мјерама и средствима њене самозаштите, начинима 
и средствима међусобног комуницирања за све вријеме трајања мјере 
ради осигурања благовремене размјене информација и предузимања 
неодложених мјера и радњи неопходних за њену заштиту; 

• упутити жртву да о свакој намјери напуштања пребивалишта/ 
боравишта претходно обавијести полицијску станицу ради 
благовременог укључивања у спровођење хитне односно заштитне 
мјере полицијске станице на чијем подручју ће боравити. 

• Полицијски службеник је дужан, уз претходни пристанак жртве, са 
њом договорити и разрадити спровођење сљедећих активности: 
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o план поступања жртве када јој пријети неотклоњива директна 
опасност од починиоца насиља или другог лица које поступа 
заједно с њим или по његовом налогу; 

o начин пружања помоћи жртви од стране њене родбине и других 
лица који благовременим запажањем починиоца насиља, 
упозорењем жртве, обавјештавањем полиције и предузимањем 
других радњи могу заштитити жртву или спријечити починиоца 
насиља да угрози њено здравље и сигурност; и  

o друге активности ради заштите здравља и безбједности жртве до 
доласка полицијских службеника, зависно од изречене мјере и 
других околности. 

• Обавезе полицијског службеника који је одговоран за реализацију 
хитне, односно заштитне мјере: 

• најмање једном седмично, а у случају хитне мјере, по потреби, и 
чешће, у контакту са жртвом, путем полицијских службеника или 
путем средстава комуникације, провјерити да ли починилац насиља 
поступа у складу са изреченом мјером; 

• уколико није у могућности предузети неодложне мјере или радње 
којима би се заштитили здравље и сигурност жртве, обавијестити 
надлежног руководиоца који је дужан обезбиједити даље спровођење 
хитне односно заштитне мјере. 

 

1.8. Процјена ефеката заштите и ревизија поступка 
 

Починилац насиља у породици је дужан да поступи у складу са 
изреченом заштитном мјером. Субјект заштите који у дјелокругу свог рада 
сазна да починилац насиља у породици не поступа у складу са изреченом 
заштитном мјером дужан је да о томе обавијести надлежни суд и центар за 
социјални рад. 

Субјекти заштите дужни су да прате извршење и извјештавају суд о 
извршењу мјера, предлажу прекид, продужење или замјену другом мјером.  

Орган надлежан за спровођење заштитне мјере дужан је да достави 
суду извјештај о извршењу заштитних мјера најкасније у року од шест 
мјесеци, а по потреби и раније. Суд и органи надлежни за спровођење 
заштитних мјера дужни су да на захтјев надлежног центра за социјални рад, 
односно службе за социјалну заштиту, доставе евиденције/информације о 
изреченим мјерама и извјештаје о њиховом спровођењу. 

Бројни међународни документи указују на значај мултисекторскoг 
приступa у рjешавању проблема насиља над женама. Сарадња између 
установа, органа и организација један је од битних предуслова за 
организовање заштите жена жртава насиља у породици и у партнерским 
односима. Ради успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у 
партнерском односу и у породици неопходно је успоставити континуирану 
мултисекторску сарадњу између институција које су носиоци система 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

31 

заштите. То подразумијева сарадњу између установа социјалне заштите, 
посебно центара за социјални рад, полиције, тужилаштва, судова и 
здравствених установа. У систем заштите потребно је укључити и невладине 
организације, односно удружења грађана, која по свом програму имају 
активности везане за услуге жртвама насиља. 

У зависности од резултата праћења и процјена резултата изречених 
мјера, у координисаном приступу треба да се доносе одлуке о евентуалној 
ревизији мјера (када анализа покаже да планиране мјере нису дале жељене 
исходе) и одлуке о даљим мјерама заштите и праћења.  

У случају када су постигнути циљеви заштите, а прије свега 
безбједност, опоравак и оснаживање, може се донијети одлука о затварању 
случаја. Све установе треба да се постарају да жени жртви насиља буде 
обезбијеђена бесплатна правна помоћ од стране једне од установа које 
пружају бесплатну правну помоћ (орган локалне самоуправе, адвокатска 
комора или удружење). 

 

1.9. Евидентирање и прикупљање података  
 

Приликом запримања пријаве о насиљу, потребно је да поступајући 
полицијски службеник прикупи и евидентира сљедеће информације које се 
односе на предметни догађај: 
• информације о природи догађаја; 
• адреса на којој се дoгађај десио; 
• број телефона на који се може контактирати лице које је пријавило 

догађај; 
• утврдити да ли је дошло до физичког напада, малтретирања, 

злостављања, употребе ватреног или хладног оружја; 
• да ли је потребно позвати хитну помоћ; 
• да ли починилац или неко од укућана посједује ватрено оружје; 
• да ли је на мјесту догађаја присутан починилац, а ако није, треба 

прикупити обавјештења о кретању починиоца, као и о могућем правцу 
кретања; 

• прикупити обавјештења да ли је починилац душевни болесник, да ли 
је склон уживању алкохола или опојних дрога и слично, те да ли се у 
моменту извршења насиља налази под утицајем алкохола или 
наркотика; 

• да ли су на лицу мјеста присутна дјеца, те да ли су безбједна; 
• да ли су раније на истој адреси пријављивани инциденти; 
• да ли је починилац повратник у вршењу кривичних дјела; 
• да ли су према починиоцу изречене мјере удаљења из стана; 
• да ли је на снази нека од заштитних мјера. 

 

Приликом планирања мјера заштите, у циљу изрицања адекватних 
мјера, те адекватног планирања, спровођења и праћења изречених хитних и 
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заштитних мјера, неопходно је да полицијски службеници утврде и 
евидентирају да ли је починилац: 
• раније био насилан и/или пријетио жртви или другима; 
• икада пријетио да ће убити жртву, себе или неког другог; 
• имао или има приступ оружју, да ли га користи или пријети њиме; 
• икада давио или гушио жртву или неког другог, или пријетио да ће то 

урадити; 
• икада жртву или неког другог присилио на сексуални контакт; 
• има проблеме са менталним здрављем или емоционалне проблеме; 
• раније осуђиван или се води кривични односно прекршајни поступак 

против њега/ње, те да ли постоје раније изречене мјере забране, 
историја евентуалног непоштовања раније изречених мјера; 

• злоупотребљава дроге или алкохол; 
• незапослен или у финансијским проблемима; 
• раније испољавао љубоморно понашање у односу на жртву у смислу 

праћења, прогањања, узнемиравања и сл.; 
• да ли постоје проблеми у породичним односима (најава развода, спор 

око имовине, прељуба, повјеравање дјеце у процесу развода и сл.). 
• Субјекти заштите и друга тијела овлашћена за поступање по Закону o 

заштити од насиља у породици дужни су да воде евиденцију о 
предузетим радњама по овом закону и податке о броју покренутих и 
завршених поступака и других предузетих мјера, те извјештаје о томе 
достављају Министарству породице, омладине и спорта Републике 
Српске. Полицијска управа води евиденцију о: 

• предузетим радњама,  
• броју покренутих поступака, 
• броју завршених поступака, 
• другим предузетим мјерама у вези са спровођењем хитних и 

заштитних мјера. 
 
Полицијска станица надлежна за спровођење ових мјера води 

наведене евиденције, те формира и води спис у који се улажу сва писмена 
настала током припреме, планирања и спровођења хитне односно заштитне 
мјере. Надлежна полицијска станица такође доставља центру за социјални 
рад, према мјесту пребивалишта односно боравишта жртве, извјештај о 
спровођењу изречених мјера. Евиденција коју води полиција садржи 
податке о:  
• броју запримљених пријава о почињеном насиљу у породици; 
• броју извјештаја достављених надлежном тужилаштву; 
• броју пријављених починилаца насиља према полу, старосној доби и 

сродничком или другом односу са жртвом; 
• броју жртава насиља у породици према полу и старосној доби; 
• врстама почињеног насиља у породици; 
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Графикон 1: ПРИКАЗ ПОСТУПАЊА ПОЛИЦИЈЕ У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 
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2. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
У складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 37/12. и  90/16), центри за социјални рад су установе социјалне 
заштите које оснивају јединице локалне самоуправе. Дјеловање центра за 
социјални рад остварује се реализовањем његових основних функција: 
непосредно остваривање социјалне, дјечје и породичне заштите, 
остваривање функције органа старатељства, праћење и проучавање 
социјалних потреба и проблема, превентивна дјелатност, планирање и 
програмирање социјалне заштите у локалној заједници, и функција 
савјетовалишта за брак и породицу (Крговић, Миловановић, 2003). Насиље 
у породици, а посебно занемаривање и злостављање дјеце, и насиље у 
партнерским односима, представљају важну област дјеловаља центара за 
социјални рад. Законом о социјалној заштити дијете жртва насиља, као и 
пунољетно лице које је жртва насиља, дефинисани су као основне 
категорије корисника система социјалне заштите (члан 17). У складу са 
Законом о заштити од насиља у породици, центри за социјални рад имају 
координишућу улогу у заштити жртава насиља. Обавеза центра за социјални 
рад је да формира стручни тим који чине представници центра, органа и 
служби јединице локалне самоуправе, полиције, невладиних организација и 
стручњака који се баве питањима породице и насиља у породици ради 
утврђивања плана помоћи жртви, а у складу са њеним потребама и избором 
(члан 21). На тај начин, центар за социјални рад обезбјеђује 
интердисциплинаран и мултисекторалан приступ, а активности на третману 
жртве насиља проводе се посредством центара за социјални рад. Центри за 
социјални рад имају широка јавна овлаштења и надлежности у спречавању 
и сузбијању насиља у породици, које се огледају у пружању мјера и услуга 
из социјалне, дјечје и породичне заштите, у остваривању сарадње и у 
координисању активности свих субјеката заштите на нивоу локалне 
заједнице у пружању заштите жртвама насиља у породици и у раду с 
починиоцима насиља. 
 
2.1. Законски оквир дјеловања центра за социјални рад у 
случајевимa насиља над женама и насиља у породици 
 

Заштита од насиља у породици у Републици Српској остварује се примјеном 
Закона о заштити од насиља у породици, али и других закона којима се 
уређује управни, прекршајни и кривични поступак, заштита дјеце и 
малољетника у кривичном поступку и поступак извршења кривичних 
санкција, од којих се као најзначајнији могу издвојити: 
- Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске” 

бр. 37/12. и 90/16); 
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- Породични закон Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске” бр. 54/02, 41/08. и 63/14);  

- Кривични законик („Службени гласник Републике Српске” бр. 64/17);  
- Закон о прекршајима („Службени гласник Републике Српске” бр. 

63/14, 110/16. и 100/16); 
- Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник 

Републике Српске” бр. 12/10, 117/11, 98/13. и 44/16); 
- Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у 

кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске” бр. 
13/10. и 61/13);  

- Правилник о начину спровођења хитних и заштитних мјера које су у 
надлежности Министарства унутрашњих послова („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 73/14); 

- Правилник о начину спровођења заштитне мјере – обавезни 
психосоцијални третман („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
11/14); 

- Правилник о начину спровођења заштитне мјере – обавезно лијечење 
од зависности („Службени гласник Републике Српске” бр. 5/15); 

- Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.71/13. и 93/14); 

- Општи протокол о поступању у случајевима насиља у породици у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/ 
13). 
 
Наведени законски и подзаконски акти уређују област насиља у 

породици у Републици Српској и, заједно са Конвенцијом Савјета Европе о 
спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици, 
представљају правни оквир за  поступањa у случајевима насиља у породици 
у Републици Српској. Конвенција о правима дјетета УН (1989) поставља 
универзалне принципе на основу којих државе имају упуство како са дјецом 
треба поступати и како их штитити.  

Поступања центара за социјални рад разликују се у зависности од тога 
да ли су жртве злостављања у породици дјеца или одрасли. Ако је дијете 
жртва насиља у породици, центар за социјални рад је дужан да усклади своје 
поступање са одредбама Породичног закона, Закона о заштити од насиља у 
породици и Закона о социјалној заштити, и да у заштити права и интереса 
дјетета оствари сарадњу са свим надлежним институцијама. Центар који 
обавља функцију органа старатељства обезбјеђује заштиту права и интереса 
дјеце коју родитељи занемарују и злостављају. Конвенција о правима 
дјетета (члан 19), утврђује обавезу државе да посредством надлежних 
институција предузме све мјере заштите дјетета од свих облика повреда, 
злостављања и занемаривања. Конвенција гарантује сваком дјетету право на 
одрастање у стабилном и сигурном окружењу.  
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2.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 
 

Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над 
женама и насиља у породици прописује обавезе држава потписница у 
спровођењу превенције из ове области (чл. 12, 13, 14. и 15).  

Центар за социјални рад има значајну улогу у спровођењу 
превентивних активности. Законом о социјалној заштити (члан 101. став 2) 
дефинисано је да центар за социјални рад у провођењу социјалне заштите и 
социјалног рада обавља стручне послове, од којих се као значајни издвајају 
развој и унапређење превентивних активности које доприносе спречавању 
и сузбијању социјалних проблема.  

Активности центра на провођењу примарне превенције 
подразумијевају спровођење програма и услуга које су намијењене општој 
популацији, што подразумијева ширење информација у јавности у сврху 
подизања свијести становништва о раширености појаве насиља над женама 
и насиља у породици, њеним манифестацијама и посљедицама. Иако су 
центри за социјални рад у обавези да оснивачу достављају информације о 
стању у области насиља у породици, које садрже податке о раширености 
појаве насиља, његовим манифестацијама и посљедицама, ови подаци нису 
у потпуности доступни широј јавности. Извјештаји  центара служе као 
полазна основа за планирање активности усмјерених ка подизању свијести 
опште популације на локалном нивоу, који се проводе у сарадњи са другим 
субјектима заштите и медијима. Мјере примарне превенције треба да 
обухвате  и усавршавање професионалаца који раде са жртвама или 
починиоцима насиља, чији садржаји обухватају начине спречавања и 
откривања насиља, равноправност жена и мушкараца, потребе и права 
жртава, као и начине спречавања секундарне виктимизације. Активности 
центра у области секундарне превенције насиља над женама и насиља у 
породици треба да обухвате савјетодавне, едукативне и социјалнозаштитне 
активности са групама високог ризика (жене, дјеца, старије особе, особе са 
инвалидитетом, лица под старатељством). Активности центра у провођењу 
терцијарне превенције насиља над женама и насиља у породици односе се 
на специјализоване програме и активности намијењене особама које су већ 
постале жртве насиља, али и особама из њихове околине које су допринијеле 
настанку или могу помоћи у превазилажењу насиља. Терцијарна превенција 
са аспекта дјелатности социјалног рада подразумијева социјалну и 
породичноправну заштиту жртава насиља над женама и насиља у породици. 
Терцијарна превенција подразумијева и терапијски рад са починиоцима 
насиља.  
 

2.3. Препознавање и откривање насиља  
 

Центри за социјални рад, као и остали субјекти заштите, у обавези су 
да без одгађања и на одговарајући начин хитно ријеше предмет насиља у 
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породици. Позитивним законским прописима, центрима за социјални рад су 
дата широка овлаштења, надлежности и компетенције у заштити жртава 
насиља у породици. 

У складу са Законом о заштити од насиља у породици, приоритет у 
поступању имају сљедеће жртве: дјеца, старија лица, лица са инвалидитетом 
и лица која су под старатељством.  

Поред уочавања видљивих трагова насиља, стручни радници су 
дужни да препознају и друге знакове насиља који упућују на сумњу да је 
оно присутно, као што су: узнемиреност, минимизирање насиља, 
испољавање различитих видова страха, показивање стида и кривице, 
преузимање одговорности за насиље, указивање на економску зависност и 
сл. Како би се лакше уочили наведени знакови, потребно је познавати и 
факторе који утичу на појаву насиља, али и индикаторе који упућују на 
постојање насиља. Најчешћи фактори појаве насиља су: интергенерацијски 
феномен насилничког понашања, демографске разлике међу 
супружницима/партнерима, употреба алкохола и/или опојних дрога, 
сиромаштво, социјална изолација и социјални стрес. 

Познавање индикатора који упућују на присуство насиља над женама, 
као и његове појавне облике, стручним радницима центра за социјални рад 
омогућава и олакшава препознавање и откривање насиља. Индикатори 
насиља (у зависности од облика насиља) над женама приказани су у табели1. 
 

Табела 1: ИНДИКАТОРИ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА: 
 

Економско насиље 

- Ограничен приступ новцу у домаћинству, уз 
ускраћивање новца за личне потребе 

- Одузимање личног новца 
- Дискрециона потрошња новца члана 
домаћинства усљед које домаћинство остаје без 
довољно средстава за живот у току мјесеца 

- Забрана да се жена запосли 

Психичко насиље у форми 
контроле и ограничавања 
слободе 

- Спречавање виђања са пријатељима 
- Ограничавање контаката са биолошком 
породицом 

- Инсистирање да се зна кретање жене у сваком 
тренутку 

- Љутња уколико жена разговара са неким другим 
мушкарцем 

- Сумња и оптужбе за невјерство 
- Ограничавање посјета љекару и здравственим 
установама 

Психичко насиље у форми 
емоционалног 
злостављања 

- Вербално понижавање (омаловажавање, 
псовање, вријеђање), насамо или пред другим 
лицима 

- Игнорисање, ускраћивање пажње 
- Застрашивање погледом, викањем, разбијањем 
ствари и сл. 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

38 

- Пријетња да ће наудити жени или њој блиској 
особи 

Физичко злостављање 

- Шамарање, гађање предметом, гурање, чупање 
косе, ударац песницом, предметом 

- Шутирање 
- Пребијање 
- Угриз, стискање за врат, дављење 
- Наношење опекотина (цигаретом, ринглом, 
пеглом или на други начин 

- Напад оружјем или оруђем (ножем, пиштољем, 
сјекиром и сл.) 

Сексуално злостављање 

- Принуда на сексуални однос против воље 
- Пристанак на сексуални однос због страха 
- Приморавање жена током сексуалног односа на 
радње због којих су се осјећале понижено 

- Додиривање или друга дјела која имају 
сексуално значење против воље 

 
Индикатори који упућују на одређене облике насиља над дјецом 

детаљно су приказани у дијелу Поступања васпитно-образовних установа. 
Породични закон Републике Српске у члану 106. став 3. прецизира радње 
грубог занемаривања родитељских дужности и права. Истим чланом, став 2. 
Породичног закона утврђена су понашања родитеља који злоупотребљавају 
родитељска права и дужности. 

 У примјеру који слиједи, дат је приказ могуће ситуације у којој 
стручни радник треба да препозна факторе који могу довести до насиља и 
индикаторе који на њега указују. 

  
Примјер: Током разговора који се обављао са Н.Н. у просторијама 

центра за социјални рад у поступку остваривања права на додатак за 
помоћ и његу другог лица, стручни радник центра уочио је знакове у 
понашању Н.Н. који су упућивали на чињеницу да је жртва насиља. Након 
питања ко у домаћинству води бригу о свекрви, у чије име је Н.Н. поднијела 
захтјев, Н.Н. је погнула главу и стидљиво са страхом одговорила: „Нисам 
сигурна... муж, ипак он највише брине. Он доноси кући паре. Брине о свима 
нама.“ На питање социјалног радника ко помаже свекрви да једе, да се 
окупа и пресвуче, Н.Н. је одговорила: „Ја... треба да зарадим хљеб који 
једем“. Н.Н. је била жена у тридесетим годинама, запуштеног изгледа, са 
прљавим рукама на којима су се дискретно примјећивале маснице око 
зглобова. На питање да ли је задобила модрице на рукама током 
пресвлачења непокретне свекрве, Н.Н. је одговорила да то нису модрице, и 
спустила рукаве кошуље. Даљи разговор стручног радника са Н.Н. усмјерен 
је на покушај охрабривања Н.Н. да говори о свом положају у породици, како 
би се добило више информација које би потврдиле или оповргле сумњу на 
постојање насиља. 
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Након што се препознају знакови насиља над женом или чланом 
породице, потребно је обавити разговор са жртвом насиља и охрабрити је да 
насиље пријави надлежним органима. Обавеза свих стручних радника 
центра који су примијетили елементе насиља над женама или насиља у 
породици, па чак и онда када постоји само сумња, јесте да насиље пријаве 
надлежном органу (Министарство унутрашњих послова, надлежна 
полицијска управа или полицијска станица), те да о свим сазнањима до којих 
сe дошлo сачине службене забиљешке и по потреби их доставе надлежним 
службама које ће у даљим поступањима бити укључене у рад са жртвом. Ово 
се посебно односи на достављање службене забиљешке полицији и 
надлежној служби центра, односно стручним радницима центра који раде 
на пословима насиља у породици.  

До сазнања о насиљу стручни радници центра за социјални рад могу 
доћи приликом вршења редовних активности у оквиру послова које 
обављају у центру,  путем пријаве насиља од стране жртве, или других 
установа или организација. Такође, стручни радници центра за социјални 
рад могу доћи до сазнања о насиљу над женама и насиља у породици из 
непосредног окружења жртве или других који о насиљу имају сазнања. 

Стручни радници центра за социјални рад у фази препознавања и 
откривања насиља у обавези су да започну процјену ризика, при чему су 
дужни да се придржавају принципа дужне пажње. Принцип дужне пажње, у 
складу са Конвенцијом Савјета Европе (члан 5), подразумијева да ће се 
предузети потребне законодавне и друге мјере како би државе дјеловале уз 
дужну пажњу у спречавању, истраживању, кажњавању и осигуравању 
накнаде штете за сва дјела насиља обухваћена Конвенцијом. Поштовање 
принципа дужне пажње значи да су субјекти заштите дужни у сваком 
тренутку посветити пажњу потенцијалној жртви и адекватно и 
правовремено реаговати у складу са својим обавезама и овлаштењима. 
Досљедно провођење принципа дужне пажње у центрима за социјални рад 
обезбјеђује се спровођењем надзора рада центра од стране надлежног 
министарства, рјешавањем жалби корисника које рјешава надлежни 
министар и кроз кажњавање за непријављивање насиља. Закон о заштити од 
насиља у породици прописује новчане казне за стручне раднике центра који 
не пријаве насиље у складу са Законом (члан 42. став 6).  

Поступања центара за социјални рад у складу са Општим протоколом, 
када су одрасла лица жртве насиља, у овој фази подразумијевају сљедеће 
радње: 
• Уколико је пријављено насиље у породици над пунољетним лицем, 

надлежна служба центра или стручни радник који ради на пословима 
насиља у породици дужан је да поступи у складу са Законом о 
социјалној заштити и Законом о заштити од насиља у породици. 

• Уколико постоји потреба, треба обезбиједити хитно укључивање 
других субјеката заштите жртава насиља (медицинске установе и 
други субјекти заштите и подршке). 
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• Одмах након пријаве, сазнања или дојаве о насиљу у породици, центар 
је у обавези да обавијести  полицију и достави све податке којима 
располаже. 

• О свим добијеним подацима и информацијама приликом сазнања, 
пријаве или дојаве стручни радник је у обавези да сачини службену 
забиљешку. 

	
Као што је наведено, обавезе центра за социјални рад, који обавља функцију 

органа старатељства, разликују се у зависности од тога да ли су жртве 
дјеца или одрасла лица. Општи протокол предвиђа сљедећа 
поступања центара за социјални рад када су дјеца жртве насиља у 
породици: 

• Приликом пријаве или дојаве о насиљу у породици над дјететом, 
центар за социјални рад дужан је да усклади своје поступање са 
одредбама Породичног закона, Закона о социјалној заштити и Закона 
о заштити од насиља у породици. 

• Центар је дужан да оствари сарадњу са релевантним институцијама и 
свим појединцима у заштити права и интереса дјетета, као и у 
обезбјеђивању његовог адекватног психофизичког развоја. 

• Уколико стручни радник оцијени да постоје основи сумње да је дијете 
жртва насиља, одмах по сазнању или пријему пријаве обавјештава 
полицију. 

• Стручни радници центра су у обавези да одмах по дојави или сазнању 
хитно изаћу на терен, обаве разговор са родитељима или старатељима 
ради стицања увида у породичне и друге прилике дјетета, сазнавања 
да ли је дијете било изложено неком од облика насиља. 

• Уколико се на основу процјене стручног радника или стручног тима 
установи да се насиље догодило, потребно је хитно предузети 
адекватне мјере социјалне и породичноправне заштите и подршке. 
 
Обавеза центра за социјални рад је да препозна дјецу која су у 

властитим породицама у ризику од занемаривања и злостављања. Стручни 
радници центра за социјални рад у обавези су да након откривања дјетета 
које је жртва насиља изврше почетну или иницијалну процјену сигурности 
и развојне угрожености дјетета. Уколико стручни радници утврде да постоји 
угроженост дјетета у породици, неопходно је да идентификују ризике, 
односно да утврде да ли постоји стварна опасност за живот, здравље и развој 
дјетета. Сљедећи корак у поступању стручних радника центра је доношење 
одлуке о услугама и мјерама заштите које ће се пружити дјетету и породици. 
Важно је истаћи да је прва обавеза стручних радника да процијене да ли је 
дијете сигурно у породици. Ако резултати почетне процјене покажу да је 
живот, здравље или развој дјетета угрожен у породици, да постоји стварна 
опасност за дијете, стручни радници центра за социјални рад су у обавези да 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

41 

донесу одлуку да ли је у интересу дјетета његово издвајање из породице. 
Након донесене одлуке о издвајању, центар је у обавези да реализује једну 
од хитних мјера збрињавања дјетета, којим се обезбјеђује његова сигурност 
(могући смјештај у сродничку породицу, хранитељске породице 
оспособљене за специјализовано хранитељство, сигурну кућу, прихватну 
станицу, здравствену установу или установу социјалне заштите за смјештај) 
и да предузме све друге мјере у складу са Законом о социјалној заштити и 
Породичним законом. 

Уколико није угрожена сигурност дјетета, односно не постоји потреба 
за његовим издвајањем из породице, мјере социјалне заштите и мјере 
породичноправне заштите, као што су упозорење родитеља и стални надзор 
над вршењем родитељског права, проводе се у породици дјетета. 

На основу процјене тима стручних радника центра за социјални рад, 
потребно је што хитније предузети одговарајуће мјере породичне и 
социјалне заштите и пружити услуге социјалног рада. Стручни радници су 
у обавези да упознају родитеље, односно лице које је извршило насиље над 
дјететом са надлежностима центра за социјални рад у оквиру заштите права 
и интереса дјетета, као и са мјерама које ће бити предузете.  

Поступак почетне процјене, поред интердисциплинарног приступа 
стручног тима центра за социјални рад, захтијева и мултисекторски 
приступ, односно укључивање свих других релевантних институција које се 
баве заштитом дјеце.  

На основу резултата почетне процјене, стручни радници центра могу 
донијети одлуку да постоји потреба за заштитом дјетета од злостављања и 
занемаривања или одлуку да не постоји потреба за било којим видом 
помоћи. Такође, стручни радници на основу почетне процјене могу донијети 
одлуку да не постоји потреба за заштитом од злостављања и занемаривања 
у породици, али да је потребно предузети друге мјере заштите.  

У складу са одредбама Конвенције Савјета Европе о спречавању и 
сузбијању насиља над женама и насиља у породици, центри за социјални 
рад треба да пруже адекватну подршку, посебно дјеци изложеној насиљу у 
породици и дјеци свједоцима насиља (члан 26), при чему је неопходно 
водити рачуна о најбољим интересима дјетета. Такође, у складу са 
наведеном конвенцијом (члан  31), центри за социјални рад су у обавези да 
при доношењу одлуке о праву на остваривање контаката родитеља који не 
живе са дјететом и дјетета, узму у обзир појаве насиља, како се не би 
угрозила права и сигурност дјетета и жртве. 

Уколико је насиље над женама или насиље у породици откривено или 
пријављено центру за социјални рад, стручни радници су у обавези да: 
• приме пријаву насиља (прихватање поднеска, пријем телефонским 

позивом или личним контактом; 
• пруже помоћ у састављању одговарајућег поднеска; 
• пруже потребне информације жртви или подносиоцу пријаве; 
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7-+$% ' ."0'#'"&)). 

 

Графикон 2: ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НАСИЉА - АКТИВНОСТИ 

 
 
2.4. Пријављивање насиља 
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Графикон 3: ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАСИЉА - АКТИВНОСТИ 

 

 

2.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 
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посљедицама насиља. Циљ документовања насиља је да се сачине 
извјештаји који садрже квалитетне, тачне и поуздане информације и податке 
о догађају, његовој историји и посљедицама које је проузроковао догађај. 
Прикупљање података и процјена је осјетљив задатак специфичан за све 
професионалце који су представници раличитих субјеката заштите 
(Игњатовић и сар., 2016).   

Општи протокол предвиђа сљедећа поступања центара за социјални 
рад у фази утврђивања и документовања насиља и ресурса жртве и 
окружења, када су жртве насиља дјеца: 
• центар за социјални рад је дужан да, на тражење суда, јавног тужиоца 

или полиције, достави сву документацију која је значајна за 
утврђивање и доказивање насиља (нпр. извјештај социјалног радника, 
извјештај тима о спровођењу надзора, налаз и мишљење психолога, 
других стручњака, као и извјештај о предузетим мјерама). 

 
Поступање центара за социјални рад, када су одрасла лица жртве насиља у 

породици, у овој фази је регулисано Општим протоколом: 
• центар за социјални рад је, на тражење суда, јавног тужиоца или 

полиције, дужан да достави сву расположиву документацију која је од 
значаја за утврђивање и доказивање насиља. 
 
И када су у питању жене жртве насиља, односно одрасла лица у 

породици, процјену ризика и утврђивање степена опасности неопходно је 
заснивати на основном принципу заштите жртве – сигурности. За процјену 
сигурности потребно је успоставити стандардни процес процјене ризика. 
Неопходно је да представници свих надлежних служби имају у виду 
потенцијални сигурносни ризик од понављања или ескалирања насиља у 
ситуацијама када се оно пријави и/или открије, када жртва напусти 
насилника и када покрене судске поступке или они буду покренути по 
службеној дужности (Игњатовић и сар., 2016). Посебно важну улогу у 
процјени ризика којем је изложена жена жртва насиља или одрасло лице 
имају припадници полиције и стручни радници центра за социјални рад, 
који су у највећем броју случајева на лицу мјеста одмах након што је насиље 
пријављено.  

При процјени ризика, стручни радници треба да се руководе 
професионалним знањима и поступају у складу са утврђеним ризицима. 
Стручни радници центра процјењују понашање насилника, стање у коме се 
налази жртва и ставове и околности у окружењу. Приликом процјене ризика 
испитују се сљедећи ризици за сигурност: 
• доживљај страха жртве и њено мишљење о ризицима будућег насиља; 
• актуелни проблеми у партнерским и породичним односима; 
• постојање пријетње оружјем или употреба оружја; 
• повећана учесталост насиља током времена; 
• процјена жртве да јој је сигурност угрожена; 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

45 

• дјеца изложена насиљу; 
• сукоби око старатељства над дјецом; 
• насилник тренутно живи у заједничком домаћинству; 
• у претходном периоду је интервенисала полиција; 
• још неко из околине жртве је упознат са злостављањем; 
• постојање пријетњи жртви насиља и њој блиским особама; 
• жртва покушала самоубиство или помишљала на самоубиство; 
• жртва у ранијем периоду тражила медицинску помоћ; и 
• други показатељи: изолација жртве, узраст и/или старост жртве, 

одређене врсте инвалидитета, хроничне болести и сл. (Игњатовић и 
сар., 2016). 
	
Процјена опасности ситуације у директној је вези са мјерама 

поступања. У раду са жртвама насиља, стручни радници центра за социјални 
рад приликом приједлога мјера заштите руководе се степеном ризика који 
је процијењен. Најчешће се у ситуацијама када је степен угрожености жртве 
низак предузимају стандардне мјере поступања. Средњи ниво угрожености 
жртве захтијева предузимање појачаних мјера заштите уз предузете 
стандардне мјере, док се код високог степена угрожености жртве 
предузимају хитне мјере заштите (табела 2). 

 
Табела 2. НИВОИ УГРОЖЕНОСТИ ЖРТВЕ, МЈЕРЕ И СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА ПОСТУПАЊА 
 

Степен процјене ризика Мјере које се предузимају 
Степен приоритета поступања 
центра за социјални рад 

Низак степен  ризика  Стандардне мјере заштите 
Редовно – поступак почиње 
најкасније пет дана од пријема  

Средњи степен ризика  
Појачане мјере заштите уз 
стандардне мјере 

 
Хитно – у року од 72 сата 

Висок степен ризика 
 
Хитне мјере заштите 

  
Неодложно – одмах (24 сата) 

	

На основу члана 15. Закона о заштити од насиља у породици, центар 
за социјални рад може привремено збринути жртву насиља у сигурну кућу 
ради обезбјеђења заштите и остваривања права и интереса жртве насиља у 
породици. Збрињавање жртве у сигурну кућу врши центар за социјални рад, 
односно служба социјалне заштите уз асистенцију полиције и претходни 
пристанак жртве насиља. У истом члану се наводи да жртва насиља у 
породици, због претрпљеног насиља, страха и узнемирености, ради 
обезбјеђивања физичке заштите и остваривања својих права и интереса, као 
и спречавања понављања насиља, има право да поднесе надлежном центру 
за социјални рад, односно служби социјалне заштите захтјев за коришћење 
посебне мјере подршке – привремено збрињавање у сигурну кућу (члан 15. 
став 2) (Шћеповић, Ракановић Радоњић, 2018). 
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У наставку текста наведен је примјер смјештаја жртве насиља у 

сигурну кућу.  
Примјер: По позиву полиције, након пријаве случаја насиља у 

породици, стручни радници центра укључили су се у интервенцију заштите 
жртве насиља у породици. На терену је извршена процјена ризика, те је, 
након што је утврђено да је насиље прекинула полиција и осигурала 
тренутну безбједност жртве, потребно осигурати безбједност жртве у 
наредном временском периоду због високог степена ризика. Процијењено је 
да је најадекватнији облик заштите смјештај жртве насиља у породици у 
сигурну кућу, јер су све околности упућивале на висок безбједносни ризик по 
жртву. Супруга К.К. је пријавила насиље полицији, која је изашла на лице 
мјеста, након чега је позвала дежурне стручне раднике центра за социјални 
рад. На терену је утврђено да је К.К. задобила физичке повреде од стране 
супруга, да је у претходна два дана два пута интервенисала полиција, те 
да К.К. јасно испољава страх за своју безбједност и за безбједност дјеце, 
коју је К.К. дан раније одвела код својих родитеља, управо због страха за 
њихову безбједност. Због одбијања родитеља К.К. да је збрину у својој кући, 
процијењено је да је потребно да се након указане медицинске помоћи К.К. 
заједно са дјецом смјести у сигурну кућу. Дан након интервенције стручних 
радника центра, родитељи К.К. су информисали центар да је супруг К.К. 
након интервенције полиције долазио њиховој кући, пријетио им и тражио 
супругу и дјецу. 

 
Поред сигурне куће, жртва насиља се може збринути и у хранитељску 

породицу, установу социјалне заштите за смјештај, прихватну станицу, 
здравствену установу или неки други вид алтернативног смјештаја 
(збрињавање код сродника или пријатеља). За реализацију хитних 
интервенција од стране центра за социјални рад, основни предуслов је 
доступност стручних радника 24 сата дневно. Закон о социјалној заштити 
прописује обавезу организовања приправности стручних радника центра, 
као посебан облик рада ван радног времена, чиме би се обезбиједило да 
стручни радник центра буде стално доступан како би извршио хитну 
интервенцију (члан 106). Мултисекторска сарадња у случајевима хитних 
мјера заштите жртава насиља мора бити на високом нивоу, како би се жртви 
насиља пружила адекватна и правовремена заштита.	
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Графикон 4: УТВРЂИВАЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ НАСИЉА И РЕСУРСА ЖРТВЕ И ОКРУЖЕЊА, ПРОЦЈЕНА 
РИЗИКА – АКТИВНОСТИ  

!
 

2.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 
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Графикон 5.  ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И УСЛУГА ПОДРШКЕ – АКТИВНОСТИ 
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2.7. Праћење примјене  мјера и услуга  
 

У поступку праћења, обавеза центра за социјални рад је да утврди да 
ли је провођење мјере усклаћено са индивидуалним планом, може ли се рећи 
да задаци који су планирани индивидуалним планом воде према реализацији 
дефинисаних циљева и да ли постоји могућност унапређења провођења 
одређене мјере. 

Општи протокол у оквиру поступања центара за социјални рад, када 
су дјеца жртве насиља у породици, као активност прописује праћење 
спровођења изречених мјера. 

У складу са позитивним законским прописима који регулишу област 
насиља, центри за социјални рад имају значајну улогу у провођењу 
заштитних мјера које су утврђене у Закону о заштити од насиља у породици. 
Правилник о начину спровођења заштитне мјере – обавезни психосоцијални 
третман (члан 4) утврђује да здравствени радници и здравствени сарадници 
психосоцијални третман обављају у центру за заштиту менталног здравља 
надлежног дома здравља у сарадњи са центром за социјални рад. У складу 
са чланом 6. наведеног правилника, центар за социјални рад учествује 
заједно са здравственом установом у изради плана активности, а на основу 
члана 8. здравствене установе су у обавези да поступају у блиској сарадњи 
са надлежним органима старатељства и да их извјештавају о резултатима 
спровођења третмана, као и у случајевима нередовног доласка и 
неуспјешног спровођења третмана (члан 9). У складу са Правилником о 
начину спровођења заштитне мјере – обавезно лијечење од зависности, 
уколико се починилац насиља није јавио на обавезно лијечење, уколико не 
долази редовно или уколико се оцијени да мјера обавезног лијечења неће 
довести до промјене у понашању починиоца, здравствена установа о томе 
обавјештава надлежни центар за социјални  рад (Шћеповић, Ракановић 
Радоњић, 2018). Такође, и приликом израде плана спровођења хитних и 
заштитних мјера које су у надлежности Министарства унутрашњих послова, 
консултује се надлежни центар  за социјални рад. 

 У процесу праћења примјене мјера и услуга, мултисекторска 
сарадња на нивоу локалне заједнице је од пресудног значаја.  

Као и други субјекти заштите, центри за социјални рад су у обавези да 
прате примјену мјера и услуга чији су они непосредни пружаоци и да о томе 
воде евиденцију.  

У циљу праћења провођења предузетих мјера социјалне и 
породичноправне заштите, центар за социјални рад периодично врши 
ревизије индивидуалних планова. 
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Графикон 6.  ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ МЈЕРА И УСЛУГА – АКТИВНОСТИ 

 
 
2.8. Процјена ефеката заштите и ревизија поступка 
!
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на рјешавање потешкоћа, посједовање специјализованих знања, 
посвећеност у раду, провјеравање да ли се насиље понавља и откривање који 
фактори условљавају рецидив, утицај жртава и/или њихових заступника на 
све процесе и могућност промјене поступака и процедура у складу са тим 
искуствима (Игњатовић и сар., 2016). 

Узимајући у обзир чињеницу да стручни тимови на нивоу локалних 
заједница у великом броју нису формирани, један од примарних задатака 
центара за социјални рад у наредном периоду треба да буде њихово 
формирање, у складу са Законом о заштити од насиља у породици. 

 Адекватну процјену ефеката заштите, као и процјену потребе за 
ревизијом поступка могуће је направити само уз постојање довољног броја 
прикупљених података и њиховог ваљаног евидентирања који су предуслов 
за праћење поступања. 

 
Примјер: У центру за социјални рад је, на основу службене забиљешке 

стручних радника запослених на пословима смјештаја и збрињавања 
старих лица, која је сачињена након теренске посјете породици М.М., 
отворен предмет насиља у породици. У службеној забиљешци 
констатовано је да су током теренске посјете, а на основу понашања 
чланова породице, уочени знаци насиља у породици, над женом и двоје 
малољетне дјеце. Службена забиљешка садржала је све релевантне 
информације које су прикупљене током теренске посјете. Наведена 
службена забиљешка достављена је и надлежној полицијској станици. У 
каснијем периоду констатовано је да је служба која у центру за социјални 
рад обавља послове везане за случајеве насиља, позвала женску особу за коју 
је постојала сумња да је жртва насиља, са којом је успостављен контакт 
и обављен низ савјетодавних разговора. Констатовано је да је ријеч о 
поремећеним породичним односима и насиљу у породици које никада није 
пријављено надлежним институцијама. Утврђено је да је ријеч о 
психичком/емоционалном злостављању жртве. У даљем раду са жртвом 
откривено је да у породици, поред насиља у породици, постоји и проблем 
прекомјерног конзумирања алкохола. Током процеса оснаживања жртве 
дошло се до сазнања да је у периоду рада са жртвом дошло и до физичког 
насиља које је жртва пријавила полицији, након чега је центар укључио и 
насилника у третман. У рад са жртвом и насилником од стране центра за 
социјални рад укључен је центар за ментално здравље ради лијечења 
зависности. Након иницијалног здравственог третмана, брачни пар је 
наставио користити услуге савјетовања у центру за социјални рад. У 
наредном периоду није било пријављено поновљено насиље. 
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Графикон 7: ПРОЦЈЕНА ЕФЕКАТА ЗАШТИТЕ И РЕВИЗИЈА ПОСТУПКА – АКТИВНОСТИ 

!

 

2.9. Евидентирање и прикупљање података  
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Министарства породице, омладине и спорта. При вођењу евиденција и 
састављању и достављању извјештаја од стране субјеката заштите 
примјењују се јединствени обрасци за вођење евиденција прописани 
Правилником о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици. 
Подаци који се прикупљају ради евидентирања насиља треба да садрже 
четири групе стандардних података: подаци о актерима, подаци о догађају, 
подаци о интервенцијама службе и подаци о крајњем исходу случаја. 

Евиденције и извјештаји који се односе на формалне радње субјекта 
заштите садрже податке о броју покренутих поступака, завршених 
поступака, мјера које су изречене и спроведене од стране субјеката заштите 
у складу са законом.  

Обавеза центара за социјални рад такође је да воде евиденцију о 
насиљу у породици, што је дефинисано Правилником о садржају евиденције 
и извјештаја о насиљу у породици. У члану 8. наведеног правилника 
утврђено је да центри за социјални рад треба да воде евиденцију о: 
• примљеним обавјештењима о насиљу у породици; 
• пријавама које је центар упутио полицији, о броју и врсти 

интервенција стручних радника центра које су проводили у сарадњи 
са полицијом; 

• броју евидентираних случајева насиља разврстаних према полу, 
старости и социјално-економским подацима жртве, односу са 
починиоцем, врсти и дужини трајања насиља у породици; 

• случајевима насиља у породици разврстаних према полу, старости и 
социјално-економским подацима починиоца; 

• судским рјешењима о изреченим мјерама; и 
• збрињавању жртава у сигурну кућу.  

 

Осим вођења евиденције, центри за социјални рад имају обавезу да у 
одређеним временским интервалима извјештавају јавност о евидентираним 
облицима насиља, што представља и активности које се спроводе у 
примарној превенцији. 

Правилник о садржају евиденције и извештаја о насиљу у породици 
прописује елементе које центри треба да евидентирају. Поред ових 
евиденција, пожељно је да центри воде и интерне евиденције о услугама 
социјалног рада и ефектима предузетих мјера и активности. Овакве 
евиденције могу се користити у сврху адекватнијег планирања заштите 
жртава насиља. 

Како је већ наведено, евидентирање података о случајевима насиља је 
укључено у све фазе рада центра за социјални рад од идентификовања, 
односно пријаве, препознавања или откривања насиља, па до праћења 
ефеката мјера заштите и услуга пружених жртвама насиља. Од суштинске је 
важности да информације које се евидентирају, посебно оне у 
документацији, одражавају искуство жене која је жртва насиља, укључујући 
и дјецу и друге чланове породице који су свједочили насиљу. Ове 
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3. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ: ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ 
 
(А)  ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК  

Субјект заштите у прекршајном поступку је суд. Законом о судовима 
Републике Српске прописано је да судови  штите  права  и  слободе  
загарантоване  Уставом Босне  и  Херцеговине,  Уставом  Републике  Српске  
и  законом,  те  обезбјеђују  уставност  и  законитост  и  осигуравају 
јединствену  примјену  закона,  равноправност  и  једнакост свих пред 
законом. 

 
3.1. Законски оквир дјеловања суда у случајевимa насиља 
над женама и насиља у породици 

Законски оквир дјеловања суда у случајевимa насиља над женама и 
насиља у породици чине: 
• Закон о заштити од насиља у породици,5 
• Закон о прекршајима Републике Српске.6 

 
3.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 

 

Едукација и сензибилизација професионалаца који поступају у 
предметима насиља у породици јесте важан сегмент у оквиру превенције 
насиља. Осим освјешћивања стручњака везано за ову појаву, едукација 
такође има за циљ и промјену погледа и понашања професионалаца у 
погледу потреба жртве, њихово боље разумијевање и потребну помоћ, те 
спречавање секундарне виктимизације.  

Законом о заштити од насиља у породици прописано је да се о 
стицању посебних знања и континуираном стручном оспособљавању и 
усавршавању судија и тужилаца из области насиља у породици брине  
Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске. 

Присуствовање судија континуираним едукацијама на тему родно 
заснованог насиља од велике је важности за унапређивање ефикасног рада 
судија на предметима насиља у породици и развијање једнообразне судске 
праксе у раду органа правосуђа на рјешавању случајева насиља у породици. 

Законом је такође прописано да ради праћења и процјене спровођења 
политика и мјера за спречавање и сузбијање насиља у породици, те 
унапређења координисаног и ефикасног дјеловања у области насиља у 
породици, Влада оснива Савјет за сузбијање насиља у породици и 
породичној заједници. Савјет може, између осталих, по потреби, у свој рад 
укључивати представнике институција, академске и истраживачке 

																																																													
5 Закон о заштити од насиља у породици, „Сл. гласник РС“ бр. 102/12, 108/13. и 82 /15. 
6 Закон о прекршајима Републике Српске, „Сл. гласник РС“ бр. 63/14, 110/16. и 100/17. 
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заједнице, што би се могло односити и на представнике правосуђа који са 
практичног аспекта могу дати свој стручни допринос унапређењу политика 
у области насиља у породици. 

 
3.3. Препознавање и откривање насиља 

 

Законом о заштити од насиља у породици (у наставку текста: Закон), 
између осталог, уређује се заштита од насиља у породици или породичној 
заједници лица која се у смислу овог закона сматрају чланом породице или 
породичне заједнице, субјекти заштите и поступак заштите жртава насиља 
у породици, те прекршајне санкције које се изричу учиниоцима насиља у 
породици. Основни циљ закона је заштита жртава насиља у породици 
спречавањем и сузбијањем насиља у породици, којим се крше уставом и 
законима загарантована основна људска права и слободе.  

Насиље у породици, у смислу овог закона, представља свака радња 
насиља члана породице или породичне заједнице којом се угрожава 
спокојство, психички, тјелесни, сексуални или економски интегритет другог 
члана породице или породичне заједнице. Свака радња насиља, у смислу 
члана 6. става 1. овог закона, која не садржи обиљежја кривичног дјела, 
представља прекршај, а нарочито сљедеће радње: 
• пријетња наношењем тјелесне повреде члану породице или њему 

блиском лицу; 
• пријетња одузимањем дјеце или избацивањем из стана члана 

породице; 
• исцрпљивање радом, изгладњивањем, ускраћивањем сна или 

неопходног одмора члану породице; 
• васпитање дјеце на понижавајући начин; 
• ускраћивање средстава за егзистенцију члану породице; 
• ускраћивање права на економску независност забраном рада или 

држањем члана породице у односу зависности или подређености 
пријетњом или недавањем средстава за живот или другим облицима 
економске доминације; 

• вербални напад, псовање, називање погрдним именом или вријеђање 
члана породице на други начин; 

• ограничавање слободе комуницирања члана породице са члановима 
породице или другим лицима; 

• оштећење, уништење или прометовање заједничке имовине или 
имовине у посједу, као и оштећење или уништење имовине у 
власништву или у посједу другог члана породице, односно покушај 
да се то учини; 

• ухођење члана породице; и 
• проузроковање страха, понижења, осјећаја мање вриједности, као и 

друге радње које не садрже обиљежја кривичног дјела насиља у 
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породици или породичној заједници. Сматра се да је прекршај 
учињен  ако је радња прекршаја извршена једном или више пута, а 
одређена је трајним глаголом. 
 
Чланом породице или породичне заједнице, у смислу закона, сматрају 

се: 
• супружници или бивши супружници и њихова дјеца и дјеца сваког 

од њих; 
• ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери, њихова дјеца 

или дјеца сваког од њих; 
• сродници по тазбини закључно до другог степена без обзира на 

чињеницу да ли је брачна заједница престала; 
• родитељи садашњих и бивших брачних и ванбрачних партнера; 
• сродници из потпуног усвојења у правој линији без ограничења, а у 

побочној линији закључно са четвртим степеном, као и сродници из 
непотпуног усвојења; 

• лица која везује однос старатељства; 
• лица која живе или су живјела у истом породичном домаћинству, без 

обзира на сродство; 
• лица која имају заједничко дијете или је дијете зачето, иако никада 

нису живјела у истом породичном домаћинству. 
 

Заштиту, помоћ и подршку жртвама насиља у породици дужни су 
пружити као субјекти заштите: полиција, тужилаштво, центри за социјални 
рад, односно службе социјалне заштите, здравствене и образовне установе 
и надлежни суд. Субјекти заштите дужни су да поступају у складу са 
одредбама закона и пруже заштиту, подршку и помоћ жртвама насиља у 
породици и спријече понављање насиља без обзира на то да ли је против 
починиоца покренут кривични или прекршајни поступак.  

 
3.4. Пријављивање насиља 

 

Чланови породице, субјекти заштите, као и запослени у образовним, 
социјалним и здравственим установама, као и сваки други грађанин, дужни 
су одмах након сазнања да је почињено насиље у породици или да постоје 
основи сумње да је почињено насиље у породици пријавити то полицији. 
Након пријема пријаве да је извршено насиље у породици полиција одмах 
обавјештава и надлежног тужиоца и, уз извјештај, доставља прикупљене 
доказе и обавјештења о томе. Уколико надлежни тужилац нађе да радња 
насиља у породици нема обиљежја кривичног дјела, предмет ће вратити 
подносиоцу извјештаја на даље поступање у складу са законом којим се 
утврђују правила кривичног поступка. 

Захтјев за покретање прекршајног поступка за радње насиља у 
породици прописане овим законом може да поднесе: полиција, други 
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овлашћени органи у складу са законом којим се прописују прекршаји и 
оштећени. Субјекти заштите дужни су без одгађања обезбиједити хитно 
рјешавање предмета насиља у породици, водећи рачуна о томе да су интерес 
и добробит жртве приоритет у тим поступцима, а нарочито ако је жртва 
дијете, старије лице, лице са инвалидитетом и лице под старатељством. У 
случајевима насиља у породици, субјекти заштите дужни су да међусобно 
сарађују и размјењују потребне податке и информације.  

Жртва насиља у породици има право на психосоцијалну помоћ и 
социјалну и медицинску заштиту у складу са законима из области 
здравствене и социјалне заштите. Посебну помоћ и заштиту у складу са 
овим законом ужива жртва која је: дијете, старије лице, лице са 
инвалидитетом и  лице под старатељством. Дијете је жртва и уколико је било 
присутно приликом вршења насиља према другом члану породице, иако 
радње насиља нису предузете према њему. 

Жртве насиља у породици имају право на приступ свим субјектима 
заштите и ослобођене су свих трошкова поступка. Право на бесплатну 
правну помоћ жртве имају у поступцима остваривања својих права и 
заштите, у складу са прописима који регулишу област бесплатне правне 
помоћи. 

О жртви или починиоцу насиља у породици не смије се јавно објавити 
информација на основу које се може препознати жртва или члан породице 
жртве, осим ако је пунољетна жртва с тим изричито сагласна. 

 
Хитне мјере заштите 
Ради отклањања непосредне опасности по физички и психички 

интегритет, ради спречавања понављања насиља и гарантовања 
безбједности жртве, починиоцу насиља у породици могу се изрећи хитне 
мјере заштите прије покретања поступка или у току поступка. Хитне мјере 
заштите изриче прекршајно одјељење надлежног основног суда. Приједлог 
за изрицање хитне мјере заштите подноси полиција, овлашћени орган или 
оштећено лице, а изричу се најкасније у року од 24 часа од пријема 
приједлога, односно извођења починиоца насиља у породици пред суд.   

 
Хитне мјере заштите су: 

• удаљење починиоца насиља из стана, куће или другог стамбеног 
простора и/или 

• забрана приближавања и контактирања починиоцу насиља са жртвом 
насиља у породици. 
 
Хитне мјере заштите изричу се у трајању које не може бити дуже од 

30 дана. Хитне мјере заштите изриче судија прекршајног одјељења 
надлежног основног суда рјешењем на које се може уложити жалба у року 
од три дана од дана изрицања. Жалба на одлуку суда о изреченој хитној 
мјери заштите не одгађа њено извршење. О жалби одлучује вијеће  
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надлежног основног суда који је донио одлуку у року од 48 часова од 
пријема жалбе. 

Приликом напуштања стана, куће или другог простора за становање, 
починилац насиља у породици има право да узме своје личне ствари 
неопходне за свакодневни живот и обавезу да преда кључеве од стана, куће 
или другог простора за становање. 

Суд који је изрекао мјеру доставља рјешење о њеном изрицању 
надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова на 
спровођење и испитује њено спровођење и оправданост трајања у периоду 
за који је изречена. Начин спровођења хитних мјера заштите уређује се 
правилником о начину спровођења хитних и заштитних мјера које су у 
надлежности Министарства унутрашњих послова. 

 
3.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 

 

Правилима Закона о прекршајима РС (у наставку текста: ЗПРС) 
омогућава се правично вођење прекршајног поступка, заштита људских 
права, правилно утврђивање чињеница и законито одлучивање о 
прекршајној одговорности, тако да нико невин не буде кажњен, а да се 
починиоцу прекршаја изрекне казна или да се према њему примијени друга 
прекршајна санкција. Странке у прекршајном поступку су: 
• овлашћени подносилац захтјева, 
• окривљени и 
• оштећени који је поднио захтјев за покретање прекршајног поступка.  
• Учесници у прекршајном поступку су: 
• бранилац окривљеног, 
• законски заступник или пуномоћник окривљеног, 
• оштећени и 
• друго лице када је то законом одређено. 

Овлашћени подносиоци захтјева за покретање прекршајног поступка 
су овлашћени органи из члана 11. ЗПРС. Оштећени може покренути 
прекршајни поступак само ако није издат прекршајни налог, односно ако 
није поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка у року од 60 дана 
од дана чињења прекршаја или у року од 60 дана од одустајања од захтјева 
за покретање прекршајног поступка у смислу члана 161. став 1. ЗПРС. 
Уколико тужилац за одређено дјело нађе да има обиљежја прекршаја, 
предмет ће уступити надлежном овлашћеном органу. 

Садржај захтјева за покретање прекршајног поступка прописан је 
одредбом чл. 158. ЗПРС и исти, између осталог, треба да садржи: 
• назив и сједиште подносиоца, односно лично име подносиоца захтјева 

и његову адресу; 
• назив суда којем се подноси захтјев; 
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• лично име окривљеног физичког лица, име оца, његову адресу 
пребивалишта, односно боравишта, јединствени матични број, мјесто 
запослења, за странца број пасоша, односно личне карте, а по 
могућности и број телефона, а за малољетника име и презиме 
старатеља, његову адресу пребивалишта, односно боравишта; 

• чињенични опис радње из које произлази правно обиљежје прекршаја, 
вријеме и мјесто извршења прекршаја и друге околности потребне да 
се прекршај што тачније одреди; 

• процијењену висину накнаде штете и друге трошкове; 
• закон, односно пропис којим је прописан прекршај који треба 

примијенити; 
• приједлог о доказима које треба извести, уз навођење личних имена, 

адреса свједока, списа које треба прочитати и предмета који служе као 
доказ; и 

• потпис и печат подносиоца захтјева. 
 
Када захтјев за покретање прекршајног поступка подноси оштећени, 

захтјев не мора да садржи закон, односно пропис којим је прописан 
прекршај који треба примијенити нити јединствени матични, односно 
идентификациони број окривљеног лица. Оштећени као подносилац 
захтјева за покретање прекршајног поступка дужан је да своје својство 
оштећеног учини вјероватним у самом захтјеву за покретање прекршајног 
поступка. 

Уколико суд не одбаци захтјев за покретање прекршајног поступка 
или захтјев за судско одлучивање, суд ће одредити вријеме и мјесто за 
одржавање претреса и лица која је потребно позвати на претрес. На претрес 
ће се позвати: окривљени и његов бранилац, подносилац захтјева, оштећени 
и њихови законски заступници и пуномоћници. На претресу се изводе 
докази странака према правилима директног и унакрсног испитивања како 
је то прописано одредбама Закона о кривичном поступку које се односе на 
главни претрес, након чега се доноси одговарајућа одлука. Докази који се 
проводе на претресу односе се на доказе који су прибављени до подношења 
захтјева за покретања поступка и могу се односити на прибављање изјава 
које су узете од окривљеног, оштећеног, свједока, вјештака, одговарајућих 
материјалних доказа и сл. Дакле, поднослиац захтјева, на којем је и терет 
доказивања, треба да има прибављене доказе прије почетка претреса. 
Пожељно је да подносилац захтјева, осим изјава свједока, прибави и 
одговарајуће материјалне доказе који би се односили на одређени вид 
насиља, како би се у току поступка могло провести одговарајуће 
вјештачење. Медицинска документација је неопходна како за починиоца 
тако и за жртву како би се касније могло провести вјештачење на различите 
околности, нпр. у односу на починиоца због изрицања заштитне мјере, или 
у односу на жртву ради доказивања чињенице да ли је наступила одређена 
повреда. Ово посебно из разлога што се некада у пракси дешава да жртва не 
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жели да свједочи током поступка па у недостатку доказа подносилац 
захтјева одустаје од захтјева према починиоцу односно суд доноси одлуку 
којом се поступак обуставља, а из разлога што одређени круг сродника 
представља тзв. привилеговане свједоке који увијек треба да буду поучени 
да нису у обавези да свједоче. Разлози одустанка од свједочења могу бити 
различити, као нпр. међусобно помирење, однос зависности жртве од 
починиоца, пријетње, обећање починиоца да ће се поправити и сл.    
 

3.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 

 

Прекршајне санкције  
Прекршајне санкције за заштиту од насиља у породици су: казне, 

мјере упозорења, заштитне мјере и васпитне мјере.  
Прекршајне казне су казна затвора и новчана казна. 
Мјере упозорења су укор и условна осуда.  
Заштитне мјере су: удаљење из стана, куће или неког другог 

стамбеног простора, забрана приближавања жртви насиља у породици или 
породичној заједници, забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у 
породици или породичној заједници, обавезан психосоцијални третман и 
обавезно лијечење од зависности. 

Васпитне мјере су судски укор и васпитне мјере појачаног надзора. 
Прекршајне санкције изриче суд у прекршајном поступку који је 

покренут и спроведен у складу са одредбама закона којим се прописују 
прекршаји. Прекршајни поступак према малољетним починиоцима насиља 
у породици и изрицање васпитних мјера спроводи се у складу са одредбама 
закона којим се прописују прекршаји. Сврха прекршајних санкција јесте да 
се утиче на починиоца и остале да убудуће не чине прекршај насиља у 
породици, да се осигура нужна заштита здравља и безбједност жртве, те 
отклоне околности које погодују или подстицајно дјелују на извршење 
насиља у породици. 

Заштитне мјере као прекршајне санкције могу се изрећи самостално и 
без изрицања прекршајне санкције. Сврха заштитних мјера као прекршајних 
санкција јесте да се утиче на починиоца и остале да убудуће не чине 
прекршај насиља у породици, да се осигура нужна заштита здравља и 
безбједност жртве, те отклоне околности које погодују или подстицајно 
дјелују на извршење насиља у породици. Надлежни суд може починиоцу 
насиља изрећи једну или више заштитних мјера кад постоје услови за 
њихово изрицање прописани овим законом. Надлежни суд може затражити 
од центра за социјални рад да му пружи помоћ у прибављању потребних 
доказа и да достави своје мишљење о сврсисходности тражене заштитне 
мјере. 
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Врсте заштитних мјера 
Заштитна мјера удаљења из стана, куће или неког другог стамбеног 

простора изриче се починиоцу насиља ако је извршио насиље према члану 
породице са којим живи у стану, кући или неком другом стамбеном 
простору, ако надлежни суд оцијени да постоји опасност да би без 
спровођења ове мјере починилац насиља у породици могао поново 
починити насиље. Лице коме је изречена мјера члана дужно је да, без 
одгађања, напусти стан, кућу или неки други стамбени простор у присуству 
полицијског службеника. Мјера се одређује у трајању које не може бити 
краће од 30 дана нити дуже од шест мјесеци. 

Заштитна мјера забране приближавања жртви изриче се починиоцу 
насиља ако постоји опасност да би поново могао извршити насиље или ако 
би присуство починиоца насиља у породици у близини жртве стварало 
жртви висок степен душевне патње која онемогућава нормалне психичке 
активности жртве. У рјешењу којим суд изриче заштитну мјеру забране 
приближавања жртви, суд ће одредити мјеста или подручја и удаљеност од 
најмање 200 метара на којој се починилац насиља у породици не смије 
приближити жртви. Мјера се одређује у трајању које не може бити краће од 
30 дана нити дуже од једне године. 

Заштитна мјера забране узнемиравања или ухођења жртве се изриче 
починиоцу насиља, који је насиље извршио узнемиравањем или ухођењем, 
а постоји опасност да би могао поновити узнемиравање или ухођење жртве. 
Мјера се одређује у трајању које не може бити краће од 30 дана, нити дуже 
од једне године. Министар унутрашњих послова доноси правилник о начину 
спровођења хитних и заштитних мјера, које су у надлежности Министарства 
унутрашњих послова, а које су прописане у чл. 13, 24, 25. и 26. Закона.             

Заштитна мјера обавезног психосоцијалног третмана изриче се 
починиоцу насиља ради отклањања узрока насилничког понашања и 
преваспитања, односно у циљу смањивања и отклањања опасности 
понављања учињеног насиља. Мјера може трајати до престанка разлога због 
којег је одређена, али не може трајати дуже од једне године. Министар 
здравља и социјалне заштите доноси правилник о начину спровођења 
заштитне мјере обавезног психосоцијалног третмана.  

Заштитна мјера обавезног лијечења од зависности изриче се 
починиоцу насиља, који је насиље извршио под утицајем зависности од 
алкохола, опојних дрога и других психотропних супстанци, а постоји 
опасност да због те зависности поново учини насиље. Мјера се одређује у 
трајању које је потребно за лијечење, заснованом на мишљењу 
специјализованих стручњака задужених за лијечење, али не може трајати 
дуже од годину дана. Министар здравља и социјалне заштите доноси 
правилник о начину спровођења заштитне мјере обавезног лијечења од 
зависности. 
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3.7. Праћење примјене мјера и услуга 
 

Починилац насиља у породици дужан је да поступи у складу са 
изреченом заштитном мјером. Заштитне мјере су предмет извршења органа 
надлежних за њихово спровођење у складу са одредбама закона. Рјешење о 
изреченој заштитној мјери надлежни суд је дужан да достави органу или 
установи надлежној за спровођење извршења у року од три дана од дана 
доношења рјешења. Рјешење о изреченој заштитној мјери из чл. 24, 25. и 26. 
овог закона доставља се на извршење полицији. Рјешење о изреченој 
заштитној мјери из чл. 27. и 28. Закона доставља се центру за социјални рад 
и органу односно установи која извршава заштитну мјеру у складу са 
законом којим се уређују лијечење и рехабилитација лица зависних од 
алкохола, опојних дрога и других психотропних супстанци.  

Орган надлежан за спровођење заштитне мјере дужан је да достави 
суду извјештај о извршењу заштитних мјера најкасније у року од шест 
мјесеци од дана изрицања заштитне мјере, а по потреби и раније. Приликом 
изрицања заштитних мјера из овог закона водиће се рачуна о сврси, тежини, 
трајању изречене мјере и њеној ефикасности. Органи надлежни за 
спровођење заштитних мјера дужни су да прате њихово извршење и о томе 
извјештавају суд, предлажу прекид, продужење или замјену другом мјером. 
Субјект заштите, који у дјелокругу свог рада сазна да починилац насиља у 
породици не поступа у складу са изреченом заштитном мјером, дужан је да 
о томе обавијести надлежни суд и центар за социјални рад.  

Према ЗПРС-у, за извршење васпитних мјера појачаног надзора 
надлежан је орган старатељства према мјесту пребивалишта односно 
боравишта малољетника у вријеме када је одлука којом је мјера изречена 
постала извршна. Орган старатељства дужан је да по пријему извршне 
одлуке, којом је васпитна мјера појачаног надзора изречена, одреди 
службено лице органа старатељства или друго стручно лице које ће мјеру 
спроводити и о томе обавјештавати суд. Судија и стручни савјетници суда, 
тамо гдје их има, прате извршење изречене васпитне мјере појачаног 
надзора. Надлежни орган старатељства дужан је да свака три мјесеца 
доставља извјештај суду о извршењу васпитних мјера, а судија може, када 
нађе да је то потребно, тражити извјештај у краћем року, при чему ти 
извјештаји чине саставни дио списа. 

 
3.8. Процјена ефеката заштите и ревизија поступака 

 

Према ЗПРС-у, заштитне мјере изречене уз условну осуду извршавају 
се. Починиоцу прекршаја, уз изречену условну осуду, суд може одредити 
једну или више обавеза, и то да: надокнади почињену штету или врати 
корист коју је прибавио прекршајем. Рок за испуњење ових обавеза одређује 
суд у оквиру одређеног времена провјеравања. Суд ће опозвати условну 
осуду ако кажњени у вријеме провјеравања почини један или више 
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прекршаја исте врсте и тежине, односно тежи прекршај, или ако не испуни 
постављени услов. Ако кажњени у току времена провјеравања почини неки 
други прекршај, суд ће, након што оцијени све околности које се односе на 
почињени прекршај и починиоца, а нарочито тежину прекршаја и побуде из 
којих је почињен, одлучити да ли ће опозвати условну осуду. У случају 
опозивања условне осуде, суд ће примијенити одредбу члана 48. ЗПРС-а, 
изрећи казну и/или заштитну мјеру за раније извршени и за нови прекршај, 
узимајући казну и/или заштитну мјеру из опозване одлуке као већ утврђену. 
Ако не опозове условну осуду, суд може за нови прекршај изрећи казну или 
условну осуду. Суд ће опозвати условну осуду и одредити извршење 
изречене казне, ако кажњени у току времена провјеравања не изврши 
обавезе које су му одређене, а могао их је извршити. Терет доказивања 
немогућности извршења обавезе је на кажњеном. У случају да се утврди 
немогућност извршења обавеза, суд те обавезе може замијенити другим 
обавезама или кажњеног ослободити обавеза. Условна осуда може се 
опозвати најкасније у року од годину дана од дана када је протекло вријеме 
провјеравања. Условна осуда се опозива на образложен захтјев подносиоца 
захтјева или по службеној дужности од суда у прописаном року. 

Одговорност кажњеног је сада „пооштрена“ и кривичним 
законодавством на начин да је одредбом члана 190. став 5. Кривичног 
законика Републике Српске прописано да ће се онај ко прекрши заштитне 
мјере или хитне мјере заштите од насиља у породици, које му је суд одредио 
на основу закона, казнити новчаном казном и казном затвора од три мјесеца 
до три године. Дакле, ова одредба дозвољава могућност тужилаштву да 
покрене кривични поступак због предметног кривичног дјела усљед  
кршења заштитне мјере или хитне мјере заштите од насиља у породици, које 
му је суд одредио на основу Закона о заштити од насиља у породици. 

Када се послије доношења рјешења којим је изречена васпитна мјера 
појаве околности којих није било у вријеме доношења одлуке или се за њих 
није знало, а оне би биле од утицаја на доношење одлуке, или ако се одлука 
не може извршити усљед одбијања малољетника или његових родитеља, 
усвојиоца, односно стараоца да поступе по изреченој васпитној мјери или 
по налогу онога ко мјеру извршава или наступе друге околности предвиђене 
законом, а оне би биле од утицаја за доношење одлуке, извршење изречене 
мјере може се обуставити или се изречена мјера може замијенити другом 
одговарајућом васпитном мјером. Када су престали разлози због којих је 
мјера изречена, суд доноси одлуку којом се изречена васпитна  мјера 
обуставља. 
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3.9. Евидентирање и прикупљање података  
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Графикон 9. ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК 

 
  

 

Графикон 10. ТОК ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ 
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(Б) КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 
Субјекти заштите у кривичном поступку су тужилаштво и суд. 

Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске прописано је да, у 
оквиру својих надлежности, тужилаштва штите остваривање људских права 
и слобода загарантованих Уставом и законом и обезбјеђују уставност и 
законитост. У вршењу послова из своје надлежности, запослени у 
тужилаштвима дужни су да поштују људска права и слободе без обзира на 
расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 
поријекло, рођење, образовање, имовинско стање, политичко и друго 
увјерење, друштвени положај или друге околности. 

Законом о судовима Републике Српске прописано је да судови  штите  
права  и  слободе  загарантоване  Уставом Босне  и  Херцеговине,  Уставом  
Републике  Српске  и  законом,  те  обезбјеђују  уставност  и  законитост  и  
осигуравају јединствену  примјену  закона,  равноправност  и  једнакост свих 
пред законом. 

 
3.1. Законски оквир дјеловања суда и тужилаштва у 
случајевимa насиља над женама и насиља у породици  

  

Законски оквир дјеловања суда и тужилаштва у случајевимa насиља 
над женама и насиља у породици чине: 
• Закон о кривичном поступку Републике Српске,7 
• Кривични законик Републике Српске,8 
• Закон о заштити свједока у кривичном поступку,9 
• Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у 

кривичном поступку.10 
 

3.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 
 

Са аспекта превенције, законодавац такође у кривичном поступку 
препознаје значај едукација и стручног усавршавања, а ту прије свега 
мислимо на рјешења која прописује Закон о заштити и поступању са дјецом 
и малољетницима у кривичном поступку. Овај закон регулише да се о 
стицању посебних знања и континуираном стручном оспособљавању и 
усавршавању судија и тужилаца из области дјечјих права, преступништва 
младих и њихове кривичноправне заштите, брине Центар за едукацију 
судија и тужилаца Републике Српске, и то под надзором Високог судског и 
тужилачког савјета Босне и Херцеговине.  

																																																													
7 Закон о кривичном поступку Републике Српске, „Службени гласник РС“ бр. 53/12, 91/17. 
8 Кривични законик Републике Српске, „Службени гласник РС“ бр. 63/17. 
9 Закон о заштити свједока у кривичном поступку, „Службени гласник РС“ бр. 48/03. 
10 Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, „Службени 
гласник РС“ бр. 13/10, 61/13. 
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Министарство правде, Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство 
унутрашњих послова, Удружење медијатора БиХ и Адвокатска комора 
Републике Српске брину о стручном усавршавању лица које раде на 
пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце, 
овлашћених службених лица, социјалних радника, медијатора, адвоката и 
радника запослених у установама и заводима, путем сарадње са Центром за 
едукацију судија и тужилаца Републике Српске, научним установама, 
професионалним удружењима и невладиним организацијама, кроз стручна 
савјетовања, семинаре, провјере знања и друге облике додатног 
оспособљавања стручних лица која раде на тим пословима, а према 
програму едукације који доноси министар. 

У погледу могућности учешћа професионалаца из система 
малољетничког правосуђа у побољшању овог система, овај закон такође 
нуди одређене могућности. Законом је прописано да министар правде РС 
оснива Савјет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и 
извршење кривичних санкција према малољетницима. Чланови Савјета 
именују се из реда истакнутих судија, тужилаца, овлашћених службених 
лица, адвоката и стручних лица органа старатељства, која су у дужем 
временском периоду радила или раде на кривичним предметима дјеце и 
малољетника, као и лица која се баве науком и која су признати стручњаци 
у области преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и 
малољетника. Приликом избора чланова Савјета води се рачуна о 
равноправној заступљености оба пола. Савјет подноси Министарству 
правде РС иницијативе, приједлоге, мишљења и анализе које се односе на 
преступништво младих и кривичноправну заштиту дјеце и малољетника, на 
поступање са њима према одредбама овог закона, као и на друге правце рада 
са овом популацијом. 

 
Поступак заштите у току истраге 
 

3.3. Препознавање и откривање насиља у току истраге 
 
Кривични законик Републике Српске (у наставку текста: КЗ РС) 

насиље у породици или породичној заједници регулише као посебно 
кривично дјело. Уколико се одређена деликтна радња не квалификује као 
лакши облик деликта (прекршај), онда иста може под законом прописаним 
условима бити квалификована као тежи облик деликта, односно као 
кривично дјело насиља у породици или породичној заједници из члана 190. 
КЗ РС. Радња извршења овог кривичног дјела има свој основни односно 
квалификоване (теже) облике, према чијој врсти је и прописана одређена 
кривична санкција. Законодавац и кроз друга кривична дјела регулише 
ситуације у којима се третира насиље над женама и насиље у породици 
(кривична дјела против полног интегритета, кривична дјела против брака и 
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породице и др.), али овом приликом сматрамо да је због ограничености теме 
најадекватније ову појаву анализирати кроз предметно кривично дјело, који 
регулише у својим одредбама и Конвенција Савјета  Европе о спречавању и 
борби против насиља над женама и насиља у породици (у наставку текста: 
Конвенција).11    

Законска обиљежја кривичног дјела насиља у породици или 
породичној заједници из члана 190. КЗ РС 

(1) Ко примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот или 
тијело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, тјелесни 
интегритет или душевно здравље члана своје породице или породичне 
заједнице и тиме доведе до повреде његовог физичког или психичког 
интегритета, казниће се новчаном казном или казном затвора до три 
године.  

(2) Ако је починилац приликом предузимања насилничких радњи, 
пријетње да ће напасти на живот или тијело, дрског или безобзирног 
понашања користио оружје, опасно оруђе или друго средство погодно да 
тијело тешко повриједи или здравље наруши, казниће се казном затвора од 
шест мјесеци до пет година.  

(3) Ако је усљед дјела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка 
тјелесна повреда или тешко нарушавање здравља или су дјела учињена 
према дјетету или у присуству дјетета, починилац ће се казнити казном 
затвора од двије до десет година.  

(4) Ако је усљед дјела из ст. 1, 2. и 3. овог члана наступила смрт члана 
породице или породичне заједнице, починилац ће се казнити казном затвора 
од три до петнаест година. 

У смислу кривичног дјела насиља у породици или породичној 
заједници из члана 190. Кривичног законика Републике Српске, чланом 
породице или породичне заједнице сматрају се супружници или бивши 
супружници и њихова дјеца и дјеца сваког од њих, ванбрачни партнери или 
бивши ванбрачни партнери, њихова дјеца или дјеца сваког од њих, сродници 
по тазбини закључно до другог степена без обзира на чињеницу да је брачна 
заједница престала, родитељи садашњих и бивших брачних и ванбрачних 
партнера, сродници из потпуног усвојења у правој линији без ограничења, а 
у побочној закључно са четвртим степеном, као и сродници из непотпуног 
усвојења, лица која везује однос старатељства, лица која живе или су 
живјела у истом породичном домаћинству, без обзира на сродство, те лица 
која имају заједничко дијете или је дијете зачето, иако никада нису живјела 
у истом породичном домаћинству. 

Важно је напоменути шта се треба посматрати под дефиницијом 
„дијете“, како са аспекта домаћег законодавства, тако и са апекта 
међународних стандарда односно њихове међусобне усклађености. Закон о 

																																																													
11 Конвенција Савјета  Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, 
2011. 
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заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку 
дефинише „дијете“ као свако лице које није навршило 18 година живота.12 
КЗ РС у свом тумачењу израза под изразом „дијете“ као жртва кривичног 
дјела подразумијева лице које није навршило осамнаест година живота.13 О 
усклађености домаћег законодавства са Конвенцијом говори и чињеница да 
су у смислу исте под дефиницијом „жене“ односно  „насиље над женама“ 
укључене и дјевојчице млађе од 18 година.14  

Према Закону о кривичном поступку (у наставку текста: ЗКП РС), 
основно право и дужност тужиоца је откривање и гоњење починилаца 
кривичних дјела. 

Тужилац има право и дужност да: 
• одмах након сазнања да постоје основи сумње да је учињено кривично 

дјело, предузме потребне мјере у циљу његовог откривања и 
спровођења истраге, проналажења осумњиченог, руковођења и 
надзора над истрагом, као и ради управљања активностима 
овлашћених службених лица, која проналазе осумњиченог и 
прикупљају изјаве и доказе; 

• спроведе истрагу у складу са овим законом;  
• даје имунитет у складу са чланом  149. овог закона; 
• захтијева достављање информација од државних органа, предузећа, 

правних и физичких лица у Републици Српској; 
• издаје позиве и наредбе и предлаже издавање позива и наредби у 

складу са овим законом; 
• нареди овлашћеном службеном лицу да изврши наредбу издату од 

суда у складу са овим законом; 
• утврђује чињенице потребне за одлучивање о имовинскоправном 

захтјеву у складу са чланом 107. овог закона; 
• предлаже издавање казненог налога у складу са чланом  358. овог 

закона; 
• подиже и заступа оптужницу пред судом; 
• изјављује правне лијекове и 
• обавља и друге послове одређене законом. 

 
Сви органи који учествују у истрази дужни су да о свакој предузетој 

радњи обавијесте тужиоца и да поступе по сваком његовом захтјеву. 
Тужилац предузима све радње у поступку за које је по закону овлашћен, сам 
или посредством лица која су на основу закона обавезна да поступају по 
његовом захтјеву у кривичном поступку. 

 
																																																													
12 Овај закон као закон lex specialis третира дјецу као извршиоце кривичног дјела и дјецу као оштећена 
лица (жртве) кривичним дјелом које је извршено од стране пунољетног лица. Овај пропис у потпуности 
је усклађен са Конвенцијом УН о правима дјетета која на исти начин дефинише термин „дијете“.  
13 В. чл. 123. ст. 1. т. 7. КЗ РС. 
14 В. чл. 3. тачке а) и ф) Конвенције. 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

70 

3.4. Пријављивање насиља 
 

Службена и одговорна лица у свим органима власти у Републици 
Српској, јавним предузећима и установама дужна су да пријаве кривична 
дјела о којима су обавијештени или за која сазнају на неки други начин. У 
таквим околностима, службено и одговорно лице ће предузети мјере да би 
се сачували трагови кривичног дјела, предмети на којима је или помоћу 
којих је учињено кривично дјело и други докази о њима и обавијестиће о 
томе, без одгађања, овлашћено службено лице или тужилаштво. 

Здравствени радници, наставници, васпитачи, родитељи, старатељи, 
усвојиоци и друга лица која су овлашћена или дужна да пружају заштиту и 
помоћ малољетним лицима, да врше надзор, одгајање и васпитавање 
малољетника, а који сазнају или оцијене да постоји сумња да је малољетно 
лице жртва сексуалног, физичког или неког другог злостављања, дужни су 
да о тој сумњи одмах обавијесте овлашћено службено лице или тужиоца. 

Грађанин има право да пријави извршење кривичног дјела. Свако је 
дужан да пријави извршење кривичног дјела, када непријављивање 
кривичног дјела представља кривично дјело. 

Пријава се подноси тужиоцу, писано или усмено. Ако се пријава 
подноси усмено, лице које подноси пријаву упозориће се на посљедице 
лажног пријављивања. О усменој пријави саставиће се записник, а ако је 
пријава саопштена телефоном, сачиниће се службена забиљешка. Ако је 
пријава поднесена суду или овлашћеном службеном лицу, они ће пријаву 
примити и одмах је доставити тужиоцу. 

Законом о заштити свједока у кривичном поступку прописана је 
могућност заштите свједока кривичног дјела од стране субјеката заштите. У 
смислу одредби овог прописа, свједок под пријетњом је онај свједок чија је 
лична безбједност или безбједност његове породице доведена у опасност 
због његовог учешћа у кривичном поступку као резултат пријетњи, 
застрашивања или сличних радњи, које су везане за његово свједочење. Под 
породицом се у смислу овог закона подразумијевају лица која могу одбити 
свједочење према Закону о кривичном поступку. Угрожени свједок је онај 
свједок који је озбиљно физички или психички трауматизован околностима 
под којима је извршено кривично дјело или који пати од озбиљних 
психичких поремећаја, који га чине изузетно осјетљивим, као и дијете и 
малољетник. 

Суд, тужилац и други органи који учествују у поступку ће по 
службеној дужности поучити свједока под пријетњом или угроженог 
свједока о мјерама заштите свједока предвиђених овим законом. Свједок 
под пријетњом и угрожени свједок има право на правну помоћу у складу са 
законом. Тужилац у току истраге, а након подизања оптужнице, обавјештава 
орган надлежан за питања социјалног старања о укључењу угроженог 
свједока у поступак и омогућава пружање помоћи тог органа, као и 
психолошку подршку свједоку, укључујући присуство одговарајућих 
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стручних лица приликом испитивања или саслушања.  
При одлучивању да ли постоје оправдани разлози да се свједок испита 

путем техничких уређаја за пренос слике и звука на начин да странке и 
бранилац могу постављати питања, а да не буду присутни у истој просторији 
са свједоком, судија односно предсједник вијећа обавезан је да обезбиједи 
заштиту свједока под пријетњом и угрожених свједока. И ЗКП РС прописује 
да се, с обзиром на животну доб, тјелесно и душевно стање или друге 
оправдане интересе, свједок може саслушати посредством техничких 
уређаја за пренос слике и звука, тако да му странке и бранилац могу 
постављати питања без присуства у просторији гдје се свједок налази. За 
потребе таквог испитивања може се одредити стручно лице. Ово је потребно 
како жртва не би морала свједочити у истој просторији у којој се налази 
починилац, а ради вођења рачуна о психофизичкој добробити жртве, 
односно како би се спријечило непотребно и/или понижавајуће испитивање 
жртве као свједока насиља, избјегло понављање жртвиног свједочења, те 
ублажиле трауматске посљедице судског поступка по жртву. Слично 
рјешење прописује и Закон о заштити и поступању са дјецом и 
малољетницима у кривичном поступку када су у питању дјеца/ млађи 
малољетници.15 

Изузетно, када постоји оправдана бојазан да ће се озбиљно угрозити 
лична безбједност свједока или његове породице, ако се неки или сви лични 
подаци свједока објелодане и да ће та опасност постојати и након давања 
исказа свједока, суд може, по службеној дужности или на приједлог 
странака или браниоца, одлучити да лични подаци свједока остану 
повјерљиви у трајању за које се одреди да је то потребно, а највише 30 
година након што одлука постане правоснажна. Суд може, након саслушања 
странака и браниоца, одлучити да се анонимност свједока сачува тако што 
ће се дозволити свједоку да свједочи иза паравана или користи електронски 
уређај за промјену гласа или слике свједока или слике и гласа, користећи се 
техничким уређајима за пренос слике и звука. 

Када постоји очигледна опасност за личну безбједност свједока или 
његове породице, која је тако озбиљна да постоје оправдани разлози за 
вјеровање да није могуће да се та опасност умањи након што је свједок дао 
исказ или је вјероватно да ће се опасност повећати због давања исказа, суд 
може, изузетно, у складу са чл. од 15. до 23. овог закона, саслушати 
заштићеног свједока. Приједлог за саслушање заштићеног свједока може 
поднијети: судија односно предсједник или члан вијећа, тужилац, 
осумњичени односно оптужени или његов бранилац. Приједлог мора 
садржавати сљедеће: податке који утврђују идентитет свједока и поступак у 
којем ће свједок дати исказ, чињенице које указују на то да је лична 
безбједност свједока или његове породице угрожена због његовог учешћа у 
поступку и околности о којима свједок треба да буде испитан.  

																																																													
15 В. поглавље VI овог закона „Кривична дјела на штету дјеце и малољетника“. 
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Према одредбама ЗКП РС, свједок има одговарајућу правну заштиту 
која је прописана овим законом. Свједоку се за савјетника, одлуком суда, 
одређује адвокат за вријеме трајања саслушања, уколико је очито да сам није 
у стању да користи своја права у вријеме саслушања и ако његови интереси 
не могу бити заштићени на други начин. 

Одредбама ЗКП РС регулисано је, такође, да оштећеног кривичним 
дјелом није допуштено испитивати о његовом сексуалном животу прије 
извршеног кривичног дјела, а ако је такво испитивање обављено, на таквом 
исказу не може се заснивати судска одлука.  

 
3.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 

 

Кривични поступак се може покренути и спровести само по захтјеву 
тужиоца. Тужилац је дужан да предузме кривично гоњење ако постоје 
докази да је учињено кривично дјело, осим ако овим законом није другачије 
прописано. Тужилац наређује спровођење истраге ако постоје основи сумње 
да је извршено кривично дјело. 

О спровођењу истраге доноси се наредба која садржи: податке о 
осумњиченом уколико је познат, опис дјела из којег произлазе законска 
обиљежја кривичног дјела, законски назив кривичног дјела с навођењем 
одредбе кривичног закона, околности које потврђују основе сумње да је 
извршено кривично дјело и постојеће доказе. У наредби ће тужилац навести 
које околности треба истражити и које истражне радње треба предузети. 

Тужилац доноси наредбу да се истрага неће спроводити ако је из 
пријаве и пратећих списа очигледно да пријављено дјело није кривично 
дјело, ако не постоје основи сумње да је пријављено лице учинило кривично 
дјело, ако је наступила застарјелост или је дјело обухваћено амнестијом или 
помиловањем или ако постоје друге околности које искључују кривично 
гоњење. 

О неспровођењу истраге, као и о разлозима за то, тужилац ће 
обавијестити оштећеног и подносиоца пријаве у року од три дана. Оштећени 
и подносилац пријаве имају право да поднесу притужбу у року од осам дана 
канцеларији тужиоца. 

Током спровођења истраге, тужилац може предузети све истражне 
радње, укључујући испитивање осумњиченог и саслушање оштећеног и 
свједока, вршење увиђаја и реконструкције догађаја, предузимање посебних 
мјера које обезбјеђују сигурност свједока и информација и наређивање 
потребних вјештачења. О предузетим истражним радњама саставља се 
записник у складу са овим законом. 

Ако постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које је 
законом прописана казна затвора дужа од пет година, овлашћено службено 
лице дужно је да одмах обавијести тужиоца и под његовим надзором 
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предузме потребне мјере да се пронађе извршилац кривичног дјела, да се 
спријечи скривање или бјекство осумњиченог или саучесника, да се открију 
и сачувају трагови кривичног дјела и предмети који могу послужити као 
докази и да се прикупе све информације које могу бити корисне у кривичном 
поступку. Овлашћено службено лице дужно је да у случају опасности од 
одгађања предузме неопходне радње ради извршења наведених задатака. 
Приликом предузимања ових радњи, овлашћено службено лице дужно је да 
поступи по овом закону. О свему што је предузето, овлашћено службено 
лице дужно је да одмах обавијести тужиоца и достави прикупљене предмете 
који могу послужити као доказ. Ако постоје основи сумње да је извршено 
кривично дјело за које је законом прописана казна затвора до пет година, 
овлашћено службено лице дужно је да обавијести тужиоца о свим 
расположивим информацијама и истражним радњама, које је предузело 
најкасније седам дана од дана сазнања о постојању основа сумње да је 
кривично дјело учињено. 

Ради извршења задатака из члана 226. ЗКП РС, овлашћено службено 
лице може: прикупљати потребне изјаве од лица; извршити потребан 
преглед превозних средстава, путника и пртљага; ограничити кретање на 
одређеном простору за вријеме потребно да се обави одређена радња; 
предузети потребне мјере у вези са утврђивањем идентитета лица и 
предмета; расписати потрагу за лицем и стварима за којима се трага; у 
присуству одговорног лица претражити одређене објекте и просторије 
државних органа, јавних предузећа и установа; обавити увид у одређену 
њихову документацију, као и предузети друге потребне мјере и радње. О 
чињеницама и околностима које су утврђене при предузимању појединих 
радњи, као и о предметима који су пронађени или одузети, саставиће се 
записник или службена забиљешка. На основу прикупљених изјава и доказа 
који су откривени, овлашћено службено лице саставља извјештај. Уз 
извјештај се достављају и предмети, скице, фотографије, прибављени 
извјештаји, списи о предузетим мјерама и радњама, службене забиљешке, 
изјаве и други материјали који могу да буду корисни за успјешно вођење 
поступка, укључујући све чињенице и доказе који иду у корист 
осумњиченом. Ако овлашћено службено лице послије подношења 
извјештаја сазна за нове чињенице, доказе или трагове кривичног дјела, 
дужно је да прикупља потребна обавјештења и извјештај о томе, као допуну 
претходног извјештаја, одмах преда тужиоцу. 

Тужилац може прикупљати изјаве и од лица која се налазе у притвору 
ако је то потребно ради откривања других кривичних дјела истог лица, 
његових саучесника или кривичних дјела других починилаца. 

За потребе овог рада у даљем дијелу текста презентоваће се укратко 
резултати истраживања у  којем су учествовале судије практичари из цијеле 
државе на тему процесуирања случајева насиља у породици у Босни и 
Херцеговини, што може бити добар оријентир за унапређење и 
уједначавање тужилачке праксе.   
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Извод из препорука за тужилаштво из публикације „Судска 
разматрања случајева насиља у породици у Босни и 
Херцеговини“16 

Очекивања од тужиоца: припрема предметног списа о насиљу у 
породици 

Да би темељито припремили предметни спис о насиљу у породици за 
потребе судске процјене, тужиоци би у њега требало да укључе сљедеће 
податке (поред података који се обавезно узимају приликом првог 
испитивања осумњиченог, односно других доказа који се прибављају у 
складу са Законом о кривичном поступку):   
• Дужину трајања везе између починиоца и жртве насиља и постојање 

историје злостављања/насиља 
• Изолација: Има ли жртва породицу или пријатеље? Живе ли с 

породицом починиоца или сами? Има ли жртва приступ превозним 
средствима? 

• Локалитет мјеста у којем се насиље дешава: Да ли се ради о урбаном 
или руралном подручју? Да ли жртва има могућност, с обзиром на 
подручје у којем се насиље дешава, да насиље пријави полицији, 
центру за социјални рад, љекару, пријатељима?  

• Има ли жртва приступ финансијским средствима (нпр. располаже 
ли властитим изворима прихода)? 

• Има ли осумњичени приступ оружју/ оружје у власништву?  
• Употреба алкохола/дроге од стране од осумњиченог  
• Ако се ради о повредама које су нанесене жртви: да ли је жртва била 

код љекара, да ли посједује фотографије и/или медицинску 
документацију? Ако посједује медицинску документацију, тужилац 
треба обавезно да приложи медицинску документацију у спис и 
проведе вјештачење физичких и/или менталних повреда ако се ради о 
насиљу у породици које је раније почињено, а ако се ради о тзв. 
новијем дјелу, потребно је провести вјештачење жртве. 

• Писмене изјаве саслушаних свједока који могу имати сазнања о 
конкретном дјелу насиља у породици које се осумњиченом ставља на 
терет 

• Социјалну анамнезу од центра за социјални рад. Центри за социјални 
рад могу бити у прилици да понуде детаљне податке о евентуалном 
постојању историјата насиља у породици, понављања насиља, 
смјештаја жртве у сигурну кућу, итд., с обзиром на њихову могућу 
упућеност у случај насиља у породици. 

																																																													
16 „Судска разматрања случајева насиља у породици у Босни и Херцеговини“група аутора, ДЦАФ и 
Атлантска иницијатива,Сарајево 2014.год. 
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• Претходно обраћање жртве породичном љекару. Породични љекари 
могу бити у позицији да познају историјат жртвиних повреда, што 
може указивати на континуитет вршења насиља. 

	

Посебне препоруке за поступање тужилаштва у предметима насиља 
у породици: 

Хитно поступање 
Тужиоци би требало хитно да поступају у предметима насиља у 

породици с обзиром на то да у великом броју случајева осумњичени и жртва 
живе у истом домаћинству, због чега би неправовремено поступање могло 
довести до наставка вршења или поновљеног насиља у породици.  

 

Доказни материјал 
Оптужница за дјело насиља у породици не би требало искључиво да 

се заснива на исказу жртве као једином доказу. Пожељно је да се прибави 
додатни доказни материјал (нпр. исказ још једног свједока), с обзиром на 
чест случај повлачења исказа жртве, односно одустајања од свједочења. 
Током истраге, важно је прикупити доказе који се односе на накнаду 
штете за жртве у вези са учињеним кривичним дјелом у циљу одлучивања 
суда о имовинскоправном захтјеву приликом доношења пресуде. Тужиоци, 
такође, у вријеме подизања оптужнице треба да имају прибављен 
нов/свјеж извод из казнене евиденције оптуженог. 

 

Припрема свједока за давање исказа пред судом 
Тужиоци би требало, пред само суђење, да припреме свједоке за 

непосредно давање исказа пред судом, чиме се директно утиче на квалитет 
рада суда на утврђивању кривице оптуженог за почињено дјело насиља у 
породици. Тужиоци би, такође, требало да упозоре жртву која свједочи на 
могућност постављања неугодних питања, која се могу очекивати од 
браниоца оптуженог односно самог оптуженог.  

 

Поступање у случају одустајања жртве од свједочења 
У случајевима када у току поступка жртва одустане од свједочења, 

а ако постоји основана сумња да је оптужени починио дјело насиља у 
породици, тужиоци не би требало аутоматски да одустају од оптужнице 
у недостатку других доказа (мимо исказа жртве), него би требало да 
употријебе све расположиве механизме (нпр. налагање вјештачења) који 
могу бити од помоћи у извођењу нових доказа.   

 

Провјера постојања пријашње/-их пријаве/-а насиља у породици и 
теренских интервенција у полицији и Центру за социјални рад – 

укључивање у предметни спис 
Тужиоци би требало да провјере има ли полиција податке о 

пријашњим пријавама случајева насиља у породици за истог починиоца или 
о интервенцијама полиције, те да их укључе у спис предмета као доказ 
историјата вршења насиља. На основу закључака одржаних фокус група с 
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представницима субјеката заштите и невладиног сектора у склопу 
проведеног истраживања у оквиру пројекта, иако у великом броју случајева 
пријављеног насиља у породици интервенција полиције није праћена 
подузимањем даљих службених радњи полиције и/или тужилаштва, 
полиција је у обавези да сачини службену забиљешку о изласку на терен, 
која може послужити као доказ постојања ранијег вршења насиља у 
породици истог оптуженог. Исто тако, локални центри за социјални рад 
могу бити у положају да тужиоцима осигурају детаљне податке о раније 
пријављиваним случајевима насиља у породици између истих страна и/или 
о њиховој обостраној породичној историји или историји партнерског 
односа.  

 

Провјера прекршајног кажњавања и изрицања заштитних мјера према 
починиоцу у складу са Законом о заштити од насиља у породици 

Републике Српске – укључивање у предметни спис 
Тужиоци би требало да провјере постоје ли подаци о другом 

прекршајном кажњавању (за РС) према починиоцу у складу сa Законом о 
заштити од насиља у породици, те да их укључе у спис као доказ 
историјата вршења насиља односно потврде насилникове склоности да 
чини насиље у породици.  

 
Психичко насиље – стандард поступања у Републици Српској 
Законодавство Републике Српске познаје кривичну и прекршајну 

квалификацију дјела насиља у породици.17 Након доношења новог Закона о 
заштити од насиља у породици крајем 2012. године, у свим случајевима 
дјела физичког насиља сада се третирају као облици криминалитета, док 
радње психичког насиља – у зависности од тежине дјела и проузроковане 
посљедице – могу имати статус кривичног дјела или прекршаја. У складу с 
међународним правним стандардима у области заштите жена од насиља 
у породици, у случају постојања континуитета и дужег временског 
трајања психичког насиља каo бића дјела насиља у породици, препоручује 
се тужиоцима који дјелују у Републици Српској – ако околности конкретног 
предмета насиља у породици то дозвољавају – да му приписују 
квалификацију кривичног дјела, како би се поводом њега водио кривични 
поступак.  

Оптужење за квалификовани (тежи) облик дјела 
Ако чињенице случаја/ доказни материјал указују/-е на постојање 

квалификованих елемената кривичног дјела насиља у породици, тужиоци 
треба да поднесу оптужницу за квалификовани облик дјела насиља у 
породици.  

																																																													
17 За разлику од законодавства Федерације Босне и Херцеговине, које насиље у породици искључиво 
квалификује као кривично дјело.  
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Процесуирање насиља у породици у стицају с другим кривичним дјелима 
Ако чињенице у вези са случајем насиља у породици указују на 

постојање обиљежја бића више кривичних дјела, односно у случајевима 
када је насиље у породици комбиновано с другим дјелима, те је могуће 
процесуирати насиље у породици у стицају с другим дјелима, оптужница 
би требало да обухвати сва кривична дјела почињена у стицају од исте 
оптужене особе.    

 
Предлагање изрицања одговарајућих мјера забране према оптуженом 
Тужиоци би требало да, у оправданим случајевима, када постоји 

опасност од понављања насиља у породици и утицања на успјешно вођење 
кривичног поступка, предложе суду да оптуженом изрекне мјере забране 
посјећивања одређених мјеста или подручја и забране састајања с 
одређеним особама с обзиром на то да се поступак води због кривичног 
дјела насиља у породици које је учињено на штету члана породице.  

 

Предлагање опозива условне осуде 
Тужиоци би требало да врше надзор да ли се осуђено лице придржава 

обавеза током времена провјеравања из условне осуде те, када постоје 
законски разлози, предлажу опозив условне осуде.   

 

Подношење жалбе на пресуду 
Тужиоци треба да воде рачуна о могућности подношења жалбе са 

захтјевом за изрицањем строжих санкција у другостепеном поступку, ако 
оцијене да пресуда првостепеног суда не задовољава захтјеве специјалне и 
генералне превенције, а када чињенице случаја омогућавају улагање жалбе 
овог типа.   

 

Поступак заштите након подизања оптужнице 
 

3.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 

 

Кривичне санкције које се могу изрећи оптуженима су: казне, 
алтернативне мјере, мјере безбједности. Општа сврха прописивања и 
изрицања кривичних санкција је сузбијање противправних дјела којима се 
повређују или угрожавају вриједности заштићене кривичним 
законодавством.  

Алтернативне мјере су: условна осуда, условна осуда са заштитним 
надзором и рад у јавном интересу. Алтернативне мјере се изричу кривично 
одговорном починиоцу само у случајевима кад, с обзиром на природу и 
тежину кривичног дјела, околности под којима је учињено и личност 
починиоца, за остваривање сврхе кажњавања није нужна примјена казне. 
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Условна осуда са заштитним надзором 
Суд може одредити да се починилац коме је изречена условна осуда 

стави под заштитни надзор на одређено вријеме у току времена 
провјеравања. Заштитни надзор обухвата законом прописане мјере помоћи, 
старања, надзора и заштите. Ако у току трајања заштитног надзора суд 
утврди да је испуњена сврха ове мјере, може заштитни надзор укинути прије 
истека одређеног времена. Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор не 
испуњава обавезе које му је суд одредио, суд га може опоменути или може 
раније обавезе замијенити другим или продужити трајање заштитног 
надзора у оквиру времена провјеравања или опозвати условну осуду.  

 
Заштитни надзор може обухватити ове обавезе:  

• лијечење у одговарајућој здравственој установи; 
• уздржавање од употребе алкохолних пића или опојних дрога; 
• посјећивање одређених психијатријских, психолошких и других 

савјетовалишта и поступање по њиховим савјетима; 
• оспособљавање за одређено занимање; 
• прихватање запослења које одговара стручној спреми и 

способностима починилаца; 
• располагање платом и другим приходима или имовином на 

примјерен начин и у складу с брачним и породичним обавезама.  
 
Суд у пресуди одређује једну или више обавеза из става 1. овог члана, 

при чему наводи у чему се оне састоје и како треба да се изврше.  
 
Мјере безбједности 
У оквиру опште сврхе кривичних санкција, сврха мјера безбједности 

је да се отклоне стања или услови који могу бити од утицаја да починилац 
убудуће врши кривична дјела. 

Починиоцима кривичних дјела могу се изрећи ове мјере безбједности: 
обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи,  
обавезно психијатријско лијечење на слободи, обавезно лијечење од 
зависности, забрана вршења позива, дјелатности или дужности, забрана 
присуствовања одређеним спортским приредбама, забрана приближавања и 
комуникације са одређеним лицем, обавезан психосоцијални третман, 
удаљење из заједничког домаћинства и одузимање предмета. 

 
Обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи 
Починиоцу који је кривично дјело учинио у стању неурачунљивости 

или битно смањене урачунљивости, суд ће изрећи обавезно психијатријско 
лијечење и чување у здравственој установи, ако на основу тежине 
извршеног кривичног дјела и степена душевне поремећености починиоца 
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утврди да постоји опасност да би могао извршити исто или теже кривично 
дјело и да је, ради отклањања ове опасности, потребно његово лијечење и 
чување у таквој  установи. 

Обавезно психијатријско лијечење на слободи 
Починиоцу који је кривично дјело чинио у стању неурачунљивости 

суд ће изрећи обавезно психијатријско лијечење на слободи, ако утврди да 
би починилац могао извршити исто или теже кривично дјело, а за 
отклањање ове опасности је довољно његово лијечење на слободи. 

Обавезно лијечење од зависности 
Мјера безбједности обавезног лијечења од зависности може се изрећи 

починиоцу који је кривично дјело учинио под одлучујућим дјеловањем 
зависности од алкохола или опојних дрога, ако постоји опасност да ће због 
те зависности и убудуће чинити кривична дјела. 

Забрана вршења позива, дјелатности или дужности 
Мјеру безбједности забране потпуног или дјелимичног обављања 

позива, дјелатности или дужности суд ће изрећи починиоцу који је 
злоупотријебио свој позив, дјелатност или дужност за извршење кривичног 
дјела, ако постоји опасност да ће обављањем тог позива, дјелатности или 
дужности поново извршити кривично дјело. 

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 
Суд може починиоцу кривичног дјела изрећи мјеру забране 

присуствовања одређеним спортским приредбама када је то неопходно ради 
заштите опште безбједности. 

Забрана приближавања и комуникације са одређеним лицем 
Починиоцу кривичног дјела са елементима насиља суд може на 

одређено вријеме забранити приближавање оштећеном на одређеној 
удаљености, забранити приступ у простор око мјеста становања или мјеста 
рада, и забранити даље узнемиравање оштећеног односно даљу 
комуникацију са оштећеним, ако се оправдано може очекивати да би даље 
вршење таквих радњи од починиоца кривичног дјела било опасно по 
оштећеног.  

Обавезан психосоцијални третман 
Починиоцу који је починио кривично дјело са елементима насиља суд 

може изрећи обавезан психосоцијални третман, ако на основу ранијег 
живота починиоца и психичких карактеристика његове личности утврди да 
постоји опасност да ће поновити такво или слично дјело и да је ради 
отклањања ове опасности потребан психосоцијални третман.  

Удаљење из заједничког домаћинства 
Починиоцу који је извршио кривично дјело са елементима насиља 

према лицу с којим живи у заједничком домаћинству, суд може изрећи мјеру 
безбједности удаљење из заједничког домаћинства, ако постоји опасност да 
ће починилац поново извршити насиље према члану заједничког 
домаћинства и ако је ради отклањања ове опасности неопходно његово 
удаљење из заједничког домаћинства.  
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Одузимање предмета 
Предмети и средства настали извршењем кривичног дјела се 

одузимају. Од починиоца кривичног дјела одузимају се и предмети и 
средства који су употријебљени или су били намијењени за извршење 
кривичног дјела, без обзира на то да ли су власништво починиоца или неког 
трећег лица. Власник одузетог предмета или средства који није учествовао 
у извршењу дјела има право на поврат предмета или средства, осим ако је 
знао или могао знати да ће предмет или средство бити употријебљени за 
извршење кривичног дјела или је прибавио предмет или средство иако је 
знао или је могао знати да је оно употријебљено за извршење или је настало 
извршењем кривичног дјела. Одузимањем предмета која нису у власништву 
починиоца не дира се у права трећих лица на накнаду штете од извршиоца 
кривичног дјела. Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, суд може 
одузети предмете и средства и када починилац противправног дјела није 
крив. Суд ће донијети одлуку о одузимању предмета у законом прописаном 
поступку и када из фактичких или правних разлога није могуће вођење 
кривичног поступка према извршиоцу кривичног дјела. Законом се може 
одредити обавезно одузимање предмета или средстава или њихово обавезно 
уништавање. Законом се могу одредити и посебни услови за одузимање 
одређених предмета и средстава у појединим случајевима. Одузети 
предмети и средства постају власништво Републике Српске. 

 
Овом приликом користиће се и резултати наведеног истраживања, 

која могу бити добар орјентир за унапређење и уједначавање судске праксе.  
 
Судске радње у вези са жртвом насиља у породици18 
 

Условна осуда 
Према цитираној публикацији, препоручује се да се судови уздржавају 

од изрицања условних осуда у случајевима: рецидивизма; постојања 
квалификованих облика кривичног дјела насиља у породици; када починилац 
први пут одговара за дјело насиља у породици, а суд утврди постојање 
отежавајуће(их) околности у вези с јачином угрожавања или повредом 
заштићеног добра; или посебним околностима под којима је дјело 
учињено.19 

Судови треба да одреде што дуже вријеме провјеравања код 
изрицања условне осуде, и то из два разлога: 

а) како би се послала одговарајућа порука специјалне превенције 
осуђеном, који у дужем временском периоду/ периоду провјеравања треба 
да носи терет утврђене санкције;  

б) како би се послала одговарајућа порука опште превенције широј 
друштвеној заједници.  
																																																													
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Заштита права и интереса жртве насиља у породици током 

судског поступка 
Препорука: У свим фазама судског поступка, а у складу са 

стандардима заштите људских права жртве, препоручује се да суд 
предузме неопходне мјере заштите права и интереса жртве насиља у 
породици, укључујући: 
• право да се третира с поштовањем и достојанством;  
• право да буде заштићена од ревиктимизације услијед извршеног 

насиља;  
• право да јој се пруже све информације о њеним правима (достављање 

пресуде, изјављивање жалбе у погледу имовинскоправног захтјева и 
трошкова поступка);  

• право да јој се идентитет сачува од медија, у складу са 
позитивноправним прописима;  

• право да не буде изложена предрасудама које се тичу пола, рода, 
расе, етничке припадности, старости, изгледа, физичких и 
интелектуалних способности и других личних карактеристика;  

• право да буде питана само она питања која су релевантна за судски 
поступак; 

• право да се предузму сви неопходни кораци како би се отклонио страх 
од будућег напада;  

• право на заштиту сигурности; 
• право да буде обавијештена, барем у случајевима када жртве и 

њихове породице могу бити у опасности, о бјекству починиоца, 
односно привременом или трајном пуштању на слободу; 

• право на предузимање посебних мјера заштите као према угроженом 
свједоку у судском поступку, што може значити да се жртва не 
саслушава у истој просторији у којој се налази починилац, односно да 
се користе аудио-визуелна средства за испитивање жртве или да 
жртва користи услугу психолога или друге стручне особе као помоћ 
при свједочењу; 

• право да се осигурају – у складу с организационим могућностима суда 
– одговарајуће услуге подршке, тако да права и интереси жртве буду 
прописно представљени и узети у обзир. 

	

Процјена суда о ризику по жртву у вези с насиљем у породици 
Препорука:  
Током судског поступка потребно је обратити пажњу на сљедеће 

околности на страни оптуженог, које могу бити од помоћи да се на 
адекватан начин процијени постојање опасности по жртву:  

• приступ оружју/ посједовање оружја; 
• претходно кориштење оружја у насилним инцидентима; 
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• пријетње оружјем; 
• теже повреде као посљедица ранијих насилних инцидената; 
• присиљавање жртве насиља у породици на сексуални однос; 
• опсесивна/екстремна љубомора/ екстремна доминација; 
• историјат насиља у породици; 
• раздвајање, покушај раздвајања или планирано раздвајање; 
• показивање опсесивне посесивности или љубоморе; 
• пријетње самоубиством или покушаји самоубиства; 
• ухођење; 
• ранији контакти с полицијом, поготово у случајевима у којима није 

било стварне интервенције полиције или правосудног система; 
• пријетње убиством жртве; 
• претходна осуђиваност; 
• злоупотреба дрога и/или алкохола, поготово прије случајева насиља и 

злостављања; 
• изречена заштитна мјера (нпр. забрана приближавања жртви 

насиља, забрана узнемиравања и ухођења жртве насиља). 
 

Образложење: Суд је један од законски дефинисаних субјеката који 
пружају заштиту од насиља у породици. Императивно је да суд током 
поступка који се води поводом дјела насиља у породици или другог дјела које 
произлази или је у директној вези с насиљем у породици, врши процјену 
ризика по жртву (ризика од смрти, озбиљности ситуације и ризика од 
понављања насиља), а с циљем ефикасног управљања ризиком током 
примјене закона и изрицања казне. 

  
Судске радње у вези са жртвом насиља у породици 
 
Жртва одустаје од свједочења 
Препорука: Судови треба да избјегавају доношење ослобађајућих 

пресуда искључиво по основу одбијања жртве да свједочи или учествује у 
суђењу. 

Образложење: У случајевима када жртва током поступка одустане 
од свједочења, а ако постоји основана сумња да је оптужени починио дјело 
насиља у породици, суд би требало да упути тужилаштво да не одустаје 
од оптужнице у недостатку других доказа (мимо исказа жртве), него да 
употријеби све расположиве механизме (нпр. налагање вјештачења) који 
могу бити од помоћи у извођењу нових доказа. Суд треба да води рачуна о 
постојању могућности да починилац насиља у породици може бити, и 
често се налази, у позицији да врши додатни притисак или психичко насиље 
над жртвом током судског поступка, чиме директно угрожава 
аутономију жртве у доношењу одлуке о одустајању од свједочења.  
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Имовинскоправни захтјев/ накнада штете 
Препорука:  Судови активно обавјештавају жртве и омогућавају им 

да потражују накнаду штете, односно да поднесу имовинскоправни 
захтјев. 

Образложење: Суд је у обавези да информише жртву о могућности 
подношења имовинскоправног захтјева за накнаду штете настале 
чињењем дјела насиља у породици у кривичном поступку. Пожељно је да 
суд према поднесеном имовинскоправном захтјеву заузме активан однос и 
третира га с дужном пажњом како би се поводом имовинскоправног 
захтјева могла донијети одлука у оквиру предметног кривичног поступка. 
Активна улога суда појављује се у раној фази кривичног поступка приликом 
одлучивања о оптужници, када се цијене докази уз оптужницу, који 
укључују и доказе који се односе на накнаду штете оштећене. Суд има 
могућност враћања оптужнице на допуну тужиоцу, ако она не садржи 
доказе који се односе на накнаду штете оштећене. Ако о имовинскоправном 
захтјеву није одлучено у оквиру кривичног поступка, судска пресуда треба 
да садржи јасну упуту оштећеној странци о могућности покретања 
парничног поступка за потраживање накнаде штете, то јест 
остваривање имовинскоправног захтјева у парничном поступку. 

Отежавајуће околности 
Према налазима наведене публикације приликом доношења судске 

одлуке препоручује се да се сљедеће околности цијене као отежавајуће 
околности:20 
• рецидивизам;  
• трајање насиља у породици у дужем временском периоду, уколико 

није обухваћено бићем кривичног дјела, имаће значај отежавајуће 
околности; 

• дављење;  
• кориштење или пријетња кориштењем оружја или опасног оруђа;  
• сексуални напад, силовање или покушај силовања, који није посебно 

процесуиран, а у контексту дјела насиља у породици није укључен у 
биће кривичног дјела, цијени се као отежавајућа околност; 

• ухођење, осим када се у предмету утврди да се ради о изолованој 
радњи ухођења која чини биће кривичног дјела; 

• екстремна доминација, изузев када се ради о изолованим случајевима 
овог понашања која чине биће кривичног дјела; 

• опсесивно понашање и/или опсесивна љубомора; 
• изолација жртве од породице и пријатеља; 
• насиље над посебно рањивим жртвама;  
• јавно деградирање или понижавање жртве; 

																																																													
20 Ibid. 
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• раније обраћање жртве насиља у породици за помоћ институцијама 
и јавним установама (полицији, тужилаштву, центрима за социјални 
рад), као и невладиним организацијама које се баве пружањем 
специјализованих услуга помоћи жртвама насиља у породици узима 
се у обзир као потенцијални доказ насиља; 

• смјештај жртве у сигурну кућу узима се у обзир као потенцијални 
доказ насиља; 

• свједочење дјеце насиљу у породици има значај отежавајуће 
околности; 

• извршење дјела насиља у породици под дјејством алкохола или дрога;  
• претходна осуђиваност или кршење закона; 
• ако се током судског поступка утврди да оптужени свјесно 

одуговлачи поступак тако што тврди да није процесно способан да 
присуствује суђењу, а суд након проведеног вјештачења утврди 
супротно; 

• позиција друштвене моћи или ауторитета оптуженог; 
• психичко насиље/злостављање, осим у случајевима кад оно 

представља елемент бића кривичног дјела.  
 

3.7. Праћење примјене мјера и услуга и процјена ефеката 
заштите и ревизија поступака 

 

Условна осуда са заштитним надзором  
Ако у току трајања заштитног надзора суд утврди да је испуњена 

сврха ове мјере, може заштитни надзор укинути прије истека одређеног 
времена. Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор не испуњава обавезе 
које му је суд одредио, суд га може опоменути или може раније обавезе 
замијенити другим или продужити трајање заштитног надзора у оквиру 
времена провјеравања или опозвати условну осуду.  

 

Судске радње у вези са жртвом насиља у породици21 
Изрицање мјере заштитног надзора уз условну осуду 
Препорука: Судови треба да изрекну мјеру заштитног надзора кад је 

то неопходно ради превенције и спречавања даљег чињења насиља у 
породици и широј заједници. 

Образложење: Према Кривичном законику РС, починилац којем је 
изречена условна казна може се ставити под заштитни надзор на одређени 
период током времена провјеравања. Заштитни надзор може укључивати: 
лијечење у одговарајућој здравственој установи, уздржавање од употребе 
алкохола или дрога, посјећивање одређених психијатријских, психолошких и 
других савјетодавних служби, те поступање по њиховим савјетима, као и 

																																																													
21 Ibid. 
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располагање платом и другим приходима или имовином на примјерен начин 
и у складу с брачним и породичним обавезама. 

У случају када се оптуженој особи у предмету насиља у породици 
изрекне условна осуда, пожељно је да суд води рачуна о томе да ли постоје 
услови да се изрекне условна осуда са заштитним надзором, а у складу с 
процјеном суда о постојању потребе за заштитним надзором и 
логистичким и стручним капацитетима, којима локална заједница 
располаже зарад ефикасног провођења ове мјере у пракси.     

У случају када је у предмету насиља у породици изречена условна 
осуда са заштитним надзором, препоручује се да суд у сваком случају 
одреди да вријеме провјеравања буде у дужем трајању од трајања времена 
на које је осуђени стављен под заштитни надзор како би се могла извршити 
ефикасна контрола поступања осуђеног у складу с одлуком суда.   

Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор из неоправданих 
разлога не испуњава обавезе које му је суд одредио, препоручује се да – у 
складу са слободном судском процјеном – суд или продужи трајање 
заштитног надзора у оквиру времена провјеравања или опозове условну 
осуду.  

 

Опозивање условне осуде због новог кривичног дјела 
Суд ће опозвати условну осуду ако осуђени у вријеме провјеравања 

учини једно или више кривичних дјела за која је изречена казна затвора 
преко једне године. Ако осуђени у вријеме провјеравања учини једно или 
више кривичних дјела за која је изречена казна затвора до једне године или 
новчана казна, суд ће, након што оцијени све околности које се односе на 
учињена кривична дјела и починиоца, а посебно сродност учињених 
кривичних дјела, њихов значај и побуде из којих су учињена, одлучити да 
ли ће опозвати условну осуду. При томе, суд је везан забраном изрицања 
условне осуде, ако починиоцу за кривична дјела утврђена у условној осуди 
и за нова кривична дјела треба да се изрекне казна затвора из става 1. овог 
члана. Ако опозове условну осуду, суд ће примјеном одредаба члана 56. овог 
законика, изрећи јединствену казну и за раније учињено и за ново кривично 
дјело, узимајући казну из опозване условне осуде као утврђену. Ако не 
опозове условну осуду, суд може за ново учињено кривично дјело изрећи 
условну осуду или казну. Осуђеном коме за ново кривично дјело буде 
изречена казна затвора, вријеме проведено на издржавању ове казне не 
рачуна се у вријеме провјеравања утврђено условном осудом за раније дјело. 
Ако суд утврди да треба да се и за ново кривично дјело изрекне условна 
осуда, примјеном одредаба члана 56. овог законика, утврдиће јединствену 
казну и за раније учињено и за ново кривично дјело и одредиће ново вријеме 
провјеравања у складу са чланом 63. став 1. овог законика, рачунајући од 
дана правоснажности нове пресуде. Уколико осуђени, у току новог времена 
провјеравања, умишљајно изврши ново кривично дјело, суд ће опозвати 
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условну осуду и изрећи казну затвора, примјеном одредбе става 3. овог 
члана.  

Опозивање условне осуде због раније учињеног кривичног дјела 
Суд ће опозвати условну осуду ако послије њеног изрицања утврди да 

је осуђени извршио кривично дјело прије него што је условно осуђен и ако 
оцијени да не би било основа за изрицање условне осуде да се знало за то 
дјело. У том случају, примјењује се одредба члана 64. став 3. овог законика. 
Ако суд не опозове условну осуду, примјењује се одредба члана 64. став 4. 
овог законика. 

 

Опозивање условне осуде због неиспуњења одређених обавеза 
Ако је условном осудом осуђеном одређено испуњење неке обавезе из 

члана 62. став 2. овог законика, а он не испуни ту обавезу у року одређеном 
у пресуди, суд може, у оквиру времена провјеравања, продужити рок за 
испуњење обавезе или може опозвати условну осуду и изрећи казну која је 
утврђена у условној осуди. Ако утврди да осуђени из оправданих разлога не 
може да испуни постављену обавезу, суд ће га ослободити испуњења те 
обавезе или је замијенити другом одговарајућом обавезом прописаном 
законом. 

 

Судске радње у вези са жртвом насиља у породици22 
 

Опозив условне осуде 
Препорука:  Судови треба да опозову условну осуду због 

непоштовања налога суда током трајања рока провјеравања (укључујући 
лијечење од зависности од алкохола или дрога, психосоцијални третман 
итд.), а не само због нових кривичних дјела. 

Образложење: У предметима насиља у породици, суд треба да води 
рачуна да, када изриче условну осуду, рок провјере буде дужег временског 
трајања него када су у питању друга кривична дјела, из разлога 
превентивног дјеловања, односно спречавања будућег вршења насиља у 
породици.  

У случају када починилац насиља, санкционисан условном осудом, 
током времена провјеравања почини ново дјело насиља, суд би требало да 
опозове условну осуду – руководећи се сврхом изрицања кривичних санкција, 
и то посебно с обзиром на истоврсност почињеног кривичног дјела, значај 
узастопног угрожавања личног интегритета жртве и обавезу пружања 
заштите жртви насиља.   

У случају када починилац насиља, санкционисан условном осудом уз 
коју је суд изрекао мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења 
или обавезног лијечења од зависности, током времена провјеравања не 
испуни наложену обавезу, суд би требало да опозове условну осуду. 

																																																													
22 Ibid. 
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Графикон 11. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК – ИСТРАГА 
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Графикон 12. ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ НАКОН ПОДИЗАЊА ОПТУЖНИЦЕ 
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Графикон 13. КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА ПУНОЉЕТНИМ ЛИЦИМА 
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Графикон 14. Мјере и кривичне санкције према малољетницима 
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4. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ: ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

	
Здравствене институције су медицинске установе у којима се 

планирају и спроводе мјере спречавања обољевања (превенција), 
дијагностиковање и лијечење манифестних медицинских поремећаја и 
обољења (третман), као и опоравак иза завршеног лијечења 
(рехабилитација). Основни принцип у раду здравственог сектора је борба за 
очување здравља цјелокупног становништва, утемељеног на дефиницији 
здравља Свјетске здравствене организације (1948), која наглашава да је 
здравље у најширем смислу „стање потпуног физичког, менталног и 
социјалног благостања, а не само одсуство болести и слабости“. Право 
сваког појединца на здравље у оквирима овакве дефиниције једно је од 
његових темељних права.  

Насиље над женама и насиље у породици представљају тешку 
повреду здравља особа женског пола свих узраста, супротних раније 
наведеној дефиницији. И у Републици Српској, родно засновано насиље је 
препознато као комплексан јавноздравствени проблем, коме се приступа са 
различитих аспеката бриге за очување здравља дјевојчица, дјевојака и жена 
које су изложене насиљу, а у склопу мултисекторске сарадње са другим 
субјектима заштите (мултидисциплинарни приступи). С друге стране, 
здравствени сектор је носилац третмана и рехабилитације починиоца 
насиља, као помоћи њиховој што здравијој реинтеграцији у заједницу у којој 
живе. 

Здравствене установе у Републици Српској, које могу бити јавне или 
приватне, организоване су на три нивоа здравствене заштите, према 
израђеној мрежи здравствених установа у Републици Српској. 

Примарна здравствена заштита је најзаступљенија компонента 
здравственог система и главни носиоци овог нивоа бриге о здрављу 
становништва јесу домови здравља, чији су оснивачи локалне управе 
(градови или општине). У склопу постојећих законских норматива и 
реформских опредјељења Министарства здравља и социјалне заштите у 
Влади Републике Српске, носиоци примарне здравствене заштите су 
тимови/амбуланте породичне медицине, а у оквирима домова здравља се 
могу организовати и додатне специјализоване службе: гинеколошка, 
педијатријска, рендгенолошка, епидемиолошка, центар за заштиту 
менталног здравља, центар за базичну рехабилитацију у заједници и 
стоматолошка служба. Сваки дом здравља треба да има организовану и 
службу хитне медицинске помоћи. 

Секундарну здравствену заштиту превасходно спроводе болнице, 
било да се ради о општим болницама (за све становнике региона који 
покривају) или специјализоване/специјалне (за одређену, специфичну групу 
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становништва или специфичну групу обољења). Рад болнице је организован 
кроз специјалистичка одјељења, са минималном заступљеношћу бар четири 
одјељења: за гинекологију са акушерством и породилиштем, хирургију, 
педијатрију и интерну медицину. Оснивач болнице је Република. 

Терцијарни ниво здравствене заштите је високоспецијализовани вид 
збрињавања, дијагностиковања, лијечења и рехабилитације становника 
цијеле Републике Српске, која је и оснивач те групе установа (клиника, 
институт, те клинички или клиничко-болнички центар). Ове установе, поред 
пружања здравствених услуга, јесу и главне научно-наставне јединице у 
склопу базичне или специјализоване високошколске обуке здравствених 
радника (медицински факултети и здравствене студије). 

За оснивање и рад свих здравствених установа утврђени су законски 
стандарди и нормативи, а позитивни прописи уређују осигуравање и 
континуитет пружања квалитетне здравствене заштите у свим установама 
(сертификација и акредитација). 

Овако организовани систем здравствене заштите у Републици Српској 
представља добар темељ за адекватно реаговање и потпуну заштиту жртава 
родно заснованог насиља. Редовни мониторинг квалитета пружених услуга 
и планирање њиховог континуираног унапређења стварају или 
побољшавају услове за непрекидност ефикасног одговора здравственог 
сектора на насиље над женама и породично насиље. 
 
4.1. Законски оквир дјеловања здравствених установа у 
случајевимa насиља над женама и насиља у породици 

 

Запослени у здравственим установама у Републици Српској треба да 
познају темељне интернационалне документе који обухватају област 
насиља према женама и насиља у породици а са којима су у највећем дијелу 
усклађени и домаћи законски и други документи (закони, правилници, 
политике и стратегије). У тим међународним документима дефинишу се 
минимални стандарди признавања, поштовања и уживања права, али и 
заштите права свима којима су она повријеђена, у свим државама које су 
њихове потписнице (Европска комисија, 2010). Међу њима су најзначајнији: 
Конвенција Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена 
– CEDAW (1979); CEDAW стандарди за енергичнији одговор здравственог 
система на родно засновано насиље (1992);  Декларација о укидању насиља 
над женама – DEVAW (УН, 1993);  Пекиншка декларација са Платформом 
за акцију (УН, 1995); Смјернице Свјетске здравствене организације за 
здравствене раднике – „Одговор на насиље интимног партнера и сексуално 
насиље над женама. Клиничке и политичке смјернице СЗО” (2013); 
Препорука Комитета министара Савјета Европе, и Конвенција о 
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици 
(Истанбулска конвенција).  
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У Републици Српској, сет законских и подзаконских аката директно 
или посредно обухвата обавезе здравствених радника и предузимање 
превентивних и/или заштитних мјера за жртве насиља над женама и/или 
насиља у породици (табела 3). 

 

Табела 3. ЛЕГИСЛАТИВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ СЕКТОР У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

НАЗИВ ИЗДАЊЕ 

Закон о здравственој заштити 
„Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09. и 
44/15. 

Кривични законик Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/17. 

Закон о заштити од насиља у породици 
Републике Српске  

„Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/12, 
108/13. и 82/15. 

Правилник о начину и мјесту 
спровођења заштитне мјере обавезног 
лијечења од алкохола и опојних дрога 

„Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/15. 

Правилник о начину и мјесту 
спровођења заштитне мјере обавезног 
психосоцијалног третмана 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 

111/14. 

Општи протокол о поступању у случају 
насиља у породици у Републици 
Српској  

“Службени гласник Републике Српске” бр. 

104/13. 

Закон о евиденцијама и статистичким 
истраживањима у области 
здравствене заштите  

“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/07. 

Правилник о садржају евиденције и 
извјештаја о насиљу у породици 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 71/13. и 
93/14. 

Закон о заштити лица са менталним 
поремећајима 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 46/04. 

Закон о раду Републике Српске “Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16. 

Закон о облигационим односима “Службени гласник Републике Српске” бр. 17/93, 3/96, 
39/03. и 74/04. 

Закон о парничном поступку 
Републике Српске 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 58/03. 

Закон о социјалној заштити „Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12. и 
90/16. 

Правилник о стандардима за 
реализацију сигурне куће 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 25/13. 

Породични закон Републике Српске 
“Службени гласник Републике Српске” бр. 54/02, 
41/08. и 63/14. 

Закон о кривичном поступку 
Републике Српске 

“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12. 
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Стратегија за сузбијање насиља у 
породици Републике Српске за 
период 2014–2019. 

 “Службени гласник Републике Српске” бр. 63/14. 

Стратегија развоја менталног 
здравља у Републици Српској 
(2016–2026. године) 

Усвојена на сједници Народне скупштине Републике 
Српске (септембар 2017) 

 
Од наведених, здравствени сектор има јасније дефинисане улоге и 

начине инволвирања у ову област кроз три документа:  
Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног 

лијечења од алкохола и опојних дрога, који јасно описује поступке третмана 
учиниоца насиља у породици када је утврђено да је насиље почињено под 
утицајем алкохола, опојних дрога или неких других психоактивних 
супстанци. Лијечење спроводе стручне особе у здравственом сектору, 
оспособљене да могу са починиоцима насиља радити индивидуално и/или 
са групом особа које имају болест зависности од психотропних супстанци. 
Кроз третман починиоца насиља треба да буде обезбијеђено спречавање 
насиља у породици отклањањем услова/узрока који погодују или дјелују 
подстицајно на учиниоца насиља да понавља насилничко понашање у 
породици, а са друге стране треба да доведе до побољшања општег 
здравственог стања учиниоца насиља и помогне његовом социјалном 
рехабилитовању и реинтеграцији у заједницу у којој живи. Правилник даје 
јасне кораке за поступање, праћење и извјештавање о овој мјери заштите, 
коју изриче надлежни суд.  

Правилник о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног 
психосоцијалног третмана је други подзаконски акт усмјерен на заштиту 
жртве породичног насиља са циљем заустављања и спречавања 
континуитета насиља постизањем увида и прихватањем одговорности за 
властито насилно понашање, усвајањем самоконтроле понашања, учењем 
социјалних вјештина и мијењањем увјерења која доприносе насилном 
понашању, уз отклањање узрока насилног понашања и постизање 
позитивних промјена у понашању учиниоца насиља у породици. И овај 
правилник даје јасне кораке за поступање, праћење и извјештавање о овој 
мјери заштите коју изриче надлежни суд. 

Општи протокол о поступању у случају насиља у породици у 
Републици Српској су потписали министри четири министарства у Влади 
Републике Српске, која су према својим надлежностима директни субјекти 
заштите жртава породичног насиља (сектори здравства и социјалне заштите, 
полиције, образовања и породице), а са циљем обезбјеђења координисаног, 
ефикасног и свеобухватног рада на обезбјеђивању тренутне помоћи, 
подршке и заштите жртвама насиља у породици, али и сузбијања и 
спречавања понављања насиља. У овом документу дефинисани су начини 
поступања субјеката заштите жртава породичног насиља и начини 
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интерсекторске сарадње и комуникације. Овај протокол одредио је 
надлежност Министарства породице, омладине и спорта у Влади Републике 
Српске као ресорног министарства за надзор и праћење примјене Закона о 
заштити од насиља у породици. С обзиром на то да је овај документ 
обавезујући за све субјекте заштите, сви здравствени радници и 
руководиоци здравствених установа имају обавезу упознавања са обавезама 
здравствених установа и здравствених радника. Протокол даје јасне 
смјернице поступања здравствених радника у случајевима сумње или 
пријаве почињеног насиља у породици којима они треба да посвете посебну 
пажњу и осигурају неодложну, адекватну и потпуну здравствену заштиту 
жртви насиља. Уз то, здравствене установе су дужне да прикупљају и чувају 
доказе о почињеном насиљу у породици, као и да пошаљу обједињени 
извјештај Министарству породице, омладине и спорта два пута годишње. У 
складу са важећем законом, сваки запослени у здравственој установи је у 
обавези да неодложно сваку сумњу или конкретну пријаву породичног 
насиља пријављује полицији. Документовање насиља треба да обављају 
здравствени радници. 
 
4.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 

 

Нови концепти здравствене заштите иду у неколико праваца: од 
лијечења ка превенцији, од болести према здрављу, од болесника према 
здравој особи и од појединца према популацији. Једна од важних улога 
здравствених установа и здравствених професионалаца огледа се у 
континуираном раду на унапређењу превенције болести  и промоцији 
здравља. 

Превенција у здравственом систему, у општем значењу, може се 
дефинисати као смањивање ризика појаве патолошког процеса, болести, 
повреде, неспособности, хендикепа или неког другог нежељеног стања или 
феномена (Downie, Fyfe, Tannahill, 1993). Сви нивои здравствене заштите 
проводе мјере превенције са различитим циљевима, па говоримо о 
примарној, секундарној и терцијарној превенцији. Циљеви који треба да се 
постигну су:  превенција почетка или прве манифестације патолошког 
процеса или неког другог стања, кроз смањивање ризика;  превенција 
прогресије патолошког процеса или другог нежељеног стања кроз рану 
детекцију, када ово дјелује пожељно на исход;  превенција компликација које 
се могу избјећи код иреверзибилне, манифестне болести или неког другог 
нежељеног стања; и превенција ремисије болести или неког другог 
нежељеног феномена. 

Превентивни рад здравственог сектора у области насиља над женама 
и породичног насиља има значајну улогу у спречавању појаве или раном 
откривању насилничког понашања према женама, испољеног у било којој 
форми и треба да иде у три основна правца: 
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Континуирана едукација запослених у здравству треба да 
обезбиједи добијање и усвајање свеобухватних знања о родно заснованом 
насиљу, насиљу над женама и насиљу у породици (појмови, легислатива, 
униформност поступања код раног откривања и третмана жртава 
породичног или другог насиља над женама, евидентирање, континуирано 
праћење и извјештавање), са циљем повећања сензибилизације према 
жртвама насиља, али и препознавања ризичних и вулнерабилних група 
(жене, дјеца, старије особе, особе са инвалидитетом, особе са тежим 
облицима менталних поремећаја, маргинализоване и друге стигматизоване 
групе у заједницама), као и подизања свијести и указивања на насиље над 
женама и породично насиље као озбиљан јавноздравствени проблем. Од 
значаја у обуци здравствених радника су и познавање круга насиља и 
упознавање са трансгенерацијском димензијом насиља, али и истицање 
неопходности интерсекторског рада у превенцији насиља или санирању 
његових посљедица. Здравствени сектор треба да буде укључен у програме 
за рад са починиоцима насиља, ради спречавања понављања насиља. 
Прилагођене едукације из ове области требало би да имају и остали 
запослени у здравственим установама, који нису здравствени радници. 
Треба планирати да се у склопу школовања здравствених радника уведу 
обавезни едукативни циклуси везани за превенцију насиља над женама и 
породичног насиља. 

Превенција насиља над женама на нивоу здравствене установе, 
кроз усвајање позитивних политика и протокола, као што су:  Политика 
против сексуалног узнемиравања (описи забрањених поступака, дефиниције 
полног узнемиравања, поступка пријаве случајева сексуалног узнемиравања 
и санкционисања кршења политике); Политике и протоколи за заштиту 
приватности и повјерљивости информација о пацијентима (дефинисање: 
околности под којима запослени у установи могу да разговарају о пацијенту 
са колегама, пацијентом или другим особама, укључујући и чланове 
породице; повјерљивости медицинске документације; пристанака, и 
слично); Протокол за поступање у случају насиља над женама, укључујући 
сексуално злостављање и силовање (са нагласком на подршци збрињавању 
жене, хитној контрацепцији и тестирању на полно преносиве болести), и 
Протокол за управљање у опасним и кризним ситуацијама, као што су висок 
ризик за самоубиство, убиство, повређивање или екстремне емоционалне 
опасности. Са друге стране, руководиоци здравствених установа треба да 
активно учествују у креирању и потписивању интерсекторских протокола о 
сарадњи у заштити жртава насиља, а у установи треба именовати 
координатора за интерсекторску и интрасекторску комуникацију око ових 
питања. 

Превенција насиља над женама у заједници. Заједничко креирање 
локалних или учешће у националним кампањама са другим субјектима 
заштите треба да буду планиране превентивне активности у локалној 
заједници, са циљем подизања свијести становништва о постојању насиља 
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над женама или насиља у породици, које доводи до озбиљних здравствених 
посљедица, уз пружање информација о сталној доступности здравствених 
радника жртвама насиља и потенцијалу обезбјеђења третмана за починиоце 
насиља. Поред тога, треба развијати континуирани ангажман здравствених 
радника у медијским садржајима, на званичним интернетским страницама 
својих установа или социјалним мрежама, уз јасно наглашавање 
нетолерантности на насилничко понашање, али и повећавати 
сензибилизацију становништва према проблему насилничког понашања 
према женама са утицајем на промјене ставова и разбијање предрасуда. 
 
4.3. Препознавање и откривање насиља 

 

Здравствени радници у Републици Српској у свом раду треба увијек 
да размишљају и о могућности да је њихова пацијенткиња изложена насиљу. 
Препознавање и откривање насиља могуће је на било којем нивоу 
здравствене заштите. У случају да се насиље над женама или породично 
насиље препознају или открију, о томе се обавезно и неодложно 
обавјештавају полицијски службеници (приоритетно обавјештавање), а што 
раније и социјалне службе (додатна подршка и прикупљање релевантних 
података). Овај поступак је знатно лакши када се о насиљу добија директна 
информација од пацијенткиња. 

Здравствени радници треба да посумњају на насиље у ситуацијама 
честих јављања истих пацијенткиња ради потребе за различитим 
консултацијама и прегледима због неспецифичних потешкоћа, када пронађу 
трагове видљивих свјежијих или старијих повреда које немају медицинску 
логичност њиховог настанка  (најчешћи наводи су ненамјерни пад или 
ударац због непажње, и слично), као и код уочених промјена у емоционалној 
сфери или понашању. Ако пацијенткиње директно не говоре о насиљу, 
потребно је започети разговор о томе тумачењем пронађених резултата 
прегледа или других дијагностичких процедура, уз охрабривање да се 
отворено говори о насиљу, или пруже конкретне информације о начинима 
помоћи и ефикасном рјешавању проблема насиља које проживљавају. Један 
од важних поступака је заказивање контролних прегледа са поновљеним 
разговорима у правцу откривања трпљења насиља. Индикатори од значаја 
за препознавање и откривање насиља над женама које треба пратити су у 
приказу 1.  
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Приказ 1: ИНДИКАТОРИ ПРЕПОЗНАВАЊА И ОТКРИВАЊА НАСИЉА 
 

§ Број, врста и учесталост неспецифичних тешкоћа/симптома које су разлог долазака у 
здравствене службе; 

§ Број особа које се због неспецифичних потешкоћа/симптома јављају у здравствене службе 
(по полу, старости и брачном статусу); 

§ Укупан број утврђених повреда код свих особа које се јављају у здравствене службе; 
§ Број особа са утврђеним повредама (по полу, старости и брачном статусу); 
§ Број повреда које се евидентирају у здравственим службама које се не могу сврстати у 

повреде са познатим/утврђеним  узроком; 
§ Број особа чије повреде одступају од повреда за које постоји познати/утврђени узрок (по 

полу, старости и брачном статусу); 
§ Број особа са којима је разговарано о насиљу над женама и/или насиљу у породици (по полу, 

старости и брачном статусу).  
 
У овим процесима, могуће потешкоће и препреке којима су узрок 

здравствени радници су: недовољан квалитет успостављања односа са 
пацијенткињама, слабије обраћање пажње на могућност насиља као узрока 
здравствених потешкоћа (непознавање динамике насиља), непотпуност 
прегледа због мањка времена, неуочавање промјена у понашању, изостанак 
холистичког приступа, нередовност превентивних и систематских прегледа 
и властити ставови о насиљу над женама или породичном насиљу 
(несензибилисаност). Са друге стране, потешкоће и потенцијалне препреке 
од стране пацијенткиња су: неповјерење, страх од посљедица разговора о 
стварним узроцима појаве симптома или пронађених тјелесних повреда које 
се не уклапају у одговарајућу етиологију и недовољна информисаност. 

Мјере савладавања поменутих проблема су: континуитирана 
едукација здравствених радника о насиљу, истицање јасних ставова 
здравствене установе да не толерише дискриминаторна понашања, 
холистички приступ, календар превентивних и систематских прегледа, 
информативни материјал за пацијенткиње, добар  терапијски савез и 
рутинско постављање питања о трпљењу насиља током сваког прегледа. 

 
4.4.  Пријављивање насиља 

 

Пријава насиља над женама или породичног насиља је законска 
обавеза свих запослених у здравственој установи (прије свих, доктора 
медицине и медицинских сестара/техничара) и треба да услиједи одмах по 
сазнању о почињеном насиљу. Они без одгађања обавјештавају полицијске 
службе, а што прије треба да успоставе контакте и са службама социјалне 
заштите у заједници. У здравственим установама треба да постоји 
процедура о обавјештавању полицијских службеника телефонским путем, 
уз попуњавање обрасца евиденције телефонских позива полицији, који 
треба да буду дио медицинске документације пацијенткиња.  
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Индикатори које треба пратити су: број пријава сумње на насиље (по 
облику); број пријава почињеног насиља над женама и насиља у породици 
(по облику); број особа (по полу, старости и брачном статусу) које су жртве 
насиља; и број особа (по полу, старости и брачном статусу) за које постоји 
сумња да су директне или индиректне жртве насиља. Међусобна размјена 
података о даљим поступцима између субјеката заштите важна је за овај дио 
поступања.  

Један од најчешћих разлога непријављивања насиља од стране 
здравствених радника је дилема везана за одавање повјерљивих и 
заштићених података о пацијенткињама, који су установљени законским и 
етичким одређењима. У здравственој установи сви здравствени радници и 
сарадници морају знати да је насиље над женама или породично насиље 
потенцијал за угроженост жртава, са могућностима озбиљних и 
континуираних опасности за њихово здравље и да насиље представља 
реалну пријетњу виталној угрожености жртве насиља. У политикама или 
процедурама установе о заштити и повјерљивости личних и података о 
здравственом стању пацијената треба јасно прецизирати да се на сазнања 
или постојање сумње на насиље не односи обавеза чувања добијених 
података, у складу са законским обавезама здравствених радника везаних за 
ову област. Са друге стране, несразмјер у броју пријава између субјеката 
заштите жртава и непостојање заједничких база података о жртвама насиља 
онемогућава потпуни увид у здравствене потребе свих жртава. То се треба 
побољшати информисањем свих субјеката заштите жртава о сваком 
пријављеном случају насиља и процјеном психофизичког статуса у 
здравственој установи сваке жртве насиља која пријављује насиље било 
којем од субјеката заштите. Тиме би принцип правовременог и 
свеобухватног система збрињавања и заштите жртава био значајно лакше 
постигнут и примјенљив. 
 
4.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 

 

Општи протокол о поступању у случају насиља у породици у 
Републици Српској обавезује здравствене институције да правилно 
документују насиље у породици, као професионалну обавезу са нагласком 
на судскомедицинском значају медицинске документације. По правилу, 
медицинску документацију треба да попуњавају и прате доктори медицине 
свих специјалности. У медицинску документацију треба забиљежити сва 
сазнања која би указивала на могућност да је жена жртва злостављања које 
не пријављује (учесталост долазака, све сметње на које се жали, предузете 
медицинске или дијагностичке процедуре и њихови резултати, терапијске 
мјере и слично). У случају негирања насиља, о тој теми треба разговарати и 
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код наредног доласка код љекара или обраћања другим здравственим 
радницима или сарадницима (заказивање контролних прегледа). 

Када постоје јасни знаци насиља, који су и у данашњој пракси 
најчешће видљиве тјелесне повреде, или се здравственом раднику директно 
саопштава о почињеном насиљу, неопходно је стрпљиво узети што је могуће 
детаљније податке о догађају, актуелним симптомима и веома пажљиво 
обавити комплетан физикални преглед жртве насиља. Он треба да почиње 
од регије главе и да обухвати све регије тијела. У медицинској 
документацији морају бити забиљежени сви дијелови прегледа, а пронађена 
патолошка стања детаљно описана, нарочито када се ради о тјелесним 
повредама. Жртва насиља треба да буде прегледана одмах, примљена као 
хитно стање и без упућивања у друге службе у истој или другој здравственој 
установи прије завршетка прегледа љекара у тиму или служби у коју се прво 
јавила. Поступања и приступ прегледу треба да буду праћени са посебном 
пажњом и брижношћу, уз појашњавање сваког од поступака, као и добијање 
дозволе за њихов наставак када је жртва насиља за тај наредни корак 
прегледа спремна. Медицински преглед треба завршити раније, увијек када 
жртва то саопшти љекару. Сви налази треба да буду дио медицинске 
документације пацијенткиња које су жртве насиља (електронски и/или 
стандардни медицински картон/медицински досије). Након прве процјене 
здравственог стања, жртви треба издати медицински налаз или љекарско 
увјерење, са свим релевантним подацима. Према законским одредницама, 
све услуге које се пружају жртви насиља у здравственој установи приликом 
сазнања о почињеном насиљу се не наплаћују (статус хитног стања), без 
обзира на вид постојеће здравствене заштите или посједовање личне 
документације (лична карта, здравствена књижица) или статуса 
здравственог осигурања.  

У случају процјене да постоји потреба за додатним медицинским 
интервенцијама, жртву треба одмах упутити у најближе индиковане 
специјалистичке службе или друге установе које их имају, а које без 
одгађања треба да обаве наставак медицинског егзамена, обезбиједе 
наставак медицинске интервенције (уколико је тако процијењено) и 
адекватно документују резултате прегледа или предузетих медицинских 
процедура. Све жртве насиља треба да добију и неодложну психолошку 
помоћ, коју треба да обезбиједе службе менталног здравља или стручни 
сарадници у социјалним службама, уз адекватно документовање овог 
поступка. 

Посебну важност за документовање насиља има потпуна и адекватна 
евиденција повреда и медицинских стања, који могу имати природу 
нефаталних или фаталних исхода насиља над женом или чланом породице. 
У нефаталне исходе спадају: физичке посљедице (тјелесне повреде, 
функционална онеспособљења и трајни инвалидитет); психосоматске 
посљедице (синдром хроничног бола, иритабилни колон, 
гастроинтестинални и респираторни поремећаји и инфекције уринарног 
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тракта);  психолошке посљедице (депресивни поремећаји, акутни и 
посттрауматски стресни поремећај, фобични, панични и остали анксиозни 
поремећаји, поремећаји исхране, ниско самопоуздање, поремећаји 
прилагођавања, суицидалност, релапс или егзацербација хроничних 
душевних обољења); негативна здравствена понашања (злоупотреба 
психоактивних супстанци попут алкохола, опојних дрога или психотропних 
лијекова, пушење, сексуално ризично понашање и самоповређивање), и 
посљедице по репродуктивно здравље (здјелична упална болест, полно 
преносиве болести, нежељена трудноћа, компликације у трудноћи, 
спонтани побачаји, ниска порођајна маса дјетета). Фатални исходи 
представљају најтеже посљедице насиља и у њих се убрајају: фаталне 
повреде, убиство и самоубиство.  

У свим здравственим установама треба користити обрасце за пријаву 
насиља над женама и породичног насиља са мапама тијела, који након 
попуњавања треба да буду дио документације која се налази у медицинским 
картонима/досијеима. Медицинска документација везана за насиље треба да 
буде доступна и осталим субјектима заштите ради брзог започињања 
процесуирања насиља над женом, са нагласком на обавези чувања 
повјерљивости података из документације од стране других субјеката 
заштите (означавање документације као „повјерљиво“).  

Поред узимања података о догађају треба идентификовати ресурсе 
жртве насиља и њеног окружења, који би помогли наставку адекватније и 
потпуније заштите. Подаци о породичним везама и унутарпородичним 
односима, економским могућностима и службама у заједници значајне су за 
овај корак у поступку заштите жртве насиља. Значајну помоћ у тој процјени 
даће и подаци других субјеката заштите, а прије свих социјалних служби 
које се укључују у процес заштите жртве насиља. 

Увијек је важно процијенити ризик за изложеност жртве насиља 
континуитету насиља, када извор информација за ту процјену могу бити 
подаци о ужем и ширем окружењу жртве, као и субјективни осјећај 
сигурности. Када се процијени постојање даљег здравственог ризика за 
жртву, потребно је жртви предложити боравак у болници до обезбјеђивања 
сигурног окружења у њеној породици или заједници, уз омогућивање 
потпуног збрињавања свих здравствених потреба жртве, уз документовање 
свих поступака у историји болести. Уколико је жртва насиља особа са 
испољеним или од раније дијагностикованим менталним поремећајем, треба 
се ради санације насиљем погоршаног здравственог стања хоспитализовати 
на психијатријском одјељењу, а ако је жртва насиља особа која има неку од 
болести зависности треба да се упути на амбулантни третман, уз 
обавјештавање социјалних служби. Ако је починилац насиља особа са 
тежим менталним поремећајем, треба је упутити на лијечење у надлежну 
болничку службу за бригу о менталном здрављу, уз поштовање процедура 
и поступака присилне хоспитализације по Закону о заштити лица са 
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менталним поремећајима (уколико је процијењена потреба за присилним 
поступком) .  

Здравствене установе, такође, треба да воде бригу и о здравственом 
стању починиоца насиља, нарочито у склопу судски одређених мјера 
провођења психосоцијалног третмана и третмана зависности од алкохола и 
опојних дрога. Детаљно документовање ових третмана је обавезно, ради 
давања мишљења суду и органима старатељства о континуитету, завршетку 
или прекиду третмана починиоца насиља. У здравственим установама треба 
водити регистар починилаца насиља са изреченим судским мјерама 
заштите. 

Индикатори за праћење су: број прегледа жртава насиља, број 
установљених нефаталних исхода насиља, број установљених сумњи на 
трпљење насиља, број издатих медицинских налаза, број упутница за друге 
медицинске службе и број починилаца насиља који се јављају на третман. 

Континуитет лијечења и психофизичке рехабилитације треба увијек 
да буде документован на начин описан код првог контакта са жртвом, као 
дио континуитета квалитета пружених услуга у здравственој установи, 
усвојеног у политикама квалитета и плановима унапређења квалитета на 
нивоу здравствене установе.  

Проблеми за провођење овог корака у поступању су неадекватно или 
недовољно детаљно вођење медицинске документације, недостатак 
времена, изостајање процјена капацитета за подршку и помоћ жртви и 
идентификације или процјене ризика који могу накнадно додатно угрозити 
здравствени интегритет жртве или довести до фаталних исхода. Ове 
проблеме треба превазилазити на нивоу установе усвајањем процедура и 
корака за поступање при прегледима и документовању насиља у породици, 
са укључењем свих раније наведених елемената, уз указивање на законске 
обавезе правилног вођења и чувања медицинске документације, али и њен 
судскомедицински значај. 

 
4.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 

 

Након првих и хитних интервенција у здравственој установи, жртви 
насиља је потребно  обезбиједити континуитет лијечења здравствених 
посљедица насиља, сачињавањем плана лијечења који треба да буде 
усклађен са њеним потребама и могућностима. Све здравствене процедуре 
или поступци у здравственим установама треба да буду објашњени 
пацијенткињама на разумљив, језички прилагођен начин, са јасним 
указивањем на резултате и исходе предложених дијелова третмана. Увијек 
је неопходно добити сагласност жртве насиља за сваки предложени 
терапијски поступак или приступ и напоменути да свој пристанак може 
повући у било ком дијелу провођења поступка са којим се претходно 
сложила. Такође, здравствени радници треба да увијек пружају све доступне 
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информације о свим другим видовима помоћи и подршке изван здравствене 
установе, које омогућавају други субјекати заштите и специјализоване 
организације за помоћ жртвама насиља. У здравственим установама треба 
да постоје или да се формирају савјетовалишта и/или групе самопомоћи за 
жртве породичног насиља и других облика насиља над женама. 
Информације о свим поступцима и континуитету пружања здравствене 
подршке треба да добија надлежни породични љекар са планирањем 
периодичних телефонских или електронских консултација са 
пацијенткињама које су жртве насиља, уз планиране кућне посјете, јер 
здравственим радницима непрекидност заштите жртава насиља треба да 
буде један од сталних приоритета.  

Правовремено и адекватно лијечење починиоца насиља јесте важан 
елемент планирања свеобухватне заштите жртава насиља. Починиоцима 
насиља у породици могу бити изречене заштитне мјере обавезног лијечења 
болести зависности и/или психосоцијалног третмана. 

Почетак обавезног третмана починиоца насиља који има болест 
зависности (алкохолизам или зависност од опојних дрога) треба да започне 
у најближим болничким установама које имају капацитет и специјализоване 
стручњаке за ову врсту дијагностиковања и лијечења, са наставком третмана 
у центрима за заштиту менталног здравља дома здравља најближег мјесту 
пребивалишта или боравка починиоца насиља. Здравствене установе у 
којима се спроводи ова мјера дужне су, на прописаним обрасцима, 
обавијестити суд који је одредио провођење ове мјере о датуму и мјесту 
почетка третмана починиоца насиља, али и о незапочињању третмана, 
нередовности јављања на терапијске састанке или о процјени да предузети 
третмански поступци неће довести или не доводе до побољшања стања или 
промјене у понашању починиоца насиља. О свим третманима ове врсте, 
њиховом току и исходима, здравствене  установе воде посебну евиденцију 
и извјештавају органе старатељства два пута годишње. Укључивање жртве 
породичног насиља у обавезни третман болести зависности починиоца 
насиља у породици је властита одлука жртве, а може се, према процјени 
водитеља третмана, предложити жртви насиља. 

Психосоцијални третман починиоца насиља обављају здравствени 
радници и здравствени сарадници у центрима за заштиту менталног здравља 
при домовима здравља, уско сарађујући са стручним тимовима центара за 
социјални рад, а починилац насиља је дужан да се укључи у ту врсту 
обавезног третмана (судска одлука). Здравствена установа и центар за 
социјални рад са починиоцем насиља у породици прије почетка третмана 
треба да сачине план активности/третмана у писаној форми, који садржи 
начин на који се психосоцијални третман спроводи, обавезе учиниоца 
насиља у породици, процјену ризика, као и план поступања у кризним 
ситуацијама, са чиме се упознаје и жртва породичног насиља или, када је 
жртва дијете, родитељ који није починилац насиља, а са планом активности 
у писаној форми и његовим спровођењем морају бити упознати и суд који 
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је изрекао мјеру, полиција и специјализована служба за подршку жртви, 
ради процјене ризика за фаталне исходе, процјене озбиљности ситуације и 
процјене ризика од понављања насиља. Уколико починилац насиља у 
породици не долази редовно на психосоцијални третман или ако 
здравствена установа процијени да, упркос редовном долажењу, 
психосоцијални третман неће довести до промјене у понашању учиниоца 
насиља, о томе одмах треба да буде обавијештен надлежни орган 
старатељства, који о томе обавјештава суд који је изрекао ову мјеру да може 
изрећи друге заштитне мјере, о чему је увијек важно информисати и жртву 
насиља. Здравствена установа у којој се спроводи психосоцијални третман 
води евиденцију о лицима која су судски упућена на психосоцијални 
третман, и његовом току и постигнутим резултатима, о чему два пута 
годишње извјештава орган старатељства, по мјесту пребивалишта, односно 
боравишта учиниоца насиља, на прописаном обрасцу. У раду са 
починиоцима насиља здравствени радници морају увијек показати пуни 
професионализам и пружити потпуну и квалитетну здравствену услугу, 
занемарујући личне ставове о улози починиоца насиља у динамици насиља.  

Индикатори које треба да прати здравствени сектор за овај сегмент 
поступања јесу: број жртава насиља којима се заказује контролни преглед у 
здравственој установи,  број жртава насиља које се јављају на контролни 
преглед у здравствену установу, број и врста пружених здравствених услуга 
жртви насиља, број примљених судских одлука о изреченим мјерама 
заштите путем здравствених установа, број починилаца насиља који се 
јављају на судском одлуком одређену врсту третмана у здравствену 
установу, и број и врста утврђених психијатријских стања и поремећаја код 
починилаца насиља (кориштењем психијатријске процјене и 
психодијагностичких инструмената). 

Озбиљне препреке у адекватном и потпуном провођењу ове мјере 
јесу: немотивисаност жртве за континуитет пружања здравствене заштите, 
недовољна пажња или недовољна детаљност здравствених радника током 
континуираног лијечења или рехабилитације жртава насиља, непостојање 
свих сервиса у заједници, лошије материјалне прилике жртава насиља за 
наставак лијечења и непрепознавање потребе омогућавања бесплатног 
лијечења здравствених посљедица насиља у здравственим установама од 
стране Фонда здравственог осигурања. Посебни проблеми јесу: 
несразмјерно мали број изречених мјера обавезних врста третмана 
починилаца насиља у односу на број пријављених или правосудно 
квалификованих дјела насиља над женама или насиља у породици, 
немогућност обезбјеђења обавезног и редовног јављања свих починилаца 
насиља на третман у одговарајућу установу након изрицања третманске 
заштитне мјере, мањак едукованих професионалаца и осмишљених 
универзалних програма третмана починилаца насиља у здравственим 
установама, као и обавеза уплаћивања трошкова партиципације за пружање 
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спектра услуга за провођење ове врсте третмана у центрима за заштиту 
менталног здравља. 

Идентификоване проблеме треба разријешити: континуираним 
посвећивањем дужне пажње жртви насиља од стране здравствених радника 
при сваком контакту жртве са здравственим службама; препознавањем 
континуитета пружања свих здравствених услуга жртви породичног насиља 
од стране Фонда здравственог осигурања кроз обезбјеђење бесплатне 
здравствене заштите за сва медицинска стања за која је утврђено да су 
директни исход или коморбидитет насиља над женама или породичног 
насиља (уврштавање шифре и подшифара Међународне класификације 
болести Т 74 и свих медицинских стања која су њена директна посљедица у 
групу обавезних видова здравствене заштите, све док трају њихови 
медицински третмани или медицинска рехабилитација); повећањем броја 
изречених мјера обавезног третмана починилаца насиља, ради спречавања 
понављања насиља; проналажењем ефикаснијих начина обезбјеђивања 
правовременог и редовног јављања свих починилаца насиља на обавезни 
третман у здравствене установе, и разматрањем могућности другачијег 
модела партиципирања починилаца насиља у породици за пружене услуге 
током обавезног третмана у центрима за заштиту менталног здравља, а ради 
смањења додатног економског оптерећења породице. 

 
4.7. Праћење примјене мјера и услуга  

 

Професионална и етичка дужност свих здравствених стручњака јесте 
праћење опоравка свих жртава насиља над женама и насиља у породици, 
али и починилаца насиља, у уској сарадњи са осталим субјектима заштите 
путем претходно успостављених интерсекторалних веза и потписаних 
протокола о сарадњи. Као индикатори за праћење у овом дијелу поступака 
заштите треба да послуже:  укупан број појединих врста пружених услуга;  
број и врсте услуга пружених жртвама породичног насиља;  број сачињених 
планова третмана за починиоце насиља; број проведених редовних 
евалуација напретка здравственог стања починилаца насиља у тимовима 
центара за заштиту менталног здравља, и број извјештаја здравствене 
установе упућених надлежном суду и органима старатељства о току или 
исходима третмана починилаца насиља. 

Проблеми који утичу на ефикасност овог дијела поступања јесу: 
неконтинуираност пружања здравствених услуга, недовољна сарадња са 
другим субјектима заштите, неизрицање мјере обавезног третмана 
починиоца насиља, непостојање адекватних инструмената за процјену 
психофизичког статуса жртве и евалуације стања починиоца насиља, као и 
економске и административне баријере. То може да утиче на преурањеност 
завршетка пружања медицинских услуга и немогућност даљег праћења кроз 
здравствени сектор. Ови проблеми треба да се превазилазе мјерама праћења 
квалитета и континуитета пружања услуга у здравственим установама, 
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којима би се додатно мотивисали сви пацијенти за наставак и завршетак 
медицинских третмана, затим унапређивањем постојећих или реализовањем 
потписивања нових протокола о сарадњи са свим субјектима заштите у 
заједници, побољшањем материјалних ресурса здравствене установе ради 
обезбјеђивања свих услова за пружање квалитетне здравствене заштите, 
повећањем броја изречених мјера обавезног третмана починиоца насиља и 
проналажењем модела економског и административног растерећења за 
жртве насиља, као озбиљне препреке за постизање што бољег 
психофизичког опоравка. 
 

4.8. Процјена ефеката заштите и ревизија поступка 
 

За процјену ефикасности пружене заштите здравља жртве насиља 
показатељи треба да буду побољшања резултата поновљених 
дијагностичких процедура које су претходно показивале патолошке 
резултате (опоравци и/или изљечења), извјештаји са физикалних прегледа 
приликом обављања заказаних контролних прегледа у амбулантама 
породичне медицине или током болничког праћења и наставка третмана у 
специјалистичким амбулантама, опоравак код психијатријских обољења за 
које је утврђена директна узрочно-посљедична веза са насиљем које је жртва 
трпјела, а кроз резултате понављаних психијатријских процјена и 
психологијских експлорација. Подаци о томе треба да буду дио медицинске 
документације жртве насиља. Процјена било које врсте третмана починиоца 
насиља у породици, као изречене судске мјере заштите, обавља се у тачно 
прецизираним периодима, са утврђеним инструментима за процјену и на 
основу тимског рада стручњака за област менталног здравља у здравственој 
установи у којој се та врста третмана проводи, као и у сарадњи са службом 
социјалне заштите, у складу са правилницима о овим врстама третмана 
починиоца породичног насиља (континуирани мониторинг третмана). 

Потребно је да се за здравствени сектор начине јаснија упутства са 
свим елементима који би били укључени у процјену ефеката заштите и 
тачније дефинисање услова за ревизију поступања у здравственом приступу 
проблематици насиља над женама и насиља у породици. 

 
4.9. Евидентирање и прикупљање података 

 

Значај евидентирања и прикупљања података о насиљу огледа се у 
указивању на појавност и распрострањеност насиља, али и кроз резултате 
континуираних активности сваког од субјеката заштите које треба да 
резултују, у свом најидеалнијем исходу, искорјењивањем било које врсте 
насиља као дискриминаторног понашања или, у актуелним приликама, 
значајном редукцијом насилног понашања према женама или у породичној 
заједници.  
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У здравственом сектору, евидентирање и прикупљање података треба 
минимално да подразумијева сљедеће:  број пријава утврђених здравствених 
стања за која се може поставити сумња да су узрокована насиљем; број 
пријава сазнања о почињеном насиљу; којим установама/институцијама је 
насиље пријављено;  број особа које су изложене било којој врсти насиља, 
са демографским подацима (пол, старост, брачни статус); број и врста 
утврђених тјелесних повреда жртве насиља; број фаталних исхода за жртву 
насиља (фаталне повреде, убиство и самоубиство); број пријављених 
случајева психичког насиља; број пријављених случајева сексуалног 
насиља, укључујући и силовање; број и врста здравствених услуга или 
интервенција пружених жртвама насиља; број издатих медицинских налаза/ 
љекарских увјерења жртвама насиља; број упућивања у друге здравствене 
службе ради додатног дијагностиковања или лијечења (са изузетком служби 
заштите менталног здравља);  број жртава насиља које су упућене на 
третман у установу заштите менталног здравља; просјечна цијена третмана 
жртве насиља у здравственој установи; број хоспитализованих жртава 
породичног насиља; број примљених судских пресуда о обавезном третману 
починиоца насиља;  број започетих третмана починиоца насиља у 
установама заштите менталног здравља;. број и врста мјера предузетих за 
праћење процеса заштите у здравственој установи;  број ревидираних 
планова третмана и разлози ревизије тих планова; број завршених третмана 
починиоца насиља у здравственој установи; број прекинутих третмана 
жртава или починилаца насиља, и учесталост анализирања проведених 
поступака за обезбјеђење квалитетне заштите жртве насиља.  

Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици 
јасно одређује које податке треба да евидентира свака здравствена установа 
у области породичног насиља, као и начине извјештавања. Здравствене 
установе су обавезне да евидентирају сљедеће: пол и старосну доб жртве; 
однос са учиниоцем (родбински или неки други); стања, обољења и повреде 
које су нанесене жртви насиља у породици; врсту медицинског третмана 
пруженог у здравственој установи, упућивању на даљи третман и/или 
хоспитализацију;  процјену трошкова лијечења жртве насиља у породици; 
врсту и дужину трајања третмана жртве у центрима за заштиту менталног 
здравља, те врсту и дужину трајања болничког третмана, и податке о 
третману за учиниоца насиља у породици пруженог у здравственој установи 
према врсти третмана и установе, уз означавање обавезних третмана по 
судским одлукама (психосоцијални третман и третман болести зависности). 

Према овом правилнику, сви наведени подаци треба да се 
евидентирају у свакој од служби у здравственој установи и да се, 
обједињени за цијелу установу, пошаљу у Министарство породице, 
омладине и спорта два пута годишње (полугодишњи извјештаји) у 
одређеном временском року. Сви прикупљени подаци треба да служе за 
редовно анализирање провођења активности заштите жртава насиља над 
женама и породичног насиља, на заједничким састанцима руководилаца 
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свих служби у установи са менаџментом здравствене установе. Резултати 
ових анализа треба да укажу на сегменте заштите које би требало 
побољшати и, уз сугестију и помоћ служби за унапређење квалитета, треба 
да буду укључени у годишње планове квалитета, а путем интерних провјера 
би се обезбиједио директни мониторинг унапређења активности 
здравствене установе усмјерених на заштиту жртава насиља. 

Проблеми који могу да се појаве у овој фази су несразмјерност између 
врсте и броја прикупљених података из евиденција насиља у породици 
између субјеката заштите, дијелом због неуниформности образаца за 
прикупљање података и евиденцију, а дијелом због међусобног 
необавјештавања о жртвама насиља у породици. На редовним састанцима 
потписника протокола о сарадњи између субјеката заштите, представници 
здравствених институција треба увијек да подстичу све субјекте заштите да 
сви имају истовјетне податке о броју пријава породичног насиља. 
Непостојање протокола о сарадњи интерсекторског карактера који би 
обухватили остале облике насиља над женама сем насиља у породици се не 
потписују, чиме се не добија потпуна слика о свеукупном степену и 
појавности насиља над женама. Зато је неопходно радити на изради 
докумената који би укључивали улоге здравственог сектора у потписивању 
и провођењу протокола о сарадњи, начинима извјештавања кровних 
институција и увођењу индикатора које здравствени сектор треба да прати 
у области свих облика родно заснованог насиља. 
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Графикон 15. ПОСТУПАК У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ – ЖРТВА НАСИЉА 
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Графикон 16. ПОСТУПАК У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ – ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА 
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5. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ 
УСТАНОВЕ 

 

Развој једног друштва се, прије свега, огледа кроз његов систем 
образовања. Васпитно-образовни систем Републике Српске посебно 
значајан за предмет овог приручника односи се на установе предшколског, 
основног и средњег образовања. Стратегија развоја образовања Републике 
Српске за период 2016–2021. године намеће значајан императив развоја 
нашег друштва који треба да се заснива на учењу и знању, које повезује све 
нивое и врсте образовања у хармоничну и транспарентну цјелину 
утемељену на позитивним начелима и циљевима и у најбољем интересу 
дјеце/ученика/студената. Прво начело на којем се заснива образовање у 
Републици Српској односи се на начело дефинисано као „поштoвање 
људских права и права дјетета“. Васпитно-образовне установе се 
свакодневно суочавају са проблемима насиља у друштву, укључујући и 
специфичне облике који су посебно присутни у васпитно-образовном 
амбијенту. Овдје се, прије свега, мисли на све облике вршњачког насиља. 
Посматрајући насиље над дјецом и међу дјецом кроз призму васпитно-
образовних установа, а у духу предмета овог приручника, неки од облика 
вршњачког насиља могу бити и родно засновани, стога се могу третирати и 
као насиље над женама и/или мушкарцима. Исто тако, насиље у породици 
укључује и дјецу, као жртве и/или као свједоке, стога треба посматрати улогу 
васпитно-образовних установа као значајан субјект заштите дјеце од 
вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља у породици. У 
односу на све субјекте заштите, васпитно-образовне устаниве могу и треба 
да дају посебан допринос у сузбијању и спречавању насиља над дјецом и 
међу дјецом кроз спровођење превентивних и интервентних активности, 
процјену ризика од насиља над дјецом и насиља у породци итд. Ова улога 
васпитно-образовних установа произлази из чињенице да оне представљају, 
поред породице, најзначајнији фактор социјализације. У прилог наведеном 
иде и чињеница да дјеца подлијежу утицају васпитно-образовног система од 
најранијег узраста (јаслица), па до пунољетства. 

 
5.1. Законски оквир дјеловања  васпитно-образовних 
установа 

 

Поред низа међународних и домаћих прописа који се односе на 
спречавање и сузбијање свих облика насиља, овдје ћемо навести законске и 
подзаконске акте који су значајни за васпитно-образовни систем у 
Републици Српској, а истовремено служе сврси дефинисаних оквира 
дјеловања у случајевима свих облика насиља значајних за контекст овог 
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субјекта заштите, као и превенцији. Основни правни прописи у смислу 
наведеног су: 
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 119/08, 1/12. и 79/15); 
- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11, 33/14. и 44/17); 
o  Члан 105. став 2. – Наставници и стручни сарадници дужни су да 
предузимају мјере заштите права дјетета, те о сваком кршењу тих 
права, посебно о свим облицима насиља над дјететом или 
малољетним лицем, одмах обавијесте надлежну социјалну установу. 

o  Чланови 108. и 109. дефинишу послове наставника и чланова 
стручне службе школе. 

- Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11. и 33/14); 

- Закон о ученичком стандарду („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 72/12); 

- Правилник о вођењу ученичког досијеа („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 132/10); 

- Правилник о остваривању стручно-педагошког надзора („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 04/16);  

- Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016–
2021. године; 

- Стратегије за борбу против насиља у породици РС, Влада Републике 
Српске (2014–2019); 

- Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом 
и младима у образовном систему (2008).  
o  Овај протокол је значајан јер су први пут у Републици Српској 
утврђени „поступци за успостављање реакције свих учесника како 
би се дјеловало на спречавању, идентификацији, пријављивању, 
истраживању, лијечењу, и слично, у свим случајевима вршњачког 
насиља у образовном систему, а све са циљем да се пружи потребна 
подршка, прије свега, дјетету и онима који се о дјетету брину“. Овај 
протокол дефинише насиље, регулише обавезе надлежних 
институција, као и облике, начине и садржаје сарадње између 
надлежних институција. 

- Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или 
занемаривања дјеце („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
82/13); 
o  Општи циљ Протокола је заштита дјетета од свих облика насиља 
кроз активости које се односе на: превенцију, интервенцију и 
едукацију дјеце и одраслих о свим облицима насиља, његовим 
узроцима, али и посљедицама по развој дјетета. 

- Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/13. и 93/14); 
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- Упутство о начину реализације програма, пројеката и других 
активности у школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
02/18); 
o  Овим упутством прописује се начин остваривања сарадње 
невладиних организација, других установа и организација са 
основним школама. Стога је значајно упознати се са његовим 
садржајем, између осталог, и због различитих облика 
мултисекторске сарадње и интердисциплинарног приступа 
проблему насиља у друштву. 

 

5.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 
 

Свједоци смо извјештавања многих међународних организација, 
Омбудсмана за дјецу, владиних и невладиних организација, чија примарна 
дјелатност укључује заштиту и промоцију дјечјих права, о порасту и све 
већој присутности насиља над дјецом, у породичном окружењу и у оквирима 
социјалних мрежа, које представљају непосредно окружење дјетета и 
породице. Различити облици јавног информисања, такође, све чешће указују 
на постојање и пораст насиља над дјецом, приказујући екстремне случајеве 
злостављања и насиља над дјецом као сензационалистичке вијести, које 
поред значаја за указивање и подизање свијести о присутности насиља, у 
неким ситуацијама могу да доведу и до продубљивања траума (Гавриловић, 
А., и Шућур Јањетовић, В., 2014: 120). 

Дјелотворне активности у оквиру превенције свих 
социјалнопатолошких појава подразумијевају, прије свега, познавање 
феноменологије и етиологије саме појаве. Насиље у друштву представља 
изузетно комлексну, вишеслојну и вишедимензионалну друштвену појаву. 
Ако покушамо увидјети специфичности насиља над дјецом и међу дјецом, 
као и насиље у породици, онда се школски амбијент може доживјети као 
позорница на којој могу бити видљиви сви манифестни облици вршњачког 
насиља. Васпитно-образовни систем Републике Српске је у том смислу прво 
реаговао на вршњачко насиље усвајањем Протокола о поступању у 
случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у образовном 
систему Републике Српске (2008), а специфичности његове примјене 
можемо наћи у публикацији Омбудсмана за дјецу Републике Српске 
Вршњачко насиље – примјена Протокола о поступању у случајевима насиља 
међу дјецом и младима у образовном систему Републике Српске из 2010. 
године. Поред поменутог, најновији Протокол о поступању у случају 
насиља, злостављања и занемаривања дјеце (2013), потписан од стране 
Министарства здравља и социјалне заштите РС, Министарства породице, 
омладине и спорта РС, Министарства просвјете и културе РС и 
Министарства унутрашњих послова РС, садржи дефиниције различитих 
облика насиља над дјецом, одређује основне принципе на којима се заснива, 
дефинише основне и посебне циљеве у поступању, утврђује обавезе 
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надлежних институција и служби, те дефинише начин и садржај међусобне 
сарадње. Чињеница да је друштво динамично и да је општи утисак да свака 
наредна генерација подлијеже новим и убрзаним достигнућима у области 
технике и технологије, захтијева будност свих фактора социјализације. 
Свакодневни контакт са дјецом, посматрање, праћење и комуникација могу 
обезбиједити добре основе за спознавање нових облика насиља над дјецом 
и међу дјецом, укључујући и различите облике насиља путем интернета и 
других комуникацијских технологија. 

 

Шта данас подразумијевамо под „насиљем над дјецом, 
занемаривањем и злостављањем“? 
Прије свега, морамо имати на уму да се многе научне дисциплине баве 

овим феноменима (педагогија, психологија, социјални рад, специјална 
педагогија, криминалистика и др.), те стога постоји мноштво дефиниција. 
Ако бисмо тражили заједнички елемент за највећи број дефиниција, онда би 
то свакако били сљедећи: свако физичко или психичко насилно понашање 
усмјерено према дјеци, којим се угрожава или спречава нормалан развој, 
интегритет личности или задовољавање основних потреба дјетета.  

 

Основни манифестни облици насиља над дјецом су: 
1. занемаривање дјетета; 
2. физичко злостављање; 
3. психолошко злостављање (често се користи и термин „емоционално 
насиље“); 

4. сексуално злостављање; 
5. економско злостављање;  
6. супсидијарни облици насиља над дјецом и међу дјецом: вршњачко 
насиље, насиље путем информационо-комуникацијских технологија 
(укључујући насиље путем интернета), насиље у породици, социјално 
насиље, експлоатација дјеце и др. 

 

Основне дефиниције за разумијевање појмова у вези са 
насиљем над дјецом, међу дјецом и у породици24 
Насиље се дефинише као сваки облик понашања према дјетету чији 

је циљ повређивање или наношење бола, било физичког или психичког, 
запостављање и/или занемаривање дјетета, малетретирање и/или било 
који облик експлоатације дјетета, укључујући и сексуалну експлоатацију.25 

Под појмом насиља над дјецом које има одредницу занемаривања 
подразумијевају се односи и понашања појединца или институција26 којима 

																																																													
24 Смјернице за поступање у случају насиља над дјецом у Босни и Херцеговини, 2013. 
25 Комитет за права дјетета УН, Општи коментар број 13, тачка 4. у: Протокол о поступању у случају 
насиља, злостављања и занемаривања дјеце  (2013). 
26 Под појмом институционалног насиља над дјецом подразумијевамо све оне случајеве у којима 
надлежне институције погрешно примјењују професионалне стандарде или пропусте да их примијене и 
на тај начин угрозе интегритет дјетета. 
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се угрожава или осујећује нормалан психички и физички развој, интегритет 
личности или се осујећује задовољење дјечјих потреба. 

С друге стране, насиље над дјецом које има одредницу злостављања 
подразумијева поступке родитеља или дјететових старатеља којима се 
дјетету наноси тјелесна и/или емоционална бол или се занемарује у тој 
мјери да је угрожено његово емоционално здравље и развој. 

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом 
и младима у образовном систему Републике Српске (2010), као и Протокол 
о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце (2013) и 
Смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом у Босни и 
Херцеговини (2013) одређују на сличан начин различите облике насиља над 
дјецом и међу дјецом, као и занемаривање дјетета. Општу сагласност 
различитих аутора и докумената можемо сагледати кроз сљедеће: 

Занемаривање се посматра као насиље над дјететом због 
занемаривања основних потреба дјетета значајних за правилан развој. То 
значи да је ријеч о недостатку одговарајуће бриге за дијете, тј. да је дијете 
ускраћено за задовољавање основних физичких, образовних, здравствених 
и емоционалних потреба, те стога занемаривање директно утиче на здравље 
дјетета и угрожава његову личност. Занемаривање дјеце на први поглед 
односи се на физичко занемаривање и малнутрацију (неухрањеност и 
недовољну бригу о исхрани дјетета), међутим, дијете, поред физичких и 
физиолошких потреба, има и емоционалне и когнитивне потребе 
(едукативног, сазнајног карактера). Дакле, када говоримо о занемареном 
дјетету, онда мислимо на занемаривање свих потреба дјетета. 

Физичко насиље над дјецом дефинише се као однос или понашање 
којим се, уз примјену физичке силе и уз употребу или без употребе других 
средстава, наносе повреде, озљеде или ране дјеци. Физичко злостављање 
као најчешћи облик насиља неријетко је пропраћено емоционалним 
злостављањем, занемаривањем, па и сексуалним злостављањем. Посљедице 
физичког злостављања су углавном видљиве, међутим, треба имати у виду 
да неке ипак остају трајно, на примјер, страх, туга и бијес. 

Психолошко злостављање (емоционално лишавање), према 
мишљењу многих аутора, представља квалитативно потпуно другачији 
облик насиља над дјецом. Психолошка литература је више наклоњена 
кориштењу појма психолошко насиље – психолошко злостављање, 
сматрајући га свеобухватнијим, јер у себи садржи и емоционалну и 
когнитивну компоненту. Суштина свих дефиниција односи се на понашање 
којим се запоставља, угрожава, потцјењује, вријеђа или вербално напада 
личност дјетета и испољавају негативна осјећања према њему.27 Овај облик 
насиља над дјецом оставља највише трага на жртви насиља, а ако је имало 
карактер дугог трајања, сматра се деструктивнијим од физичког насиља, са 
специфичим посљедицама по карактер и личност дјетета. Посљедице 

																																																													
27 Смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом у БиХ, 2013. 
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психолошког злостављања дјеце се, прије свега, одсликавају кроз ниско 
самопоштовање које утиче на понашање и свакодневно функционисање у 
кругу породице, вршњака и окружења, а дугорочније посљедице зависе од 
узраста и врсте злостављања.  

Сексуално злостављање поменута литература посматра као један од 
најекстремнијих облика насиља над дјецом. Подразумијева експлоатацију 
дјетета у циљу сексуалног задовољавања и уживања одрасле особе. Додатни 
проблем код овог облика злостављања огледа се кроз чињеницу да се односи 
на злоупотребу развојно незрелог дјетета у сврху сексуалне експлоатације, 
које дијете не може разумјети и не може дати пристанак. Неповољне 
ситуације у којима се може сматрати да је ријеч о сексуалном злостављању 
дјетета односе се на: 

 

• укључивање дјетета у сексуалне активности,  
• посматрање сексуалних активности,  
• излагање дјетета порнографском материјалу,  
• неадекватно додиривање дјетета,  
• давање сугестивних сексуалних коментара.28 

 

Према Протоколу о поступању у случају насиља, злостављања и 
занемаривања дјеце (2013), сексуалним насиљем сматра се: сексуално 
узнемиравање, бављење сексуалним активностима са дјететом (унутар или 
ван породице) и ангажовање дјетета за бављење проституцијом или 
навођење дјетета да учествује у проституцији и сл. Посљедице сексуалног 
злостављања су вишедимензионалне и могу да се односе на физички, 
психички (емоционални и когнитивни) и социјални развој и функционисање 
дјетета.  

 
Економско злостављање дјеце представља специфичан облик 

злостављања дјеце управо из разлога што подразумијева излагање дјеце 
пословима који отежавају њихов природни раст и развој и због којих не могу 
остваривати своја основна права на образовање, игру и слично. Постоје три 
основна вида економског експлоатисања, која у себи садрже све појединачне 
начине економског злостављања:29  
• сви облици ропства и злостављања сличних ропству, као што су 

продаја и трговина  дјецом, присилни рад, ропство или кметство;  
• кориштење, излагање и понуда дјеце у илегалним радњама, као што је: 

просјачење, проституција, порнографска продукција и порнографске 
представе;  

• било који облик посла или активности који у себи садржава околности 
у којима је дијете занемарено и преоптерећено и гдје је нарушено 
његово здравље, сигурност и моралност.  

																																																													
28 Ibid. 
29 Ibid.  
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Поред наведених облика насиља над дјецом, који подразумијевају 
занемаривање и злостављање дјеце, честе су и друге ситуације у којима се 
дијете појављује као жртва. У литератури се углавном говори о 
специфичним врстама насиља у којима се дијете појављује као „главни или 
споредни актер”, али и као жртва. Ови облици се посматрају као 
супсидијарни облици насиља, а односе се, прије свега, на: вршњачко 
насиље (енг. bullying), насиље путем cyber технологије (енг. cyber bullying), 
социјално насиље над дјецом, насиље у породици, те остале облике насиља 
у којима се дијете сматра жртвом насиља.  

Вршњачко насиље, о којем се све чешће извјештава у медијима, 
подразумијева насиље међу дјецом, најчешће у школама, међутим, све више 
је присутно и ван школе и школског дворишта. Овај облик насиља 
карактерише физичко и психичко насилно понашање усмјерено на дјецу од 
стране њихових вршњака с циљем да се повриједи и успостави 
неравноправан однос снага који је карактеристичан на двије равни: јачи 
против слабијих, или група против појединца.30 

Насиље над дјецом путем савремених технологија, у свијету 
познато као cyber bullying, општи је појам за сваку комуникацијску 
активност тзв. „cyber  технологијом“ која се може сматрати штетном како за 
појединца, тако и за опште добро. Тим обликом насиља, врло често међу 
дјецом вршњацима, обухваћене су ситуације кад је дијете или тинејџер 
изложено нападу другог дјетета, тинејџера или групе дјеце, путем интернета 
или мобилног телефона. Ово насиље данас има широку лепезу modus 
operandi. Најчешће се врши кроз: „chat собе“, „форуме“ и „блогове“. Због 
свих својих особина, првенствено своје глобалности, универзалности и 
јавности, ова врста комуникације, такође, носи велики ризик за злоупотребу 
дјеце.31 

Насиље у породици је најчешће везано и за насиље над дјецом, а 
односи се на било које дјело које наноси физичку, менталну, сексуалну или 
економску штету или патњу, као и пријетње таквим дјелима, које озбиљно 
спутавају чланове породице да уживају у својим правима и слободама на 
принципу равноправности у јавној или приватној сфери живота (Смјернице 
за поступање у случајевима насиља над дјецом у БиХ, 2013). Проблем 
насиља у породици је сложени психосоцијални проблем, а највеће 
посљедице насиља у породици трпе дјеца. Адекватан друштвени приступ 
подразумијева сарадњу и дјеловање мултидисциплинарних тимова. За 
овакав приступ потребна је едукација о проблему насиља у породици унутар 
сваке струке. На крају, неопходно је споменути и чин самог свједочења 
насиљу од стране дјетета. Наиме, овај феномен је заједнички садржилац 
великог броја случајева у којима посебну трауму представља и присуство 

																																																													
30 Смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом у БиХ, 2013. 
31 Ibid. 
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дјетета насилном чину (активно или пасивно) (Гавриловић, А., и Шућур 
Јањетовић, В., 2014: 123). 

Социјално насиље је искључивање из групе и дискриминација. 
Односи се на сљедеће облике понашања: одвајање детета од других на 
основу различитости, довођење у позицију неравноправности и 
неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било 
којем основу (Протокол о поступању у случају насиља, занемаривања и 
злостављања, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 82/13). 

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и 
занемаривања дјеце (2013), кроз своје основне принципе, задужује све 
установе, институције и службе које брину о дјеци, да подстичу, стварају и 
јачају окружење у којем се:  учи и његује култура понашања и уважавања 
личности; поштује личност и достојанство сваког појединца; поштује право 
дјетета да не буде повријеђено и да одраста у безбједној средини; не 
толерише насиље од било кога; не ћути о насиљу које се дешава; развија и 
јача одговорност свих; подстиче на пријаву сваког облика насиља; обавезује 
на адекватно поступање свих који имају сазнања о насиљу над дјецом.32 Као 
општи циљ овог протокола, кроз превентивне активности треба да се 
развијају и проводе програми превенције ради стварања безбједне средине 
за живот и одрастање сваког дјетета. Кроз посебне циљеве овог протокола, 
превенција се рефлектује у сљедећем: 
• подизање нивоа свијести и осјетљивости свих, и појединаца и 

институција, за   препознавање насиља, злостављања и занемаривања 
дјеце;  

• промовисање, развијање, стварање и јачање климе прихватања, 
толеранције и уважавања;  

• укључивање свих – дјеце, родитеља и старалаца, наставника, 
васпитача, стручних сарадника и локалне заједнице у доношење и 
развијање програма превенције и едукације;  

• јачање компетенција свих – дјеце, родитеља и старалаца, наставника, 
васпитача, надлежних служби и локалне заједнице за уочавање, 
пријављивање и рјешавање проблема насиља, злостављања и 
занемаривања;  

• информисање свих – дефинисане процедуре поступања и поступци за 
заштиту дјеце од свих облика насиља над дјецом обавезују и све 
институције и појединце.33 

																																																													
32 Држава Вашингтон (САД) недавно је приступила систематском елиминисању његових коријена и 
изградњи капацитета који су значајни за конкретне промјене код сваког појединца, групе и заједнице. 
Смјернице за превенцију насиља у породици кроз различите програме у држави Вашингтон (САД) из 
2015. године укључују стратегије које се односе на сљедеће елементе: утицати на коријене узрока 
насиља, културолошка промјена у односу према насиљу, изградња вјештина, промоција здравих 
међуљудских односа. 
33 Правилник о протоколу поступања у установи у одговарању на насиље, злостављање и занемаривање 
Републике Србије („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09), врло слично, прописује да 
превенцију насиља, злостављања и занемаривања „чине мјере и активности којима се у установи ствара 
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5.3. Препознавање и откривање насиља 

Рано препознавање и откривање насиља над дјецом свакако је један од 
основних задатака свих професија које имају контакт са дјететом, а посебно 
запослених у васпитно-образовним институцијама, који, поред породице, 
представљају основни факор социјализације дјеце. Већ је наведено колико 
одређени облици насиља над дјецом могу бити прикривени и комплексни, 
стога се, у наставку, указује на основне показатеље сваког од поменутих 
облика насиља над дјецом. Прије свега, важно је назначити да је откривање 
први корак у заштити дјеце од свих облика насиља. Истовремено, само 
откривање је и најосјетљивији дио процеса и од њега углавном зависи и 
даљи ток заштите дјеце од насиља. Литература углавном наглашава два 
најчешћа начина откривања:34 путем препознавања знакова повреда на 
дјетету (физичке повреде) и/или знакова специфичног понашања дјетета 
и/или породице и откривање путем повјеравања (директно – када се дијете 
само повјери и индиректно – када добијемо информацију или сумњу од 
стране друге особе). Показатељи појединачних облика насиља могу бити 
сљедећи: 
Ø Показатељи физичког насиља над дјецом зависе од силе која се 

користи приликом повреде дјетета и од узраста дјетета. У том смислу, 
треба обратити пажњу на сљедеће индикаторе: пренаглашено 
понашање, тј. претјерано или врло мало плакања, велики страх од 
одраслог или потпуно одсуство стрепње пред ауторитетом одраслог, 
екстремна агресивност или повлачење; изразито повишена стрепња 
када друга дјеца плачу; зазирање од физичког додира или 
приближавања, посебно неке одрасле особе; дијете дјелује као да се 
плаши родитеља; показује или изражава страх од враћања кући (нпр. 
из вртића, школе, болнице и сл.).  

Ø Психолошко или емоционално насиље над дјецом једно је од 
најтежих насиља у смислу препознавања и/или раног откривања. 
Његова комплексност има основу управо у чињеници да су дјеца често 
конфузна и не препознају шта им се дешава, тј. чиме је злостављано, 
притом може да осјети и спозна да се мијења његово/њено психичко, 
а често и опште здравствено стање. Промјене понашања или обрасци 
понашања који се сматрају показатељима психичког злостављања 
дјетета, према многим ауторима, јесу сљедећи: апатија, агресивност, 
иритираност, усамљеност, ријетко плачу, у комуникацији не гледају 
саговорника у очи, присутан је негативан или празан афекат према 
свима у њиховом окружењу у ситуацијама када друга дјеца плачу, они 
реагују апатијом или гримасама, не реагују на вањске подражаје, не 
показују задовољство у игри или било чему другом, проблеми у 

																																																													
сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 
комуникације“.  
34 Смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом у БиХ, 2013. 
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учењу, проблеми у односу са околином, депресија, страх и тјескоба, 
ова дјеца често брину о родитељима и родитељским потребама, 
умјесто да родитељи брину о њима.  

Ø Откривање сексуалног насиља над дјецом је, свакако, најтеже, прије 
свега због свеприсутног табуизма у домаћим условима, генерално, а и 
као посљедица чувања „породичне тајне”. Поред чињенице да је 
тешко открити овај облик злостављања, сам процес доказивања, према 
мишљењу многих стручњака, још је тежи, прије свега због осјећаја 
стида и осјећања кривице дјетета, страха од казне или освете. Дијете 
је неријетко уцјењивано да ће се породица распасти или има осјећај да 
ће изгубити љубав једног или оба родитеља, стога то најчешће остаје 
тајна. У оквирима служби и система раног откривања, осим путем 
повјеравања дјетета, могуће је указати и на неке промјене понашања 
као показатеље могућег сексуалног злостављања. Неки од индикатора 
могу да буду:35 физички знакови (гениталне инфекције, озљеде на 
дијеловима тијела, проблеми са мјехуром, болови приликом мокрења, 
честе психосоматске сметње (главобоље, болови у трбуху); 
емоционални знаци (љутња, тјескоба, беспомоћност, страх од одласка 
кући након школе, страх од мрака и одласка у кревет; страх од 
затворених врата и сл.); сексуално понашање (неуобичајен интерес за 
своје и туђе гениталије; честа мастурбација; употреба „простих“ 
ријечи; цртежи са наглашеним сексуализованим детаљима; цртежи 
који показују гениталије, страх од свлачења на физичком васпитању); 
социјално понашање  (конфузија улога у породици; одбијање или 
молба да не остане са одређеном особом; мокрење у кревет, тепање, 
дудање палца (регресивно понашање); жели знати све шта ће се даље 
догађати; константно „добро понашање“, перфекционизам, 
послушност; врло контролисано понашање; повученост или 
хиперактивност; ноћне море); самодеструктивно понашање (дрога, 
алкохол; покушаји суицида; не једе или превише једе; 
самоозљеђивање; улази у проблематична понашања као да изазива 
казну; бјежање од куће); понашање у школи (сметње пажње, сањарење; 
дистрактибилност, лако му је одвући пажњу; изостанци из школе (без 
обзира на школски успјех), посебно са родитељском дозволом; често 
спомињање тајни или сексуалних тема у школским задаћама или 
разговору; потешкоће у изражавању свог мишљења). Ради се и о 
промјенама као што су: страх од додиривања, нарочито у предјелу 
гениталија; страх од затворених врата, од купања, од мрака, од 
одређених особа; страх од одласка кући или бјежање од куће; 
сексуализовано понашање непримјерено за узраст, код млађе дјеце: 
неуобичајен интерес за своје и туђе гениталије, честа мастурбација, 
цртежи са наглашеним сексуалним детаљима и слично.  

																																																													
35 Ibid. 
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Ø Занемаривање дјеце представља специфичан облик насиља над 
дјецом, а због своје вишедимензионалности често представља 
посебан изазов за различите службе које воде рачуна о здрављу и 
добробити дјеце. Најувјерљивији индикатори своде се на три подручја 
посматрања: објективне показатеље, понашање дјетета и понашање 
родитеља. Када се говори о образовном занемаривању дјетета, 
објективни индикатори могу бити, прије свега, изостајање са наставе 
без оправданих разлога, незаинтересованост или неучествовање 
родитеља у неопходним и прописаним активностима, одбијање 
прихватања специјалних услуга и сервиса од стране родитеља, а 
стручне службе процјењују то као неопходност за несметан развој 
дјетета итд. Понашање дјетета као индикатор образовног 
занемаривања може да понуди много показатеља који указују на 
занемареност дјетета. Прије свега, то може да се односи на неуспјех у 
школи (и код натпросјечно интелигентне дјеце). Таква дјеца често 
показују знаке незаинтересованости за наставу и друге активности у 
школи, нису мотивисана за улагање било каквог напора, те због ниског 
самопуздања, најчешће се не усуђују ни покушати. Понашање 
родитеља као индикатор огледа се прије свега кроз однос родитеља са 
учитељима или васпитачима. У разговорима, углавном причају о себи, 
помјерајући фокус са дјетета; омаловажавају дијете у присуству друге 
дјеце или одраслих особа; често одбијају дјететове жеље да учествују 
у школским или вртићким активностима, итд.  

Ø Остали облици насиља над дјецом (вршњачко насиље, cyber bullying), 
такође имају своје показатеље на које морамо обратити пажњу. 
Вршњачко насиље, прије свега, физичко насиље у вршњачким 
групама, свакако је типично за дјечаке и спадa у категорију 
највидљивијег облика вршњачког насиља. Међутим, у посљедње 
вријеме, све чешће се може чути о суочавању стручнх радника 
запослених у школама са специфичним видовима насиља у којима су 
главни актери дјевојчице. Наиме, данас дјевојчице користе 
индиректне методе агресије, као што су ширење гласина, 
искључивање и оцрњивање других, те се насиље међу дјевојчицама 
односно дјевојкама повећава с преласком из основне школе у средњу, 
тј. с уласком у адолесцентно доба. Овај феномен због своје 
невидљивости често остаје неухватљив системима заштите права 
дјеце.  

Ø Адекватан друштвени одговор и суочавање с проблемом насиља над 
дјецом, међу дјецом и у породици, захтијева, прије свега, сарадњу 
између родитеља и школе. Родитељи упућени у постојање 
проблематике вршњачког насиља тако постају активни партнери у 
активностима превенције насиља међу вршњацима и/или спречавању 
истог. 
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5.4. Пријављивање насиља 
 

Пријављивање случајева насиља над дјецом је свакако први и можда 
најзначајнији корак у процесу обезбјеђивања заштите и помоћи дјетету 
жртви насиља. Сам чин пријављивања представља и први корак у 
процесноправном формирању „случаја насиља над дјететом“. Сваки 
појединац и институција у БиХ имају обавезе поступања по 
сазнању/откривању злостављања и занемаривања дјетета. Протокол о 
поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 82/13) наглашава да је, у 
случајевима када је живот дјетета угрожен или му пријети непосредна 
опасност од озбиљног оштећења здравља, неопходна неодложна пријава 
полицији и центру за социјални рад. Овакве ситуације у којима је неопходна 
неодложна интервенција јесу нпр. када здравствено стање дјетета захтијева 
ургентни медицински третман који родитељ/старатељ не жели или није у 
стању да обезбједи или када је дијете у опасности од повреде, оштећења од 
стране родитеља/старатеља који је психотичан, као и у ситуацијама у којима 
је дијете повријеђено или је могло бити повријеђено оружјем и слично.36 

 
Протокол о поступању у случају насиља, злостављања и 

занемаривања дјеце („Службени гласник Републике Српске“ бр. 82/13) 
прописује обавезе надлежних институција, тако да „сви запослени у 
васпитно-образовним установама дужни су предузимати мјере заштите 
права дјетета те о сваком кршењу тих права, посебно када се ради о 
различитим облицима насиља над дјететом, занемаривања дјетета или 
немарног поступања, злостављања или искоришћавања, одмах:  

 
По пријави или на основу сазнања да је дијете жртва неког од облика 

насиља, обавијестити координатора који заједно са директором школе 
обавља разговор са дјететом уз обавезно присуство стручних радника 
васпитно-образовне установе и стручног радника надлежног центра за 
социјални рад. Поступање са дјететом треба да буде веома пажљиво и 
подржавајуће.“ 

Улога координатора је посебно значајна јер подразумијева обављање 
сљедећих послова и задатака: 
• Обавјештава родитеље или стараоце дјетета о свему (укључујући и 

информације о предузетим мјерама). У случају сумње да су родитељи 
починили насиље над дјететом, о томе ће обавијестити центар за 
социјални рад и полицију. 

• Родитељима или стараоцима дјетета које је жртва насиља треба 
понудити информације о могућностима различитих облика стручне 
подршке и помоћи. 

																																																													
36 Слично одређују и Смјернице за поступање у случајевима насиља над дјецом у БиХ, 2013. 
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• У случају потребе, позива службу хитне помоћи или на најбржи 
могући начин прати или осигурава пратњу дјетета до љекара, те чека 
љекарску препоруку о даљем поступању и долазак дјететових 
родитеља или стараоца. 

• Пријављује полицији и обавјештава центар за социјални рад (уколико 
директор то није већ урадио), те обавјештава ресорно министарство 
(упознаје са чињеницама и околностима случаја и активностима које 
је школа предузела или ће предузети). 

• По захтјеву тужилаштва или полиције доставља сву расположиву 
документацију везану за разјашњавање и доказивање насиља над 
дјететом. 

• Редовно одржава контакте и савјетује се са стручњацима изван 
установе (породичне медицине, центра за ментално здравље и центра 
за социјални рад, који су обавијештени о случају, о начину поступања 
и помоћи дјетету жртви насиља у оквиру васпитно-образовне 
установе). 
Уколико је насиље над дјететом извршено од било којег лица 

запосленог у васпитно-образовној установи, установа је дужна да покрене 
поступак утврђивања свих чињеница и околности ради утврђивања 
одговорности починиоца. Школа има обавезу да сачини службену 
забиљешку о свим случајевима насиља над дјецом и доставља је (по 
захтјеву) надлежним органима. Поред тога, школа има обавезу да води 
одговарајућу евиденцију заштићених података и извјештај о томе два пута 
годишње (на крају првог полугодишта и на крају школске године), који се 
доставља ресорном министарству. 
 
5.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса 
жртве и окружења, процјена ризика 

 

Вртићи и школе (основне и средње) представљају један од 
најзначајнијих система у превенцији и раном откривању случајева 
занемаривања и злостављања дјеце. Стога имају и посебно значајну улогу у 
процесу утврђивања и документовања насиља над дјецом и међу дјецом, у 
зависности од мјеста гдје се десило насиље и у зависности од тога ко су 
учесници. Сви запослени у васпитно-образовним установама имају законску 
обавезу пријављивања свих случајева насиља над дјететом/учеником у 
сваком појединачном случају: физичког насиља, емоционалног 
(психолошког) насиља, полне злоупотребе/ сексуалног узнемиравања и 
злостављања, занемаривања и/или неодговорног понашања 
родитеља/старатеља. 

Процес утврђивања и документовања, прије свега, зависи од тога гдје 
се насиље десило, гдје је препознато и ко је насилник, а ко жртва, тако да 
разликујемо сљедеће случајеве: 
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Ø Када је насиље препознато у васпитно-образовним установама, 
поступа се у складу са претходно приказаним обавезама. У зависности 
од потреба дјетета за хитном љекарском помоћи/интервенцијом, 
обавезно се обезбјеђује пратња, водећи рачуна о родној припадности 
дјетета. Службену забиљешку прави и парафира стручно лице које је 
„открило“ случај насиља, а потом директор школе прави и потписује 
званични попратни акт. Општа препорука школама је да чувају ова 
документа до пунољетства дјетета (жртве насиља).  

Ø Ако се насиље десило изван васпитно-образовне установе, а 
препознато је у школи, у складу са наведеним показатељима, према 
различитим облицима насиља и занемаривања, образовни радници и 
стручне службе школа имају обавезу да прате и реагују сходно 
препознатим знаковима насиља над дјецом. Уколико постоји сумња да 
је дијете занемарено од стране родитеља/старатеља (који одбијају 
сарадњу са школом), стручна служба школе и директор имају обавезу 
да у писаној форми обавијесте надлежни центар за социјални рад. У 
случају да се примијете знакови неког од облика насиља над 
дјететом/учеником, одговорна особа у вртићу или школи обавјештава 
родитеље (осим у случају да постоји сумња да је родитељ злостављач), 
надлежни орган старатељства (центар за социјални рад) и полицију.  

Ø И, на крају, уколико се насиље над дјететом десило од стране 
запосленика васпитно-образовне установе, установа је дужна да 
покрене поступак утврђивања чињеница и околности ради 
утврђивања одговорности починиоца, без обзира на покретање, 
вођење и исход поступка пред надлежним институцијама изван вртића 
или школе. Битно је нагласити да у свим случајевима васпитно-
образовне установе имају обавезу вођења евиденције о свим својим 
поступцима и цјелокупном процесу рада у случајевима насиља над 
дјецом и међу дјецом.37 

																																																													
37 С обзиром на сврху овог приручника, вриједно је поменути да Правилник о протоколу поступања у 
установи у одговарању на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник Републике Србије” 
бр. 72/09) посебну пажњу посвећује разврставању насиља, злостављања и занемаривања по нивоима. 
Према овом правилнику, разврставање по нивоима „има за циљ обезбјеђивање уједначеног поступања 
(интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери дјеца, односно ученици 
(дијете–дијете, ученик–ученик, дијете и ученик – запослени). Исти облици насиља, злостављања и 
занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, 
учесталости, посљедицама и учесницима“. 
Ради уједначеног и примјереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, 
злостављање и занемаривање општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика: понављање 
насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није дјелотворан и насилно понашање са другог 
нивоа када појачани васпитни рад није дјелотворан. Насилно понашање са трећег нивоа може да буде 
третирано као тежа повреда обавеза и као повреда забране утврђене Законом, у зависности од околности 
(посљедице, интензитет, учесталост, учесници, вријеме, мјесто, начин и др.), што процјењују тим за 
заштиту и директор. 
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5.6. Планирање, спровођење и праћење мјера заштите и 
услуга подршке, укључујући и процјену ефеката заштите и 
ревизију поступка 

 

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или 
занемаривања дјеце у Републици Српској (2013), у дијелу у којем се 
дефинишу облици, начини и садржај сарадње између министарстава која су 
потписала Протокол, прописује да свако министарство има обавезу праћења 
провођења Протокола, писања Извјештаја о истом, те достављања 
Министарству породице, омладине и спорта РС најкасније до 31.03. текуће 
године за претходну годину. 

Обједињен извјештај из свих министарстава прави Министарство 
породице, омладине и спорта, те га доставља Влади Републике Српске. 

 Посматрано са апекта васпитно-образовне установе, сваки вртић 
и/или школа имају обавезу да у свој извјештај укључе број дјеце жртава 
насиља, пол и узраст дјеце, облике насиља, предузете мјере и све друго што 
сматрају значајним за извјештај, уз уважавање и заштиту личности и 
достојанства дјетета и његово право на заштиту приватности у складу са 
његовим најбољим интересом. 

 Поред извјештавања, сваки вртић/школа имају обавезу да успоставе 
сарадњу и размјену података (у мјери која је довољна, уважавајући већ 
поменуте принципе заштите достојанства и личности дјетета) с јединицама 
локалне самоуправе и невладиним организацијама које се баве питањима 
заштите дјеце од насиља. Ова сарадња треба да укључи и редовне састанке 
свих субјеката заштите у локалној заједници у којој егзистира вртић/школа. 

Институције Републике Српске треба да на примјерима добре праксе 
Републике Србије осмисле, дефинишу и донесу сличан правилник о 
протоколу поступања у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце 
како би се процес заштите и превентивних активности у потпуности 
дефинисао.38 Овај правилник прописује и да свака установа има посебан тим 
за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланове и руководиоца 
тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, 
васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за 
заштиту зависе од специфичности установе (врста и величина установе, 
организација рада, издвојена одјељења, присуство дјеце и ученика из 
мањинских и маргинализованих група и др.). Директор одређује психолога, 
педагога или, изузетно, другог запосленог – члана тима за заштиту, као 
одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, 
																																																													
38 Правилник о протоколу поступања у установи у одговарању на насиље, злостављање и занемаривање 
(„Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09) прописује да се програм заштите „утврђује на основу 
анализе стања безбедности, присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и 
занемаривања у установи, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета 
рада установе“. Програмом заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна 
лица и временска динамика остваривања. 
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злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Установа 
може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне 
заједнице, ученичког парламента и, по потреби, одговарајуће стручњаке 
(социјални радник, специјални педагог, љекар, представник полиције и 
др.).39 

 
5.7. Евидентирање и прикупљање података  

 

Правилник о садржају евиденције и извјештаја о насиљу у породици 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/13. и 93/14) прописује 
обавезу вођења евиденције и извјештавања о насиљу у породици свим 
релевантним установама и институцијама, укључујући и васпитно-
образовне установе. У духу поменутог правилника, васпитно-образовне 
установе треба да воде евиденцију о прикупљању података значајних током 
процеса пружања заштите, помоћи и подршке жртвама насиља у породици. 
Извјештај се доставља на прописаном обрасцу Министарству породице, 
омладине и спорта Републике Српске. 

Евиденција се односи на број покренутих и завршених поступака, те 
мјере које су изречене или спроведене у конкретним случајевима. 
Евиденција се односи како на жртву насиља, тако и на починиоца (пол, 
старост, сроднички или други однос, малољетна лица и лица са 
инвалидитетом). 

Евиденција коју воде васпитно-образовне установе садржи 
специфичне податке о сљедећем: броју случајева, начинима како се сазнало 
о насиљу, броју пријава које су вртић или школа упутили другим субјектима 
заштите, врсти насиља и полу и старости жртве и починиоца (укључујући 
и однос између жртве и починиоца), те информације о цијелом току 
процеса након пријављивања. 

																																																													
39 Као добар примјер, поменути Правилник Републике Србије дефинише и интервенције према 
поменутим нивоима насиља, злостављања и занемаривања. Редослијед поступања у интервенцији 
подразумијева: 1) Провјеравање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања; 2) 
Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника; 3) Обавјештавање родитеља и 
предузимање хитних акција по потреби; 4) Консултације у установи – уколико у току консултација 
у установи директор и тим за заштиту процијене да ниво насиља, злостављања и занемаривања 
превазилазе њихове надлежности и капацитете, у консултације укључују надлежне органе и друге 
организације и службе; 5) Мјере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. 
Оперативни план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву дјецу и 
ученике – учеснике насиља и злостављања. Овај План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, 
посљедица насиља по појединца и колектив, броја учесника и сл.  План заштите садржи активности 
усмјерене на промјену понашања. План заштите укључује и информације о мјерама и активностима, које 
установа предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када 
друге надлежне организације и службе спроводе активности самостално. За трећи ниво насиља и 
злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и 
обавјештава надлежно министарство, у року од 24 сата; 6) Ефекте предузетих мјера и активности 
прати установа ради провјере успјешности, даљег планирања заштите и других активности установе.  
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Графикон 17. ПРИКАЗ ПОСТУПАЊА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ УСТАНОВИ 
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6. ЦИВИЛНО ДРУШТВО И НЕВЛАДИНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СУБЈЕКТИ ПОДРШКЕ ЖРТВАМА 
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ  

 
Појам цивилно друштво подразумијева широко подручје 

добровољног дјеловања институција, организација, удружења, мрежа и 
појединаца, који су међусобно повезани правилима заснованим на 
заједничким идејним, културолошким и моралним вриједностима. Цивилно 
друштво чине активизам невладиних организација, медија, неформалних 
група грађана, спонтано организованих грађанских инцијатива и активности 
друштвених мрежа. Основни принцип дјеловања субјеката цивилног 
друштва је активизам и залагање за остваривање општег добра у друштву. 
Дјеловање цивилног друштва фокусирано је на онај простор поступања који 
„није покривен“ или није довољно ефикасно уређен од стране институција 
система, а налази се између породице, државе и тржишта. Што су јавни 
систем заштите и подршке уређенији, а тиме и ефикаснији, простор 
дјеловања организација цивилног друштва је ужи и обрнуто.  

У социјалној политици, дјеловање невладиних организација 
усмјерено је на заговарање вриједности и интереса социјално осјетљивих 
група становништва, те задовољавање потреба оних којима је подршка 
потребна. Поље дјеловања невладиних организација су животни проблеми 
и социјални ризици са којима се људи сусрећу у свом животу. Недостатак 
сензибилности, ресурса и политичке воље за рјешавање социјалних 
проблема утиче на величину простора у којем дјелују невладине 
организације. Насиље у породици дешава се управо у пољу друштвене 
стварности у којем има доста простора за дјеловање невладиног сектора.  

Својом флексибилношћу и ефикасношћу у раду са корисницима, 
невладине организације имају читав низ предности у односу на јавне 
институције и установе. Оне су растерећене бирократизма у поступању, 
развијају повјерење са корисником и имају флексибилност у обезбјеђивању 
неопходних ресурса за подршку жртвама насиља у породици. Не треба 
потцијенити ни капацитете (стручне и материјалне) које посједују 
невладине организације, а који могу утицати на укупне ресурсе друштва у 
остваривању адекватне заштите и подршке жртвама насиља у породици. 
Ангажман цивилног друштва и невладиних организација у вези с питањем 
насиља у породици препознаје се као активизам грађана у збрињавању 
жртава и подстицање институција система на акцију и афирмисање њихових 
права као општејавног интереса у друштву.  

Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над 
женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) утемељује обавезу 
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држави чланици да успостави дјелотворну сарадњу са свим организацијама 
које се баве питањима насиља над женама и насиља у породици. Члан 9. 
Конвенције наглашава важан допринос који организације цивилног друштва 
дају у спречавању и борби против свих облика насиља над женама и насиља 
у породици. Од држава чланица захтијева се да признају њихов рад и да 
користе њихове ресурсе, знање и услуге, те да их третирају као партнере у 
свим фазама поступања превенције, заштите и ресоцијализације жртава. 
Чланом 7. Конвенције афирмише се мултисекторска сарадња у случајевима 
рјешавања насиља у породици, што подразумијева и равноправно 
укључивање организација цивилног друштва које се баве питањима насиља 
у породици. 

Истанбулска конвенција предвиђа укључивање невладиних 
организација у скоро свим активностима које се проводе у раду са жртвама 
насиља у породици, као што су: информисање, провођење општих и 
специјализованих услуга подршке, збрињавање у сигурним кућама, 
организовање СОС телефона, подршка за жртве сексуалног насиља, заштите 
и подршка дјеци свједоцима насиља, пријављивање итд. 

Суштину дјеловања невладиних организација у процесуирању 
случајева насиља у породици налази се у потреби аутохтоног заступања 
интереса жртве насиља. Жртва насиља са својим потребама у фокусу је свих 
активности које невладине организације проводе или учествују. Свако 
дјеловање невладиних организација мора уважавати основни принцип 
изнесен у Конвенцији Савјета Европе о спречавању и борби против насиља 
над женама и насиља у породици, а то је: промоција и заштита права свих, а 
посебно жена, на живот без насиља у јавној и у приватној сфери живота. 

 
6.1. Законски оквир дјеловања невладиних организација 

 

Дјеловање невладиних организација у Републици Српској уређено је 
Законом о удружењима и фондацијама („Службени  гласник Републике 
Српске“ бр. 42/05). Овим законом прописан је начин оснивања, 
организовања и рада свих невладиних организација без обзира на подручје 
дјеловања. Кључна претпоставка дјеловања невладиних организација је у 
томе да су оне непрофитна, добровољна и независна удружења грађана 
окупљених око заједничког интереса, те да својим ангажманом доприносе 
остваривању општег добра у друштву.  

У области заштите жртава насиља у породици, акти који регулишу 
дјеловање невладиних организација су: Закон о заштити од насиља у 
породици („Службени  гласник Републике Српске“ бр. 102/12. и 82/15), 
Правилник о стандардима за реализацију сигурне куће („Службени  гласник 
Републике Српске“ бр. 25/13), Правилник о садржају и начину вођења 
регистара сигурних кућа („Службени  гласник Републике Српске“ бр. 
25/13), Правилник о начину додјеле средстава сигурним кућама („Службени  
гласник Републике Српске“ бр. 62/13). 
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Закон о заштити од насиља у породици не дефинише невладине 
организације као субјекте заштите, али их препознаје као значајне ресурсе у 
провођењу мјера збрињавања и пружања подршке жртвама насиља у 
породици.   

Законом о социјалној заштити („Службени  гласник Републике 
Српске“ бр. 37/12. и 90/16) утврђено је да се услуге социјалне заштите могу 
пружати у партнерству јавног, невладиног и приватног сектора. Такође, 
насиље у породици препознато је овим законом као један од узрока уласка 
појединца у стање социјалне потребе. Таква законска одређења дају 
легитимитет укључивања невладиних организација у непосредан рад са 
жртвама насиља у породици, што ставља невладине организације у улогу 
субјеката социјалне заштите.  

 
6.2. Превенција насиља над женама и насиља у породици 

 

Невладине организације имају кључну улогу у превенцији насиља над 
женама и насиља у породици. Превенција подразумијева рад на подизању 
свијести у друштву о неприхватљивости родно заснованог насиља у 
породици. Инстанбулска конвенција поставља три кључна стуба превенције 
насиља у породици, а то су: подизање свијести грађана (чл. 13), опште 
образовање (чл. 14) и усавршавање стручњака (чл. 15).  

Предуслов добрих резултата у превентивном раду невладиних 
организација је добра обученост и едукованост њихових активиста о свим 
питањима која се тичу насиља у породици. У сарадњи са другим субјектима 
заштите и подршке, невладине организације могу проводити разне 
конкретне превентивне активности. Оне могу: 
• радити на подизању свијести, тј. осмишљавати и проводити 

превентивне програме, кампање (чл. 13. Конвенције); 
• проводити обуку стручњака (чл. 15); 
• радити на изради и провођењу програма превентивне интервенције 

(чл. 16); 
• проводити програме рада са починиоцима насиља (чл. 16). 
 

Активности подизања свијести подразумијевају ширење информација 
о: 
• општедруштвеној штетности посљедица насиља у породици, а 

посебно штетности за дјецу свједоке; 
• равноправности полова; 
• нестереотипним улогама полова у друштву; 
• ненасилном рјешавању конфликта у међуљудским односима. 
• Активности подизања свијести невладине организације могу 

организовати као: 
• креирање, израду и дистрибуисање летака, плаката; 
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• креирање медијских садржаја, укључујући и осмишљавање 
интернетских страница;  

• организовање пригодних скупова и јавних наступа.  
 
Многе невладине организације имају завидна искуства у провођењу 

превентивних активности, што им даје компетенције за креирање 
осмишљених програма превенције на локалном, регионалном и нацоналном 
нивоу. 

 
6.3. Препознавање и откривање насиља  

 

Препознавање и откривање насиља кључни је корак у почетку рада са 
жртвом насиља у породици. Формална улога невладиних организација у 
овој фази није велика. Међутим, она може бити значајна када се едукацијом 
грађани оспособе да лакше препознају знакове насиља у породици. У свом 
раду невладине организације могу допринијети откривању нових („тихих“) 
случајева насиља у породици. Наиме, непосредним радом на терену, 
активисти удружења могу доћи до тешко препознатљивих случајева насиља 
у породици, као што су емоционално или материјално злостављање. Начин 
рада и вјештине које активисти невладиних организација посједују 
омогућавају лакше савладавање моралних и културних баријера које су 
често сметње препознавању случајева насиља у породици. Непосредност, 
повјерење, брзина и флексибилност у раду са жртвама могу утицати на 
ефикасније резултате у почетним фазама процесуирања нових случајева. 

Приликом препознавања насиља, осим уочавања манифестних 
знакова почињеног дјела (озљеде, стање), активисти невладиних 
организација треба да размотре и друге (латентне) знакове код жртве који 
указују на претрпљено насиље, као што су: збуњеност, узнемиреност, страх, 
безвољност, избјегавање комуникације, изношење опречних ставова о 
ономе што јој се десило, покушаји оправдавања претрпљеног насиља итд. 

 
6.4. Пријављивање насиља 

 

Свако сазнање о постојању сумњи на насиље у породици 
подразумијева обавезу пријављивања насиља надлежним институцијама. 
Сваки грађанин, па тако и активиста невладине организације, има законску 
обавезу да сазнања до којих дође, а везано за постојање основане сумње о 
учињеном насиљу у породици, пријави полицији или центру за социјални 
рад. У случају да се жртва насиља сама јави у невладину организацију која 
се бави збрињавањем жртава насиља у породици, затечени активиста дужан 
је да о томе одмах обавијести дежурног у полицији и центру за социјални 
рад, како би се омогућила брза интервенција на терену, те у зависности од 
стања у којем се жртва налази, контактира локални дом здравља.  
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Конвенција наглашава важну улогу појединаца – пријатеља, чланова 
породице, радних колега или других чланова заједнице у прекидању ћутње 
у случајевима насиља у породици, што подразумијева подстицање свједока 
и оснаживање жртава да пријаве насиље. Невладине организације имају 
велику улогу у остваривању тих циљева.  

 
6.5. Утврђивање и документовање насиља и ресурса жртве 
и окружења, процјена ризика 

 

Приликом пријављивања насиља, субјекти заштите паралелно 
почињу процес утврђивања и документовања учињеног дјела. Овај процес 
подразумијева прикупљање материјалних доказа о почињеном дјелу, 
ресурсима жртве и окружења у којем живи. Приоритет у овој фази имају 
активности полиције и тужилаштва. Остали субјекти својим активностима 
доприносе њиховом раду.  

Поред увида у стање повреда, који обично обавља здравствена 
установа, од великог значаја су информације које се добију путем изјава и 
непосредно вођених разговора са жртвом. Управо у томе, невладине 
организације могу допринијети укупном процесу утврђивања и 
документовања насиља у породици. Наиме, способност активиста 
невладиних организација да остваре сарађујући однос са жртвом, који је 
изграђен на међусобном повјерењу, даје могућност невладиним 
организацијама да дођу до објективнијих и тачнијих података о учињеном 
дјелу, чиме се употпињује процес утврђивања и документовања. 

Учешће невладиних организација у поступку утврђивања и 
документовању насиља претпоставља: 
• успостављање сарадничког односа са жртвом насиља; 
• објективно уочавање показатеља насиља (озљеде, душевно стање 

жртве, ниво занемарености итд.); 
• узрочно-посљедичну везу између почињеног насиља и општег стања 

у породици; 
• сазнавање латентних узрока насиља; 
• објективно сагледавање ресурса жртве за самопомоћ; 
• анализу ресурса окружења за пружање подршке; 
• процјену ризика од понављања насиља.  

 
У сарадњи са другим субјектима заштите, прије свега полицијом и 

тужилаштвом, невладине организације својим методама рада могу 
олакшати и употпунити процес утврђивања и документовања насиља у 
породици. 
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6.6. Планирање и спровођење мјера заштите и услуга 
подршке 

 

Ово је кључна фаза у процесу пружања заштите и подршке жртвама 
насиља у породици. Садржај ове фазе јесте планирање конкретних  мјера и 
услуге, те њихово спровођење, а у циљу постизања веће безбједности и 
оснажености жртве насиља у породици. Ово је фаза у којој невладине 
организације највише доприносе укупној заштити жртава насиља у 
породици. Овдје се невладине организације појављују као непосредни 
извођачи мјера и услуга заштите и подршке. Дјеловање невладиних 
организација у овој фази може се препознати као обезбјеђивање 
краткорочних и дугорочних мјера подршке. 

Краткорочне мјере подршке подразумијевају пружање услуга хитног 
збрињавања (склоништа), а дугорочне мјере усмјерене су на економско 
осамостаљивање и психосоцијално оснаживање жртава насиља у породици. 

Учешће невладиних организација у процесу планирања и спровођења 
услуга подршке препознају се као: информисање жртава, пружање општих 
услуга подршке, пружање бесплатне правне помоћи, организовање 
специјализованих услуга намијењених жртвама насиља у породици, 
организовање рада „сигурних кућа“, вођење активности СОС телефона за 
жртве насиља у породици, пружање разних врста услуга подршке за 
специфичне категорије жртава (жене, дјеца, стари, жртве сексуалног 
насиља, лица са инвалидитетом и др.).  

Најпрепознатљивији вид учешћа невладиних организација у процесу 
планирања и организовања мјера и услуга подршке жртвама насиља у 
породици јесу смјештај у сигурну кућу и дјеловање мултисекторског тима 
на нивоу локалне заједнице. 
 

Хитно збрињавање жртава насиља у породици – сигурна 
кућа 
Хитно збрињавање жртава насиља у породици представља једну од 

најважнијих мјера заштите и подршке женама жртвама насиља. То је, 
уједно, и најпрепознатљивији облик системског дјеловања невладиних 
организација у раду са жртвама насиља у породици. Збрињавање жртава 
насиља проводи се као хитна и краткорочна мјера непосредне подршке 
жртви насиља у породици, а препознаје се као пружање услуге смјештаја у 
сигурну кућу. Ова мјера проводи се у сарадњи центра за социјални рад и 
невладине организације која се бави дјелатношћу збрињавања жртава 
насиља у породици. Према Закону о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“ бр. 37/12. и 90/16), жртва насиља у породици може бити 
збринута у установу социјалне заштите или другу адекватну установу која 
испуњава предвиђене стандарде смјештаја.  
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Треба нагласити значај Закона о социјалној заштити, који је 
дефинисао насиље у породици као један од узрока уласка лица у стање 
социјалне потребе. Овим законом одрасле особе и дјеца жртве насиља у 
породици постали су једна од приоритетних група корисника мјера и услуга 
система социјалне заштите. Збрињавање жртава насиља у породици овим 
законом је ријешено на начин да се корисник смјешта у специјализовану 
установу социјалне заштите (дневни центар, савјетовалиште и 
прихватилиште за жртве насиља), која може бити основана у власништву 
јавног, невладиног или приватног сектора (мјешовити систем социјалне 
заштите). 

 Збрињавање жртава насиља у породици у сигурне куће дефинисано 
је другим законом – Законом о заштити од насиља у породици. Према том 
закону (чл. 15–22), сигурне куће као облик збрињавања жртава насиља у 
породици представљају „посебну мјеру подршке којом се обезбјеђује 
сигуран смјештај и помоћ жртвама насиља у породици“, која се проводи у 
оквиру дјелатности невладине организације. Стандарди рада сигурних кућа 
и оквир дјеловања уређени су  подзаконским актима који регулишу њихово 
функционисање: Правилник о стандардима за реализацију сигурне куће 
(„Службени гласник РС“ бр. 25/13), Правилник о садржају и начину вођења 
регистара сигурних кућа („Службени гласник РС“ бр. 25/13), Правилник о 
начину додјеле средстава сигурним кућама („Службени гласник РС“ бр. 
62/13).  

Поступак смјештаја жртве насиља у породици обавља се у 
непосредној сарадњи са надлежним центром за социјални рад, што се 
утврђује према мјесту пребивалишта жртве. Сам поступак збрињавања 
жртве насиља у породици представља комбинацију поступања утврђених 
Законом о заштити од насиља у породици, Законом о социјалној заштити и 
интерним протоколима сигурних кућа, и садржи сљедеће кораке: 
• покретање иницијативе за смјештај жртве насиља; 
• обезбјеђивање добровољног пристанка жртве насиља у породици за 

смјештај; 
• израду рјешења о привременом збрињавању од стране надлежног 

центра за социјални рад; 
• обезбјеђивање пратње од стране полиције и стручног радника центра 

за социјални рад у поступку смјештаја; 
• пријем жртве насиља у сигурну кућу; 
• попуњавање протокола пријема у којем се утврђују потребе жртве; 
• отварање персоналног досијеа жртве која се смјешта; 
• почетна процјена и израда извјештаја стручног радника; 
• израду индивидуалног плана подршке; и 
• обезбјеђивање различитих услуга подршке. 
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Инцијативу за смјештај жрве у сигурну кућу покреће најчешће 
надлежни центар за социјални рад и полицијска управа. У неким 
случајевима, инцијатива може потећи од других институција и 
организација, а није ријетко да се жртва сама јави у сигурну кућу или да 
буде доведена од стране блиских особа. 

Добровољни пристанак жртве да се збрине у сигурну кућу предуслов 
је провођења ове мјере. Било какав притисак по том основу на жртву није 
дозвољен. Улазак жртве у сигурну кућу на основу своје воље претпоставка 
је постизања добрих резултата у њеној рехабилитацији и оснаживању. 

Рјешење о збрињавању жртве насиља у сигурну кућу представља 
формалноправни основ реализације ове мјере. Рјешење издаје надлежни 
центар за социјални рад, а у складу са Законом о социјалној заштити и 
Законом о заштити од насиља у породици. Законом о социјалној заштити 
одређује се основа и начин збрињавања, а Законом о заштити од насиља у 
породици одређује се мјесто збрињавања и начин финансирања услуге. 
Важно је напоменути да се приликом израде овог рјешења у преамбули 
наведу обје законске основе остваривања ове мјере. 

С обзиром на то да је насиље у породици високоризична појава, која 
са собом доноси сигурносне пријетње, прије свега за жртву, али и за 
свједоке, веома је важно да се смјештај у сигурну кућу проводи под пратњом 
службених лица. У складу са Законом о заштити од насиља у породици, 
полиција је дужна пратити жену жртву насиља до стана како би могла узети 
личне ствари, а потом је отпратити до сигурне куће. Уобичајено је да се у 
пратњу жртве насиља у породици укључи и дежурни службеник из центра 
за социјални рад. 

Пријем жртве насиља обављају стручна лица ангажована у сигурној 
кући. Приликом пријема, треба избјегавати било каква поступања која ће 
додатно оптеретити жртву и отежати процес збрињавања. Пажњу треба 
усмјерити на очување психичке стабилности жртве. Све административне 
послове (попуњавање пријемних образаца, досијеа и сл.) треба проводити са 
дужном пажњом, уважавајући тренутно стање жртве, а по потреби их 
одгодити за други дан. 

Попуњавање протокола пријема (пријемног обрасца) има за циљ 
утврђивање основних чињеница везаних за стање жртве у којем се налази, 
са посебним акцентом на стање њених потреба. Протокол служи и као 
евиденцијски инструмент којим се касније обезбјеђују неопходни подаци у 
процесу извјештавања.  

Персонални досије је образац намијењен за евидентирање поступања, 
значајних чињеница, постигнутих резултата и уношење запажања током 
пружања услуга, које се пружају у сигурној кући. Из досијеа се види 
укупност остварене подршке жртви насиља током боравка у сигурној кући.  

Први контакт стручног лица са жртвом насиља у сигурној кући 
представља почетак стручног рада са корисником. Разговор који обавља 
стручно лице на почетку боравка жртве насиља у сигурној кући кључан је 
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за ток даљег поступања у остваривању заштите и подршке. Остваривање 
првог контакта са жртвом насиља од стране стручног лица подразумијева 
вођење разговора и израду почетног извјештаја у којем се дају опсервације 
стечене на основу добијених информација и процјене стручног радника. 
Почетна процјена и први извјештај треба да садржи мишљење стручног 
радника који је обавио контакт са жртвом насиља о: општем психофизичком 
стању у којем се жртва налази, њеним потребама и потенцијалима 
(могућностима) и доступности ресурса неопходних за остваривање 
напретка у раду са жртвом. Такође, извјештај садржи препоруке за даље 
поступање са посебним акцентом на приједлог мјера и услуга које су 
најпримјереније стању и потребама жртве насиља у породици. 

Након прикупљања доступних података и почетне процјене, приступа 
се изради индивидуалног плана подршке. Основна карактеристика 
индивидуалног планирања је усклађеност плана заштите са индивидуалним 
карактеристикама корисника и специфичностима стања социјалне потребе 
у којем се корисник налази. Индивидуално планирање представља процес 
осмишљавања најефикаснијег пута пружања подршке кориснику. 
Индивидуални план је резултат тога процеса. У случају поступања са 
жртвом насиља, то подразумијева усклађивање интервенција (мјера и 
услуга) са специфичностима стања у којем се жртва налази, околностима 
учињеног насиља, потребама и преосталим могућностима жртве и 
доступним ресурсима. 

Услуге које се пружају у сигурним кућама усмјерене су на: 
обезбјеђивање склоништа (становање, исхрана), превазилажење 
психосоцијалне кризе, савладавање непосредних животних проблема 
произашлих из стања посљедица учињеног насиља, психосоцијално и 
материјално оснаживање жене жртве насиља у породици, пружање подршке 
дјеци – свједоцима насиља у породици. У ту сврху, невладине организације 
остварују сарадњу са субјектима заштите и подршке, а посебно са центрима 
за социјални рад, центрима за ментално здравље, домовима здравља, 
станицама јавне безбједности, бироима за запошљавање и другим 
институцијама и организацијама које дјелују у заједници. Сарадња се 
остварује службеним путем и неформалном комуникацијом између 
активиста невладине организације и са запосленим службеницима у јавним 
институцијама. 

Конкретне активности које се најчешће организују у сигурним кућама 
су: 
• провођење радноокупационе терапије, 
• правна помоћ, 
• психолошка савјетовања, 
• пружање услуга социјалног рада, 
• организовање група за самопомоћ, 
• медицински надзор, 
• педагошки рад са дјецом жртвама и свједоцима насиља и 
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• могућност медијације између жртве и починиоца насиља. 
 
Изласком из сигурне куће, рад невладиних организација не престаје, 

већ се он интензивира и продужава на период од годину дана. Те активности 
су усмјерене на давање подршке жртви насиља у породици (жени – у 
економском осамостаљивању; дјетету – у психосоцијалном оснаживању; 
старој и изнемоглој особи – у јачању самопоуздања и кориштењу 
преосталих могућности), а верификује се извјештајима за праћење, који се 
периодично сачињавају у сарадњи са центром за социјални рад. 

Поред непосредног пружања уточишта и подршке жртвама насиља у 
породици, невладине организације се укључују у пружање помоћи жртвама 
у грађанским тужбама, поступцима накнаде штете и обезбјеђивању 
старатељства над дјецом и регулисање виђања. Такође, невладине 
организације могу пружати помоћ и подршку жртвама насиља и током 
провођења истраге и вођења судских поступака у случајевима свих облика 
насиља. Оне учествују у пружању правне помоћи, процјени ризика и 
управљању ризиком. Невладине организације учествују у пружању подршке 
жртвама насиља и у случајевима вођења изненадних поступака (еx parte) и 
поступцима који се проводе по службеној дужности (еx oficio). Њихов рад 
посебно је усмјерен на заштиту жртава у случајевима сексуалног насиља и 
заштите дјеце свједока насиља, јер у систему заштите Републике Српске 
нема развијених ресурса за ове специфичне послове.  

 
Поступање невладиних организација у раду 
мултисекторског тима (стручни тим у заједници) 
Због недостатка и ограничености у дјеловању институција система, 

невладине организације представљају значајан ресурс за остваривање 
интегрисане подршке жртвама насиља у породици. Посебан допринос 
невладиног сектора остварује се у дјеловању мултисекторских тимова путем 
којих се остварује цјеловита заштита и подршка у заједници. Постојање 
мултисекторског тима произлази из потребе успостављања интегрисаног 
дјеловања субјеката заштите у вођењу активности заштите од насиља у 
породици. Конвенција наглашава потребу вођења интегрисане политике у 
заједници која обухвата све мјере неопходне за рад на случајевима насиља 
у породици, што подразумијева успостављање сарадње између свих 
надлежних тијела, институција и организација (чл. 7). Укључивање 
невладиних организација у заједнички рад чини дио обавеза које су државе 
преузеле приступајући Конвенцији. Такође, Закон о борби против насиља у 
породици Републике Српске предвиђа формирање оваквог тијела (стручни 
тим у заједици) на нивоу локалне заједнице, којим руководи центар за 
социјални рад, а бави се питањима породице и насиља у породици, утврђује 
план помоћи и координације активности у процесу помоћи жртви, а у складу 
са њеним потребама и избором (чл. 21). 
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Мултисекторски тим формира се на нивоу локалне заједнице и њега 
чине представници (стручни радници и активисти) центра за социјални рад, 
полиције, дома здравља, школе и невладине организације која се бави 
питањима подршке жртвама насиља у породици. Укључивање представника 
невладине организације у стручни тим врши се у складу с одредбом Закона 
о заштити од насиља у породици којом се дефинише таква потреба. 

Обавеза стручног тима јесте утврђивање плана помоћи и надзор над 
провођењем укупне заштите жртве насиља у породици. Стручни тим обавља 
сљедеће радње: 
• процјењује ток поступка и планира даље заједничке активности, 
• координише непосредну заштиту и подршку намијењену жртви 

насиља у породици, 
• планира даље заједничке активности поступања у конкретном 

случају. 
 
Невладине организације укључене у дјеловање стручног тима на 

нивоу локалне заједнице чине равноправан дио поступања субјеката 
заштите и подршке, проводећи сљедеће активности: 
• прикупља релевантне информације о жртви насиља, околностима, 

преосталим ресурсима, социјалном миљеу, стању породичне 
солидарности, извршиоцу насиља итд.; 

• заступа жртве насиља у процесу планирања и организовања мјера 
подршке; 

• лобира код других чланова тима за унапређење подршке жртви 
насиља; 

• планира активности и израђује извјештаје; 
• води евиденцију.  

 

У  раду стручног тима примјењују се знања и вјештине тимског рада. 
 

6.7. Праћење примјене мјера и услуга 
 

Улога невладиних организација у процесу праћења примјене мјера и 
пружених услуга остварује се на два нивоа, на нивоу појединачног случаја 
и на нивоу системског дјеловања. На нивоу појединачног случаја, улога 
невладине организације је да прати ток реализације изречених мјера и 
обезбијеђених услуга, али са аспекта њиховог утицаја на опште стање 
заштите жртве, са посебним акцентом на њен субјективни доживљај. 
Праћење реализованих интервенција према жртви насиља има за циљ 
уочавање евентуалних недостатака и пропуста субјеката заштите у 
поступању, а везано за стање задовољавања потреба жртве. Независност и 
непристрасност невладиних организација омогућава објективније уочавање 
стања обезбијеђености заштите, остварене подршке и стварних потреба 
жртве насиља. 



ПРИРУЧНИК: Мултисекторски одговор на насиље над женама и насиље у породици	

	 	 	

	

137 

На нивоу система, невладина организација посредством свог 
представника учествује у раду Савјета за сузбијање насиља у породици, 
формираног мултисекторског тијела од стране Владе РС. Улога овог тијела 
је да прати и процјењује спровођење политика и мјера за елиминисање 
насиља у породици, као и да ради на унапређењу координисаног дјеловања 
на нивоу система. Такође, улога невладине организације у овом и сличним 
тијелима је да заступа интересе жртава, те да учини све како би се тај 
интерес заштитио. Важно је подсјетити да невладине организације овим 
активностима обезбјеђују несметан проток ставова и мишљења жртава 
насиља према доносиоцима одлука, што је веома важно за креирање 
будућих мјера и услуга у заједници намијењених жртвама насиља у 
породици. 
 
6.8. Процјена ефеката заштите и ревизија поступка 

 

Процјена ефеката заштите и ревизија поступка је фаза којом се 
завршава један циклус и омогућава почетак другог циклуса поступања 
субјеката заштите у раду на случајевима насиља у породици. Ова фаза 
омогућава: сагледавање постигнутих ефеката мјера заштите и пружених 
услуга подршке, уочавање недостатака и постигнутих резултата у 
побољшању и санирању стања у којем се налазила жртва насиља у 
породици. 

Оно што чини успјешност поступања субјеката заштите јесу промјене 
које су се десиле након проведених мјера заштите и пружених услуга 
подршке, а што се очитује у промјени стања психолошке, социјалне и 
економске оснажености жртве. Кључне смјернице у процјени ефеката 
проведених мјера и пружених услуга су обезбијеђено право жртве насиља у 
породици на достојанство, заштиту и хитну помоћ. 

У зависности од постигнутог резултата, приступа се ревизији 
поступка пружених мјера заштите и услуга подршке, коју проводе субјекти 
заштите. Ревизија поступка подразумијева унапређење, промјену и 
доградњу постојећих, те увођење нових мјера и услуга у нове планове 
заштите жртава насиља у породици.  

Невладине организације у овој фази дјеловања имају задатак да 
заједно са другим субјектима заштите учествују у изради завршног 
извјештаја о проведеним мјерама. Значај учествовања невладиних 
организација у овој фази огледа се у могућности сагледавања за систем 
често невидљивих елемената који су утицали на ток и резултат проведених 
мјера и пружених услуга. Таква сазнања могу имати битан утицај на 
откривању латентних узрока неуспјеха појединих мјера које су реализоване 
у току заштите жртве насиља у породици, као што су: култоролошке и 
моралне баријере (стереотипи и предрасуде), утицај неформалних односа 
између жртве и пружаоца услуга, неусклађеност жеља и потреба корисника, 
односи у породици и сл. 
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Ставови и мишљења жртава о ефектима проведених мјера имају 
кључну улогу у изради процјене постигнутих резултата мјера заштите и 
евентуалном покретању ревизије поступка заштите. Одговоре на питања 
колико су се жртве успјеле рехабилитовати, какво је тренутно стање 
њихове социјалне сигурности, да ли се осјећају довољно јаким да крену даље 
и сл., треба добити, прије свега, од корисника и лица која су непосредно 
учествовала у обезбјеђивању заштите и пружању подршке. Управо 
повјерење које је у међувремену изграђено између жртава и активиста 
невладиних организација који су учествовали у процесу пружања подршке 
жртви има пресудну улогу у преношењу аутентичних ставова корисника о 
постигнутим ефектима. Такође, знање и искуство активиста који су радили 
са жртвом може значајно придонијети укупној процјени постигнутих 
резултата, како у конкретним случајевима насиља у породици тако и у 
процјени ефеката реализованих мјера на нивоу заједнице.  

 
6.9. Евидентирање и прикупљање података  

 

Обавеза евидентирања, прикупљања података и изјештавања о 
проведеним мјерама заштите и пруженим услугама подршке дефинисана је 
Конвенцијом, домаћим законским и подзаконским актима. Чланом 11. 
Конвенције дата је обавеза државама да уреде систем евидентирања и 
прикупљања података о случајевима свих облика насиља у породици. 
Законом о заштити од насиља у породици, чланом 34, утврђена је обавеза да 
субјекти заштите и друга тијела овлаштена за поступање у случајевима 
насиља у породици воде евиденције о предузетим радњама, мјерама и 
услугама које су проведене из њихове надлежности. Такође, Закон о 
социјалној заштити, Закон о здравственој заштити, Закон о прекршајима и 
Кривични законик РС, дефинишу неопходност вођења евиденције 
поступања како за остале случајеве тако и за случајеве насиља у породици. 

Ближе услове, садржај и индикаторе евиденције и начин извјештавања 
о насиљу у породици доноси Правилник о садржају евиденција и извјештаја 
о насиљу у породици („Сл. гласник РС“ бр. 71/13). Иако невладине 
организације нису директно наведене у овом документу као обвезници 
провођења евидентирања и извјештавања, њихова улога произлази из 
потребе остваривања координисане заштите жртава насиља у породици. 
Начин и садржај вођења евиденција невладиних организацијама о 
случајевима насиља у породици воде се по интерним правилима, која нису 
различита од одредби прописаних овим правилником. Невладине 
организације треба да воде евиденције о: пруженим услугама корисницима 
услуга  и партнерима у сарадњи на пружању услуга. 

Евиденције невладиних организација, по свом садржају и структури, 
треба да буду усклађене са евиденцијама које воде други субјекти заштите, 
како би се могао остварити уједначен начин извјештавања. Прикупљени 
подаци обједињују се у информације које се касније користе за израду 
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коначних извјештаја намијењених за потребе субјеката заштите, 
релевантних локалних, националних и међународних тијела, која се баве 
питањима заштите жртава насиља над женама и насиља у породици. 

Невладине организације треба да извјештавају локалне самоуправе и 
мултисекторске тимове о корисницима којима су пружене услуге подршке. 
На нивоу Републике, невладине организације имају обавезу извјештавања 
Министарства породице, омладине и спорта о пруженим услугама. Подаци 
невладиних организација се обједињују са подацима других институција у 
заједнички извјештај о стању заштите жртава насиља у породици који се 
упућује, преко институција БиХ, међународним организацијама. 

Извјештавање према међународним организацијама обавља се у 
склопу обавеза које је држава потписница Конвенције преузела. Посебни 
извјештаји невладиних организација чине алтернативни извјештај о стању 
жртава насиља у земљи и поступањима државе. Алтернативни извјештаји 
морају садржавати информације из угла корисника – жртава насиља у 
породици. Ови извјештаји морају да садрже показатеље о стварном стању 
заштите, што подразумијева доставу података о: пруженим услугама у 
сигурним кућама, подршци државе невладиним организацијама, 
пропустима у систему, ефектима заштите и сл.  

Према Конвенцији, национални извјештај државе о стању заштите 
жена жртава насиља у породици упућује се GREVIO40 Комитету на 
разматрање. Након разматрања, примједбе и препоруке за унапређење 
заштите и подршке жртава насиља у породици, GREVIO извјештај се 
упућује националним парламентима на расправу и усвајање. 

 
6.10. Улога медија у обезбјеђивању  подршке невладиним 
организацијама и жртвама насиља у породици 

 

Медији су врло значајан ресурс у борби против насиља у породици. 
Они чине скуп различитих субјеката, који се баве преношењем различитих 
врста информација из свих подручја људског живота и свих области 
друштвеног дјеловања. Било да се ради о писаним, електронским или 
дигиталним медијима, основна карактеристика им је да они обликују свијест 
појединца и свијест заједнице. Резултат њиховог дјеловања препознаје се 
као остварени утицај на формирање и промјену друштвеног мишљења о 
неком значајном питању, појави или друштвеном проблему. Управо ова 
чињеница има одлучујућу улогу у одређењу медија као ресурса подршке 
цивилног друштва у борби против насиља у породици. Резултати мјера 
субјеката заштите у случајевима насиља у породици увелико зависе од 
спремности субјеката заштите на акцију и друштвене свијести о потреби 

																																																													
40 GREVIO Комитет установљен је чланом 66. Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици. 
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дјеловања у таквим случајевима. Свјесни свога утицаја, медији могу имати 
веома значајну улогу у креирању позитивне климе за остваривање ефикасне 
заштите и подршке жртвама насиља у породици. 

Значај медија у превенцији насиља над женама и насиља у породици 
наглашен је у члану 17. Конвенције, гдје се медији позивају на учествовање 
не само уразвоју локалних, регионалних и националних политика него и да 
учествују у њиховој имплементацији. Такође, овим чланом земље 
потписнице позване су да поштују слободу изражавања и независност 
медија, а медијима је указано на потребу усклађивања писања и 
приказивања о насиљу над женама и насиљу у породици са препорукама 
Савјета Европе, гдје се наглашава штетност родног стереотипизирања и 
неравноправности жена и мушкараца. 

Медији могу дати допринос у свим фазама рада на случајевима 
насиља у породици, а посебно у области превенције и обезбјеђивању 
ефикасности проведених мјера заштите и пружених услуга подршке. 
Промотивне активности, које се пласирају путем медија, имају позитивне 
учинке на информисаност јавности о штетности насиља у породици за 
општи развој друштва. Презентовањем садржаја на адекватан начин, уз 
учешће стручњака и активиста невладиних организација, медији могу 
пружити објективне чињенице о стварним опасностима толерисања насиља 
у породици. 

Поред позитивног доприноса у борби против насиља у породици, 
медији могу својим непромишљеним дјеловањима отежати положај жртава 
насиља у породици. Због тога, начин и слободу извјештавања о овим 
случајевима треба уредити како не би било нежељених посљедица по саму 
жртву. Неке обавезе се прописују законским одредбама, а нека питања су 
препуштена унутрашњој регулацији самих медија заснованој на етичким 
принципима њихове професије. 

Кључно у извјештавању о случајевима насиља у породици је да се 
медији придржавају сљедећих принципа: 
• медији су обавезни да поштују приватност, достојанство и 

углед грађанина;  
• забрањено је откривати идентитет дјетета у медијским 

извјештајима; 
• медији су обавезни да поштују право на заштиту идентитета 

жртве кривичног дјела и свједока у кривичном поступку. 
 
Често медији, утицајем „јавне ријечи“, успијевају да покрену 

дјеловање институција у правцу рјешавања конкретних случајева насиља у 
породици. Да би медији водили одговорно извјештавање о насиљу у 
породици, они треба да: 
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