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БОР БА ПРО ТИВ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ  
У ПРАК СИ НАД ЛЕ ЖНИХ ОР ГА НА  

У НО ВОМ СА ДУ1

Сажетак: Уна пре ђе ње за кон ских ре ше ња и спе ци ја ли за ци ја над ле жних 
ор га на у бор би про тив на си ља у по ро ди ци, по след њих не ко ли ко го ди на пред-
ста вља ју зна чај ну но ви ну у ве зи са овом про бле ма ти ком. Нај зна чај ни ји ко рак 
у бор би про тив на си ља у по ро ди ци је би ло до но ше ње но вог За ко на о спре ча-
ва њу на си ља у по ро ди ци, чи ја при ме на је по че ла 01. ју на 2017. го ди не. Нов 
За кон је од до но ше ња пред мет ин те ре со ва ња струч не, а по себ но оп ште 
јав но сти ко ја је ис ка за ла ве ли ка оче ки ва ња у сми слу ре зул та та при ме не но-
вих за кон ских ре ше ња. Осим то га, За кон је иза звао и по ле ми ке у де лу струч-
не јав но сти, у сми слу оправ да но сти по је ди них ре ше ња. С об зи ром на то да 
је ве о ма ва жно ка кве ре зул та те су да ла но ва за кон ска ре ше ња, по сле ско ро 
го ди ну да на од по чет ка при ме не овог За ко на, мо гу се ана ли зи ра ти и из ве сти 
пр ви за кључ ци. Пред мет овог ра да је упра во при каз и ана ли за ста ти стич ких 
по да та ка о ре зул та ти ма ра да по ли циј ских, пра во суд них ор га на и Цен тра за 
со ци јал ни рад на под руч ју гра да Но вог Са да у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. 

Кључнеречи: на си ље у по ро ди ци, по ли ци ја, суд, ту жи ла штво, цен тар 
за со ци јал ни рад.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

На си ље у по ро ди ци не пред ста вља но ву не га тив ну дру штве ну по ја ву, 
на про тив, оно по сто ји од ка да по сто ји и са ма по ро ди ца. Ме ђу тим, по и ма ње 

1 Рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Прав но-без бед но сни аспек ти бор бе про тив 
на си ља у по ро ди ци у ци љу очу ва ња по ро ди це као еле мен та одр жи вог раз во ја, ко ји фи нан си-
ра Ау то ном на по кра ји на Вој во ди на, По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч-
но и стра жи вач ку де лат ност, а чи ји но си лац је Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.



и од нос пре ма овој про бле ма ти ци ко ја је при сут на у свим дру штви ма су 
ду бо ко усло вље ни со ци јал но-по ли тич ким, кул тур ним и еко ном ским при-
ли ка ма, што има за по сле ди цу и раз ли чит од нос са мог дру штва (др жа ве) 
пре ма на си љу у по ро ди ци. Да нас је јед но од нај ак ту ел ни јих пи та ња, пи та ње 
по ро ди це. Вре ме у ко ме жи ви мо зах те ва од сва ког од нас те мељ но пре и спи-
ти ва ње соп стве ног жи во та, јер пра ви ла по на ша ња, ми шље ња и су ђе ња ка ква 
су ва жи ла у про шло сти, ви ше ни су ак ту ел на, а у гра ни ца ма ова квих раз ми-
шља ња о про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти чо ве чан ства, пре све га 
за пад но е вроп ског, до ско ра хри шћан ског, пи та ње по ро ди це, по ро дич ног 
вас пи та ња, од но са по ло ва у по ро ди ци и њи хо вог по је ди нач ног и за јед нич ког 
од но са пре ма де ци пред ста вља нај са вре ме ни је мо гу ће пи та ње2. Јед но од 
ва жних пи та ња у овим од но си ма је став пре ма на си љу у по ро ди ци.

Тер мин “на си ље у по ро ди ци” уо би ча је но се ко ри сти да озна чи за стра-
шу ју ће и увре дљи во по на ша ње јед ног или ви ше ли ца пре ма дру гом ли цу у 
би ло ко јој вр сти ин тим ног, лич ног од но са или ши рем по ро дич ном од но су.3 
Жр тва на си ља у по ро ди ци мо же би ти ли це жен ског или му шког по ла, а у 
за ви сно сти од ис тра жи ва ња, ра ди се о ли ци ма жен ског по ла у 90 – 95% слу-
ча је ва.4 Да би се раз у ме ло ко се мо же иден ти фи ко ва ти као жр тва на си ља 
у по ро ди ци, по треб но је по сма тра ти од нос из ме ђу учи ни о ца и жр тве. Нај-
че шће се на си ље ис по ља ва из ме ђу су пру жни ка, али жр тва мо же би ти и 
де те, ро ди те љи, ба бе и де де, ли ца у та збин ском срод ству, као и дру га ли ца 
ко ја жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству или дру гој трај ној за јед ни ци жи во та 
(нпр. ци ме ри). Осим су пру жни ка у брач ној за јед ни ци, на си ље се ис по ља ва 
и пре ма ли ци ма у ван брач ној за јед ни ци, као и у хо мо сек су ал ним за јед ни-
ца ма.5 Ис тра жи ва ња по ка зу ју да чак око 90% жр та ва па ти од ди рект ног 
фи зич ког на па да и по вре де.6 Осим при мар них, од но сно не по сред них жр-
та ва, по сто је и се кун дар не жр тве, од но сно ли ца ко ја су по сред но по го ђе на 
емо тив ним, фи зич ким или фи нан сиј ским по сле ди ца ма на си ља у по ро ди ци 
(нпр. де ца у вр ти ћу ко ја при су ству ју сце ни у ко јој њи хо ву вас пи та чи цу фи-
зич ки на па да њен су пруг).7 

На си ље у по ро ди ци по ста ло је јед но од про бле ма чи јем ис тра жи ва њу 
се по све ћу је ве ли ка па жња у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри од 1970-их го-

2 М. Нов ко вић, По ро дич ни бу квар, Бе о град 2007, 5.
3 T. Pren zler, L. Far dell, „Si tu a ti o nal pre ven tion of do me stic vi o len ce: A re vi ew of se cu rity 

ba sed Pro grams“, Ag gres sion and Vi o lent Be ha vi or 1/2017, 51. 
4 P. Wat kins, „Po li ce Per spec ti ve: Di sco ve ring Hid den Truths in Do me stic Vi o len ce In ter-

ven tion“, Jo u r nal of Fa mily Vi o len ce 1/2005, 47.
5 Вид. Fe de ral Bu re au of In ve sti ga tion, The struc tu re of fa mily vi o len ce: An analysis of 

se lec ted in ci dents, Uni form Cri me Re ports. Uni ted Sta tes De part ment of Ju sti ce, Was hing ton, DC, 
1999, 5.

6 Pren zler, Far dell, op.cit., 52.
7 Wat kins, op.cit., 49.

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

96



ди на, а и да нас је ак ту е лан пред мет па жње за ко но дав ца, ка ко на на ци о нал-
ном, та ко и на ме ђу на род ном ни воу. 

У по гле ду за кон ске ре гу ла ти ве ко ја се од но си на бор бу про тив на си ља 
у по ро ди ци, у све ту, мо же се ре ћи да по сто је три основ на при сту па, од но сно 
мо де ла: тзв. 1) нор ма тив ни мо дел Кон вен ци је УН о људ ским пра ви ма, 2) 
обра зов ни мо дел Евр оп ске уни је и 3) за кон ско – ту жи лач ки мо дел САД-а.8 
Иа ко пр во бит но у Кон вен ци ји о људ ским пра ви ма Ује ди ње них на ци ја9 
ни је би ло пред ви ђе но екс пли цит но пра во же на, оно је уне то ка сни је, тек 
по сле Дру гог свет ског ра та. Овај до ку мент је пред ста вљао зна ча јан про то-
тип за на ста ју ће де мо кра ти је у све ту у из ра ди њи хо вих уста ва са род ним 
пра ви ма. Што се ти че дру гог мо де ла, мо де ла Европ ске уни је, он је по знат и 
као обра зов ни мо дел за по ди за ње све сти. Ње го ва основ на ка рак те ри сти ка 
је да је бор ба про тив на си ља у по ро ди ци ствар на ци о нал ног ин те ре са, а не 
ин те ре са по ли циј ске др жа ве и да је основ ни про блем у ве зи са на си љем у 
по ро ди ци тај што спу та ва же не у сми слу еко ном ске не за ви сно сти, што је и 
до во љан раз лог да при ват ни жи вот не бу де ви ше ствар ко ја се са кри ва од 
очи ју јав но сти. У овом мо де лу се ак це нат ста вља на ре а ли за ци ју со ци јал-
но-еко ном ских про гра ма и пре вен ци је на си ља. Пред ност овог мо де ла је и 
раз вој не вла ди ног сек то ра ко ји се ба ви овом про бле ма ти ком. Не вла ди не 
ор га ни за ци је ко је се ба ве пре вен ци јом на си ља у по ро ди ци и пру жа њем по-
мо ћи и по др шке жр тва ма на си ља има ју при мар ну уло гу у по ди за њу све сти 
о по ро дич ном на си љу. Тре ћи, за кон ско – ту жи лач ки мо дел по ти че из САД-а. 
Овај мо дел је по знат као мо дел кри вич ног го ње ња и ка жња ва ња, а пре вен-
ци ја је са мо на до град ња на ре пре сив ни си стем. Основ на по ру ка ко ји овај 
мо дел ша ље на сил ни ци ма је сте да је на ци о нал ни ин те рес да се из бо ри са 
овом не га тив ном дру штве ном по ја вом. Кри ти ка ко ја се упу ћу је овом мо де-
лу је то да над ле жни ор га ни пред у зи ма ју бор бу за пра ва оште ће ног ли ца 
(жр тве), као и то да овај мо дел омо гу ћа ва по ли ци ји да уђе у ку ће и вр ши 
пре тре са ње про из вољ но и да нео прав да но од ре ђу ју при твор, као и да се 
под сти че „шпи ју ни ра ње“ (пот ка зи ва ње) ком ши ја.10

Про на ла же ње аде кват ног и ефи ка сног ме ха ни зма ре а го ва ња на про блем 
на си ља у по ро ди ци је ком плек сан за да так за за ко но дав ца. За ко но дав на тен-
ден ци ја у по след њих не ко ли ко де це ни ја огле да се у до но ше њу про пи са ко-
ји ма се над ле жни ор га ни овла шћу ју да ак тив но уче ству ју у ре ша ва њу ин-
тер пер со нал них су ко ба у по ро ди ци. За ко ни о на си љу у по ро ди ци су пи са ни 
са ци љем да или сма њу ју по сле ди це на си ља на кон ин ци ден та (нпр. ти ме 

8 Com pa ra ti ve Pe r spec ti ves of Law Pre ven ting Do me stic Vi o len ce, 247, http://shod hgan ga.
in flib net.ac .in /bit stre am/10603/149089/22/17_chap ter%209.pdf 

9 http://www.ohchr.org/EN/UD HR/Do cu ments/UD HR_Tran sla ti ons/eng.pdf 
10 Com pa ra ti ve Per spec ti ves of Law Pre ven ting Do me stic Vi o len ce, 248-249, http://shod-

hgan ga.in flib net.ac .in /bit stre am/10603/149089/22/17_chap ter%209.pdf 
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што се су до ви овла шћу ју на из да ва ње на ло га за за шти ту) или да спре че ис-
по ља ва ње ла тент ног на си ља – при ме ра ра ди, пред ви ђа ње на си ља у по ро ди-
ци као кри вич ног де ла, уме сто про пи си ва ња пре кр шај не од го вор но сти има 
за циљ да се спре чи на сил нич ко по на ша ње пре ма чла но ви ма по ро ди це про-
пи си ва њем стро же санк ци је.11 Сход но овим ци ље ви ма, оче ки ва ло би се да 
„стрикт ни ји“ за кон ути че на по на ша ње жр та ва (у сми слу при ја вљи ва ња 
ин ци ден та) и по ли циј ских слу жбе ни ка (у сми слу до но ше ња од лу ка о хап-
ше њу), од но сно да се на тај на чин обез бе ди да се жр тве осе ћа ју си гур ни је 
од мо мен та ка да по ли ци ја ин тер ве ни ше, а да се по ли ци ја од луч ни је опре-
де љу је на ли ша ва ње сло бо де учи ни о ца и под но ше ње кри вич не при ја ве. 

По ка за ло се да раз ли чи те стра те ги је има ју до не кле ути ца ја на сма ње ње 
сто пе на си ља у по ро ди ци, али не у до вољ ној ме ри. Ни је до ка за но да је при-
мар на пре вен ци ја, ко ја се огле да у обра зо ва њу и јав ним кам па ња ма, про из-
ве ла не по сред ни ути цај на сма ње ње сто пе на си ља у по ро ди ци. Ре зул та ти 
по је ди них сту ди ја по ка за ли су од ре ђе не по зи тив не ути ца је се кун да р не пре-
вен ци је, ко ја об у хва та ин тер вен ци је у слу ча ју на си ља у по ро ди ци ра ди спре-
ча ва ња по нов ног су ко ба. При ме ра ра ди, по ка за ло се да про пи си ва ње оба ве-
зног хап ше ња учи ни о ца од стра не по ли ци је (уме сто дис кре ци о ног уда ља-
ва ња са ли ца ме ста, од но сно од ли ца -жр тве) има ди рек тан ути цај на сма-
ње ње по нов ног из вр ше ња де ла од стра не истог ли ца.12

Иа ко „про ак тив но“ за ко но дав ство о на си љу у по ро ди ци до би ја ши ро ку 
по др шку у мно гим др жа ва ма, па и код нас, ма ли број ис тра жи ва ња је по све-
ћен про це ни ње го ве ефи ка сно сти у сми слу ути ца ја на по на ша ње учи ни о ца, 
оште ће ног (жр тве) и над ле жних ор га на, пр вен стве но по ли циј ских слу жбе-
ни ка. У ли те ра ту ри до ми ни ра ју две ис тра жи вач ке стра те ги је ко је ис пи ту ју 
ефек те по ли ти ке на на си ље у по ро ди ци. Пр ви се осла ња на екс пе ри мен тал-
не или оп сер ва ци о не по дат ке и укљу чу је са мо по је дин це за ко је је по зна то 
да их је на пао парт нер или члан по ро ди це. Та ко је у окви ру јед ног ис тра жи-
ва ња, ко је се осла ња ло на слу жбе ну по ли циј ску и суд ску еви ден ци ју у др-
жа ви са стро гом ка зне ном по ли ти ком, ис пи ти ван од нос из ме ђу хап ше ња и 
успе шног кри вич ног го ње ња и ве ро ват но ће да учи ни лац по но во из вр ши 
кри вич но де ло. Ре зул та ти су по ка за ли да ће се ухап ше на ли ца (без ка зне не 
еви ден ци је) нај ве ро ват ни је су здр жа ти од да љег на сил нич ког по на ша ња. 
Дру га стра те ги ја у ис тра жи ва њу по ли ти ке на си ља у по ро ди ци је да се при-
ку пе по да ци о свим ли ци ма ко ја жи ве на од ре ђе ним ло ка ли те ти ма, ка ко би 
се ис пи тао ути цај ка зне не по ли ти ке на сто пу уби ста ва ин тим ног парт не ра, 

11 L. Du gan, „Do me stic Vi o len ce Le gi sla tion: Ex plo ring Its Im pact on the Li ke li hood of 
Do me stic Vi o len ce, Po li ce In vol ve ment, and Ar rest“, Cri mi no logy and pu blic po licy 2/2003, 1993.

12 Вид. Ј. Phil lips et al, Do me stic vi o len ce: Is su es and po licy chal len ges, 2015, https://www.
aph.gov.au/Abo ut_Par li a ment/Par li a men tary_De part ments/Par li a men tary_Li brary/pubs/rp/rp1516/
DVIs su es. 
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а ре зул та ти ис тра жи ва ња су углав ном по ка за ли да су у тим по ро ди ца ма 
би ли ра ни је ре ги стро ва ни ин тер пе р со нал ни су ко би, али да је из о ста ло хап-
ше ње учи ни о ца.13 

2. БОР БА ПРО ТИВ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

У Ре пу бли ци Ср би ји 2016. до нет је нов За кон о спре ча ва њу на си ља у 
по ро ди ци14 (у да љем тек сту За кон), чи ја при ме на је за по че ла 01.06.2017. 
го ди не. Овим За ко ном је ре гу ли са но по сту па ње др жав них ор га на и уста но-
ва у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци и пру жа њу за шти те и по др шке жр тва-
ма на си ља у по ро ди ци.15 

Ме ђу тим, и пре до но ше ња овог За ко на у Ср би ји су по сто ја ла за кон ска 
ре ше ња ко ја су ре гу ли са ла ову про бле ма ти ку (Кри вич ни за ко ник16, За ко ник 
о кри вич ном по ступ ку17, По ро дич ни за кон18, За кон о пар нич ном по ступ-
ку19 и За кон о по ли ци ји20). Од лу ка за ко но дав ца да се од луч но и про ак тив-
но бо ри про тив на си ља у по ро ди ци, из ме ђу оста лог, би ла је и по сле ди ца 
ра ти фи ка ци је тзв. Ис тан бул ске кон вен ци је.21 Ова Кон вен ци ја тра жи од 
др жа ва утвр ђи ва ње не при хва тљи во сти оправ да ња за би ло ко ји акт на си ља 
за сно ван на кул ту ри, оби ча ји ма, ве ро и спо ве сти или та ко зва ној „ча сти“, и 
др жа ве су ду жне да ре а гу ју аде кват но на та кво на си ље.22 У бор би про тив 
на си ља у по ро ди ци, има ју ћи у ви ду но ва за кон ска ре ше ња, мо же се за кљу-
чи ти да се Ср би ја од лу чи ла за мо дел нај слич ни ји тзв. за кон ско-ту жи лач ком 
мо де лу ка кав по сто ји у САД-у. За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци пред-

13 О ово ме вид. Du gan, op.cit, 285-286.
14 Слу жбе ни гла сник РС број 94/2016.
15 При ме на За ко на је ис кљу че на уко ли ко су ма ло лет на ли ца из вр ши ла на си ље у по-

ро ди ци.
16 Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни гла сник РС број 85 /2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005- 

ис пр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
17 За ко ник о кри вич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС број 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014. 
18 По ро дич ни за кон, Слу жбе ни гла сник РС број 182005, 72/2011 – др. за кон и 6/2015.
19 За кон о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС број 72/2011, 49/2013 – од лу ка 

УС, 74/2013 – од лу ка УС и 55/2014.
20 За кон о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС број 6/2016 и 24/2018.
21 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 пот пи са на је 11. ма ја 2011. у Ис тан бу лу, због че га се на зи ва Ис тан бул ска 
кон вен ци ја. Кон вен ци ју је пот пи са ло до ове го ди не 46 др жа ва (ме ђу ко ји ма је и Ре пу бли ка 
Ср би ја) и ЕУ. Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 1. ав гу ста 2014.

22 Са вет Евро пе, 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, Ис тан бул ска кон вен ци ја, Без бед не од стра ха од на си ља, https://
rm.coe.int/168047a370 
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ста вља lex spe ci a lis у од но су на про пи се ко јим се до са да уре ђи ва ла ова 
про бле ма ти ка. Но вим За ко ном се на је дан оп шти и је дин ствен на чин уре ђу-
је ор га ни за ци ја и по сту па ње др жав них ор га на и уста но ва ра ди ефи ка сне 
пре вен ци је, као и хит не, пра во вре ме не и де ло твор не за шти те и по др шке 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци. 

Основ на свр ха За ко на је пре вен ци ја на си ља у по ро ди ци. У том сми слу 
је пред ви ђен чи тав низ ме ра и рад њи над ле жних ор га на усме ре них на от-
кри ва ње да ли по сто ји не по сред на опа сност од на си ља у по ро ди ци, као и на 
де ло ва ње над ле жних ор га на у слу ча је ви ма ка да је та ква не по сред на опа сност 
от кри ве на. Не по сред на опа сност је де фи ни са на За ко ном (члан 3 став 2) као 
си ту а ци ја ко ја по сто ји он да ка да из по на ша ња по тен ци јал ног учи ни о ца и 
дру гих окол но сти про из ла зи да је он спре ман да у вре ме ну ко је не по сред но 
пред сто ји по пр ви пут учи ни или по но ви на си ље у по ро ди ци. Пре ма овом 
За ко ну са мо на си ље у по ро ди ци је ал тер на тив но од ре ђе но као фи зич ко, сек-
су ал но, пси хич ко или еко ном ско на си ље. Дру ги услов је по сто ја ње кон крет-
не, не по сред не и од ре ђе не ве зе из ме ђу учи ни о ца и са ме жр тве. Тај од нос 
мо же би ти: брач ни, ван брач ни, парт нер ски, као и од нос крв ног срод ства у 
пра вој ли ни ји, у по боч ној до дру гог сте пе на, та збин ско срод ство до дру гог 
сте пе на, од нос усво ји о ца, усво је ни ка, хра ни те ља или хра ње ни ка, као и од нос 
су жи во та (са да шњег или ра ни јег) у за јед нич ком до ма ћин ству. 

У по гле ду при ме не овог За ко на, ва жно је ис та ћи да се он при ме њу је 
ка ко на кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци, та ко и на са рад њу у спре ча ва њу 
на си ља у по ро ди ци и то у кри вич ним по ступ ци ма за кри вич на де ла так са-
тив но на бро ја на у чла ну 4. За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.23

С об зи ром на то да је пре вен тив на свр ха За ко на при мар на, За ко ном се 
та ко ђе пред ви ђа ју и ме ре за шти те и по др шке жр тва ма кри вич них де ла на 
ко ја се на рав но при ме њу је овај За кон. 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се овим но вим За ко ном уво ди мул ти сек тор-
ски рад, ње го ва основ на пред ност је у тим ском ра ду. Тим ски рад под ра зу ме ва 

23 Про га ња ње (члан 138а Кри вич ног за ко ни ка); Си ло ва ње (члан 178. Кри вич ног за ко-
ни ка); Об љу ба над не моћ ним ли цем (члан 179. Кри вич ног за ко ни ка); Об љу ба над де те том 
(члан 180. Кри вич ног за ко ни ка); Об љу ба зло у по тре бом по ло жа ја (члан 181. Кри вич ног за-
ко ни ка); Не до зво ље не пол не рад ње (члан 182. Кри вич ног за ко ни ка); Пол но уз не ми ра ва ње 
(члан 182а Кри вич ног за ко ни ка); Под во ђе ње и омо гу ћа ва ње вр ше ња пол ног од но са (члан 
183. Кри вич ног за ко ни ка); По сре до ва ње у вр ше њу про сти ту ци је (члан 184. Кри вич ног за-
ко ни ка); При ка зи ва ње, при ба вља ње и по се до ва ње по р но граф ског ма те ри ја ла и ис ко ри шћа-
ва ње ма ло лет них ли ца за по р но гра фи ју (члан 185. Кри вич ног за ко ни ка); На во ђе ње де те та 
на при су ство ва ње пол ним рад ња ма (члан 185а Кри вич ног за ко ни ка); За пу шта ње и зло ста-
вља ње ма ло лет ног ли ца (члан 193. Кри вич ног за ко ни ка); На си ље у по ро ди ци (члан 194. 
Кри вич ног за ко ни ка); Не да ва ње из др жа ва ња (члан 195. Кри вич ног за ко ни ка); Кр ше ње по-
ро дич них оба ве за (члан 196. Кри вич ног за ко ни ка); Ро до сквр ну ће (члан 197. Кри вич ног за-
ко ни ка); Тр го ви на љу ди ма (члан 388. Кри вич ног за ко ни ка); као и дру га кри вич на де ла, 
уко ли ко је кри вич но де ло по сле ди ца на си ља у по ро ди ци.
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те сну са рад њу над ле жних ор га на на сва ком кон крет ном слу ча ју, по де лу 
над ле жно сти и де ло кру га ра да. С тим у ве зи је из у зет но зна чај на са рад ња, 
као и ме ђу соб на ко му ни ка ци ја и пру жа ње по врат них ин фор ма ци ја. За рад 
свих над ле жних ор га на је про пи са на по себ на вр ста ди сци плин ске од го во р-
но сти (члан 6) у сми слу да не по сту па ње су ди ја, јав них ту жи ла ца, њи хо вих 
за ме ни ка у ро ко ви ма ко ји су од ре ђе ни овим За ко ном пред ста вља ди сци плин-
ски пре кр шај. 

Пре ма За ко ну над ле жни ор га ни и уста но ве за спре ча ва ње на си ља у 
по ро ди ци, као и пру жа ње за шти те и по др шке жр тва ма ка ко на си ља у по ро-
ди ци, та ко и кри вич них де ла од ре ђе них овим за ко ном су: по ли ци ја, јав на 
ту жи ла штва, су до ви оп ште над ле жно сти и пре кр шај ни су до ви, као над ле жни 
др жав ни ор га ни, и цен три за со ци јал ни рад, као уста но ве.

По ред по ли циј ских, пра во суд них ор га на и цен та ра за со ци јал ни рад, у 
спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци уче ству ју и дру ге уста но ве у обла сти деч је 
за шти те, со ци јал не за шти те, обра зо ва ња, вас пи та ња и здрав ства, као и те ла 
за род ну рав но прав ност на ни воу ло кал них са мо у пра ва и сви они су озна-
че ни као др жав ни ор га ни и уста но ве над ле жне за при ме ну овог За ко на, а 
по др шку жр тва ма на си ља у по ро ди ци и жр тва ма кри вич них де ла од ре ђе них 
овим За ко ном мо гу да пру же и дру га прав на и фи зич ка ли ца и удру же ња.

Ор га ни над ле жни за при ме ну овог За ко на (по ли циј ски слу жбе ни ци, 
јав ни ту жи о ци, за ме ни ци јав них ту жи ла ца, и су ди је) оба ве зни су да про ђу 
про грам спе ци ја ли зо ва не обу ке ко ји до но си Пра во суд на ака де ми ја. На овај 
на чин је спе ци ја ли за ци ја на ве де них ор га на је дин стве на и јед но о бра зна. Са-
мо спро во ђе ње обу ке вр ши Пра во суд на ака де ми ја за јав не ту жи о це, њи хо ве 
за ме ни ке и су ди је, док за по ли циј ске слу жбе ни ке то вр ши Кри ми на ли стич-
ко-по ли циј ска ака де ми ја.

Пре вен ци ја на си ља у по ро ди ци под ра зу ме ва ус по ста вља ње спе ци ја ли зо-
ва них слу жби по др шке за пру жа ње здрав стве не по мо ћи, као и пси хо ло шког и 
прав ног са ве то ва ња пр вен стве но за оште ће на ли ца (жр тве). Ме ђу тим, из у зет-
но је ва жно и от кла ња ње узро ка на си ља у по ро ди ци, уста но вља ва њем чи та вог 
ни за ме ра и ак тив но сти ко ји су усме ре ни на „на сил ни ка“, као што су нпр. 
ме ре пси хо ло шког са ве то ва ња. У по је ди ним гра до ви ма у Ср би ји (нпр. Ниш и 
Кра гу је вац) при ме њу ју се успе шно про гра ми пси хо-со ци јал них трет ма на на-
ме ње ни ли ци ма ко ја су се по ка за ли као на сил ни у од но си ма у по ро ди ци.

Има ју ћи у ви ду да је за су зби ја ње ове по ја ве пред ви ђен тим ски, мул-
ти сек тор ски рад, За ко ном је од ре ђе но име но ва ње ли ца за ве зу у по ли циј ској 
упра ви, основ ном и ви шем јав ном ту жи ла штву, основ ном и ви шем су ду и 
цен тру за со ци јал ни рад. Ова ли ца на днев ном ни воу раз ме њу ју оба ве ште ња 
и по дат ке ко ји су ре ле вант ни за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, от кри ва ње, 
го ње ње и су ђе ње за кри вич на де ла од ре ђе на овим За ко ном, као и за пру жа ње 
за шти те и по др шке жр тва ма на си ља у по ро ди ци и жр тва ма кри вич них де ла. 



102

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

Та ко ђе, на под руч ју сва ког основ ног јав ног ту жи ла штва обра зу је се 
гру па за ко ор ди на ци ју и са рад њу у чи јој над ле жно сти је раз ма тра ње сва ког 
кон крет ног слу ча ја на си ља у по ро ди ци ко ји ни је окон чан прав но сна жном 
суд ском од лу ком, ка ко у кри вич ном, та ко и у пар нич ном по ступ ку. Та ко ђе, 
гру па је за ду же на за из ра ду ин ди ви ду ал них пла но ва за шти те и по др шке 
жр тва ма. У са став ове гру пе ула зе пред став ни ци основ них јав них ту жи ла-
шта ва, по ли циј ских упра ва и цен та ра за со ци јал ни рад, са под руч ја за ко је 
се гру па обра зу је.

3. УЛО ГА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ У БОР БИ ПРО ТИВ НА СИ ЉА  
У ПО РО ДИ ЦИ

По ли ци ја је над ле жна за от кри ва ње и до ка зи ва ње кри вич них де ла, 
иден ти фи ка ци ју и хва та ње учи ни ла ца кри вич них де ла. У том сми слу, по-
ли ци ја је ре пре сив ни ор ган. Ме ђу тим, она има и пре вен тив ну уло гу, ко ја је 
по себ но зна чај на ка да је у пи та њу кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци. За ко-
ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци је уве ден ин тен зи ван про ак ти ван рад, 
а по ли ци ја има нај ва жни ју уло гу да као ор ган по ступ ка про це ни сва ку кон-
крет ну си ту а ци ју и на осно ву то га пре ду зме по треб не ме ре и рад ње ко је 
тре ба да обез бе де да се на си ље у по ро ди ци не де си или не по но ви. Ре ша ва-
ње ин тер пер со нал них кон фли ка та пред ста вља је дан од нај за сту пље ни јих 
по сло ва по ли циј ских слу жбе ни ка на днев ном ни воу, а је дан од из у зет но 
при сут них об ли ка са ко ји ма се у прак си су сре ћу је сте на си ље у по ро ди ци. 
Ова уло га по ли ци је је ве о ма од го вор на јер је по ли циј ски слу жбе ник тај ко-
ји вр ши при мар ну про це ну за те че ног ста ња. Иа ко је За ко ном ова про це на 
под врг ну та ви ше стру кој кон тро ли (по ли ци ја – јав ни ту жи лац – суд), уко ли-
ко пр ва про це на не бу де до бра, по сле ди це мо гу би ти фа тал не. То на рав но 
не зна чи да због то га тре ба оти ћи у дру гу крај ност, па у сва ком слу ча ју за 
ко ји је под не та при ја ва за на си ље у по ро ди ци, од мах, по си сте му ау то ма ти-
зма, про тив ли ца за ко је је под не та при ја ва, из ре ћи јед ну од пред ви ђе них 
хит них ме ра. Ово из раз ло га што из ри ца ње хит них ме ра без осно ва мо же 
да има те шке и не на док на ди ве по сле ди це. Због то га је из у зет но ва жно да 
по ли ца јац ко ји вр ши про це ну бу де пр вен стве но спе ци ја ли зо ван за то, а осим 
то га, та ко ђе је ве о ма ва жно да има жи вот ног ис ку ства, и да бу де не за ви сан 
и не при стра сан по пи та њу ове про бле ма ти ке, од но сно да не ма пред ра су де 
по пи та њу на си ља у по ро ди ци на осно ву тра ди ци о нал но, мо рал но-кул ту ро-
ло шких уве ре ња. За ко ном је про пи са но да сва ки ру ко во ди лац под руч не 
по ли циј ске упра ве од ре ђу је по ли циј ске слу жбе ни ке ко ји мо ра ју да за вр ше 
спе ци ја ли зо ва ну обу ку. Ови по ли циј ски слу жбе ни ци су над ле жни за спре ча-
ва ње на си ља у по ро ди ци и пру жа ње за шти те жр тва ма на си ља. Иа ко је увек, 
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као и у сва ком по слу, мо гу ће на пра ви ти гре шку, по треб но је мо гућ ност гре-
шке све сти на ми ни мум, а што се по сти же упра во на тај на чин што је За ко-
ном обез бе ђе на ви ше стру ка кон тро ла про це ње ног ри зи ка и до не те од лу ке.

За ко ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци је про пи са на оба ве за сва ког 
ли ца ко је има са зна ња о из вр ше ном кри вич ном де лу од ре ђе ном овим За ко-
ном да исто при ја ви по ли ци ји или јав ном ту жи о цу. То се од но си и на др жав-
не и дру ге ор га не ко ји су оба ве зни да без од ла га ња при ја ве ове слу ча је ве, 
али и слу ча је ве не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро ди ци. Над ле жни 
др жав ни ор га ни и цен три за со ци јал ни рад су са мим За ко ном оба ве зни да у 
окви ру свог де ло кру га ра да пре по зна ју ка ко са мо на си ље, та ко и опа сност 
од ње га. То над ле жни ор га ни вр ше на осно ву при ја ве, уо ча ва њем тра го ва 
на си ља, као и ду гих окол но сти. Сва ка при ја ва мо ра да бу де про сле ђе на по-
ли ци ји ко ја се да ље до ста вља над ле жном по ли циј ском слу жбе ни ку.

Нај че шћи из вор са зна ња за учи ње но кри вич но де ло на си ље у по ро ди-
ци је кри вич на при ја ва жр тве. Жр тва на си ља у по ро ди ци има нај ма ње три 
раз ло га због ко јих се обра ћа по ли ци ји: 1) тра жи по моћ у ре ша ва њу су ко ба 
ко ји је у то ку, у по сре до ва њу у кон флик ту и спре ча ва њу бу ду ћих на па да (да 
се за у ста ви или спре чи на си ље у по ро ди ци); 2) оче ку је ре три бу ци ју и за до-
во ље ње прав де (да се санк ци о ни ше на си ље у по ро ди ци); 3) на сто ји да за-
шти ти дру ге чла но ве по ро ди це. Раз ло зи због ко јих се жр тва нај че шће не 
од лу чу је да по ли ци ји при ја ви на си ље у по ро ди ци мо гу се свр ста ти у две 
гру пе: жр тва не сма тра да се ра ди о кри вич ном де лу, не го да је у пи та њу 
при ват на, ин тим на ствар или жр тва не ма по ве ре ња у си стем да мо же да је 
за шти ти и да ће учи ни лац би ти ка жњен. При ли ком до но ше ња од лу ке да ли 
да при ја ви на си ље, жр тва се од лу чу је да не при ја ви де ло јер се пла ши да 
бу де осра мо ће на у дру штву, или же ли да за шти ти учи ни о ца од кри вич ног 
го ње ња, или се пла ши по нов ног и ин тен зив ни јег на па да, или не же ли да 
бу де уче сник у кри вич ном по ступ ку. Жр тве су скло ни је да при ја ве ин ци дент 
са озбиљ ни јим по сле ди ца ма док, с дру ге стра не, окле ва ју да при ја ве ма ње 
ин ци ден те.24 У сва ком слу ча ју, спрем ност жр тве да при ја ви ин ци дент у 
по ро ди ци је у ди рект ној ве зи са спрем но шћу над ле жних ор га на да ре а гу ју, 
на чи ном ре а го ва ња и сте пе ном за шти те ко ји си стем пру жа жр тви. 

По до ла ску на ли це ме ста, на кон при ја ве на си ља у по ро ди ци, пр во што 
по ли ци ја уо ча ва, по пра ви лу, је дис функ ци о нал на по ро ди ца чи ји чла но ви 
су у су ко бу. Де ло ва ње по ли ци је усме ре но је на ус по ста вља ње без бед но сти 
си ту а ци је, у сми слу за у ста вља ња на си ља, иден ти фи ко ва ње жр тве и пру жа-
ње по мо ћи уче сни ци ма у кон флик ту кроз пре ва зи ла же ње на пе то сти и пред-
у зи ма ње рад њи ко је има ју за циљ да спре че да се кон фликт по но ви. При 

24 О на ве де ном, ви де ти: R. Fel son et al, „Re a sons for Re por ting and Not Re por ting Do-
me stic Vi o len ce to the Po li ce“, Cri mi no logy 3/2002, 621.
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ре ша ва њу ин тер пер со нал них кон фли ка та по ли циј ски слу жбе ник од лу чу је 
ко је ме ре и рад ње ће пред у зе ти. На и ме, рад ње и ме ре ко је по ли циј ски слу-
жбе ни ци при ме њу ју у по сту па њу у ме ђу људ ским су ко би ма мо гу се кла си фи-
ко ва ти у две оп ште гру пе: при нуд ни или кон тро ли при ступ и не при нуд ни 
или по др жа ва ју ћи при ступ. Пр ви при ступ об у хва та пре тре са ње и од у зи ма-
ње пред ме та, хап ше ње и упо тре бу си ле, при че му је на гла ше но на ме та ње 
ау то ри те та или ути ца ја над уче сни ци ма у кон флик ту, ка ко би се спре чи ли 
у да љем вр ше њу на си ља и ка ко би се оства ри ла кон тро ла над кон крет ном 
си ту а ци јом. Дру ги при ступ об у хва та са ве то ва ње, пру жа ње фи зич ке по мо ћи 
и ин фор ма ци ја, по ка зи ва ње љу ба зно сти и за бри ну то сти, на гла ше но пру жа-
ње емо ци о нал не и пси хо ло шке по др шке уче сни ци ма у кон флик ту.25

По је ди ни ис тра жи ва чи на пра ви ли су зна ча јан број сту ди ја у ве зи са про-
це ном од го во ра по ли ци је на на си ље у по ро ди ци. Про у ча ва на је ефи ка сност 
раз ли чи тих вр ста по ли циј ских ин тер вен ци ја (нпр. хап ше ња, одва ја ња и по-
сре до ва ња) у спре ча ва њу ка сни јег на си ља. Иа ко су ове сту ди је до ве ле до 
раз ли чи тих ре зул та та у по гле ду усло ва за од вра ћа ње од хап ше ња, за кљу чак 
је да ка да је у пи та њу на си ље у по ро ди ци, учи ни лац се, по пра ви лу, хап си. 
Дру ги пра вац ис тра жи ва ња фо ку си ран је на фак то ре ко ји су ути ца ли на де-
ло ва ње по ли ци је пре ма жр тва ма и осум њи че ни ма то ком ре ша ва ња кон фли-
ка та. Пр вен стве но је ис пи ти ван ути цај сле де ћих фак то ра: ка рак те ри сти ке 
слу жбе ни ка по ли ци је (нпр. пол, ра са, обра зо ва ње, по ли циј ско ис ку ство и сл.), 
гра ђан ских и си ту а ци о них ва ри ја бли (нпр. пол, ра са, по на ша ње, пре фе рен ци-
ја жр тве, по вре да и ко о пе ра тив ност, од нос жр тве и пре ступ ни ка, при су ство 
све до ка, прет ход но из вр ше ње слич них кри вич них де ла, вр сте упо тре бе оруж-
ја/си ле и слич но), као и ор га ни за ци о ни фак то ри и фак то ри у за јед ни ци (нпр. 
по ли ти ка хап ше ња, сте пен ур ба ни за ци је и сл.). Тре ћи пра вац ис тра жи ва ња је 
по све ћен от кри ва њу фак то ра ко ји ути чу на ста во ве слу жбе ни ка по ли ци је 
пре ма на си љу у по ро ди ци или на њи хо ву пер цеп ци ју ове вр сте кон флик та.26

Пре ма на шем За ко ну о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, по ли циј ски 
слу жбе ни ци има ју овла шће ње да са мо и ни ци ја тив но или на зах тев над ле жног 
по ли циј ског слу жбе ни ка до ве ду мо гу ћег учи ни о ца у над ле жну ор га ни за ци-
о ну је ди ни цу по ли ци је ра ди во ђе ња по ступ ка. Ли це ко је је до ве де но у по-
ли циј ску ста ни цу има пра во да бу де по у че но о пра ву на кон такт и ко ри шће-
ње услу га бра ни о ца и прав не по мо ћи у скла ду са Уста вом и за ко ни ма. Ли це 
мо же би ти за др жа но ра ди во ђе ња по ступ ка и то нај ви ше осам са ти. 

Ухап ше но ли це има пра во да се из ја сни о свим бит ним чи ње ни ца ма. 
По ли циј ски слу жбе ник тре ба да при ку пи по треб на оба ве ште ња од дру гих 

25 О ово ме, ви де ти: I. Sun, „Po li ce re spon se to vic tims of do me stic and non-do me stic vi-
o len ce“, Jo u r nal of He alth and Hu man Ser vi ces Ad mi ni stration 3/2006, 163.

26 Ibi dem, 158.
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по ли циј ских слу жбе ни ка, да из вр ши про це ну ри зи ка27 не по сред не опа сно-
сти од на си ља у по ро ди ци и да из рек не хит ну ме ру, уко ли ко про це ни да је 
то по треб но. Ве о ма зна чај но за кон ско ре ше ње се од но си на мо гућ ност по-
ли циј ског слу жбе ни ка, да пре про це не ри зи ка, уко ли ко сма тра да је то по-
треб но, за тра жи ми шље ње цен тра за со ци јал ни рад.

Про це на ри зи ка се за сни ва на свим до ступ ним чи ње ни ца ма, и то је 
хит на рад ња, ко ја не тр пи од ла га ње. При ли ком про це не се узи ма ју у об зир 
сле де ће окол но сти: да ли је мо гу ћи учи ни лац ра ни је или не по сред но пре 
про це не ри зи ка учи нио на си ље у по ро ди ци и да ли је спре ман да га по но ви, 
да ли је пре тио уби ством или са мо у би ством, да ли по се ду је оруж је, да ли је 
мен тал но бо ле стан или зло у по тре бља ва пси хо ак тив не суп стан це, да ли по-
сто ји су коб око ста ра тељ ства над де те том или око на чи на одр жа ва ња лич них 
од но са де те та и ро ди те ља ко ји је мо гу ћи учи ни лац, да ли је мо гу ћем учи ни-
о цу из ре че на хит на ме ра или од ре ђе на ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, 
да ли жр тва до жи вља ва страх и ка ко она про це њу је ри зик од на си ља.

По из вр ше ној про це ни, по ли циј ски слу жбе ник до ста вља основ ном јав-
ном ту жи о цу на чи јем под руч ју се на ла зи пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште 
жр тве, цен тру за со ци јал ни рад и гру пи за ко ор ди на ци ју и са рад њу, сва до-
ступ на оба ве ште ња о на си љу у по ро ди ци или не по сред ној опа сно сти од 
ње га и про це ну ри зи ка, уко ли ко она ука зу је на не по сред ну опа сност од 
на си ља. У слу ча ју да се на осно ву про це не уста но ви по сто ја ње опа сно сти 
ко је ни је не по сред но, сва до ступ на оба ве ште ња о на си љу у по ро ди ци или 
опа сно сти од ње га и про це ну ри зи ка, по ли циј ски слу жбе ник до ста вља основ-
ном јав ном ту жи о цу и цен тру за со ци јал ни рад.

По из вр ше ној про це ни ри зи ка, до но си се од лу ка о евен ту ал ном из ри-
ца њу хит не ме ре. У ове ме ре спа да ју: 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. Ме ре мо гу да се из рек ну ал тер на тив но или ку му ла тив но. Ме-
ра тра је 48 са ти од уру че ња ре ше ња, а суд мо же да је про ду жи за још 30 
да на. У слу ча ју про ду же ња хит не ме ре уда ље ња из ста на, ли це ко ме је ме ра 
из ре че на има пра во да у прат њи по ли циј ских слу жбе ни ка узме из ста на 
сво је нео п ход не лич не ства ри.

Пре ма по да ци ма По ли циј ске упра ве у Но вом Са ду28 у пе ри о ду од 01. 
ју на 2018. го ди не до 31. мар та 2018. го ди не еви ден ти ра но је укуп но 2244 до-
га ђа ја са еле мен ти ма на си ља у по ро ди ци, а од то га је над ле жно јав но ту жи-
ла штво ква ли фи ко ва ло кри вич но де ло на си ља у по ро ди ци у 677 слу ча је ва, 
што се мо же ви де ти на сле де ћој сли ци:

27 У слу ча ју да учи ни лац ни је до ве ден у по ли циј ску ор га ни за ци о ну је ди ни цу, про це-
ну ри зи ка вр ши од мах по при је му оба ве ште ња о на си љу или не по сред ној опа сно сти од 
ње га.

28 До пис По ли циј ске упра ве Но ви Сад 03/30/500-231/18 од 14.05.2018. го ди не.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018



106

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

Из на ве де них по да та ка се ја сно ви ди да се од укуп ног бро ја при ја вље-
них слу ча је ва са мо у 30% ра ди ло о кри вич ном де лу на си ље у по ро ди ци.

На овом ме сту је ин те ре сант но на ве де не по дат ке упо ре ди ти са по да ци-
ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку РС за 2016. го ди ну29 пре ма ко ји ма је 

29 http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20175629.pdf 
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у 2016. го ди ни у РС укуп но под не то 7244 кри вич них при ја ва за кри вич но 
де ло на си ље у по ро ди ци, од че га је у са мо 964 слу ча је ва кри вич на при ја ва 
од ба че на из раз ло га што при ја вље но де ло ни је би ло кри вич но де ло. Из на-
ве де ног се мо же из ве сти за кљу чак да је нов За кон био по вод за из у зет но 
ве ли ки број при ја ва до га ђа ја са еле мен ти ма на си ља у по ро ди ци ко ји ни су 
кри вич но де ло, с об зи ром на то да је са мо на под руч ју ПУ Но ви Сад за јед-
ну го ди ну под не то ско ро тре ћи на у од но су на број при ја ва за исто кри вич но 
де ло на под руч ју це ле др жа ве у 2016. го ди ни.

У ПУ Но ви Сад, у на ве де ном пе ри о ду је вр ше на про це на ри зи ка у сва ком 
по је ди нач ном до га ђа ју са еле мен ти ма на си ља у по ро ди ци ра ди пре вен ци је, 
од но сно спре ча ва ња еска ла ци је на си ља. Про це ном ри зи ка у 1516 слу ча је ва 
утвр ђе на је опа сност, док је у 728 слу ча је ва утвр ђе но да не ма опа сно сти.
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Од свих ри зи ка нај че шћи су:

 

По ли ци ја је у свим слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци у ко ји ма је по сту па ла, 
оба ве шта ва ла у скла ду са За ко ном Основ но јав но ту жи ла штво у Но вом Са ду и 
Цен тар за со ци јал ни рад, а по по тре би и здрав стве не, про свет не и дру ге уста-
но ве и ор га ни за ци је. У слу ча је ви ма у ко ји ма је утвр ђе но да по сто ји не по сред на 
опа сност од на си ља у по ро ди ци и у ко ји ма су у скла ду са тим из ри ца не хит не 
ме ре, сва до ступ на оба ве ште ња по ли ци ја је до ста вља ла Основ ном јав ном ту-
жи ла штву – Гру пи за ко ор ди на ци јау и са рад њу и Цен тру за со ци јал ни рад.

У по сма тра ном пе ри о ду од укуп ног бро ја слу ча је ва на си ља у по ро ди ци 
у 1951 слу ча је ва при ме ње не су хит не ме ре у тра ја њу од 48 са ти. Ме ра при-
вре ме ног уда ље ња учи ни о ца из ста на из ре че на је 1246 пу та. 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 из ре че на 
је у 705 слу ча је ва. 
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4. УЛО ГА ЈАВ НОГ ТУ ЖИ О ЦА У БОР БИ ПРО ТИВ  
НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Јав но ту жи ла штво је са мо стал ни др жав ни ор ган ко ји го ни учи ни о це 
кри вич них де ла и дру гих ка жњи вих де ла и пред у зи ма ме ре за за шти ту устав-
но сти и за ко ни то сти.30 Ка да је у пи та њу на си ље у по ро ди ци, пре ма но вом 
За ко ну, у сва ком јав ном ту жи ла штву (осим ту жи ла штву по себ не над ле жно сти) 
јав ни ту жи лац од ре ђу је за ме ни ке јав ног ту жи о ца ко ји су за вр ши ли спе ци ја-
ли зо ва ну обу ку у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци и го ње њу учи ни ла ца кри-
вич них де ла ко ји су од ре ђе ни За ко ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. 

Јав ни ту жи лац има зна чај ну кон трол ну уло гу у ве зи са про це ном ри зи-
ка и од ре ђи ва њем хит них ме ра. На и ме, по сле при је ма оба ве ште ња, про це не 
ри зи ка и на ре ђе ња, основ ни јав ни ту жи лац про у ча ва оба ве ште ња и вред ну-
је про це ну ри зи ка над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка. Уко ли ко уста но ви 
не по сред ну опа сност од на си ља у по ро ди ци, ду жан је да су ду под не се пред-
лог да се хит на ме ра про ду жи, у ро ку од 24 ча са од уру че ња на ре ђе ња ли цу 
ко ме је из ре че на хит на ме ра. Уз пред лог, основ ни јав ни ту жи лац до ста вља 
су ду и про це ну ри зи ка над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка, сво је вред но-
ва ње ње го ве про це не ри зи ка и дру ге до ка зе ко ји ука зу ју на не по сред ну 
опа сност од на си ља у по ро ди ци.

Пре ма по да ци ма Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду31 у пе ри-
о ду од 01.06.2017. до 15.04.2018. го ди не Основ но јав но ту жи ла штво у Но вом 
Са ду је пред ло жи ло Основ ном су ду у Но вом Са ду про ду же ње хит них ме ра 
у 891 слу ча ја ко је је из ре кла ПУ Но ви Сад за 798 ли ца му шког по ла (97.43%) 
и 93 ли ца жен ског по ла (2.57%). 

30 За кон о јав ном ту жи ла штву (члан 2. став 1), Слу жбе ни гла сник РС број 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 78/2011 – др.за кон, 101/2011, 38/2012 – од лу ка УС, 121/2012, 101/2013, 
111/2014 – од лу ка УС, 117-2014, 106-2015 и 63/2016 – од лу ка УС. 

31 До пис Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду, број ПИ 33/18 од 09.05.2018.
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Пол на струк ту ра ли ца, као со ци јал но обе леж је се у си сте ма ти за ци ји 
кри ми но ге них фак то ра ни у ком слу ча ју не мо же сма тра ти узро ком, али 
мо же да упу ћу је на мо гу ће усло ве и по сред но на ети о ло шке чи ни о це, пре 
све га со ци јал них окол но сти из вр ше ња кри вич них де ла, због то га су на ве-
де ни по да ци зна чај ни са аспек та пред у зи ма ња пре вен тив них ме ра. Еви дент на 
је по де ла из ме ђу му шка ра ца и же на пре ма њи хо вим за ни ма њи ма и уло га ма 
ко је има ју у дру штву, а с об зи ром на то да му шки по сло ви при па да ју вр сти 
за ни ма ња ко ји до зво ља ва ју кон тро ли са ну упо тре бу агре си је, она че сто пре-
ла зи у раз ли чи те вр сте на си ља,32 што до не кле мо же да обра зло жи убе дљи-
во ве ћи број ли ца му шког по ла као учи ни о ца на си ља у по ро ди ци. 

У по гле ду ме ра ко је је из ре кла По ли циј ска упра ва, а чи је про ду же ње 
је Основ но јав но ту жи ла штво (да ље у тек сту ОЈТ) у 2018. тра жи ло је: за бра-
ну при бли жа ва ња чла ну по ро ди це на од ре ђе ној уда ље но сти у 310 слу ча је ва 
(што пред ста вља 65.13%), док је за бра ну при сту па у про стор око ме ста ста-
но ва ња или ме ста ра да тра жи ло у 166 слу ча је ва (што пред ста вља 34,87%).

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је јав ни ту жи лац пр ви „кон тро лор про-
це не ри зи ка и оправ да но сти из ре че не ме ре“ овла шће ног по ли циј ског слу-
жбе ни ка, зна ча јан је по да так да је од укуп но 891 пред ло га за про ду же ње 
ме ре ко је су сма тра ли оправ да ним, Основ ни суд у Но вом Са ду у 879 (99%) 
слу ча је ва пред лог ОЈТ усво јио, а са мо у 12 слу ча је ва (1%) пред лог од био:

32 М. Бо шко вић, Кри ми но ло ги ја, Но ви Сад 2011, стр. 151, 153-154.

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)
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Уло же но је 108 жал би на усво је не пред ло ге ОЈТ, од че га је 102 жал бе од-
би је но, а 6 усво је но. На осно ву ових по да та ка се ви ди из у зет но ви сок сте пен 
оправ да не про це не и пра вил не од лу ке ОЈТ у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци. 

Та ко ђе, пре ма по да ци ма Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду, У 
Основ ном су ду у пар нич ном по ступ ку у на ве де ном пе ри о ду од лу чи ва ло се о 
19 пред ме та, ко ји се од но се на при ме ну ме ра за шти та од на си ља у по ро ди ци 
(чл.198. ПЗ), од то га је фор ми ра но 10 пред ме та (у фа зи су при ку пља ња оба ве-
ште ња ка ко би се под не ла ту жба су ду), од ту жбе се од у ста ло у 4 пред ме та, 
по сту пак је у то ку за 3 пред ме та, а са мо у 2 пред ме та спро ве де на је пре су да ко-
јом су од ре ђе не ме ре на јед ну го ди ну, а што се мо же ви де ти на сле де ћој сли ци:
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Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

Ме ре ко је се под не тим ту жба ма тра же су: за бра на при сту па у ку ћу на 
од ре ђе ној уда ље но сти и за бра на уз не ми ра ва ња.

5. УЛО ГА СУ ДА У СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

По сту па ње у пред ме ти ма у ве зи са на си љем у по ро ди ци у су до ви ма 
оп ште над ле жно сти је у над ле жно сти су ди ја ко ји су за вр ши ли спе ци ја ли-
зо ва ну обу ку. Као пред ме ти спре ча ва ња на си ља у по ро ди ци сма тра ју се 
по ступ ци за про ду же ње хит не ме ре, и по ступ ци за од ре ђи ва ње ме ра за шти-
те од на си ља у по ро ди ци пред ви ђе них По ро дич ним за ко ном.

О про ду же њу хит не ме ре на пред лог јав ног ту жи о ца, од лу чу је су ди ја 
по је ди нац, оног су да на чи јем под руч ју се на ла зи пре би ва ли ште, од но сно 
бо ра ви ште оште ће ног (жр тве). Од лу ку о про ду же њу ме ре су ди ја до но си 
уко ли ко, по сле вред но ва ња про це не ри зи ка над ле жног по ли циј ског слу жбе-
ни ка, вред но ва ња про це не ри зи ка основ ног јав ног ту жи о ца, оце не при ло же них 
до ка за и тврд њи из пред ло га основ ног јав ног ту жи о ца и оце не из ја шње ња 
ли ца ко ме је хит на ме ра из ре че на, уста но ви по сто ја ње не по сред не опа сно сти 
од на си ља у по ро ди ци. У су прот ном, пред лог се од би ја као нео сно ван. Од-
лу ка о пред ло гу се до но си у фор ми ре ше ња и то без одр жа ва ња ро чи шта, у 
ро ку од 24 са та од при је ма пред ло га за про ду же ње ме ре.

У кри вич ном по ступ ку ко ји се во ди за кри вич на де ла од ре ђе на овим 
за ко ном, суд је ду жан да у ро ку од 24 са та од лу чи о пред ло гу јав ног ту жи-
о ца за од ре ђи ва ње ме ре за бра не при ла же ња, са ста ја ња или ко му ни ци ра ња 
са од ре ђе ним ли цем и по се ћи ва ња од ре ђе них ме ста, ме ре за бра не на пу шта-
ња бо ра ви шта и ме ре за бра не на пу шта ња ста на (чл.19.ст.3 но вог За ко на).

Осно ви јав ни ту жи лац и ли це ко ме је из ре че на хит на ме ра има ју пра во 
жал бе про тив ре ше ња основ ног су да, ко је не ма су спен зив но деј ство. Жал ба 
се под но си ви шем су ду, у ро ку од три да на од да на при је ма ре ше ња, а пре ко 
основ ног су да ко ји је до нео ре ше ње. Основ ни суд ду жан је да жал бу за јед но 
са свим спи си ма пред ме та про сле ди ви шем су ду у ро ку од 12 са ти од при-
је ма жал бе. О жал би од лу чу је тро чла но ве ће ви шег су да, у ро ку од три да на 
од да на при је ма жал бе. Од лу ке ко је ви ши суд мо же до не ти по из ја вље ној 
жал би су: од лу ка ко јом се жал ба од би ја и по твр ђу је ре ше ње основ ног су да 
или од лу ка ко јом се жал ба усва ја и пре и на чу је ре ше ње основ ног су да. Ви ши 
суд не мо же уки ну ти ре ше ње основ ног су да и пред мет вра ти ти на по нов но 
по сту па ње. 

На по сту пак од лу чи ва ња о про ду жа ва њу хит не ме ре сход но се при ме-
њу је за кон ко јим се уре ђу је пар нич ни по сту пак, ако овим за ко ном ни је дру-
га чи је од ре ђе но.
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На осно ву по да та ка Основ ног су да у Но вом Са ду33 у пе ри о ду од 
01.06.2017. до 15.04.2018. го ди не, пре ма Еви ден ци ји о пред ло зи ма за про ду-
же ње хит них ме ра, под не то је 897 пред ло га, од че га је у 891 слу ча ју до не та 
од лу ка да се пред лог усво ји и ме ра про ду жи, а што из но си 99% слу ча је ва, 
док је у 6 слу ча је ва пред лог од би јен (1%):

Основ ном су ду у Но вом Са ду је под не то 120 жал би, од че га је пре ко 
95% по твр ђе них од лу ка.

У 179 слу ча је ва је из ре че на ме ра при вре ме ног уда ље ња учи ни о ца из ста-
на, док је у 324 слу ча ја из ре че на 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, што се мо же ви де ти у сле де ћој та бе ли:

Однос изречених мера у ОС 

Мера привременог 
удаљења учиниоца из стана 

Мера привремене забране 
учиниоцу да контактира са 

жртвом и да јој прилази 

179 324 

 

Из Еви ден ци је о од ре ђе ним ме ра ма за шти те од на си ља у по ро ди ци, 
број под не тих пред ло га за од ре ђи ва ње ме ре за шти те у по ро ди ци је 11, од 

33 До пис Основ ног су да у Но вом Са ду број: SU VI II-135/18 од 03.05.2018. го ди не. 
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Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

то га су 9 под но си ла ца фи зич ка ли ца, у 2 слу ча ја под но си лац је Основ но 
јав но ту жи ла штво:

Однос ПОДНОСИЛАЦА  
за одређивање мера заштите 

Физичка лица Основно јавно тужилаштво 

9 2 

 У три пред ме та је до не та пре су да ко јом се ту жбе ни зах тев усва ја, јед на 
пре су да у ко јој се ту жбе ни зах тев де ли мич но усва ја, два ре ше ња ко ји ма се 
по сту пак об у ста вља, два ре ше ња о по вла че њу ту жбе, је дан пред мет је ре шен 
на дру ги на чин (пре ве ден у оби чан P2 пред мет и два пред ме та су не ре ше на. 
Од нос на ве де них пред ме та се мо же нај бо ље ви де ти на сле де ћој сли ци:

У по гле ду бро ја под не тих жал би, ко јих је би ло две, обе су по твр ђе не 
– пре су да на осно ву рас пра ве – усво је но. 

Ово се од но си на пар нич ни по сту пак.
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6. УЛО ГА ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У СПРЕ ЧА ВА ЊУ  
НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Цен тар за со ци јал ни рад је ва жан ор ган у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. 
У окви ру сва ког цен тра по сто ји по се бан тим струч ња ка ко ји по ма жу у спре-
ча ва њу на си ља у по ро ди ци и пру жа ју по др шку жр тва ма на си ља у по ро ди ци.

Пре ма по да ци ма Цен тра за со ци јал ни рад у Но вом Са ду34 у пе ри о ду од 
01. ју на 2017. до 15. апри ла 2018. го ди не еви ден ти ра но је укуп но 810 жр та ва 
на си ља у по ро ди ци. У по гле ду струк ту ре жр та ва на си ља пре ма ста ро сним 
гру па ма и по лу, ра ди се о сле де ћим ка те го ри ја ма ли ца:

• Де ца (0-18 го ди на) – 35 (13 му шког и 22 жен ског по ла)
• Мла ди (18-26 го ди на) – 108 (27 му шког и 81 жен ског по ла)
• Од ра сли (26-65 го ди на) – 591 (114 му шког и 477 жен ског по ла)
• Ста ри ји (ви ше од 65 го ди на) – 76 (32 му шког и 44 жен ског по ла)

Из на ве де них по да та ка се ја сно ви ди да има нај ви ше жр та ва жен ског 
по ла, а да је на си љем у по ро ди ци нај ви ше по го ђе на ста ро сна гру па из ме ђу 
26 и 65 го ди на.

34 До пис Цен тра за со ци јал ни рад гра да Но вог Са да број: 20-55103-595/18 од 11.05.2018. 
го ди не. 
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Др Та тја на Д. Бу гар ски, Борба против насиља у породици у пракси надлежних... (стр. 95–121)

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва жр тве су у 73% слу ча је ва од ра сла ли ца, у 
13% слу ча је ва мла ди, у 10% слу ча је ва ста ри ја ли ца и у 4% слу ча је ва де ца. 

На овом ме сту је ин те ре сант но упо ре ди ти на ве де не по дат ке се ста ти-
стич ким по да ци ма у по гле ду струк ту ре жр та ва на си ља пре ма ста ро сним 
гру па ма, од но сно њи хов ме ђу соб ни од нос, Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку из 2016. го ди не.35 На и ме, од укуп но 502 жр тве, 96.2% (483) су ли ца ста-
ри ја од 18 го ди на, 2.2% мла ди (ли ца од 14 до 18 го ди на), док 0.16% су де ца 
(до 14 го ди на). Из на ве де ног се ја сно мо же за кљу чи ти да та ко ђе убе дљи во 
нај ве ћи број жр та ва чи не од ра сла и ста ри ја ли ца.

Што се ти че пол не струк ту ре, жр тве на си ља у по ро ди ци су у 77% слу-
ча је ва ли ца жен ског по ла, а 23% слу ча је ва ли ца му шког по ла, а сли чан од нос 
је и пре ма по да ци ма РЗС из 2016. го ди не36 (374 ли ца жен ског по ла (74.5%) 
и 128 ли ца му шког по ла (25.5%).

35 http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20175629.pdf 
36 http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G2017/Pdf/G20175629.pdf 
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У по гле ду бро ја ин ди ви ду ал них пла но ва за шти те и по др шке жр тви 
ко ји се из ра ђу ју на ко ор ди на тив ним са стан ци ма ОЈТ-а, ЦСР-а и По ли ци је 
за кључ но са ме се цом фе бру а ром 2018. го ди не из ра ђе но је 44 пла на по др шке 
и за шти те. У ЦСР Но ви Сад се у струч ном по ступ ку за на си ље у по ро ди ци, 
за сва ку жр тву, са чи ња ва ин ди ви ду ал ни план за шти те од на си ља у чи јој 
из ра ди уче ству је жр тва и во ди тељ слу ча ја.

По да ци ко ји се од но се на вр сту и број пла ни ра них ме ра за шти те као и 
на пла ни ра ни број ме ра по др шке жр тви на си ља, још ни су до ступ ни јер су 
Цен трал ној еви ден ци ји о слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, ко ја још увек 
ни је у пот пу но сти фор ми ра на (за ко ју је за ду же но Ре пу блич ко јав но ту жи-
ла штво), због че га из Цен тра за со ци јал ни рад не мо гу да се до би ју тач ни 
број ча ни по да ци. 

У на ве де ним пла но ви ма за шти те и по др шке као ме ре за шти те/по др шке, 
нај че шће се пла ни ра ју сле де ће ме ре: 

7. УЛО ГА ПРЕ КР ШАЈ НОГ СУ ДА У БОР БИ ПРО ТИВ НА СИ ЉА  
У ПО РО ДИ ЦИ

Уло га Пре кр шај ног су да у бор би про тив на си ља у по ро ди ци пре ма За-
ко ну о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци се огле да у во ђе њу пре кр шај них по-
сту па ка про тив учи ни ла ца пре кр ша ја про пи са них у том За ко ну (члан 36). 
За ко ном је про пи са но да ће се за пре кр шај ка зни ти ли це ко је пре кр ши хит ну 
ме ру ко ја му је из ре че на или про ду же на и то ка зном за тво ра до 60 да на. У слу-
ча ју ка да пре кр шај ни суд до не се осу ђу ју ћу пре су ду, она се мо же из вр ши ти 



и пре ње не прав но сна жно сти, пре ма За ко ну о пре кр ша ји ма. У Пре кр шај ном 
су ду у Но вом Са ду37 од по чет ка при ме не За ко на до 31.03.2018. го ди не под-
не то је 83 зах те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, од то га су два зах те-
ва пре ве де на у ре до ван по сту пак, ка жње но је 77 ли ца, а осло бо ђе но све га 4 
ли ца, што се мо же ви де ти у сле де ћој та бе ли:

У по гле ду ка зни из ре че них у пре кр шај ним по ступ ци ма, у на ве де ном 
пе ри о ду, укуп но је ка жње но 77 ли ца, од ко јих је 76 ли ца (од но сно 99% ли ца) 
ка жње но ка зном за тво ра у тра ја њу од 5 до 50 да на, од че га је нај ви ше из ре-
че них ка зни за тво ра у ра спо ну од 30-35 да на, а све га јед но ли це је ка жње но 
нов ча ном ка зном у из но су од 20.000 ди на ра.

Та ко ђе је про пи са но да ће се нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди-
на ра ка зни ти за пре кр шај од го вор но ли це у др жав ном и дру гом ор га ну, 
ор га ни за ци ји и уста но ви ко је по ли ци ји или јав ном ту жи о цу нео д ло жно не 

37 До пис Пре кр шај ног су да у Но вом Са ду бр. СУ I-1 157/2018 од 16.05.2018. го ди не.
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при ја ви или не ре а гу је на при ја ву или оп стру и ра при ја вљи ва ње или ре а го-
ва ње на сва ко са зна ње о на си љу у по ро ди ци или не по сред ној опа сно сти од 
ње га. Ових пре кр ша ја ни је би ло до са да у Пре кр шај ном су ду у Но вом Са ду, 
пре ма по да ци ма до би је ним од Пре кр шај ног су да.

8. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Иа ко су од осам де се тих го ди на про шлог ве ка у ве ли ком бро ју др жа ва 
усво је ни про пи си ра ди уна пре ђе ња ра да над ле жних ор га на у су зби ја њу на-
си ља у по ро ди ци и за шти те жр та ва овог ви да на си ља, вр ло ма ло ем пи риј-
ских ис тра жи ва ња је по све ће но ис пи ти ва њу на чи на на ко ји по ли ци ја пру жа 
по моћ жр тва ма на си ља у по ро ди ци, у сми слу да ли се рад ње по ли ци је раз-
ли ку ју у од но су на дру ге вр сте ин тер пер со нал них кон фли ка та. Осим то га, 
из у зет но ма ли број ис тра жи ва ња је по све ћен ис пи ти ва њу при ме не ме ра 
ко је у се би не са др же при ну ду. Због то га ће би ти по себ но ва жно спро ве сти 
ова ква или слич на ис тра жи ва ња код нас, ра ди објек тив ног са гле да ва ња 
ефи ка сно сти и ефек тив но сти но во уве де ног си сте ма, као и од ре ђи ва ња да љег 
прав ца раз во ја за кон ске ре гу ла ти ве и по сту па ња над ле жних ор га на, а за шта 
је по треб но ду же вре ме при ме не За ко на. Зна чај ова квих ис тра жи ва ња се 
нај бо ље мо же ви де ти на при ме ру јед ног ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но у 
САД-у, а ко је се од но си ло на ана ли зу по сту па ња по ли циј ских слу жбе ни ка 
при ли ком ре ша ва ња су ко ба (на си ља у по ро ди ци). Пре ма овом ис тра жи ва њу, 
нај че шћи (ис пу ње ни) зах те ви жр тве за по моћ укљу чу ју тра же ње ин фор ма-
ци ја (13.3%), под но ше ње кри вич не при ја ве (16.9%) и фи зич ку за шти ту (8.4%), 
док нај че шћи (ис пу ње ни) зах те ви за кон тро лом укљу чу ју са ве то ва ње или 
убе ђи ва ње осум њи че ног да не што учи ни или не учи ни (19.3%), оба ве зи ва ње 
да на пу сти ли це ме ста (13.3%) или упо зо ра ва ње осум њи че ног да не што учи-
ни или не учи ни (10.8%), као и хап ше ње осум њи че ног (10.8%). У по гле ду 
при ме не не при нуд ног при сту па, а без прет ход ног зах те ва од стра не жр та ва 
пред у зе те су сле де ће ме ре: у пре ко 51,5% по ли циј ски слу жбе ни ци су пру-
жи ли по моћ жр тва ма у по гле ду на чи на ре ша ва ња про бле ма, у 38,4% слу ча-
је ва по у чи ли су жр тве о то ме да по зо ву по ли ци ју уко ли ко се су коб по но ви, 
у 30,6% пру же на је уте ха и уми ре ње жр тве, док су жр тве упу ће не на ре ша-
ва ње су ко ба прав ним ме ха ни зми ма у 21,5% слу ча је ва. По ли циј ске ак ци је 
то ком ре ша ва ња су ко ба су зна чај но усло вље не имо вин ским ста њем жр тве 
и обра зо ва њем слу жбе ни ка. На и ме, пру жа ње ин фор ма ци ја за ви си од ста ро-
сне до би жр тве, да ли је жр тва по вре ђе на, обра зо ва ња по ли циј ског слу жбе-
ни ка и офи цир ске је ди ни це – ис тра жи ва ња су по ка за ла да је ве ћа ве ро ват-
но ћа да ће жр тва до би ти ин фор ма ци је уко ли ко је би ла мла ђег или ста ри јег 
уз ра ста, по вре ђе на, а слу жбе ник је имао ви со ко обра зо ва ње. Осим то га, 
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слу жбе ни ци су би ли скло ни ји да упу те жр тве да ко ри сте прав не ме ха ни зме 
за ре ша ва ње про бле ма, ако је жр тва би ла же на, али не си ро ма шна, а слу-
жбе ник је имао ви со ко обра зо ва ње. 38 

Ка да је у пи та њу при ме на но вог За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро-
ди ци, нео п ход но је да про ђе од ре ђе но вре ме да би се по ка за ли ефек ти ње-
го ве при ме не. Иа ко ре зул та ти при ме не но вих за кон ских ре ше ња по сле са мо 
јед не го ди не ни су до вољ ни до но ше ње ге не рал них за кљу ча ка, они су до во љан 
и ве о ма зна ча јан по ла зни основ за да ља ис тра жи ва ња, обим ни ја и ком плек-
сни ја, ко ја тре ба да се на до ве жу на ова пр во бит на. Пр ви по да ци на јед ном 
ре пре зен та тив ном узо р ку (те ри то ри ја гра да Но вог Са да) су зна ча јан по ка-
за тељ оправ да но сти но вих за кон ских ре ше ња, с об зи ром на то ко ли ки је број 
при ја вље них кри вич них де ла у пи та њу, као и из у зет них ре зул та та ра да 
над ле жних ор га на и то По ли циј ске упра ве, Основ ног јав ног ту жи ла штва, 
Основ ног су да, Пре кр шај ног су да, и Цен тра за со ци јал ни рад. Но ва за кон ска 
ре ше ња су еви дент но по мо гла гра ђа ни ма да се лак ше од лу чу ју на под но ше ње 
при ја ве за на си ље у по ро ди ци, али исто та ко је струч но и са ве сно по сту па ње 
над ле жних ор га на оне мо гу ћи ло зло у по тре бе у ве зи са под не тим при ја ва ма. 
Из од но са при ја вље них слу ча је ва, из вр ше них про це на ри зи ка, по твр ђе них 
про це на и до не тих од лу ка за при ме ну хит них ме ра, за кљу чу је се да је пре-
вен тив на де лат ност би ла успе шна ка да је у пи та њу на си ље у по ро ди ци, као 
и да се у сва ком кон крет ном слу ча ју по сту па ло са мак си мал ном па жњом, 
те да се ни је ра ди ло по прин ци пу ау то ма ти зма, већ у скла ду са кон крет ним 
окол но сти ма слу ча ја. Ре зул та ти овог ра да мо гу да по слу же бу ду ћим ис тра-
жи ва њи ма ове вр сте и да пред ста вља ју смер ни цу у да љем ра ду над ле жних 
ор га на.

38 О ово ме, ви де ти: I. Sun, „Po li ce re spon se to vic tims of do me stic and non-do me stic vi-
o len ce“, Jo u r nal of He alth and Hu man Ser vi ces Ad mi ni stration 3/2006, 157-162.
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Fight aga inst Do me stic Vi o len ce in Prac ti ce  
of Com pe tent Aut ho ri ti es in No vi Sad

Ab stract: Im pro ving le gal so lu ti ons and the spe ci a li za tion of com pe tent aut-
ho ri ti es in com ba ting do me stic vi o len ce, over the past few years, are an im por tant 
no velty in re la tion to this is sue. The most im por tant step in the fight aga inst do-
me stic vi o len ce was the adop tion of the new Law on the Pre ven tion of Do me stic 
Vi o len ce, which be gan in to for ce on 1 Ju ne 2017. Sin ce the adop tion, the new law 
has been the ob ject of in te rest of the pro fes si o nal, and espe ci ally the ge ne ral pu blic, 
who ex pres sed gre at ex pec ta ti ons in terms of the re sults of the im ple men ta tion of 
new le gal so lu ti ons. In ad di tion, the Law has ca u sed gre at con tro versy, espe ci ally 
in the part of the pro fes si o nal pu blic, in the sen se of ju stifyin g cer tain so lu ti ons. 
Sin ce it is very im por tant what kind of re sults we re gi ven new le gal so lu ti ons, 
af ter al most a year from the be gin ning of the im ple men ta tion of this Law, the 
con clu si ons of suc cess can be analyzed and car ried out. The su bject of this pa per 
is pre ci sely the pre sen ta tion and analysis of sta ti sti cal da ta on the re sults of the 
work of po li ce, ju di ci ary bo di es and the Cen ter for So cial Work in the area of   the 
city of No vi Sad.

Keywords: do me stic vi o len ce, po li ce, co u rt, pro se cu tion, cen ter for so cial 
work. 
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