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ПО РО ДИЧ НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА  
СТА РИХ ЛИ ЦА ОД НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Сажетак: На си ље у по ро ди ци је дру штве ни фе но мен ко ме се у по след-
ње вре ме код нас, али и у све ту, по кла ња по себ на па жња. Реч је о ве о ма 
осе тљи вој те ми ко ја ду бо ко за ди ре у све по ре не са мо по ро ди це, као основ-
не ће ли је дру штва, већ и са ме дру штве не за јед ни це. Ре пу бли ка Ср би ја је 
на пра ви ла ве ли ки ис ко рак у овој обла сти до но ше њем По ро дич ног за ко на 
2005. го ди не ко ји је по пр ви пут ја сно де фи ни сао ка ко по јам на си ља у по ро ди-
ци, та ко и рад ње ко ји ма се на си ље вр ши као и круг ли ца ко ји се сма тра ју 
жр тва ма на си ља. До но ше њем За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, 
ко ји се при ме њу је од 1. ју на 2017. го ди не, учи њен је до дат ни ис ко рак ка да је 
у пи та њу ре гу ли са ње обла сти на си ља у по ро ди ци, по себ но у обла сти пре-
вен тив ног де ло ва ња и кор ди на ци је свих су бје ка та ко ји су укљу че ни у ре ша-
ва ње овог про бле ма. Овај рад по себ но пер ци пи ра јед ну ка те го ри ју жр та ва 
на си ља у по ро ди ци а то су ста ра ли ца (ли ца пре ко 65 го ди на ста ро сти). 
Ста ра ли ца у на шем дру штву пред ста вља ју јед ну од нај о се тљи ви јих гру па, 
има ју ћи у ви ду њи хо во фи зич ко, здрав стве но али и ма те ри јал но ста ње, а сви 
рас по ло жи ви по да ци упу ћу ју на то да се о овој гру пи жр та ва ма ло го во ри 
и да ве ли ки број ака та на си ља у по ро ди ци над ста ри ма оста је не при ја вљен 
у окви ру са ме по ро ди це а по чи ни о ци не ка жње ни. 

Кључнеречи: на си ље у по ро ди ци, на си ље над ста рим ли ци ма, Цен тар 
за со ци јал ни рад, По ро дич ни за кон, За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. 

1. УВОД

На си ље у по ро ди ци је дру штве ни про блем ко ји не по зна је ни вре мен ске 
ни ти про стор не гра ни це. Оно се ја вља у свим кул ту ра ма и дру штве ним за-
јед ни ца ма. Ни јед но дру штво ни је иму но на овај про блем без об зи ра на сте пен 



еко ном ског, кул тур ног, со ци јал ног, обра зов ног и дру гог раз во ја 1. Оно што 
пред ста вља раз ли ку то је на чин при сту па овом про бле му и озбиљ ност и 
опре де ље ност за јед ни це да се на ве де ни про блем ре ши. По ро дич но на си ље 
ни је мо гу ће ис ко ре ни ти, али је мо гу ће пред ви де ти ме ха ни зме ко ји ма ће се 
ова по ја ва све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру. То не за ви си са мо од ви си не за-
пре ће них ка зни пре ма учи ни о ци ма ових де ла, већ и од еду ка ци је ста нов ни-
штва а по себ но мла дих љу ди, као и осна жи ва ња жр та ва на си ља ка ко би се 
оне од ва жи ле да на си ље при ја ве и ти ме омо гу ће струч ним ли ци ма да им 
пру же нео п ход ну по моћ. 

Ка да се го во ри о зло ста ља њу ста рих ли ца тре ба има ти у ви ду чи ње ни-
цу да је реч о по ступ ци ма ко ји су усме ре ни на гу би так или ума ње ње са мо-
по што ва ња код ста рих ли ца, као жр та ва по ро дич ног на си ља а са дру ге стра-
не овим чи ном кр ше се и основ на људ ска пра ва ко ја су га ран то ва на мно гим 
ка ко ме ђу на род ним та ко и до ма ћим про пи си ма2. 

Уко ли ко се ана ли зи ра ју по да ци ко ји се од но се на на си ље у по ро ди ци 
над ста рим ли ци ма, а о ко ји ма еви ден ци ју во де над ле жни Цен три за со ци-
јал ни рад, мо же мо за кљу чи ти да се оно ја вља ка ко у град ским та ко и у ру-
рал ним сре ди на ма. Као по чи ни о ци на си ља ја вља ју се ли ца свих ста ро сних 
до би, оба по ла, без об зи ра на ни во обра зо ва ња и ма те ри јал ни ста тус. У 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва по чи ни о ци су жр тва ма бли ска ли ца, чла но ви њи-
хо ве би о ло шке по ро ди це или дру га ли ца на ко ја су они упу ће ни. 

По сто је број ни фак то ри ри зи ка и узро ци ко ји ути чу на по ја ву по ро дич ног 
на си ља над ста рим осо ба ма као што су фак то ри ко ји се ти чу са ме ста ри је осо-
бе, жр тве по ро дич ног на си ља, а по ла зе ћи од број них про ме на на фи зич ком и 
пси хич ком пла ну ко је иза зи ва ста рост (сла бље ње со ци јал них ве за услед од ла-
ска у пен зи ју, по вла че ње у се бе, ве ћа ра њи вост, упу ће ност на дру ге); фак то ри 
ко ји су ве за ни за са мог по чи ни те ља на си ља у по ро ди ци (на сил ни ци су нај че шће 
њи хо ви па рт не ри, де ца, уну ци или дру ги срод ни ци, а сам чин на си ља не ја вља 
се као изо ло ван чин већ се оно по на вља у кра ћем или ду жем вре мен ском пе-
ри о ду); фак то ри ри зи ка ко ји се од но се на дру штве ну за јед ни цу (на по ја ву на-
си ља у по ро ди ци ути че и др жав на по ли ти ка ко ја се ба зи ра на ста во ви ма у 
ко ји ма се вр ши дис кри ми на ци ја ста рих љу ди и у ко ји ма се они при ка зу ју 
као чла но ви за јед ни це ко ји не до при но се раз во ју исте већ су ис кљу чи во ње ни 
ко ри сни ци и пред ста вља ју ба ласт за за јед ни цу) као и фак то ри ве за ни за об лик 
на си ља (на си ље у по ро ди ци је обра зац ко ји се по на вља те се че сто де ша ва 
да упра во жр тва по ро дич ног на си ља по ста не и по чи ни лац истог)3.

1 Ми ло Бо шко вић, „По ро дич ни фак то ри кри ми на ли те та и по ро дич но на си ље“, Збор-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2010, 123-124. 

2 Не ве на Пе тру шић, На та ша То до ро вић, Ми лу тин Вра че вић, На си ље над ста ри јим 
осо ба ма, Цр ве ни крст Ср би је, Бе о град 2012, 9. 

3 Сил виа Ру сац, „На си ље над ста ри јим осо ба ма“, Ље то пис со ци јал ног ра да, 2/2006, 7-8. 
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У се вер ном де лу Вој во ди не, по себ но ме сти ма уз гра ни цу са Ма ђар ском 
(Су бо ти ца, Бач ка То по ла, Ста ра Мо ра ви ца, Бај ша, Ада, Ка њи жа, Мол и др.) 
по след њих не ко ли ко го ди на до шло је до ве ли ких ми гра ци ја. До би ја њем ма-
ђар ског др жа вљан ства и отва ра њем мо гућ но сти за рад у др жа ва ма Европ ске 
Уни је, ве ли ки број мла дих љу ди али и по ро дич них љу ди у сред њим го ди на ма, 
оти шао је на рад у ино стран ство или се од се лио у не ку од др жа ва Евр оп ске 
Уни је. Као по сле ди ца ових кре та ња до шло је до то га да је ве лик број оста-
ре лих ли ца остао да жи ви сам, без по др шке сво јих чла но ва по ро ди це, ма хом 
за не ма ре ни. Слу жбе ко је пру жа ју услу ге со ци јал не за шти те уско ро не ће би ти 
у си ту а ци ји да од го во ре на ове по тре бе, те је по треб но и на нај ви шем др жав-
ном ни воу раз мо три ти по ја ву овог фе но ме на и пред ви де ти ме ре ко ји ма би 
се за шти ти ла ста ра ли ца ко ја се на ђу у ста њу со ци јал не по тре бе. 

2. ПО РО ДИЧ НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА  
ОД НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

По ро дич но прав на за шти та од на си ља у по ро ди ци ре гу ли са на је По ро-
дич ним за ко ном ко ји је до нет 2005. го ди не4. По ро дич ним за ко ном су де фи-
ни са не рад ње ко је се сма тра ју на си љем у по ро ди ци, пред ви ђен је круг ли ца 
ко ји се сма тра ју чла но ви ма по ро ди це у сми слу овог за ко на, ре гу ли са не су 
ме ре по ро дич но прав не за шти те као и усло ви под ко ји ма се на ве де не ме ре 
мо гу из ри ца ти. 

Пре ма По ро дич ном за ко ну у слу ча ју на си ља у по ро ди ци мо гу се из ре ћи 
сле де ће ме ре за шти те:

1. из да ва ње на ло га за исе ље ње из по ро дич ног ста на или ку ће, без об зи ра 
на пра во сво ји не од но сно за ку па не по крет но сти;

2. из да ва ње на ло га за усе ље ње у по ро дич ни стан или ку ћу, без об зи ра на 
пра во сво ји не од но сно за ку па не по крет но сти;

3. за бра на при бли жа ва ња чла ну по ро ди це на од ре ђе ној уда ље но сти;
4. за бра на при сту па у про стор око ме ста ста но ва ња или ме ста ра да чла на 

по ро ди це;
5. за бра на да љег уз не ми ра ва ња чла на по ро ди це5. 

Из ри ца њем ме ре исе ље ња из ста на или ку ће на сил ни ка ко ји је из вр шио 
по ро дич но на си ље ди рект но се шти те ин те ре си жр тве по ро дич ног на си ља. 
На овај на чин на сил ник по ред дру гих об ли ка од го вор но сти упра во и исе ље-
њем из по ро дич не ку ће од но сно ста на сно си по сле ди це за сво је по сту па ње 
од но сно рад ње на си ља. Ме ђу тим, у прак си се че сто де ша ва да се уме сто од ре-
ђи ва ња ме ре исе ље ња из ста на или ку ће пре ма на сил ни ку вр ши из ме шта ње 

4 По ро дич ни за кон-ПЗ С, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005 и 72/2011-др. за кон и 6/2015. 
5 Чл. 198 ПЗС. 
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жр тве по ро дич ног на си ља, ко је се нај че шће сме шта ју у „си гур не ку ће“. Иа ко 
и Истам бул ска кон вен ци ја пред ви ђа осни ва ње „си гур них ку ћа“ као јед но од 
ре ше ња у слу ча ју на си ља у по ро ди ци, и то по себ но у слу ча је ви ма ка да је за рад 
за шти те жи во та и те ле сног ин те гри те та жр тве нео п ход на хит на ин тер вен ци ја, 
ипак ово ре ше ње не мо же у пот пу но сти од го во ри ти по тре ба ма дру штва. На-
и ме, ка па ци тет „си гур них ку ћа“ је ма ли у од но су на по тре бе дру штва а са 
дру ге стра не из ме шта њем жр тве из окру же ња у ко ме је жи ве ла пред ста вља 
по нов ни атак на жр тву, јер се она из по зна тог окру же ња сме шта у но ву сре-
ди ну у ко јој је окру же на не по зна тим љу ди ма, огра ни ча ва се ње на ко му ни-
ка ци ја са дру гим чла но ви ма по ро ди це и бли ским љу ди ма и са мим ти ме на 
из ве стан на чин вр ши се ње на не на мер на изо ла ци ја. За то је ве о ма ва жно да се 
ова ме ра од ре ди у свим оним си ту а ци ја ма ка да то зах те ва ју окол но сти слу ча ја 
и ка да је то у ин те ре су жр тве на си ља у по ро ди ци, а ка ко би се на тај на чин 
„ка знио“ сам на сил ник а не жр тва. Из ри ца ње ове ме ре не ути че на сво јин ске 
од но се, да кле на сил ник и да ље оста је вла сник од но сно за ку пац по ро дич не 
ку ће од но сно ста на, али му се на овај на чин при вре ме но огра ни ча ва пра во 
да у на ве де ном објек ту ста ну је. У то ку јав не рас пра ве по во дом На цр та По-
ро дич ног за ко на би ло је ми шље ња да од ре ђи ва ње на ве де не ме ре ни је ле ги-
тим но у си ту а ци ји ка да је не по крет ност у ис кљу чи вој сво ји ни на сил ни ка, 
по себ но ка да пред ста вља ње го ву по себ ну имо ви ну, јер му се на овај на чин 
огра ни ча ва ње го во пра во сво ји не. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да пра во 
сво ји не ни је ап со лут но пра во већ је под ло жно од ре ђе ним огра ни че њи ма. Са 
дру ге стра не од ре ђи ва њем ове ме ре за шти те на сил ник се као вла сник не ли-
ша ва пра ва сво ји не на не по крет но сти већ се круг ње го вих сво јин ских овла шће-
ња огра ни ча ва. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да се ра ди о ме ри при вре ме ног а 
не трај ног ка рак те ра, и да је њен при мар ни циљ за шти та жр тве на си ља 6. 

Ме ра усе ље ња у по ро дич ни стан или ку ћу, без об зи ра на пра во сво ји не 
од но сно за ку па не по крет но сти, та ко ђе пред ста вља ве о ма зна ча јан об лик за-
шти те жр тве на си ља у по ро ди ци 7. На овај на чин омо гу ћа ва се жр тви усе ље ње 
у по ро дич ни стан или ку ћу у ко ме је жи ве ла пре из вр ше ног на си ља у по ро-
ди ци, а ко ји је сво је вољ но на пу сти ла или је из истог из ба че на због по сле ди-
ца на си ља, с тим да се овом ме ром не ди ра у по сто је ће сво јин ске од но се. 

6 Не ве на Пе тру шић, „По ро дич но прав на за шти та од на си ља у по ро ди ци у пра ву РС“, 
Но во по ро дич но за ко но дав ство, Збор ник ра до ва са са ве то ва ња , 16. и 17. ок то бар 2006, 
Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Вр њач ка Ба ња, 21. 

7 И би дем, 32. Са мо од ре ђе ње ме ре усе ље ња у по родчни стан од но сно ку ћу, без об зи ра 
на пра во вла сни штва тј. за ку па је ве о ма не пре ци зно. На и ме, у слу ча ју ме ре исе ље ња на ве-
де на ме ра од ре ђу је се пре ма из вр ши о цу на си ља у по ро ди ци, ко ји има оба ве зу да се исе ли 
из пред мет не не крет ни не. Ме ђу тим, ме ра усе ље ња не од но си се на по чи ни о на на си ља у 
по ро ди ци већ на са му жр тву. Ка ко је ло гич но да се ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци из-
ри чу по чи ни о ци ма, нео п ход но је да се из ме ни на зив на ве де не ме ре ка ко би се она и је зич ки 
од но си ла на по чи ни о ца а не жр тву по ро дич ног на си ља. 
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Ме ра за бра не при бли жа ва ња чла ну по ро ди це (жр тви по ро дич ног на-
си ља) на од ре ђе ној уда ље но сти, као и за бра на при сту па у про стор око ме ста 
ста но ва ња или ме ста ра да чла на по ро ди це из ри чу се са ци љем да се спре че 
да љи кон так ти на сил ни ка са жр твом на си ља ка ко би се евен ту ал но пред у-
пре ди ли но ви по ку ша ји на си ља. 

Мо гућ ност из ри ца ња хит них ме ра учи ни о цу на си ља у по ро ди ци од 
стра не над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка а ко је пред ви ђа За кон о спре ча-
ва њу на си ља у по ро ди ци8, у си ту а ци ји ка да је по сле про це не ри зи ка уста-
но вље на опа сност од на си ља у по ро ди ци, пред ста вља ве ли ки ис ко рак у 
за шти ти жр тве. Мо гућ ност из ри ца ња хит них ме ра (ме ра при вре ме ног уда-
ље ња учи ни о ца из ста на и ме ра при вре ме не за бра не учи ни о цу да кон так ти ра 
жр тву на си ља и при ла зи јој) у овој фа зи по ступ ка ди рект но је усме ре но на 
за шти ту жр тве на си ља у по ро ди ци и спре ча ва ње да љег по на вља ња ака та 
на си ља од стра не учи ни о ца. На овај на чин тре ба ло би да се из бег не по нов но 
„ка жња ва ње“ жр тве и усме ра ва ње по сле ди ца из вр ше ног на си ља ди рект но 
на са мог учи ни о ца9. 

Ре ше ња ко ја пред ви ђа По ро дич ни за кон РС у скла ду су са ре ше њи ма 
из Истам бул ске кон вен ци је ко ја се од но се на за шти ту жр та ва на си ља у по ро-
ди ци 10. Оно што још не до ста је то је ве ћа при ме на пред ви ђе них ре ше ња у 
прак си. 

Ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци мо гу тра ја ти нај ви ше го ди ну да на, 
с тим да суд мо же про ду жи ти тра ја ње ових ме ра уко ли ко по сто је за то оправ-
да ни раз ло зи. По ро дич ни за кон не огра ни ча ва мо гућ ност про ду же ња тра ја ња 
ових ме ра, па се мо же за кљу чи ти да се њи хо во тра ја ње мо же про ду жа ва ти 
све док по сто ји оправ да ње за њи хо ву при ме ну. 

По сту пак у спо ру за за шти ту од на си ља у по ро ди ци је хи тан да би се 
за шти ти ла жр тва на си ља и обез бе ди ла јој се си гур ност и ми ни мум ег зи-
стен ци јал них усло ва, као и спре чи ло по на вља ње на си ља. 

Суд ни је ве зан гра ни ца ма ту жбе ног зах те ва. На ме ра за ко но дав ца би ла 
је да се на овај на чин обез бе ди нај бо ља и нај а де кват ни ја за шти та жр тве 

8 За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци- ЗСНУП, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 94/2016. 
9 Чл. 17-21 ЗСНУП. 
10 Гор да на Ко ва чек Ста нић, Сан дра Са мар џић, „Но ви не ко је до но си Кон вен ци ја Са ве та 

Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци“, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2014, 108-109. Истам бул ска кон вен ци ја пред ви-
ђа од ре ђе не ме ре и ре ше ња ко ја ни су ре гу ли са на По ро дич ним за ко ном. По се бан осврт у 
на ве де ном ра ду дат је у по гле ду ре ше ња ко ја је са др жао пред лог По ро дич ног за ко на, а ко ја 
ни су угра ђе на у усво је ну вер зи ју за ко на. Та ко По ро дич ни за кон не са др жи ме ре оба ве зног 
ле че ња од ал ко хо ли зма и дру гих бо ле сти за ви сно сти, као ни оба ве зног са ве то ва ња и пси хи-
ја триј ског ле че ња. Ако се зна да су у прак си упра во ови узро ци оки дач за из вр ше ње по ро-
дич ног на си ља, ја сно је да по сто ји по тре ба да се По ро дич ни за кон уса гла си са но во на ста лим 
по тре ба ма али и ис ку ством ко је је оства ре но кроз прак су над ле жних ор га на од ње го вог 
до но ше ња. 
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по ро дич ног на си ља, а на кон при ку пља ња и утвр ђи ва ња свих ре ле вант них 
чи ње ни ца у по ступ ку. Ова мо гућ ност је од по себ ног зна ча ја у оним си ту а ци-
ја ма ка да по сту пак ни је по кре нут од стра не Цен тра за со ци јал ни рад, јер у 
том слу ча ју Цен тар је ду жан да су ду до ста ви ми шље ње о свр сис ход но сти пред-
ло же них ме ра за шти те. На овај на чин суд до би ја пот пу ни ју сли ку не са мо 
о са мом чи ну на си ља у по ро ди ци већ и о са мој жр тви на си ља, по чи ни о цу, 
по ро дич ним при ли ка ма, исто ри ји на си ља уко ли ко се ра ди о ње го вом по на-
вља њу, а што је све од ве ли ког ути ца ја на од ре ђи ва ње ме ре за шти те од на-
си ља у по ро ди ци као и ду жи не ње ног тра ја ња11. 

Суд је ду жан да у скла ду са чла ном 289. став 1 По ро дич ног за ко на пре-
су ду од мах до ста ви Цен тру за со ци јал ни рад на чи јој те ри то ри ји члан по ро-
ди це пре ма ко ме је учи ње но на си ље има пре би ва ли ште од но сно бо ра ви ште 
као и Цен тру на чи јој те ри то ри ји члан по ро ди це про тив ко га је ме ра за шти-
те од ре ђе на има пре би ва ли ште од но сно бо ра ви ште, а ко ји во ди еви ден ци ју 
ка ко о ли ци ма пре ма ко ји ма је на си ље из вр ше но, та ко и о ли ци ма про тив 
ко јих је од ре ђе на ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци. 

3. ПРАК СА НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ НАД СТА РИМ ЛИ ЦИ МА  
ОР ГА НА СТА РА ТЕЉ СТВА

3.1. Прак са на си ља у по ро ди ци над ста рим ли ци ма  
ор га на ста ра тељ ства у АП Вој во ди ни за 2015. го ди ну

Цен тар за со ци јал ни рад (у да љем тек сту Цен тар), као ор ган стра тељ ства, 
има број на овла шће ња у до ме ну на си ља у по ро ди ци: овла шће ње да по кре не 
по сту пак за из ри ца ње ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци у си ту а ци ји ка да 
му се жр тва обра ти ла због пре тр пље ног на си ља; овла шће ње за под но ше ње 
ту жбе пар нич ном су ду ра ди из ри ца ња јед не од ме ра за шти те у по ро ди ци; у 
по ступ ку ко ји се во ди по зах те ву дру гог овла шће ног ту жи о ца Цен тар до ста-
вља сво је ми шље ње су ду пре до но ше ња од лу ке, а на зах тев су да; суд мо же 
за тра жи ти од Цен тра да му пру жи по моћ у при ба вља њу до ка за у спо ру за 
за шти ту од на си ља у по ро ди ци. Ова мо гућ ност је ве о ма зна чај на ако се има 
у ви ду чи ње ни ца да су у Цен тру фо р ми ра ни по себ ни ти мо ви ко ји се ба ве про-
бле мом на си ља у по ро ди ци, да њих чи не струч ња ци раз ли чи тих про фи ла 
(со ци јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, прав ни ци и дру ги) ко ји се у кон ти ну и те ту 
еду ку ју у овој обла сти, те да је сто га њи хов до при нос ве о ма зна ча јан за ре-
ша ва ње суд ских по сту па ка ко ји се во де због на си ља у по ро ди ци. Цен тар за 

11 Гор да на Ко ва чек Ста нић, „По ро дич но прав на за шти та де те та од на си ља у по ро ди ци 
у срп ском и европ ском пра ву“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ-
ске уни је: те мат ски збор ник, 2016, 119-135
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со ци јал ни рад ду жан је да во ди еви ден ци ју у обла сти на си ља у по ро ди ци и 
то еви ден ци ју жр та ва као и по чи ни ла ца на си ља тј. на сил ни ка, те су су до ви 
ду жни да пре су де ко је су до не те због на си ља у по ро ди ци до ста вља ју Цен три-
ма у скла ду са чла ном 289. став 1 По ро дич ног за ко на.12

У Ау то ном ној По кра ји ни Вој во ди ни мре жом Цен та ра за со ци јал ни рад 
об у хва ће но је 45 Цен та ра. Пре ма по да ци ма Цен та ра на те ри то ри ји АП Вој-
во ди на уку пан број при ја ва на си ља у по ро ди ци у 2015. го ди ни из но сио је 
4186. Од 4186 при ја ва 457 се од но си ло на ста ра ли ца, што чи ни 10, 92% у од-
но су на уку пан број при ја ва. У Ре пу бли ци Ср би ји ни је до са да ра ђе но све-
о бу хват но ис тра жи ва ње ко је би се ба ви ло ста ти стич ким по ка за те љи ма ко ји 
се од но се на на си ље у по ро ди ци над ста рим ли ци ма и про цен ту ал но уче шће 
ове вр сте на си ља у од но су на уку пан број при ја вље них слу ча је ва. На осно ву 
рас по ло жи вих по да та ка, од но сно при ја вље них слу ча је ва на си ља у по ро ди ци, 
мо же се пак за кљу чи ти да број слу ча је ва на си ља над ста рим осо ба ма чи ни 
око 10% од укуп ног бро ја слу ча је ва ко ји се при ја ве. По да ци о при ја ва ма ко је 
су из вр ши ли Цен три за со ци јал ни рад на те ри то ри ји АП Вој во ди не у 2015. 
го ди ни, а ко ји се од но се на ста ра ли ца, кре ћу се у гра ни ца ма по да та ка ко ји ма 
рас по ла жу раз ли чи те ин сти ту ци је ко је се ба ве овом про бле ма ти ком. Уко-
ли ко се пак по гле да уче шће ста рих ли ца у од но су на це ло куп ну по пу ла ци ју 
за сва ки од по је ди нач них Цен та ра мо же мо за кљу чи ти да се тај про це нат уче-
шћа ста рих кре ће од 2, 44% у Опо ву, 3, 57% у Вр шцу, не што пре ко 4% у Но вом 
Кне жев цу, Пан че ву, Ку ли, Бе о чи ну, Ши ду и Те ме ри ну до чак 28, 57% у Ко ви-
ну од но сно 37, 04% у Бач ком Пе тров цу. У не ким Цен три ма као што је Сен та, 
Ма ли Иђош и Ка њи жа ни је би ло при ја ва по ро дич ног на си ља над ста рим осо-
ба ма у 2015. го ди ни. При ли ком ана ли зи ра ња рас по ло жи вих по да та ка тре ба 
ипак има ти у ви ду чи ње ни цу да су у пи та њу слу ча је ви на си ља у по ро ди ци 
ко ји су при ја вље ни Цен три ма за со ци јал ни рад, а да у ову ала ли зу ни су увр-
ште ни они слу ча је ви ко ји су при ја вље ни не ким дру гим над ле жним ин сти ту-

12 У прак си до ла зи до из ве сног од сту па ња ка да је у пи та њу оба ве за су до ва да Цен три-
ма за со ци јал ни рад до ста ве пре су де ко ји ма се од ре ђу ју ме ре за шти те од на си ља у по ро ди-
ци, а за по тре бе во ђе ња еви ден ци је о жр тва ма и по чи ни о ци ма по ро дич ног на си ља. На и ме, 
че сто се де ша ва да су до ви над ле жним Цен три ма до ста вља ју пре су де у оним слу ча је ви ма у 
ко ји ма се Цен тар по ја вљу је у суд ском по ступ ку као овла шће ни ту жи лац. Ме ђу тим, до ста-
вља ње пре су да из о ста је у слу ча је ви ма ка да је по сту пак по кре нут од стра не са ме жр тве или 
дру гих овла шће них ли ца. На овај на чин су до ви не спр о во де у пот пу но сти од ред бе за ко на 
и ти ме оне мо гу ћа ва ју ажур но во ђе ње еви ден ци је од стра не Цен тра. Цен три би мо ра ли да 
ин си сти ра ју код су до ва у по гле ду ис пу ња ва ња ове оба ве зе, по себ но из раз ло га што је у на-
ве де ним слу ча је ви ма, ка да се Цен тар не по ја вљу је у уло зи ту жи о ца, суд оба ве зан да за тра жи 
од Цен тра да се из ја сни о свр сис ход но сти пред ло же них ме ра за шти те од на си ља у по ро ди-
ци. Да кле, за не ис пу ња ва ње за кон ске оба ве зе ни је од го во ран са мо суд већ и Цен тар, ко ји у 
на ве де ним по ступ ци ма има са зна ња да се они во де пред су дом, али не пред у зи ма по треб не 
рад ње ка ко би обез бе дио да суд по окон ча њу по ступ ка пре су ду до ста ви Цен тру. 
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ци ја ма. Та ко ђе, ове по дат ке тре ба узе ти са ре зер вом, ка да го во ри мо о рас про-
стра ње но сти на си ља у по ро ди ци из раз ло га што ве ли ки број слу ча је ва на си ља 
у по ро ди ци оста је не при ја вљен. 

Пре ма по да ци ма Цен та ра у 2015. го ди ни нај ве ћи број при ја вље них слу-
ча је ва по ро дич ног и парт нер ског на си ља из вр шен је у би о ло шкој по ро ди ци 
ста рог ли ца, жр тве по ро дич ног на си ља, а са мо не зна тан број слу ча је ва на-
си ља је из вр шен у дру гој по ро ди ци. Од 457 при ја вље них слу ча је ва по ро дич-
ног на си ља над ста рим осо ба ма 447 слу ча је ва на си ља из вр ше но је у би о ло-
шкој по ро ди ци а све га 10 у дру гој по ро ди ци. То по твр ђу је да су нај че шћи 
на сил ни ци пре ма ста рим ли ци ма њи хо ви су пру жни ци, де ца, уну ци и дру ги 
срод ни ци. 

Са дру ге стра не, ка да се ана ли зи ра ју по да ци ко ји се од но се на жр тве 
на си ља у по ро ди ци до ла зи се до по да тка да од 457 при ја ва по ро дич ног на-
си ља над ста рим ли ци ма 335 се од но си ло на жр тве жен ског по ла а 122 на 
жр тве му шког по ла. Из на ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да су ста ра 
ли ца жен ског по ла ви ше из ло же на ри зи ку да по ста ну жр тве по ро дич ног и 
парт нер ског на си ља, али исто та ко се ви ди да пре ко 25% жр та ва чи не осо бе 
му шког по ла, што ни је за не мар љив број.

Та бе ла 2: Број при ја ва по ро дич ног и парт нер ског на си ља у 2015. го ди ни пре ма до-
ми нант ној вр сти на си ља (пре ма по да ци ма ин тер них ти мо ва Цен та ра за со ци јал ни 
рад у АП Вој во ди ни)

Ред ни број 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Цен тар за со ци јал ни рад 
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Пси хич ко на си ље 0 0 1 0 47 1 0 0 0 0 9
За не ма ри ва ње 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еко ном ско на си ље 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дру го 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
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Ред ни број 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
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Сек су ал но на си ље 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пси хич ко на си ље 1 0 3 1 3 0 6 0 0 4 3
За не ма ри ва ње 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еко ном ско на си ље 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
Дру го 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ред ни број 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 
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За не ма ри ва ње 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
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Фи зич ко на си ље 5 1 1 0 4 0 8 4 20 11 1
Сек су ал но на си ље 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Пси хич ко на си ље 1 1 1 7 6 1 6 11 5 19 0
За не ма ри ва ње 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Еко ном ско на си ље 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Дру го 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0



У та бе ли 2 при ка зан је број при ја ва по ро дич ног и парт нер ског на си ља 
у 2015. го ди ни Цен три ма у АП Вој во ди ни и то пре ма до ми нант ној вр сти 
на си ља. Од 457 при ја ва 239 се од но си на фи зич ко на си ље, 141 на пси хич ко, 
на еко ном ско на си ље 11, за не ма ри ва ње 9, на сек су ал но 3 и 14 при ја ва се од-
но си на не ку дру гу вр сту на си ља. Из при ло же ног се мо же за кљу чи ти да се 
нај ве ћи број при ја ва од но си на фи зич ко на си ље, чак 52, 29%, док се на пси-
хич ко на си ље од но си 30, 85%. 

Цен три за со ци јал ни рад на те ри то ри ји АП Вој во ди не у то ку 2015. го-
ди не спро ве ли су укуп но 364 по сту па ка, од ко јих се 289 по сту па ка од но си 
на пру жа ње ма те ри јал не, прав не или струч но са ве то дав не по др шке жр тви 
на си ља у по ро ди ци, за тим у 24 слу ча ја жр тва по ро дич ног на си ља је упу ће на 
на услу ге дру гих над ле жних уста но ва, у 20 слу ча је ва по кре нут је по сту пак 
пред су дом, у 16 слу ча је ва из вр ше но је из два ја ње жр тве на си ља из по ро ди це 
а у 15 слу ча је ва пред у зе те су дру ге ме ре и ак тив но сти. 

У то ку 2015. го ди не Цен три за со ци јал ни рад су, по слу жбе ној ду жно сти, 
по кре ну ли укуп но пред су дом 20 по сту па ка, и то 18 по сту па ка за из ри ца ње 
ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци и 2 кри вич не при ја ве. Из на ве де них 
по да та ка мо же се за кљу чи ти да је на те ри то ри ји АП Вој во ди не од стра не 
Цен та ра за со ци јал ни рад у 2015. го ди ни све га 18 по сту па ка по кре ну то за 
из ри ца ње ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, што пред ста вља ре ла тив но 
ма ли број по сту па ка у од но су на број при ја ва по ро дич ног на си ља над ста рим 
ли ци ма. По себ но за бри ња ва по да так да од 45 Цен та ра на те ри то ри ји АП Вој-
во ди не чак 35 ни је по кре ну ло ни је дан по сту пак за за шти ту ста рих ли ца, жр та-
ва на си ља. Очи глед но ове ме ре, ко је пред ста вља ју мо гућ ност за аде кват ну 
за шти ту жр тве на си ља и ње но дис тан ци ра ње у од но су на по чи ни о ца, ни су 
у до вољ ној ме ри при хва ће не у прак си. Би ло би ко ри сно и по жр тву на си ља 
али и по са мо дру штво да се ове ме ре че шће при ме њу ју и то по себ но ме ре 
исе ље ња из по ро дич ног ста на или ку ће од но сно усе ље ња у исти, без об зи ра 
на пра во вла сни штва од но сно за ку па, и то у свим оним си ту а ци ја ма ка да се 
жр тва ма обез бе ђу је по моћ сме шта јем у си гур не ку ће. Већ је ра ни је на по ме-
ну то да се из ме шта њем жр тве из по зна те сре ди не она на не ки на чин по но во 
ка жња ва, те би у свим слу ча је ви ма у ко ји ма окол но сти слу ча ја то омо гу ћа-
ва ју, тре ба ло омо гу ћи ти жр тви да оста не у по зна том окру же њу, а да по чи ни-
лац бу де ка жњен исе ље њем из по ро дич ног ста на од но сно ку ће. 

3.2. Прак са на си ља у по ро ди ци над ста рим ли ци ма ор га на  
ста ра тељ ства у АП Вој во ди ни за пе ри од од 2011. до 2015. го ди не

Те ри то ри ја АП Вој во ди не по кри ве на је као што је већ ре че но мре жом од 
45 Цен та ра за со ци јал ни рад. У та бе ли 1 при ка зан је пре глед бро ја жр та ва 
на си ља у по ро ди ци на те ри то ри ји АП Вој во ди не у пе ри о ду од 2011. до 2015. 
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го ди не. Из при ло же ног се мо же за кљу чи ти да је број жр та ва на си ља у по-
ро ди ци (пре ма при ја вље ним слу ча је ви ма) у по ра сту и то ка ко ка да су у 
пи та њу ста ра ли ца та ко и оста ле ка те го ри је ли ца (де ца, мла ди од ра сли). Ако 
се по сма тра ју по да ци ко ји се од но се на ста ра ли ца као жр тве на си ља у по ро-
ди ци ви ди мо да се у пе ри о ду од 2011. до 2014. го ди не тај број уве ћа вао, да би 
у 2015. го ди ни до шло до ду пли ра ња бро ја жр та ва у од но су на 2011. го ди ну. 
Та ко су у 2011. го ди ни ста ри уче ство ва ли у укуп ном бро ју жр та ва по ро дич-
ног на си ља са 6, 74%, док је у 2015. го ди ни то уче шће из но си ло 10, 92%. 

Та бе ла 1: Број жр та ва на си ља у по ро ди ци пре ма по да ци ма Цен та ра за со ци јал ни 
рад у АПВ Вој во ди ни

Де ца Мла ди О дра сли Ста ри ји У куп но % уче шће ста ри јих 
као жр та ва на си ља

2011. го ди на 776 261 858 137 2032 6, 74%
2012. го ди на 1050 162 912 199 2323 8, 57%
2013. го ди на 882 179 988 191 2240 8, 53%
2014. го ди на 1053 166 1366 262 2847 9, 2%
2015. го ди на 1214 329 2186 457 4186 10, 92%

Ка да је реч о ме сту где се од ви ја по ро дич но на си ље у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва то је би о ло шка по ро ди ца. Та ко и ка да су у пи та њу ста ра ли ца нај-
че шће је ме сто из вр ше ња по ро дич ног на си ља упра во би о ло шка по ро ди ца 
(пре ко 90% слу ча је ва), а за тим хра ни тељ ска или дру га по ро ди ца. У та бе ли 
број 2. при ка за ни су по да ци ко ји се од но се на ме сто од ви ја ња на си ља у по-
ро ди ци ка да су у пи та њу ста ра ли ца и то за пе ри од од 2011. до 2015. го ди не. 

Та бе ла 2: Струк ту ра жр та ва на си ља пре ма ме сту од ви ја ња на си ља пре ма по да ци ма 
Цен та ра за со ци јал ни рад у АПВ Вој во ди ни

2011. 
го ди на

2012. 
го ди на

2013. 
го ди на

2014. 
го ди на

2015. 
го ди на У куп но 

Би о ло шка по ро ди ца 133 193 188 257 447 1218
Хра ни тељ ска или 
дру га по ро ди ца 1 1 3 0 10 15

Уста но ва за сме штај 0 0 0 0 0 0
Дру го 3 5 0 5 0 13
Укуп но 137 199 191 262 457 1246

У та бе ли 3 при ка за ни су по да ци о по ступ ци ма ко је су Цен три за со ци-
јал ни рад по кре ну ли по слу жбе ној ду жно сти у пе ри о ду од 2011. до 2015. 
го ди не ка да су у пи та њу ста ра ли ца као жр тве по ро дич ног на си ља. Из на-
ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ра ди 
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о по ступ ку за из ри ца ње ме ре за шти те од по ро дич ног на си ља и то у 46 слу-
ча је ва. Број ових по сту па ка из го ди не у го ди ну ра сте, што је охра бру ју ће 
ка ко за жр тве та ко и за це ло куп ну за јед ни цу. Та ко ђе ве ли ки је про це нат по-
сту па ка у ко ји ма је под не та кри вич на при ја ва али и дру гих по сту па ка (ра ди 
се о са ве то дав ним, те ра пи ским и дру гим услу га ма ко је се пру жа ју жр тва ма 
по ро дич ног на си ља).

Та бе ла 3: По ступ ци за за шти ту жр та ва на си ља ко је је ЦСР по кре нуо по слу жбе ној 
ду жно сти (за ста ри ја ли ца)

2011. 
го ди на

2012. 
го ди на

2013. 
го ди на

2014. 
го ди на

2015. 
го ди на У куп но 

По сту пак за из ри ца ње 
ме ре за шти те од на си ља 
у по ро ди ци

2 15 4 7 18 46

Кри вич на при ја ва 1 3 3 12 2 21
По сту пак за до но ше ње 
при вре ме не ме ре 
при нуд ног ле че ња

0 0 2 2 0 4

По сту пак за ли ша ва ње 
по слов не спо соб но сти 0 1 0 0 0 1

Дру го 14 3 19 6 0 42
Укуп но 17 22 28 27 20 114

4. СУД СКА ПРАК СА ОСНОВ НОГ СУ ДА У СУ БО ТИ ЦИ  
У ПЕ РИ О ДУ ОД 2010. ДО 2016. ГО ДИ НЕ

Пред основ ним су дом у Су бо ти ци у пе ри о ду од 2010. до сеп тем бра 2016. 
го ди не во ђе но је 111 пар нич них по сту па ка ко ји су се од но си ли на за шти ту од 
на си ља у по ро ди ци и то у 2010. го ди ни 5 по сту па ка, у 2011. го ди ни 11 по сту-
па ка, у 2012. го ди ни 15 по сту па ка, у 2013. го ди ни 24 по ступ ка, у 2014. го ди ни 
25 по сту па ка, у 2015. го ди ни 23 по ступ ка и у 2016. го ди ни 8 по сту па ка. 

Од 111 пред ме та ко ји су во ђе ни пред Основ ним су дом у Су бо ти ци 107 
пред ме та је пра во сна жно ре ше но док је по сту пак у 4 пред ме та још у то ку. Од  
107 пра во сна жно окон ча них по сту па ка 38 је окон ча но до но ше њем пре су де 
ко јом се ту жбе ни зах тев усва ја, 9 по сту па ка до но ше њем пре су де ко јом се 
ту жбе ни зах тев де ли мич но усва ја, 3 до но ше њем пре су де ко јом се ту жбе ни 
за хев од би ја, 21 по сту пак до но ше њем пре су де ко јом се брак раз во ди и из ри чу 
ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци, 28 по сту па ка окон ча но је по вла че њем 
ту жбе, у 2 по ступ ка до шло је до об у ста ве по ступ ка од но сно по рав на ња, док 
су 4 по ступ ка окон ча на спа ја њем по ступ ка. 
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Од 107 пред ме та ко ји су во ђе ни пред Основ ним су дом у Су бо ти ци и 
пра во сна жно ре ше ни у 3 слу ча ја су жр тве на си ља би ла ста ра ли ца (ли ца 
ста ри ја од 65 го ди на). 

Из на ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је ма ли број про це су и ра-
них слу ча је ва на си ља у по ро ди ци у ко ји ма су жр тве на си ља старa ли ца. Пре-
ма по да ци ма Цен тра за со ци јал ни рад Су бо ти ца Цен тар је по слу жбе ној 
ду жно сти у 2014. го ди ни по кре нуо 7 по ступ ка за из ри ца ње ме ре за шти те од 
на си ља у по ро ди ци, док је у 2015. го ди ни по кре нуо 18 по сту па ка. Ме ђу тим, 
од 111 по сту па ка ко ји су у пе ри о ду од 2010. до 2016. го ди не во ђе ни пред Основ-
ним су дом у Су бо ти ци за из ри ца ње ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци 
са мо се 3 пред ме та од но се на по ро дич но на си ље над ста рим ли ци ма. То је 
ве о ма ма ли број ако се узме у об зир да је уче шће ста рих ли ца у укуп ном бро-
ју жр та ва по ро дич ног на си ља око 10%. Ка ко би се на ве де ни про блем ре шио 
нео п ход но је осна жи ти пре све га са ме жр тве на си ља, у овом слу ча ју ста ра 
ли ца, да при ја ве на си ље ко је се над њи ма вр ши, али исто та ко је нео п ход но 
пру жи ти за шти ту жр тва ма и у суд ском по ступ ку ка ко би се од у пр ли при-
ти сци ма ко ји се не рет ко од стра не на сил ни ка по но во над њи ма вр ше, као и 
мо гу ћим прет ња ма. Ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци упра во и има ју 
уло гу да оне мо гу ће на сил ни ка да по но ви на си ље над жр твом, на тај на чин 
што им је основ ни циљ да оне мо гу ће оства ри ва ње фи зич ког кон так та из ме ђу 
жр тве и на сил ни ка. Ме ђу тим, то ни је до вољ но већ је нео п ход но де ло ва ти и на 
дру гом пла ну, од но сно ра ди ти не са мо са жр твом већ и са мим на сил ни ком 
ка ко би се ње гов обра зац по на ша ња про ме нио. 

Ако се ана ли зи ра ју три суд ска пред ме та (пред мет број П2-427/14, П2-749/15, 
П2-1155/2015) у ко ји ма су из ре че не ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци од 
стра не основ ног су да у Су бо ти ци по чи ни о ци ма по ро дич ног на си ља над 
ста рим ли ци ма, мо же се за кљу чи ти да у сва три слу ча ја по сто је за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке. У сва три слу ча ја по ро дич ног на си ља по чи ни о ци (на сил ни ци) 
су би ла ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству са жр твом би ло да су то 
бив ши брач ни друг, де ца или дру ги бли ски срод ни ци. У сва три слу ча ја ра ди 
се о фи зич ком на си љу у ком би на ци ји са пси хич ким на си љем, што по твр ђу је 
те зу да се на си ље рет ко ја вља у са мо јед ном об ли ку већ да је ве о ма че сто 
при сут на ком би на ци ја раз ли чи тих по јав них об ли ка на си ља. Оно што за бри-
ња ва то је по да так да је у сва три слу ча ја до шло до по на вља ња на си ља над 
жр твом, да су у ви ше на вра та оба ве ште ни о по сто ја њу на си ља над ле жни 
Цен тар за со ци јал ни рад као и по ли ци ја, али да је до ре ак ци је до шло тек 
на кон што се на си ље по но ви ло и по што је до шло до по ве ћа ња агре сив но сти 
у по на ша њу по чи ни о ца пре ма жр тви. 

Ана ли зом пред ме та БРОЈ П2-749/15 Основ ног су да у Су бо ти ци до ла зи мо 
до по твр ђи ва ња свих из не тих за па жа ња. На и ме, у на ве де ном слу ча ју ту жба 
је под не та Основ ном су ду у Су бо ти ци од стра не ту жи те љи ца Р. Ж. и Т. М. 
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про тив ту же ног Р. И. (1949) због на си ља у по ро ди ци. Ту жи те љи ца Р. Ж. и ту-
же ни Р. И. су бив ши брач ни су пружнци, а ту жи те љи ца Т. М. је ро ђе на се стра 
Р. Ж. Из пред ме та да ље мо же мо ви де ти да се на си ље на по чет ку ма ни фе сто-
ва ло у вер бал ном об ли ку, те да је ту же ни у ал ко хо ли са ном ста њу вре ђао ту-
жи те љи це и пре тио им, да би ка сни је до шло до фи зич ког на си ља и по ве ћа не 
агре си је у по на ша њу ту же ног. У ту жби ту жи те љи це су на ве ле да су се због 
на си ља обра ћа ле и Цен тру за со ци јал ни рад Су бо ти ца, као и да је про тив 
ту же ног под не та и кри вич на при ја ва Основ ном јав ном ту жи ла штву у Су бо-
ти ци због на си ља у по ро ди ци из чла на 194 став 1 Кри вич ног за ко ни ка. То 
ни је пр ви пут да су ту жи те љи це за шти ту тра жи ле од над ле жних ор га на, већ 
су про тив ту же ног и ра ни је под не ле кри вич ну при ја ву али је она од ба че на 
при ме ном прин ци па опор ту ни те та. На во де ту жи те љи ца да су се у ви ше на-
вра та обра ћа ле над ле жним ор га ни ма тра же ћи за шти ту по твр ђу ју и на ве де-
ни ор га ни у сво јим из ве шта ји ма ко ји су до ста ље ни су ду. Та ко је По ли циј ска 
упра ва Су бо ти ца да на 31.08.2015. го ди не су ду до ста ви ла Из ве штај број 214-
78151/2015 у ко ме је на ве де но да је ту жи те љи ца Р. Ж. у ви ше на вра та при ја-
вљи ва ла уз не ми ра ва ње од стра не бив шег су пру га Р. И. и то 07. 11.2014., 
09.11.2014., 28.04.2015., 30.07.2015. и 05.08.2015. го ди не. Основ но јав но ту жи-
ла штво Су бо ти ца је у свом Из ве шта ју број Кт 58/15 од 01.09.2015. го ди не на-
ве ло да је ту жи те љи ца Р. Ж. под не ла кри вич ну при ја ву про тив ту же ног Р. И. 
20.10.2014. го ди не због на си ља у по ро ди ци. По во дом исте ту жи ла штво је 
при ме ни ло прин цип опор ту ни те та и на ло жи ло Р. И. да упла ти од ре ђе ни 
нов ча ни из нос у ху ма ни тар не свр хе. 

Све то упу ћу је на за кљу чак да не до ста так кор ди на ци је из ме ђу над ле-
жних ин сти ту ци ја и не до ста так ме ђу соб ног оба ве шта ва ња је сте је дан од 
раз ло га за што се у мно гим слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци не ре а гу је бла-
го вре ме но. Оно што та ко ђе за бри ња ва је прак са су до ва да у слу ча је ви ма 
на си ља у по ро ди ци, а ка да се ра ди о во ђе њу кри вич ног по ступ ка про тив 
по чи ни о ца, од у ста ју од да љег го ње ња при ме ном прин ци па опор ту ни те та. 
Ако се узме у об зир дру штве на опа сност ко ју са со бом но си по ро дич но на-
си ље, ло гич но је и оправ да но да по чи ни о ци ових де ла бу ду нај стро же ка-
жње ни а не да им се омо гу ћи да из бег ну од го вор ност за сво ја де ла. На овај 
на чин се жр тве по но во до во де у опа сност од по на вља ња на си ља и угро жа ва 
се њи хо ва без бед ност и жи вот. 

5. ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

На осно ву по да та ка ко ји се од но се на слу ча је ве на си ља у по ро ди ци на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не мо же се за кљу чи ти да је по ро дич но на си ље рас-
про стра ње но. По ве ћан број при ја ва пак не мо ра ну жно би ти по ка за тељ ствар ног 
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по ра ста по ро дич ног на си ља у дру штву, већ мо же би ти јед ним де лом и по-
сле ди ца ве ћег бро ја при ја вље них слу ча је ва од стра не жр та ва на си ља или 
дру гих ли ца, а са дру ге стра не зна чај ну уло гу мо гу има ти ме ди ји ко ји у свом 
ра ду ве ћу па жњу по све ћу ју овом фе но ме ну. Ме ђу тим, ве ли ки број слу ча је ва 
на си ља у по ро ди ци и да ље оста је не при ја вљен те се пра ве раз ме ре овог про-
бле ма не мо гу тач но утвр ди ти. У Ре пу бли ци Ср би ји не по сто ји оп се жно 
ис тра жи ва ње ко је би да ло ег закт не по дат ке ка ко о бро ју слу ча је ва, та ко и 
по дат ке о са мим жр тва ма на си ља, по чи ни о ци ма, по јав ним об ли ци ма, као и 
ме ра ма ко је се при ме њу ју пре ма учи ни о ци ма. Оно што се ипак на осно ву 
рас по ло жи вих ин фор ма ци ја мо же за кљу чи ти је да су жр тве на си ља, а ка да 
су у пи та њу ста ра ли ца, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва же не, да се на си ље нај-
че шће од ви ја у кру гу са ме по ро ди це, да су по чи ни о ци брач ни или ван брач-
ни парт нер, де ца или дру ги бли ски срод ни ци те да су до ми нант ни об ли ци 
на си ља фи зич ко и пси хич ко на си ље. Ме ђу тим, ако се има у ви ду да око 20% 
по пу ла ци је у Ре пу бли ци Ср би ји чи не ста ра ли ца (ли ца пре ко 65 го ди на), са 
тен ден ци јом стал ног по ра ста уче шћа у укуп ној по пу ла ци ји, а да је уче шће 
на си ља над ста ри ма у укуп ном бро ју при ја вље них слу ча је ва око 10%, мо же 
се за кљу чи ти да ве ли ки број слу ча је ва на си ља над ста рим ли ци ма оста је 
не при ја вљен. 

Оно што се ја вља као про блем ка да је реч о на си љу над ста рим ли ци ма 
то је ве о ма ма ли број ка ко при ја вље них та ко и про це су и ра них слу ча је ва 
на си ља у по ро ди ци13. Овај про блем до дат но ком пли ку је и чи ње ни ца да се 
ста ри љу ди рет ко од ва же да при ја ве чла на по ро ди це, као свог на сил ни ка, 
нај че шће због тра ди ци о нал них ста во ва пре ма по ро ди ци, осе ћа ја сра ма, кри-
ви це као и стра ха од осу де сре ди не и од ма зде по чи ни о ца14. 

За успе шну бор бу про тив на си ља у по ро ди ци нео п ход на је са рад ња свих 
ин сти ту ци ја и дру гих ак те ра ко ји су укљу че ни у ре ша ва ње овог про бле ма, 
би ло да су то Цен три за со ци јал ни рад, ту жи ла штва, по ли ци ја, здрав стве не 
ор га ни за ци је и дру ги. Са мо на тај на чин мо же се обез бе ди ти бла го вре ме на 
и аде кват на за шти та жр та ва по ро дич ног на си ља. У прак си се че сто де ша ва 
да се упра во из раз ло га ло ше ко му ни ка ци је из ме ђу над ле жних ин сти ту ци ја 
де лу је са за ка шње њем, де ша ва се да жр тве до би ју за шти ту тек по што су 
прет ход но не ко ли ко пу та без у спе шно при ја вљи ва ле на си ље у по ро ди ци. 

13 По ред не при ја вљи ва ња на си ља у по ро ди ци про блем пред ста вља ве о ма ма ли број 
спро ве де них по сту па ка пред су дом и из ре че них ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци. Пре-
ма по да ци ма Основ ног су да у Су бо ти ци у пе ри о ду од 2010. -2015. го ди не во ђе на су ца мо три 
по ступ ка у ко ји ма је жр тва на си ља би ло ста ро ли це. Ова ко ло ша ста ти сти ка до дат но обес-
хра бру је по тен ци јал не жр тве, ко је гу бе по ве ре ње у пра во суд ни си тем и мо гућ ност др жа ве 
да се из бо ри са на ве де ним про бле мом. 

14 Ма ри ја Дра шкић, „На си ље у по ро ди ци: Пр ва пре су да Вр хов ног су да Ср би је“, Но во 
по ро дич но за ко но дав ство, Збор ник ра до ва са са ве то ва ња, 16. и 17. ок то бар 2006., Прав ни 
фа кул тет у Кра гу јев цу, Вр њач ка Ба ња, 343. 



Не бла го вре ме но ре а го ва ње у слу ча ју по ро дич ног на си ља мо же има ти фа тал-
не по сле ди це по жр тву. 

Оно што охра бру је је то да је др жа ва пре по зна ла опа сност ко ју по ро-
дич но на си ље пред ста вља за дру штво у це ли ни. До дат ни до при нос у бор би 
про тив на си ља у по ро ди ци пред ста вља до но ше ње За ко на о спре ча ва њу на-
си ља у по ро ди ци, ко ји је lex spe ci a lis у од но су на по сто је ће про пи се ко ји 
ре гу ли шу ову ма те ри ју. Овај За кон до но си зна чај не но ви не у од но су на по-
сто је ћу ре гу ла ти ву ко је се са јед не стра не огле да ју у по ја ча ном пре вен тив ном 
де ло ва њу не са мо у слу ча је ви ма ка да је на си ље из вр ше но већ и у оним си туа-
ци ја ма у ко ји ма по сто ји не по сед на опа сност од на сту па ња на си ља15. Оно што 
де лу је охра бру ју ће је и чи ње ни ца да се у окви ру свих ор га на над ле жних за 
бор бу про тив на си ља у по ро ди ци (по ли ци ја, ту жи ла штво, су до ви, Цен три за 
со ци јал ни рад) пред ви ђа име но ва ње ли ца за ве зу чи ја је уло га кор ди на ци ја 
и сва ко днев на раз ме на по да та ка ва жних за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, 
от кри ва ње и го ње ње по чи ни ла ца као и за шти ту жр та ва на си ља16. Та ко ђе, 
пред ви ђе на је спе ци ја ли зо ва на обу ка свих ли ца ко ја се ба ве на си љем у по ро-
ди ци у окви ру над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја, ка ко би бла го вре ме мо и 
струч но мо гли ре а го ва ти на све зах те ве ко је пред њих по ста вља овај за кон17. 
До след на при ме на свих про пи са ко ји ре гу ли шу област на си ља у по ро ди ци 
тре ба да омо гу ћи пра во вре ме ну и ква ли тет ни ју бор бу про тив ове по ша сти 
са вре ме ног дру штва. 

15 Чл. 13 ЗСНУП. 
16 Чл. 24 ЗСНУП. 
17 Чл. 28 ЗСНУП. 
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Pro tec tion of Old Per sons un der Fa mily Law

Abstract: Do me stic vi o len ce is a so cial phe no me non which paid spe cial at-
ten tion no wa days, both in our co un try and in the world. It is a very sen si ti ve to pic 
that de eply in ter fe res in to the ba sic cell of so ci ety, such as a fa mily, but al so the 
wi der com mu nity it self. The Re pu blic of Ser bia has ma de a ma jor bre akthro ugh 
in this area by pas sing the Fa mily Law in 2005, which was the first law of this 
type that cle arly de fi nes the con cept of do me stic vi o len ce, as well as ac ti ons that 
is de scri bed as vi o len ce and the gro up of per sons who con si der them sel ves vic tims 
of vi o len ce. The adop tion of the Law on Pre ven tion of Do me stic Vi o len ce, which 
en ters in to for ce at Ju ne the 1st 2017, re pre sents an ad di ti o nal step for ward when 
it co mes to the re gu la tion of do me stic vi o len ce, par ti cu larly in the area of   pre ven-
ti ve ac tion and co or di na tion of all sta ke hol ders in vol ved in sol ving this pro blem. 
This study pays spe cial at ten tion to one ca te gory of vic tims of do me stic vi o len ce, 
na mely, the el derly (per sons over 65 years of age). The el derly in our so ci ety are 
one of the most vul ne ra ble gro ups, ta king in to ac co unt the ir physi cal he alth and 
al so fi nan cial si tu a tion. All ava i la ble da ta in di ca te that this gro up of vic tims are 
re luc tant to spe ak, and that a lar ge num ber of acts of do me stic vi o len ce aga inst 
the el derly go un re por ted wit hin the sa me fa mily, whi le the per pe tra tors re main 
un pu nis hed. 

Keywords: do me stic vi o len ce, vi o len ce aga inst the el derly, the Cen ter for 
So cial Work, Fa mily Law, the Law on Pre ven tion of Do me stic Vi o len ce. 
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