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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за до вољ ство ми је да Вам у 
име ре дак ци је пред ста вим по след њи ово го ди шњи број на шег ча со-
пи са. За хва љу ју ћи Ва шем ин те ре со ва њу ус пе ли смо да ус по ста ви мо 
кон ти ну и тет об ја вљи ва ња. На из ма ку је тре ћа го ди на од ка ко смо 
об но ви ли ча со пис Со ци јал на по ли ти ка. Не сум ња мо да ће у го ди на-
ма ко је сле де Ва ше ин те ре со ва ње би ти још ин тен зив ни је, што ће до-
при не ти ква ли те ту об ја вље них ра до ва, раз во ју и пре по зна тљи во сти 
ча со пи са. Те ма овог бро ја је на си ље над же на ма.

У увод ном члан ку мр Та ња Иг ња то вић ис пи ту је сло же ни фе-
но мен на си ља пре ма же на ма зло у по тре бом или зло ста вља њем де це, 
чи ји ри зик ра сте у пе ри о ди ма раз два ја ња и раз во да парт не ра. При-
ка за ни су кључ ни на ла зи ис тра жи ва ња о по ве за но сти на си ља пре ма 
же на ма и зло ста вља ња де це, с по себ ним на гла ском на пе ри од раз два-
ја ња и раз во да, као и на по ве ра ва ње де це и одр жа ва ње лич них од но са 
са ро ди те љем ко јем де ца ни су по ве ре на.

Да ни је ла Пе шић, ма стер со ци јал не по ли ти ке, при ка зу је ре-
зул та те ис тра жи ва ња чи ји се основ ни циљ са сто јао у сти ца њу бли-
жег уви да у по сто је ћи си стем услу га по др шке же на ма са ис ку ством 
на си ља у Ре пу бли ци Ср би ји. На ла зи ис тра жи ва ња упу ћу ју на не до-
стат ке си сте ма за по др шку и за шти ту же на од на си ља, ка ко у по гле ду 
одр жи во сти, та ко и у од но су на мо гућ но сти да пра во вре ме но и ефи-
ка сно од го во ри на по тре бе же на.

Ве дра на Лац ма но вић, у ра ду Фе ми цид – Ко нас уби ја, хро но-
ло шки ана ли зи ра исто ри јат на стан ка овог пој ма и зна че ња ко ја му 
се при да ју, те пра ви ди стинк ци ју из ме ђу фе ми ци да и дру гих об ли-
ка уби ста ва ка ко же на, та ко и му шка ра ца. На да ље, у ра ду се из но се 
ти по ло ги је и кла си фи ка ци је фе ми ци да ко је илу стра тив но по ка зу ју у 
ко јим кул ту ро ло шко – исто риј ским об ли ци ма се по ја вљу је.  

Аутор ке Ја ца Не дељ ков и Ма ри ја Ба на ух-Бру син упо зна-
ју нас са про гра ми ма по сту па ња пре ма на сил ни ци ма у цен три ма 
за со ци јал ни рад. На гла ша ва ју да је за ефи ка сну за шти ту жр тве/ава 
нео п ход но да се раз ви ја ју про гра ми трет ма на за на сил ни ке у скла ду 
са овла шће њи ма ор га на ста ра тељ ства. Пред у слов за то је да се по-
зна ју ка рак те ри сти ке на сил ни ка и раз ло зи због ко јих би ра на сил но 
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по на ша ње. Да би спро ве ли све рас по ло жи ве со ци јал не ин тер вен ци је 
пре ма на сил ни ку струч ни рад ни ци тре ба да пре по зна ју так ти ке на-
сил ни ка пре ма њи ма, ко је су у осно ви исте, као оне ко је ко ри сте  у 
од но су на жр тве. 

У ра ду Сте ва на Ве љо ви ћа, ма сте ра со ци јал не по ли ти ке, ана-
ли зи ра не су мо гућ но сти и огра ни че ња си сте мат ске при ме не ан ти пот-
чи ња ва ју ће прак се со ци јал ног ра да у окви ру ин сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те у тре ти ра њу про бле ма си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но-
сти. За раз ли ку од тра ди ци о нал них при сту па у со ци јал ном ра ду ко ји 
се фо ку си ра ју на са ве то дав ни рад са ко ри сни ком и ра ди кал них, ко ји 
узро ке обес пра вље но сти об ја шња ва ју ши рим дру штве ним и еко ном-
ским не јед на ко сти ма, ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са по ве зу је струк тур-
не узро ке со ци јал них про бле ма и лич ни по ло жај ко ри сни ка, на сто је-
ћи да ме ња дру штве не од но се на свим ни во и ма – од лич ног и по ро-
дич ног, пре ко ин сти ту ци о нал ног, до за ко но дав ног и по ли тич ког.

Зо ран Ве сић, док тор ме ди цин ских на у ка, и Мар та Сјен чић, 
док тор ка прав них на у ка,  при ка зу ју стан дар де ква ли те та за услу ге 
мен тал ног здра вља од ра слих у Ве ли кој Бри та ни ји, Аустра ли ји, Че-
шкој и Ср би ји. По себ ну па жњу по све ћу ју До бро вољ ном европ ском 
окви ру за ква ли тет услу га со ци јал не за шти те. На осно ву ком па ра-
тив ног при ка за, за кљу чу ју да и по ред не сум њи вих раз ли ка, по сто је и 
од ре ђе не слич но сти, ко је се огле да ју у зах те ви ма за пар ти ци па ци јом 
ко ри сни ка, ин ди ви ду а ли зо ва ном при сту пу, пер ма нент ном уна пре ђе-
њу ква ли те та услу га. 

Проф. др Ми ло рад Ми ло ва но вић при ка зу је мо но гра фи ју др 
Алек сан дра Ју го ви ћа За пи си из ано ми је (Ин сти тут за со ци о ло шка и 
кри ми но ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2014, 348 стр.). За кљу чу је да 
је је у пи та њу ори ги нал но на уч но де ло, за сно ва но на ин тер ди сци-
пли нар ном кри тич ком при сту пу, те да се до при нос ауто ра огле да у 
пре ва зи ла же њу кла сич ног окви ре со ци јал не па то ло ги је и ње ном за-
сни ва њу као на у ке о дру штве ним де ви ја ци ја ма. 

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име ре дак ци је ча со пи са Со-
ци јал на по ли ти ка још јед ном Вам се за хва љу јем на по др шци ко ју нам 
пру жа те. У уве ре њу да ће она би ти још пло до но сни ја, че сти та мо вам 
но во го ди шње и бо жић не пра зни ке и же ли мо вам пу но здра вља, сме-
ха и успе ха на сва ком пла ну.

Рок за пре да ју ра до ве за сле де ћи број је 10. март 2016.  

        У Бе о гра ду,                                         Уред ник ча со пи са,
21. де цем бра 2015. го ди не                       проф. др Ми ро слав Бр кић
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Тања Игњатовић*

Аутономни женски центар, Београд

РАЗУМЕВАЊЕ НАСИЉА ПРЕМА 
ЖЕНАМА ЗЛОУПОТРЕБОМ ДЕЦЕ

Сажетак
Текст фо ку си ра па жњу на сло же ни фе но мен на си ља пре ма 

же на ма зло у по тре бом или зло ста вља њем де це, чи ји ри зик од по-
ја ве ра сте у пе ри о ду раз два ја ња и раз во да парт не ра, укљу чу ју ћи и 
пе ри од по стра звод ног ро ди тељ ства. При ка за ни су кључ ни на ла зи 
ис тра жи ва ња о по ве за но сти на си ља пре ма же на ма и зло ста вља ња 
де це, укљу чу ју ћи и ис тра жи ва ња у на шем кон тек сту. На ве де не су 
кључ не по сле ди це на си ља у парт нер ском од но су за де цу и за ро-
ди тељ ство, с по себ ним на гла ском на пе ри од раз два ја ња и раз во да, 
као и на по ве ра ва ње де це и одр жа ва ње лич них од но са са ро ди те-
љем ко јем де ца ни су по ве ре на. Ове си ту а ци је уве ћа ва ју без бед-
но сне ри зи ке за же не и за де цу, али ни су пра ће не од го ва ра ју ћим 
ин сти ту ци о нал ним ре ак ци ја ма – струч ним про це на ма, суд ским 
од лу ка ма, ме ра ма и услу га ма цен тра за со ци јал ни рад.  Сло же ност 
про бле ма, фраг мен тар ни при ступ у кон цеп ту а ли за ци ји кључ них 
фе но ме на, њи хо ва ме ђу соб на про тив реч ност, али и си стем ске род-
не при стра сно сти, уз не до ста так зна ња и ре сур са, на во де се као 
узрок про бле ма ко је има ју струч ња ци. То зах те ва но ве кон цеп ту-
а ли за ци је ро ди тељ ства у кон тек сту на си ља у парт нер ском од но су, 
по ве зи ва ње про бле ма са род ним уло га ма, ја сно име но ва ње му шког 
на си ља пре ма же на ма и при мар но усме ре ње ин тер вен ци ја на без-
бед ност и по др шку же на ма, као услов за за шти ту де це, што је у 
скла ду и са ци ље ви ма ко ји су про кла мо ва ни у Ср би ји. 
Кључ не ре чи:  на си ље у парт нер ском од но су, раз два ја ње и раз вод, зло-

у по тре ба де це, ро ди тељ ство у кон тек сту на си ља, без бед-
ност же не и де це, од го вор ност струч ња ка.

* Психолог, магистар политичких наука
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1. ПО ВЕ ЋА ЊЕ НА СИ ЉА ПРЕ МА ЖЕНАМА 

У ПРО ЦЕ СУ И НА КОН РАЗ ВО ДА

Ма ло је ис тра жи ва ња ко ја се ба ве иза зо ви ма са ко ји ма се су-
о ча ва ју же не у пе ри о ду на пу шта ња на сил ног парт не ра и на кон раз-
два ја ња, од но сно раз во да. Од лу ка же не да на пу сти на сил ног парт-
не ра ни је ла ка, а мо же би ти оте жа на чи ње ни цом да је она мај ка. 
Окон ча ње од но са, су прот но оче ки ва ном, не мо ра да зна чи за вр ше-
так на си ља, а пе ри од раз два ја ња мо же би ти пра ћен број ним ри зи-
ци ма од по ве ћа ња или по ја ве но вих об ли ка на си ља. Иако се раз-
два ја ње парт не ра не за вр ши увек на си љем, на пу шта ње на сил ног 
парт не ра се сма тра по тен ци јал но опа сни јим од оста ја ња у ве зи, 
што де лу је па ра док сал но, чак и за струч ња ке. Одва ја ње од парт-
не ра, уз по се до ва ње оруж ја и так ти ке кон тро ле, де вет пу та че шће 
до во ди до смрт ног ис хо да1). 

Же не из ве шта ва ју о вер бал ним прет ња ма, фи зич ком и пси-
хич ком на си љу, „кли ми стра ха“, уз не ми ра ва њу на рад ном ме сту 
или уз не ми ра ва њу и на па ду на љу де ко ји им пру жа ју по др шку. 
Ин сти ту ци о нал ни по ступ ци се ко ри сте за одр жа ва ње кон так та и 
мал тре ти ра ње бив ше парт нер ке, укљу чу ју ћи и ис цр пљу ју ћа пар-
ни че ња. По ве ћа ва се ри зик од оси ро ма ше ња, као и ри зик да же на 
по ста не бес кућ ни ца. На раз ли чи те на чи не се из бе га ва да ва ње из-
др жа ва ња за де цу, а же не има ју по ве ћан страх од не мо гућ но сти да 
оства ре, или од мо гућ но сти да из гу би нов ча ну со ци јал ну по моћ. 
Зло у по тре ба де це, прет ње да ће она би ти по вре ђе на или оте та, до-
во ђе ње у пи та ње од лу ка о по ве ра ва њу де це, спре ча ва ње кон так та 
мај ке са де цом, уз зах тев да се же на вра ти у на сил ну ре ла ци ју, та-
ко ђе су че сте. Све на ве де но усло вља ва про цес пре го ва ра ња и пра-
вље ња ком про ми са на ште ту жр тве на си ља. 

На во ди се да је при мар ни мо тив на си ља у пе ри о ду раз два ја-
ња и на кон раз во да те жња парт не ра да одр жи кон тро лу над парт-
нер ком, ко ја по ти че из до жи вља ја „вла сни штва“ над њом, али и 
над за јед нич ком де цом2). Сто га је про це на по сто ја ња кон тро ле при-
ну дом од кри тич ког зна ча ја у си ту а ци ји одва ја ња и раз во да парт-
не ра3). По ред уз не ми ра ва ња, че ста је по ја ва про га ња ња, ко је се та-
ко ђе мо же раз у ме ти као на пор на сил ни ка да об но ви кон тро лу и 

1) Galass et al, 2004, u: Stark, Evan, “Rethinking Custody Evaluation in Cases Involving Do-
mestic Violence”, Journal of Child Custody, Routledge, 6/2009, p. 300. 

2) Bancroft, R. Lundy, “The batterer as a parent”, Synergy, Newsletter of the National Council of 
Juvenile and Family Court Judges, 1/2002, pp. 6-8.

3) Evan Stark, 2009, Ibid.
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до ми на ци ју пре ма парт нер ки ко ја га је на пу сти ла4). Ис тра жи ва ње 
у на шем кон тек сту5)  по твр ђу је уче ста ло при су ство (18,6% ) ове 
вр сте на си ља. Уз не ми ра ва ња, пра ће ња и прет ње де ша ва ју се у же-
ни ном но вом до му, на рад ном ме сту, јав ном про сто ру, а из ло же ни 
су му и сви ко ји же ни пру жа ју по др шку. На сил ни ци ко ји су бо ље 
со цио-еко ном ски и обра зов но по зи ци о ни ра ни ко ри сте суп тил ни је 
ме то де ма ни пу ла ци је. То су на из глед “бе за зле не рад ње” и “пре-
те ћи сим бо ли”, без фи зич ких на па да, те је же на ма те шко да убе-
де дру ге, укљу чу ју ћи и струч ња ке, да та по на ша ња пред ста вља ју 
прет њу6).

Си ту а ци ју оте жа ва чи ње ни ца да је опис по на ша ња код про-
га ња ња и „раз во да са ви со ком кон флик том“ ве о ма слич ни, ма да 
ове две по ја ве има ју са свим раз ли чи те узро ке и по сле ди це. Због 
чи ње ни це да струч ња ци прет ход но на си ље че сто сма тра ју про бле-
мом од но са ко ји је за вр шен, а да ак ту ел но на си ље не опа жа ју или 
га де фи ни шу као „си ту а ци о но иза зван су коб“, ма ло је ве ро ват но да 
ће же на до би ти од го ва ра ју ћу, или ика кву по др шку и за шти ту. Не ки 
сма тра ју да же не на во де на си ље, чак га пре це њу ју, јер су по вре ђе-
не или же ле да оства ре пред ност на су ду. На си ље се про гла ша ва 
изо ло ва ним или про ла зним „ин ци ден том“, јер се по гре шно раз у-
ме ње гов узрок (као од го вор на стре сну си ту а ци ју раз во да услед 
по вре ђе но сти, бе са и ус кра ће но сти му шкар ца због раз два ја ња). 
Та ко ђе, оно се ви ди и као „ме ђу соб но на си ље“парт не ра, јер се кри-
тич ки гле да и на нај ма њи на го ве штај да же на ре а гу је, од но сно уз-
вра ти ти на си љем. Прет по ста вља се да на сил на ре ак ци ја мо же да 
се убла жи ако се “иза ђе у су срет” учи ни о цу на си ља, а ње го во при-
хва та ње пси хо со ци јал ног трет ма на мо же да ство ри ла жну сли ку о 
по зитвним про ме на ма7).

4) Michael S. Kimmel, “’Gender Symmetry’ in Domestic Violence, A Substantive and Method-
ological Research Review”, Violence Against Women, SAGA Publication, 1/2002.

5) Никола М. Петровић, „Распрострањеност насиља у породици у Војводини“, у: Насиље 
у породици у Војводини, (приредила: Весна Николић-Ристановић), Покрајински 
секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010, ст. 25-54.   

6) Sutherland, T.J, „High Conflict Divorce or Stalking by Way of Family Court? The Empower-
ment of a Wealthy Abuser in Family Court Litigation: Linda v. Lyle - A Case Study“, Mas-
sachusetts Family Law Journal, Butterworth Legal Publishers, Boston, 1&2/2004.

7)  Richard M. Tolman, Jeffrey L. Edleson, Intervention for Men Who Batter: A Review of Re-
search, Minnesota Center Against Violence and Abuse, 1995.
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2. ПО ВЕ ЗА НОСТ НА СИ ЉА  
ПРЕМА ЖЕ НА МА И ДЕ ЦИ

О на си љу пре ма же на ма и на си љу пре ма де ци у по след ње 
две де це ни је го во ри се као о за јед нич ком де ша ва њу. По да ци ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да у 30–60% по ро ди ца у ко ји ма је на си лан је дан 
или оба ро ди те ља по сто ји и зло ста вља ње де це8). У по ро ди ца ма где 
је на си ље би ло та квог ин тен зи те та и уче ста ло сти да је же на мо ра ла 
да тра жи по моћ по ли ци је или да на пу сти дом, чак у 75–100% слу-
ча је ва де ца су би ла жр тве на си ља9). На си ље пре ма же на ма по ве за-
но је са раз ли чи тим фор ма ма ди рект ног и ин ди рект ног, на мер ног 
или не на мер ног на си ља пре ма де ци. Ипак, мно ге сту ди је го во ре о 
то ме да нај ви ше на си ља пре ма де ци учи не же не (мај ке), пот пу но 
за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да оне про ве ду ви ше вре ме на са де цом и 
да у ве ћој ме ри уче ству ју у не по сред ној бри зи о њи ма. Исто вре ме-
но, по твр ђу је се да су му шкар ци че шће бру тал ни пре ма свим чла-
но ви ма по ро ди це, да учи не не у по ре ди во те же на си ље пре ма де ци, 
укљу чу ју ћи и нај ве ћи про це нат уби ста ва де це10).

И у на шој сре ди ни је на си ље пре ма де ци нај че шће са гле да-
ва но и ана ли зи ра но као одво је на по ја ва од на си ља пре ма же на ма 
у по ро ди ци11). С вре ме ном, ра сте свест о по ве за но сти ових по ја ва, 
али се на во ди да не ма по да та ка о пре кла па њу, о по сле ди ца ма све-
до че ња де це на си љу пре ма мај ка ма, о на си љу ко је се де ша ва по 
раз два ја њу ро ди те ља или у кон тек сту одр жа ва ња лич них од но са 
де це са ро ди те љем ко јем ни су по ве ре на12). По да ци из еви ден ци ја 
цен та ра за со ци јал ни рад по твр ђу ју да је на сил но по на ша ње усме-
ре но пре ма парт нер ки па ра лел но са на си љем пре ма де ци у 40–50% 

8) Anne E. Appel and George W. Holden, „The Co-Occurrence of Spouse and Physical Child 
Abuse: A Review and Appraisal“, Journal of Family Psychology, American Psychological 
Association, 12/1998.

9) Robert E. Emery and L. Laumann-Billings, “An overview of the nature, causes, and conse-
quences of abusive family relationships: Toward differentiating maltreatment and violence”, 
American Psychologist, American Psychological Association, 2/1998; Howard A. Davidson, 
„Child Abuse and Domestic Violence Legal Connection and Controversies“, Family Law 
Quarterly, American Bar Association, 2/1995. 

10) Howard A. Davidson, 1995 , Ibid.

11) Невенка Жегарац и Мирослав Бркић, „Насиље у породици – могућности заштите и 
превенције“, у зборнику: Насиље над децом (приредио: Милисав Милисављевић), 
Факултет политичких наука, Београд, 1998.

12) Биљана Михић, „Породично насиље над децом“, Темида – Часопис о виктимизацији, 
људским правима и роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 2/2002, 
стр. 51–58; Љиљана Стевковић, „Карактеристике насиља над децом у породици и 
његове последице на здравље“, Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и 
роду, Виктимолошко друштво Србије и Прометеј, Београд, 3/2006, стр. 23–31.
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слу ча је ва, као и обр ну то, ка да су де ца иден ти фи ко ва не жр тве на си-
ља у по ро ди ци, у 50–60% слу ча је ва на си ље тр пе и њи хо ве мај ке13). 
Син те ти зо ва ни из ве шта ји о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би-
ји та ко ђе на во де по дат ке о де ци ко ја „све до че“ на си љу у по ро ди-
ци14), али не омо гу ћа ва ју да се уста но ви обим пре кла па ња из ме ђу 
ова два фе но ме на. По ја ва по ста је име но ва на у Оп штем про то ко лу 
о по сту па њу и са рад њи уста но ва, ор га на и ор га ни за ци ја у си ту а ци-
ја ма на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма15). 
На ше ис тра жи ва ње, ко је је укљу чи ло из ве шта је 170 же на са ис ку-
ством на си ља, го во ри да је 76,5% де це све до чи ло на си љу пре ма 
мај ка ма, а чак 46% је би ло из ло же но ди рект ном (на мер ном или 
не на мер ном) на си љу оца16). 

2.1. Деч је све до че ње на си љу пре ма мај ци

Де те мо же да при су ству је си ту а ци ји на си ља пре ма мај ци, 
али не ну жно, да би се то сма тра ло „све до че њем“ на си љу. Оно мо-
же да чу је (из дру ге про сто ри је), да ви ди по сле ди це (по вре де или 
осе ћа ња мај ке), мо же би ти при си ља ва но да чи ни на си ље пре ма 
мај ци, са слу ша ва но или ко ри шће но да “шпи ју ни ра” мај ку, из ло-
же но оп ту жба ма да је мај ка кри ва за на си ље, или за хап ше ње оца, 
мо же при су ство ва ти ин тр вен ци ја ма слу жби, уче ство ва ти у про це-
на ма и суд ским про це си ма или све до чи ти по ку ша ју са мо у би ства 
или уби ства мај ке17).

13) Тања Игњатовић, „Из евиденције о насиљу у породици“, у зборнику: Од добрих намера 
до добре праксе, (приредиле: Тања Игњатовић и Бобана Мацановић), Аутономни 
женски центар, Београд, 2004, стр. 17–32; Тања, Игњатовић, „О насиљу у породици 
из евиденције центра за социјални рад у 2005“, у зборнику: За живот без страха, 
(приредила: Тања Игњатовић), Аутономни женски центар, Београд, 2006, стр. 14–20.

14) Извештај о раду центара за социјални рад за 2011. годину, Републички завод за 
социјалну заштиту, Београд, 2012, ст. 70; Синтетизовани извештај о раду центара за 
социјални рад за 2012. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013, 
стр. 73–74; Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад за 2014. годину, 
Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015, стр. 39–43. 

15) Влада Републике Србије, Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и 
организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односи-
ма, Београд, 2011.

16) Тања Игњатовић, Последице које има насиље према женама у партнерском односу на 
децу и одговор јавних служби на овај проблем, Аутономни женски центар и УНИЦЕФ, 
Београд, 2013, стр. 76. 

17) Jeffrey L. Edleson, „The Overlap Between Child Maltreatment and Woman Abuse“, VAWnet.
org, National Resource Centre on Domestic Vilence, 1999; Kaufman Kantor, Glenda, Liza 
Little, “Defining the Boundaries of Child Neglect - When Does Domestic Violence Equate 
With Parental Failure to Protect?”, Journal of Interpersonal Violence, SAGA Publication, 
4/2003 
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ви ше од 80% де це све до чи на си-
љу пре ма мај ка ма, а то по твр ђу ју и из ја ве три че твр ти не же на ко је 
има ју ис ку ство на си ља18). У по ли циј ској еви ден ци ји Ве ли ке Бри-
та ни је о на си љу у по ро ди ци за бе ле же но је да су де ца при су ство-
ва ла на си љу у 55% слу ча је ва, нај че шће (30%) у ве зи са ви ђа њем 
де це на кон раз два ја ња парт не ра19). У сту ди ји о при ја ва ма на си ља 
у по ро ди ци по ли ци ји на Но вом Зе лан ду утвр ђе но је да су у две 
тре ћи не слу ча је ва же не-жр тве на си ља има ле ма ло лет ну де цу, а да 
су у 58% слу ча је ва она би ла при сут на у ку ћи ка да је при ја вљен на-
сил ни до га ђај. Том при ли ком 84% де це је ви де ло и чу ло фи зич ко 
на си ље ко је њи хов отац вр ши де ло ви ма те ла, ко ри шће њем пред-
ме та (10%), ору ђа (4%) или оруж ја (1%). Нај че шћи од го во ри де це 
у тим си ту а ци ја ма би ле су ре ак ци је уз не ми ре но сти и стра ха. Не ка 
де ца су по ку ша ла да по зо ву по моћ (6%), да ак тив но за шти те мај-
ку (10%), не ка су би ла слу чај но по вре ђе на (16%), а не ка су би ла 
при мар не жр тве на си ља (3%). Та ко ђе, ова су де ца при су ство ва ла 
по ли циј ском ис пи ти ва њу ро ди те ља, хап ше њу и од во ђе њу на сил-
ни ка у по ли циј ску ста ни цу (93%), од ла ску жр тве код ле ка ра (30%) 
и од ла ску у скло ни ште (10%)20).

На ше ис тра жи ва ње, за сно ва но на из ја ва ма же на са ис ку-
ством на си ља, по твр ђу је да су мно га де ца (76,5%) при су ство ва ла 
на си љу оца пре ма мај ци, или да су мо гла има ти са зна ња о ње му и 
ка да ни су ди рект но при су ство ва ла до га ђа ји ма (39%). Мно га де ца 
су у ду гом вре мен ском пе ри о ду (по ло ви на ду же од де сет го ди на) 
од ра ста ла у окол но сти ма у ко ји ма су њи хо ве мај ке (и она) би ле 
из ло же не на си љу. Не ка од њих су се ак тив но укљу чи ва ла (43%), 
што је пред ста вља ло ви сок ри зик да и са ма (слу чај но или на мер но) 
бу ду по вре ђе на (26%), док су се дру га де ца скла ња ла (39%). Си ту-
а ци је на си ља су на раз ли чи те на чи не угро жа ва ле де цу, укљу чу ју ћи 
и из ло же ност оче вим прет ња ма да ће уби ти њи хо ве мај ке ако их 
оне на пу сте, или спре ча ва њу кон так та са мај ка ма ко је су иза шле 
из на сил не ве зе. Де ца су на пу шта ла дом са мај ком (42%), или су у 

18) Lapierre, Simon, “Mothering in the context of domestic violence: the pervasiveness of a defi-
cit model of mothering”, Child and Family Social Work, Blackwell Publishing Ltd. 4/2008, 
pp. 454–463.

19) Marianne Hester, „The contradictory legal worlds faced by domestic violence victims“, in: 
Violence against women in families and relationships: making and breaking connections (Eds. 
Evan Stark & E. Buzawa), Praeger Publishers, New York, 2009. 

20) Gabrielle M. Maxwell, Children and Family Violence: The Unnoticed Victims, Office of the 
Commissioner for Children, New Zealand, 1994  
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ње му оста ја ла без ње, гле да ла су до ла зак по ли ци је (32%) или од во-
ђе ње мај ке због пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи (19%)21).

Та ко ђе, цен три за со ци јал ни рад у Ср би ји из ве шта ва ју о из-
ме шта њу де це из по ро ди це (при вре ме ним за кључ ком о обез бе ђи-
ва њу сме шта ја), ра ди за шти те њи хо ве без бед но сти, из раз ло га ко ји 
је де фи ни сан као „ро ди тељ ни је у мо гућ но сти да за шти ти де те од 
зло ста вља ња дру гог ро ди те ља“. На ша ана ли за по ка зу је да се ра ди 
о оче ви ма (98%) ко ји су зло ста вља ли парт нер ке и де цу (ди рект но 
или ин ди рект но), ко ја су због то га у 60,5% слу ча је ва сме шта на у 
хра ни тељ ске и срод нич ке по ро ди це, а у 31,4% слу ча је ва с мај ка ма 
у „си гур не ку ће“22).   

И За штит ник пра ва гра ђа на је у ве ћем бро ју по сту па ка23) у 
ве зи са на си љем у по ро ди ци ис та као пре по ру ке о за шти ти де це ко-
ја све до че на си љу, упо зо ра ва ју ћи да се не при зна ва њем де те ту ста-
ту са жр тве про пу шта хит на за шти та и при ме на свих рас по ло жи вих 
ме ра ра ди ње го вог опо рав ка од пре тр пље ног на си ља. 

2.2. Зло у по тре ба и зло ста вља ње деце као 
так ти ка кон тро ле парт нер ке

Зло у по тре ба де це ко ја се де ша ва док парт не ри жи ве за јед-
но или у пе ри о ду раз два ја ња и на кон раз во да, иако јој при мар ни 
мо тив ни је зло ста вља ње де це, пред ста вља чест на чин да се парт-
нер ка кон тро ли ше, при мо ра да од у ста не од на ме ра, по вре ди или 
зло ста вља. На во ди се да је че ста по сле ди ца овог на чи на кон тро ле 
„из бор“ ко ји же на мо ра да на пра ви из ме ђу вла сти те без бед но сти 
и без бед но сти де те та: да на пу сти по ро ди цу и де цу, да не за шти ти 
де цу од на си ља, да за не ма ри или по вре ди де цу. 

Зло у по тре ба де це као так ти ка при ну де парт нер ке се у си сте-
му рет ко ре ги стру је, по гре шно ту ма чи или јој се не по кла ња до-
вољ на па жња. Она се ја вља или по ја ча ва ка да на сил ник при ме ти 
да кон тро ли са ње парт нер ке ви ше ни је та ко ефи ка сно, ка да же на 
пре ти или по зо ве по ли ци ју, по ку ша да по бег не од ку ће или да по-
кре не по сту пак за раз вод. 

21) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.

22) Тања Игњатовић, „Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања другог 
родитеља – о чему се ради и шта је рађено“, Годишњи извештај Опсерваторије за 
праћење насиља према женама 2013, Мрежа Жене против насиља и Мрежа за европски 
женски лоби, Београд, 2014, стр. 41–63.

23) Препоруке Заштитника грађана: 17120 (31. 8. 2011); 1289 (21. 1. 2013); 6520 (7. 3. 2013); 
7751 (19. 3. 2013); 9237 (1. 4. 2013); 11284 (16. 4. 2013); 29383 (10. 10. 2013); 30805 (24. 
10. 2013)
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3. ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НА СИ ЉА  

У ПАРТ НЕР СКОМ ОД НО СУ

3.1. По сле ди це на си ља у парт нер ском од но су на де цу

Оште ћу ју ћи ути цај на си ља у ин тим ном парт нер ском од но су 
на де цу до бро је до ку мен то ван у ли те ра ту ри, иако на ла зи ни су јед-
но знач ни. Де ца мо гу има ти број не и раз ли чи те те шко ће: со мат ске 
те го бе и по ре ме ћа је на ви ка, ло шу ра ну со ци ја ли за ци ју и со ци јал-
не ве шти не, емо тив не те шко ће, ни ско са мо вред но ва ње и са мо по-
у зда ње, те шко ће са па жњом и у ака дем ском по стиг ну ћу, про бле ме 
у по на ша њу, зло у по тре бу ал ко хо ла и нар ко ти ка, раз ли чи те симп-
то ме пост тра у мат ског стре сног по ре ме ћа ја, анк си о зно сти, де пре-
си је, фо би је, на ру ше но фи зич ко здра вље, ри зик од за пу шта ња и 
зло ста вља ња (по вре да), као и ри зик да и са ма по ста ну на сил на24). 
Угро жен је њи хов осе ћај основ ног по ве ре ња, раз вој осе ћај них ве за 
са дру гим љу ди ма, за то што ни су при ми ла до вољ но емо ци о нал не 
и пси хо ло шке бри ге. Она има ју ма њак по зи тив них мо де ла раз во-
ја и ма њак ре спек та пре ма ауто ри те ти ма25). Код ове де це се ја вља 
ве ћи ри зик од збу њу ју ћих ге не ра циј ских гра ни ца и обр та ња уло га, 
а до во ди се у пи та ње и оства ри ва ње ауто но ми је26). По твр ђу је се и 
бли ска ве за из ме ђу на си ља у по ро ди ци и у за јед ни ци (де лин квент-
на по на ша ња де це) и до жи вљај све та као не си гур ног и не при ја тељ-
ског ме ста за жи вот27).

Не ко ли ко ме та-ана ли за28) о по сле ди ца ма на си ља за де цу по-
твр ђу је слич не на ла зе. Кон зи стент но се до би ја ју раз ли чи ти из ве-
шта ји о ути ца ју све до че ња на си љу на де ча ке, ко ји ге не рал но по-

24) Alicia Summers, Children’s Exposure to Domestic Violence, A Guide to Research and Re-
sources, Permanency Planning for Children Department, National Council of Juvenile and 
Family Court Judges, 2006; Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony 
B. Zwi and Rafael Lozano, World report on violence and health, World Health Organization, 
Geneva, 2002

25) Sieglinde A. Saenger, „Family Violence: A Review of the Dysfunctional Behavior Patterns“, 
presented at the 19th Annual BPD Conference, Minnesota Center Against Violence and 
Abuse, 2000 

26) Kathryn Conroy, „Child Witness to Domestic Violence“, (brief paper), 1994

27) Marina Ajduković i Nina Pečnik, „Međugeneracijski prenos nasilja u obitelji“, у зборнику: 
Nasilje nad ženama u obitelji, (priredile: Marina Ajduković i Gordana Pavleković), Društvo 
za psihološku pomoć, Zagreb, 2000, стр. 69–80.

28) Jeffrey L. Edleson, „Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence”, 1997; Kitzmann, 
Katherine M., Noni K. Gaylord, Aimee R. Holt, and Erin D. Kenny, “Child Witnesses to Do-
mestic Violence: A Meta-Analytic Review”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
American Psychological Association, 2/2003, pp. 339-352; Alicia Summers, 2006, Ibid.
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ка зу ју уче ста ли је и екс тер на ли зо ва не про бле ме (не при ја тељ ство 
и агре сив ност), и де вој чи це, ко је има ју ви ше ин тер на ли зо ва них 
про бле ма (де пре си ја и со мат ске жал бе). Ве ћи не га тив ни ефек ти ја-
вља ју се код де це мла ђег уз ра ста, због не мо гућ но сти да раз у ме ју 
си ту а ци ју и ма ње раз ви је них стра те ги ја пре вла да ва ња. На ла зи до-
след но по твр ђу ју и да ду же тра ја ње на си ља ви ше по га ђа деч је ис-
ку ство. Ви ше про бле ма има ју де ца ко ја су због на си ља на пу шта ла 
дом (бо ра ви ла у “скло ни шту”), а по себ но ако су то мо ра ла да ра де 
ви ше пу та. 

По ми ња но ис тра жи ва ње у на шем кон тек сту29) ука за ло је да 
мај ке ре ги стру ју низ штет них по сле ди ца код де це ко ја све до че 
на си љу ко је чи не њи хо ви оче ви. То укљу чу је про ме не у ис хра ни 
(29%), смет ње код спа ва ња (28%), ноћ но мо кре ње (20%) и че сте 
гла во бо ље (11%). Нај у че ста ли је при сут на осе ћа ња би ла су страх 
(63%), на пе тост и нер во за (56%). Је дан број де це је имао сла би ји 
школ ски учи нак (37%) и сла бу кон цен тра ци ју (36%), док је је дан 
број њих по ка зи вао бо љи школ ски успех (11%). Про ме не су уоче не 
и у од но су де те та са оцем, а огле да ле су се у стра ху (66%), из бе-
га ва њу кон так та (43%) и бес по го вор ној по слу шно сти (33%). Код 
по је ди них су при ме ће не сма ње не со ци јал не ре ла ци је са вр шња ци-
ма (17%), не ка су по ка зи ва ла агре сив но по на ша ње (13%), од но сно 
би ли су жр тве на си ља сво јих вр шња ка (7%). Мла ђа де ца су по ка зи-
ва ла ви ше по ву че ног и мир ног по на ша ња, ту ге и не рас по ло же ња, 
док су се ста ри ја де ца ви ше фи зич ки и вер бал но укљу чи ва ла, по ка-
зи ва ла ви ше на пе то сти, нер во зе и про ме на у со ци јал ним ре ла ци ја-
ма. Су прот но оче ки ва њи ма, у на шем узор ку ни је би ло по ве за но сти 
из ме ђу по сле ди ца на си ља и по ла де те та. 

Та ко ђе, на ша ана ли за по ја ве из ме шта ња де це из по ро ди це 
због то га што “ро ди тељ ни је (био) у мо гућ но сти да за шти ти де-
те од зло ста вља ња дру гог ро ди те ља” по ка за ла је да тре ћи на де це 
(31,6%) бу де сме ште на из ван до ма без мај ке, а да је за ви ше од 
пе ти не тај бо ра вак био ду жи од го ди ну да на, без од го ва ра ју ћих ин-
сти ту ци о нал них по сту па ка пред у зе тих по слу жбе ној ду жно сти30).

3.2. По сле ди це на си ља на ро дитељство 
и од нос де те–ро ди тељ

Ис тра жи ва ња ути ца ја на си ља у парт нер ском од но су на ро ди-
тељ ство и на од нос ро ди тељ-де те ни су јед но став на и јед но знач на, 
због пре кла па ња раз ли чи тих не по вољ них фак то ра. 

29) Тања Игњатовић, 2013, Ibid.

30)  Тања Игњатовић, 2014. Ibid.
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Не сум њи во да по сле ди це на си ља на здра вље мај ке мо гу да 
ути чу на њен од нос са де те том, ро ди тељ ске ве шти не, мо гућ ност 
ус по ста вља ња ауто ри те та и над зор де те та. Мај ке-жр тве на си ља у 
пси хо ло шком сми слу су „ма ње на рас по ла га њу“ де те ту и има ју не-
до след ни ји стил ро ди тељ ства31). Оне мо гу има ти озбиљ не емо ци о-
нал не и пси хич ке стре со ве и про бле ме (акут не или трај ни је при ро-
де), мо гу раз ви ти за ви сно сти од суп стан ци (као на чин да се сма њи 
на пе тост од стре са или но си са про бле ми ма), што мо же по га ђа ти 
њи хо ву уло гу “до брог ро ди те ља” и усло ви ти те шко ће да се де те 
за шти ти, или во ди ти за не ма ри ва њу и зло ста вља њу де те та32). 

Ме ђу тим, ни во ро ди тељ ске то пли не, из ра жен као по ве ћа на 
бри га, ем па ти ја и за штит нич ко по на ша ње пре ма де ци, мо же би ти и 
по ве ћан, као ре зул тат по зи тив не ро ди тељ ске стра те ги је ра ди сма-
ње ња по сле ди ца на си ља на де цу33). На во ди се да су мно ге зло ста-
вља не же не ин тер на ли зо ва ле мо де ле бри ге о де ци пре не га тив ног 
ис ку ства са на си љем, што им пру жа мо гућ ност да на од го ва ра ју ћи 
на чин бри ну. То не зна чи да ће оне увек ус пе ти да за шти те де цу 
или да ума ње не га тив не ефек те из ло же но сти на си љу. Ме ђу тим, то 
не за ви си са мо од њи хо вих ин ди ви ду ал них ре сур са, већ и од по др-
шке ко ју до би ја ју од не фор мал не и фор мал не со ци јал не мре же34).

Те шко је раз у ме ти, да не ке же не са ис ку ством на си ља оправ-
да ва ју на си ље и по ри чу штет не по сле ди це зло ста вља ња де це, или 
кри ве де те због по на ша ња на сил ног парт не ра, или тре ти ра ју де те 
као “ло шег се бе”, или га уба цу ју у обр ну те уло ге, или ве ру ју да на-
сил ник во ли де цу, или и са ме за не ма ру ју и зло ста вља ју де цу. Све 
на ве де но пред ста вља по сле ди це раз ли чи тих ме ха ни за ма од бра не 
(пре жи вља ва ња), што че сто ре зул ти ра осу дом мај ки и од у зи ма њем 
де це од жр та ва на си ља, без прет ход не од го ва ра ју ће за шти те и по-
др шке35). 

Исто вре ме но, од нос мај ка-де те мо же би ти про бле ма ти зо ван 
деч јим раз у ме ва њем си ту а ци је и ак тив ном уло гом оца. По зи ти ван 
од нос де це пре ма мај ци мо же да по ве ћа ва њи хо ву из ло же ност на-
си љу или да усло ви ве ће на си ље оца пре ма мај ци. Де ца мо гу да 

31) Marina Ajduković i Nina Pečnik, 2000, Ibid.

32) Jeffrey L. Edleson, 1997. Ibid.

33) Lynette M. Renner, „Intimate Partner Violence Victimization and Parenting Stress: Assessing 
the Mediating Role of Depressive Symptoms“, Violence Against Women, SAGE Publications, 
11/2009, pp. 1380–1401. 

34) Alicia Summers, 2006. Ibid.

35) Evan Stark, „The Response of Health Systems to Violence against Women: Lessons Learned 
and Models of Good Practice“, Conference Papers, Casualities of Violence – Violence Against 
Women: An Issue of Health, Women’s Aid with suport from Department of Healt and Chil-
dren, 2004. 
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кри ве мај ку што (ду го) тр пи на си ље, али и због раз два ја ња по ро ди-
це. По не ка да ими ти ра ју на сил ног ро ди те ља, јер то сма њу је њи хов 
страх и шти ти их од ди рект ног на си ља36). Ма лен дер на во ди да ни је 
слу чај но што зло ста вља ју ћи му шка рац на па да мај чин ство, јер он 
зна да је то ва жан из вор по зи тив ног иден ти те та за же ну, зна да је 
њој ва жна ре ла ци ја са де цом и да ће по ку ша ти да је очу ва, иако то 
исто вре ме но мо же би ти из вор опа сно сти и за њу и за де цу37). Ме-
ђу тим, на ла зи по твр ђу ју да се по на ша ње мај ке и од нос са де цом 
ме ња ка да се за у ста ви на си ље38). 

Ко му ни ка ци ја из ме ђу мај ке и де це мо же би ти вр ло ком пли-
ко ва на, а не ка да је ка рак те ри ше ти ши на: не раз го ва ра се о на си љу, 
јер је то нај бо ље и нај си гур ни је. То мо же да зна чи да ће се по гре-
шно раз у ме ти по тре бе и мо ти ва ци ја обе стра не39). 

Исто вре ме но, ро ди тељ ске ком пе тен ци је му шкар ца–оца ко ји 
је на си лан пре ма су пру зи, мај ци де це, и ње го ва уло га у ре ла ци ји 
са де цом, ми ни ми зу ју се на раз ли чи те на чи не. И по ред по твр да о 
не при ме ре ном по сту па њу са де цом и не до стат ку ква ли тет не ро-
ди тељ ске ре ла ци је, као и ри зи ка да се на си ље на ста ви пред де цом 
или да се пре не се на де цу, по сто ји ши ро ко рас про стра ње на прет-
по став ка ка ко на сил ни му шка рац мо же да бу де „до вољ но до бар 
отац“40). 

Же ни но на ла же ње но вог парт не ра пред ста вља прет њу, ко ја 
по кре ће раз ли чи те ре ак ци је, укљу чу ју ћи нео сно ва но оп ту жи ва ње 
за зло ста вља ње де це, пре кид да ва ња из др жа ва ња, по кре та ње по-
ступ ка за из ме ну од лу ке о по ве ра ва њу де це. Сва ки су срет са де цом 
мо же се ко ри сти ти за вер бал но и не вер бал но за стра ши ва ње и же не 
и де це. Али, отац мо же чи ни ти и по себ не услу ге де ци или их пот-
ку пљи ва ти, да би их при до био на сво ју стра ну. Он им мо же го во ри 
да их мај ка не во ли, да их је оста ви ла, или мо же чи ни ти да се де ца 
осе ћа ју кри вом због при вр же но сти мај ци41).  

36) McGee, 2000, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 459.

37) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, pp. 456.

38) Kaufman and Little, 2003, Ibid.

39) Mullender et al. 2002, in Simon Lapierre, 2008, Ibid. p. 459.

40) Lundy R. Bancroft and Jay G. Silverman, „Assessing Risk to Children from Batterers“, Quar-
terly E-Newsletter, ABA Commission on Domestic Violence – Justice and Safety for Victim 
of Domestic Violence, 2006; Hester, Marianne, “Future Trends and Developments, Violence 
Against Women in Europe and East Asia”, Violence Against Women, SAGE Publications, 
12/2004, pp. 1431–1448; Eriksson, Maria and Hester, Marianne, „Violent Men as Good-
enough Fathers? : A Look at England and Sweden“, Violence Against Women, Sage Publica-
tions, 7/2001, pp. 779–798.

41) Lundy R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2002, Ibid.; Lundy R. Bancroft, Understanding the 
Batterer in Custody and Visitations Disputes, 1998.
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Хам фриз42) сма тра да на си ље пре ма парт нер ки пред ста вља 
на пад на од нос мај ка-де те, ко ји мо же би ти ди рек тан или ин ди рек-
тан. Исто вре ме но, “род но сле пи” тер ми ни “ро ди тељ“ и „ро ди тељ-
ство”, за не ма ру ју раз ли ке у на си љу му шка ра ца и же на, на гла ша-
ва ју про блем мај чин ства (због дру штве ног оче ки ва ња од же ни ног 
ро ди тељ ства), сво де ћи на си ље на “брач ни су коб”. То мо же да во ди 
оче ки ва њу да же на мо ра да за шти ти де те, нај че шће на пу шта њем 
на сил ног парт не ра. Уко ли ко се то не де си, она мо же да бу де окри-
вље на за “про пуст да се за шти ти”, што код же на усло вља ва страх 
од при ја ве на си ља, због стра ха од од у зи ма ња де це43). 

3.3. Ути цај на си ља у пе ри о ду и на кон раз во да  
на де цу и ро ди тељ ство

Раз два ја ње и раз вод парт не ра ка да у њи хо вом од но су по сто-
ји на си ље, иако се ви де као ре ше ње за за шти ту де це, ну жно не 
зна чи пре ста нак на си ља. Де ца мо гу на раз ли чи те на чи не да бу ду 
“уву че на” у на си ље и да раз ви ју раз ли чи те стра те ги је да би у том 
пе ри о ду за шти ти ла и се бе и мај ку. 

Она мо гу да оста ну са на сил ним оцем на кон раз два ја ња и 
раз во да ро ди те ља, као по сле ди ца оче вог при ти ска или прет ње, или 
као ње гов на чин да при си ли же ну да оста не у бра ку, или да је ка зни 
због од ла ска. Не ка су де ца из ло же на на си љу за вре ме су сре та са 
оцем, што укљу чу је и њи хо во од во ђе ње и за др жа ва ње из ван вре-
мен ског пе ри о да од ре ђе ног пре су дом, и про тив во ље де це. Оче ви 
ко ри сте де цу за до би ја ње по да та ка о мај ци или да се пре не су прет-
ње и на сил не по ру ке. 

Оче ве так ти ке зло у по тре бе де це не по сред но ути чу на из-
ра жа ва ње “же ље” де те та у ве зи по ве ра ва ња ро ди те љу на бри гу и 
ста ра ње, али их струч ња ци не пре по зна ју и не раз у ме ју увек, што 
ре зул ти ра нео д го ва ра ју ћим про це на ма, пре по ру ка ма и ин тер вен-
ци ја ма44). И ка да их пре по зна ју као ма ни пу ла ци ју, не ки из ве шта-
ва ју да не зна ју ка ко да утвр де и до ку мен ту ју та ква по на ша ња, на 
до вољ но ва љан на чин, ка ко би се суд ским од лу ка ма спре чи ла ма-
ни пу ла ци ја де цом45).

42) Cathy Humphreys, “Crossing the Great Divide: Response to Douglas and Walsh”, Violence 
Against Women, SAGE Publications, 5/2010, pp. 509–513.

43) Magen, 1999, in Simon Lapierre, 2008, Ibid, p. 458. 

44) Marianne Hester and Lorraine Radford, Domestic violence and child contact arrangements in 
England and Denmark, The Policy Press & University of Bristol, Bristol, 1996.

45) Марија Петровић и сар., Како до правосуђа по мери детета, Положај детета у 
грађанским судским поступцима у Републици Србији  – поштовање и остваривање пра-
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На во ди се да чак и ка да де те же ли кон такт са на сил ним оцем, 
он но си ри зик од зло у по тре бе, јер се ма ли број на сил них парт не ра 
про ме ни по сле раз во да. Ауто ри сма тра ју да је је ди ни на чин да се 
спре чи ште та овог “под му клог ви да зло ста вља ња”, као и да се де те 
опо ра ви од тра у мат ског ис ку ства на си ља ко јем је све до чи ло, да се 
при вре ме но за бра ни (су спен ду је) кон такт, јер ни су ре ги стро ва не 
штет не по сле ди це уко ли ко се де ца у овим окол но сти ма не ви ђа ју 
са оче ви ма. По сле од ре ђе ног вре ме на де те би лак ше мо гло да из ра-
зи сво је же ље, укљу чу ју ћи и од лу ку да не же ли кон такт са оцем46). 

По да ци го во ре да су же не, ка да је у парт нер ској ре ла ци ји би-
ло на си ља, пре фе ри ра ле фор ма ли зо ва не мо де ле кон так та де це са 
оцем: од ре ђе но ме сто, вре ме и из бе га ва ње кон так та код пре у зи ма-
ња де те та. Исто вре ме но, оче ви су пред ла га ли фле ски бил не и ad 
hoc мо де ле, што им је да ва ло ви ше про сто ра за кон так те с парт нер-
ком и омо гу ћа ва ло ве ће раз ли ке у ту ма че њу до го во ра. У слу ча ју 
да су де ца из бе га ва ла кон так те са оцем, од мај ки се оче ки ва ло да 
их уве ре у њи хо ву оба ве зност. Деч је из бе га ва ње од но са са оцем је 
ту ма че но као мај чи на не тр пе љи вост и осве та, без раз ма тра ња пи-
та ња си гур но сти за де цу и за мај ку47).  

Иако по да ци го во ре о ма лом бро ју на мер но ла жних оп ту жби 
за на си ље, рас про стра ње не су тврд ње да се оне ко ри сте као так ти-
ке же на у бра ко ра звод ном по ступ ку. Ути сак о рас про стра ње но сти 
ове зло у по тре бе, пре ма не ким ауто ри ма, на ста је због те жи не и тра-
ја ња ових по сту па ка, или за то што су по да ци до би је ни на ма лим 
и спе ци фич ним (кли нич ким) узор ци ма. Иако мај ке под но се ви ше 
при ја ва за зло ста вља ње де це про тив оче ва (две тре ћи не свих), са-
мо око (1,3%) је на мер но ла жних. Ис ти че се да је зна чај но ве ћа 
ве ро ват но ћа да оче ви под не су ла жне при ја ве про тив мај ки о зло-
ста вља њу де це (чак 21% су би ле на мер но ла жне)48). 

Ис тра жи ва ња у на шем кон тек сту по твр ђу ју ши ро ко рас про-
стра ње ну прет по став ку о по сто ја њу “ла жног при ја вљи ва ња” и 
зло у по тре ба од стра не же на, ка да се ра ди о на си љу у по ро ди ци и 
зло ста вља њу де це. Она упу ћу ју на исти про блем не раз ли ко ва ња 

ва на партиципацију и најбоље интересе детета у судским поступцима, Центар за пра-
ва детета, Београд, 2015, стр. 32–33.

46) Jack C. Straton, “What is Fair for Children of Abusive Men?” Journal of the Task Group on 
Child Custody Issues, The National Organization for Men Against Sexism (NOMAS), Port-
land State University, Portland, 1/1993; Lundy, R. Bancroft & Jay G. Silverman, 2006, Ibid.

47) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.

48) Nicholas Bala & John Schuman, “Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated”, 
Canadian Family Law Quarterly, Carswll, Toronto, 1999
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при ја ва ко је ни су осно ва не и до ка за не од на мер но ла жних при ја-
ва49).

4. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ  
НА ПО ТРЕ БЕ ЖЕ НА И ДЕ ЦЕ  
СА ИС КУ СТВОМ НА СИ ЉА

По зна ва ње и раз у ме ва ње по ве за но сти на си ља пре ма же на ма 
и зло ста вља ња де це ди рект но ути че на ре зул та те струч них про це-
на, суд ске од лу ке и све ин тер вен ци је ко је дру штво и за јед ни ца ну де 
ак те ри ма. По ста вља се пи та ње да ли су над ле жне слу жбе спо соб-
не да са гле да ју ова ко сло же не фе но ме не, ува жа ва ју ћи исто вре ме но 
обе пер спек ти ве, и же на и де це, без њи хо вог фраг мен ти ра ња50). 

Же не на во де да су пи та ња њи хо вог ро ди тељ ства ви ше ис ти-
ца на не го чи ње ни ца да су оне и де ца зло ста вља ни51). И на ше ис-
тра жи ва ње52) је по ка за ло да же не ко је су из ло же не на си љу у парт-
нер ској ре ла ци ји има ју ма ло ин фор ма ци ја о над ле жно сти ма јав них 
слу жби и њи хо вим мо гућ но сти ма у пру жа њу за шти те. По себ но је 
би ло нео д го ва ра ју ће са ве то ва ње же на ма да се „по ми ре са му жем“, 
„да на ђу на чи не да се бо ље сла жу са њим“ и „да му се вра те“, а све 
ра ди „до бро би ти де це“. Нео д го ва ра ју ће су и све ре ак ци је струч-
ња ка ко ји ма се осу ђу је же на за си ту а ци ју у ко јој се на шла, или 
се њен про блем, пре ма све до че њу же на, „са мо еви ден ти ра“, без 
од го ва ра ју ће ин тер вен ци је. За бе ле же но је иг но ри са ње про бле ма 
на си ља, чак и ка да је о ње му по сто ја ла до ку мен та ци ја. Не ка да су 
ин тер вен ци је фо ку си ра не на „мен тал не про бле ме“ же на или на 
њи хо ве „сла бе ро ди тељ ске ка па ци те те“, из дво је но из кон тек ста на-
си ља ко јем су би ле из ло же не, што је по ја ча ва ло страх код њих да 
ће оста ти без ста ра тељ ства над де цом (што се у не ким си ту а ци ја ма 
и де ша ва ло). 

Та ко ђе, на ше је ис тра жи ва ње по ка за ло да су ма ло ко ри шће-
ни ре сур си за јед ни це у пру жа њу по др шке жр тва ма на си ља, же на-

49) Taња Игњатовић, Драгица Павловић-Бабић, Марија Лукић, Делотворност системских 
механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици, Аутономни 
женски центар и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2015, 
стр. 143.

50) Rachel Venier, “Parental Rights and the Best Interests of the Child: Implications of the Adop-
tion and Safe Families Act of 1997 on Domestic Violence Victims’ Rights”, American Uni-
versity Journal of Gender, Social Policy & Law, American University Washington College of 
Law, 2/2000; Howard A  Davidson, 1995. Ibid.

51)  Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996. Ibid.

52)  Тања Игњатовић, 2013. Ibid.
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ма и де ци. Уста но ве при мар не здрав стве не за шти те не до вољ но су 
пре по зна те као ре сурс за са ве то дав ни рад и за пре вен тив не ак тив-
но сти. Пред школ ске и школ ске уста но ве, иако по год не за пре вен-
тив ни рад и ра ну ин тер вен ци ју, има ле су из не на ђу ју ће ма ли број 
ин ди ви ду ал них вас пит но-обра зов них пла но ва за де цу са ис ку-
ством на си ља, ко ја су се са мо и ни ци ја тив но рет ко обра ћа ла школ-
ском осо бљу за по моћ, иако је школ ско окру же ње зна ча јан део деч-
јег сва ко днев ног жи во та. То до во ди у пи та ње ко ор ди ни шу ћу уло гу 
цен тра за со ци јал ни рад у пла ни ра њу услу га у за јед ни ци.

Ана ли за из ме шта ња де це из по ро ди це по ка за ла је да се нео-
прав да но ма ло ко ри сте дру ге ме ре у над ле жно сти цен тра за со-
ци јал ни рад, ка ко би де ца и не на сил ни ро ди тељ би ли вра ће ни и 
без бед ни у свом до му. Са мо у 7% слу ча је ва под не те су ту жбе за 
ме ре за шти те од на си ља по слу жбе ној ду жно сти, од ко јих је ма ње 
од по ло ви не усво је но. У че ти ри окон ча на по ступ ка, са мо у јед ном 
слу ча ју је из ре че на ме ра исе ље ња учи ни о ца на си ља из ста на/ку ће. 
По ступ ци де ли мич ног и пот пу ног ли ше ња ро ди тељ ског пра ва су 
по кре та ни че шће, али у пет слу ча је ва пре ма оба ро ди те ља, што је 
у окол но сти ма на си ља пре ма же на ма нео прав да но53). Тек сва ки де-
се ти по сту пак је био окон чан го ди ну да на и ду же на кон по кре та ња 
по ступ ка54).

Слу чај но или не, у По себ ном про то ко лу о по сту па њу цен-
та ра за со ци јал ни рад у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци и пре ма 
же на ма у парт нер ским од но си ма55), ме ђу на ве де ним оп штим прин-
ци пи ма за шти те, из о ста ла су два (од осам ко је екс пли ци ра Оп шти 
про то кол), од кључ не ва жно сти за раз у ме ва ње фе но ме на и за ор га-
ни зо ва ње ин тер вен ци ја ове слу жбе: „без бед ност и до бро бит де те-
та кроз оси гу ра ње без бед но сти и по др шке ауто но ми ји не на сил ном 
ро ди те љу“ и „све ин тер вен ци је тре ба да узму у об зир не јед на кост 
мо ћи из ме ђу жр тве на си ља у по ро ди ци и на сил ни ка“.

4.1. Струч не про це не и од лу ке  
о ро ди тељ ству у кон тек сту на си ља

Од 80-их го ди на про шлог ве ка, до шло је до фа во ри зо ва-
ња кон цеп та за јед нич ког ро ди тељ ства, што из јед на ча ва оба ве зе и 
пра ва оба ро ди те ља, иако то не од го ва ра фак тич ким раз ли ка ма у 
њи хо вим ро ди тељ ским прак са ма. Овај кон цепт по чи ва на прет по-

53) ...осим ако се не ради о грешци у класификацији података, што је такође честа појава;

54) Тања Игњатовић, 2014, Ibid.

55) Посебни протокол о поступању центара за социјални рад-органа старатељства у 
случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, 2013.
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став ци да су за пра ви лан раз вој де те та по треб на оба ро ди те ља и 
ста бил ност кон так та. Ба зи ра се на оче ки ва њи ма да бив ши парт-
не ри на пра ве ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу парт нер ског од но са (ко ји је 
пре стао) и ро ди тељ ског од но са (ко ји се на ста вља), да са ра ђу ју и да 
под сти чу де цу на кон так те са дру гим ро ди те љем. Иако се у осно ви 
ра ди о по зи тив ним про ме на ма, њих ни је ла ко оства ри ти, јер је раз-
вод по сво јој су шти ни од раз про бле ма тич ног и не функ ци о нал ног 
парт нер ства. Ка да у парт нер ском од но су по сто ји на си ље, ово се 
оче ки ва ње по ка зу ју још ви ше про тив реч ним, због ку му ла ци је не-
га тив них ути ца ја (на си ља и раз во да)56). 

Прет по став ка о мо гу ћој ди фе рен ци ја ци ји из ме ђу парт нер ске 
и ро ди тељ ске уло га за не ма ру је по сто ја ње дис ба лан са мо ћи, при су-
ство кон тро ле и до ми на ци је у парт нер ском од но су у ко јем по сто ји 
на си ље. Иако мно ге же не из ве шта ва ју о зло ста вља њу при ли ком 
оства ри ва ња кон так та оца са де цом, од њих се оче ку је да во де стал-
не пре го во ре са бив шим парт не ром, што по ве ћа ва без бед но сне ри-
зи ке и мо же да има број не штет не по сле ди це57). Исто вре ме но, то 
омо гу ћа ва на сил ном парт не ру, оцу де це, да на ста ви кон тро лу бив-
ше парт нер ке пре ко оства ри ва ња “ро ди тељ ских пра ва”. 

Иако је на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су (у по ро ди-
ци) по ста ло фак тор ко ји је оба ве зно про ве ри ти код про це не нај бо-
љег ин те ре са де те та, сна жан ути цај па ра диг ме о за јед нич ком ро-
ди тељ ству (јед на ком пра ву оба ро ди те ља) и о ва жно сти одр жа ва ња 
лич них од но са де те та са оба ро ди те ља, че сто оне мо гу ћа ва ин те-
гри са но са гле да ва ње си ту а ци је, по себ но ако де ца ни су ди рект не 
жр тве оче вог на си ља. По сле дич но, то усло вља ва фа во ри зо ва ње 
до го во ра из ме ђу ро ди те ља, да ва ње пред но сти ро ди те љу ко ји по ка-
зу је спрем ност на „при ја тељ ске од но се“, или спрем ност на уче шће 
у по сре до ва њу и са ве то ва њу, иако то мо же би ти ма ни пу ла тив ни 
ма не вар на сил ни ка. 

С дру ге стра не, због дру штве не кон струк ци је ко ја на ме ће ве-
ћа оче ки ва ња од уло ге мај ке, она се сма тра од го вор ном за за шти ту 
де те од на си ља, али ће исто вре ме но ње но ро ди тељ ско би ти огра ни-
че но, чак и угро же но, ако она огра ни ча ва или не посдсти че од нос 
де те та са оцем, чак и ка да он на ста вља на си ље и ма ни пу ла ци ју 
пре ма њој у кон тек сту оства ри ва ња кон так та са де те том. И ка да 

56) Maria Eriksson and Marianne Hester, 2001, Ibid.; Daniel Saunders, “Child custody and visi-
tation decisions in domestic violence cases: Legal trends, risk factors, and safety concerns”, 
VAWnet.org, National Resource Center on Domestic Violence, Harrisburg, 2007; Mary Con-
nell, “Parenting Plan Evaluation Standards and Guidelines for Psychologists: Setting the 
Frame”, Behavioral Sciences and the Law, John Wiley & Sons Ltd., 4/2010, pp. 492–510

57) Kathryn Conroy, 1994, Ibid.; Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.
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де те то во из бе га ва ње кон так та са оцем мо же би ти ре ак ци ја на ре ал-
не до га ђа је, че сто ће мај ка би ти оп ту же на за оту ђе ње де те та, или 
при мо ра ва на да оба збе ди кон такт. Са дру ге стра не,  ма ни пу ла тив-
ни ути цај на де цу (ин стру и ра ње) ре ла тив но је ла ко утвр ди ти, ако 
струч ња ци има ју екс перт ска зна ња за про це ну и спе ци ја ли зо ва на 
зна ња о зло ста вља њу и сек су ал ној зло у по тре би де це58). 

Исто вре ме но, на во ди се да де ца че сто ни су пи та на, или њи-
хов ис каз (же ља да жи ви са на сил ним оцем или од би ја ње кон так та 
са мај ком) ни је пре и спи ти ван59). Иако ни је спор но да де ца мо гу да 
во ле оче ве, чак и ка да су они на сил ни, то но си ри зи ке од зло у по-
тре бе, чак и ка да де те же ли кон такт са оцем60). Де те то ва же ља не 
мо ра да зна чи да је то у ње го вом/ње ном нај бо љем ин те ре су.  

Та ко ђе, са гле да ва ње про бле ма као ко му ни ка циј ског и „брач-
ног су ко ба“ и фо ку си ра ње на од го вор ност мај ке за бри гу и за шти ту 
де це, до во де до то га да се гу би уло га при мар ног на сил ни ка. На во-
ди се да су не ки на сил ни ци вр ло ве шти у кон тро ли сво јих ре ак ци ја, 
али и ре ак ци ја пред став ни ка си сте ма, та ко да же на не ма на чи на да 
из бег не ма ни пу ла ци ју61). Мно ге же не са ис ку ством на си ља у пе ри-
о ду раз во да из гле да ју не ста бил но, нер во зно, хо стил но, или емо-
тив но рав но ду шно и оту пље но, услед пси хо ло шких так ти ка ко је 
ко ри сте на сил ни ци. Иако су ове те шко ће про ла зног ка рак те ра, оне 
мо гу би ти по гре шно про це ње не, што се ре флек ту је на оце ну ро ди-
тељ ске функ ци о нал но сти. Исто вре ме но, успе шан за вр ше так про-
гра ма за на сил ни ке не ће зна чи ти пре ста нак зло ста вља ња парт нер-
ке62). Ме ђу тим, не ка да мај чи на пер цеп ци ја си ту а ци је ни је до вољ но 
до бра, или она и де ца има ју мул ти пле про блем за ко је струч ња ци 
или не ма ју или не зна ју ре ше ње63). Та ко ђе, не до ста ју про гра ми по-
др шке ко ји омо гу ћа ва ју мај ка ма да се из бо ре са сво јим тра у мат-
ским ис ку ством, ка ко би на нај бо љи на чин за шти ти ле сво ју де цу. 

58) Carolyn Quadrio, Parental Alienation Syndrome in Family Court Disputs, paper presented 
at the Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference convened 
by the Australian Institute of Criminology and held in Adelaide, 2003; Dallam, Stephanie J., 
“The Parental Alienation Syndrome: Is It Scientific?”, in: The failure of family courts to pro-
tect children from abuse in custody disputes, (Eds. E. St. Charles & L. Crook), Our Children 
Charitable Foundation, Los Gatos, 1999

59) Marianne Hester and Lorraine Radford, 1996, Ibid.

60) Lundy R. Bancroft, 1998, Ibid. 

61) Исто.

62) Robert E., Emery, Randy K. Otto, William T. O’Donohue, “A Critical Assessment of Child 
Custody Evaluations: Limited Science and a Flawed System”, Psychological Science in the 
Public Interest, SAGE Publication, 1/2005, pp. 1–29.

63) David Mandel, “Child Welfare and Domestic Violence: Tackling the Themes and Thorny 
Questions That Stand in the Way of Collaboration and Improvement of Child Welfare Prac-
tice”, Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 530. 
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На во ди се и да су струч ња ци под ве ли ким оп те ре ће њем 
по ве ре них овла шће ња, за шта је по треб на до бра ква ли фи ка ци-
ја и ис ку ство, али и до вољ но ре сур са, што ни је слу чај у со ци јал-
ним слу жба ма64). И ви ше стру ка уло га со ци јал них радникa/ca, ко ја 
укљу чу је иден ти фи ко ва ње по тре ба и про бле ма, пру жа ње ин фор-
ма ци ја, ус по ста вља ње по ве ре ња, иден ти фи ко ва ње сна га, усме ре-
ни рад пре ма ци ље ви ма и осна жи ва ње кли јент ки ња да по стиг ну 
ауто но ми ју, али и оба ве зу про це на за по тре бе су да или по кре та ња 
суд ских по сту па ка, пред ста вља про блем65), а по на шем ми шље њу 
и по тен ци јал ни су коб ин те ре са. Ис ти че се и да струч не про це не у 
овим окол но сти ма не ма ју за до во ља ва ју ћу по у зда ност, што прак су 
чи ни про бле ма тич ном. 

Све на ве де но по твр ђу је зна чај усме ра ва ња про фе си о нал не 
па жње, у те о риј ском и прак тич ном сми слу на пи та ња по ве за но-
сти на си ља пре ма же на ма и зло ста вља ња и зло у по тре бе де це. Ни су 
до вољ но ис тра же ни на по ри же на да се на днев ној осно ви од у пру 
на си љу и од го во ре дру штве ној де фи ни ци ји мај чин ства, ко ја пред 
њих ста вља из ра зи то ви со ке зах те ве. Фе ми ни стич ки ори јен ти са не 
аутор ке на гла ша ва ју да пер спек ти ва ко ја укљу чу је од су ство окри-
вља ва ња же не, ви ше прак тич не по др шке и ста вља ње фо ку са на од-
го вор ност на сил ног му шкар ца, по ка зу је да је нај бо љи на чин да се 
за шти ти де те де ло ва њем кроз за шти ту и по др шку ње го вој/ње ној 
мај ци66). Због то га, иако се ин те ре си же на и де це мо гу су ко би ти, 
осим ка да је то очи глед но и пред ста вља не ре шив слу чај, нај е фи ка-
сни ји и нај е ко но мич ни ји на чин да се по мог не де ци је да се схва ти 
шта се де ша ва њи хо вој мај ци и да се ра ди у са ве зу са њом67). То 
зах те ва но ву кон цеп ту а ли за ци ју ма те рин ства у кон тек сту на си ља 
у парт нер ском од но су, по ве зи ва ње про бле ма са род ним уло га ма и 
ди стри бу ци јом мо ћи, ја сно име но ва ње му шког на си ља пре ма же-
на ма, уз укљу чи ва ње ви ше стру ких же ни них иден ти те та, раз ли чи-
тих у раз ли чи тим окол но сти ма68).

64) Heather Douglas and Tamara Walsh, “Mothers, Domestic Violence, and Child Protection”, 
Violence Against Women, SAGE Publications, 5/2010, p. 489.

65) Sieglinde A. Saenger, 2000. Ibid.

66) Redford & Hester, 2001, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 454

67) Mullender & Morley, 1994, in Simon Lapierre, 2008. Ibid., pp. 456

68) Simon Lapierre, 2008. Ibid.
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Tanja Ignjatovic

UNDERSTANDING VIOLENCE 
AGAINST WOMEN BY MANIPULATING 
RELATIONSHIP WITH THE CHILDREN

Resume
This paper addresses the difficulties that women with children 

confront when making the decision to leave their violent partner and 
break out of the violent relationship. Contrary to expectations, this pe-
riod can be fraught with numerous risks of increased violence against 
women, or with newly emerging forms of violence. Some women re-
port verbal threats, physical or mental violence, harassment, stalking, 
attacks directed at persons who support them, manipulation with in-
stitutional procedures and impoverishment. There is increased risk of 
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child abuse, decisions on child custody being challenged and children 
manipulated during visitation time, intimidation or violence against the 
mother, threats that the children will be harmed or abducted, or prevent-
ing contact between the mother and her children.  This is the reason 
why even those women who were capable of breaking out of the situ-
ation of violence and able to cope with it, rarely put their needs above 
the needs of their children, which necessitates a negotiating process and 
accepting compromises at their detriment. 

The research data confirms that violence against women and and 
child abuse often go hand in hand. Awareness of the existing link be-
tween these two phenomena is rising in Serbia as well, and consequent-
ly, it is being named and researched. Our research, based on the reports 
of 170 women who have experienced violence, found that two thirds of 
the children (76,5%) have witnessed violence against their mothersand 
that as many as 46% of them have been exposed to direct (intentional 
or unintentional) violence by their fathers. 

The harmful effect of violence on the children in their parents’ 
intimate partner relationship is also well documented, although the 
findings are not unequivocal. Our research also indicates that mothers 
observe a series of harmful consequences with the children who have 
witnessed violence. They are manifested in the alteration of their hab-
its, emotional reactions, social relations, including relations with their 
father, in weaker educational achievements, aggressive behavior, and 
also in the risk of becoming victims of peer violence. The period of 
exposure to violence and its current presence posed a risk for a higher 
incidence of the consequences entailed. Differences depending onthe 
child’s age have also been confirmed. However, no significant differ-
ences have been recorded in the girls’ and boys’ reactions to paternal 
violence. At the same time, institutional response was inappropriate or 
non-existent. The moving of children from their home for the protection 
of their security, even in situations when they were not separated from 
their mothers, lasted for an intolerably long time and was not duly com-
plemented with an intervention concerning the perpetrator of violence. 

Furthermore, the research of the effects of violence on parent-
hood and the parent-child relations within the intimate partner relation-
ship is neither simple nor unequivocal. It is beyond any doubt that the 
consequences of violence on the mother’s health and circumstances can 
affect her parenting competence and relations with the child. However, 
the numerous difficulties disappear within a relatively short period once 
violence has been stopped, whereas concrete support and therapeutic 
activities with the mother and children show positive effects. At the 
same time, parenting competences of the violent man-father towards 
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his wife-mother of the children, and his role concerning the children are 
pushed to the margins. This means that, often, there will be no restric-
tions (whatsoever) imposed to him, which will enable him to continue 
controlling the partner relationship by abusing his parental rights. In-
clusion in the program for perpetrators of violence does not necessarily 
guarantee the ending of violence, especially of its manipulative forms. 
This allows for“drawing in” of children into the situation of violence in 
various ways, in which they develop diverse strategies to protect them-
selves and their mothers. The father’s manipulative tactics can directly 
influence the children expressing their “wish” concerning custody and 
the visiting patterns with the other parent. 

The complexity of the problem and the fragmented approach to 
conceptualizing the key phenomena are considered to be at the root of 
the difficulties posed to experts in proceeding with assessments, deci-
sions and interventions. Part of the problem also lies in the situation 
being regarded as a communication and marital conflict (and not vio-
lence), favoring the concept of shared parenthood (equal rights of both 
parents), a broadly and imprecisely set standard of the child’s best inter-
est, problems in interpreting the child’s “preference”, and social con-
structs imposing higher expectations on mothers, including systemic 
and gender bias. Furthermore, the pressure felt by the experts because 
of the competences they have been entrusted with, coupled with a lack 
of knowledge and resources, partly account for the problem as well. 

All the above confirms the importance of directing professional 
attention (in the theoretical and practical sense) to issues concerning 
the link between violence against women and manipulation of children. 
Discontinuing the practice of blaming women and boosting practical 
support, while focusing on the accountability of the violent man, proves 
to be the way of protecting children by providing protection and sup-
port to their mothers, in accordance withthe principles that have been 
proclaimed in Serbia. 
Key words: violence in intimate partner relationship, separation and divorce, 

child abuse, parenthood in the context of violence, the woman’s 
and children’s security, experts’ responsibility.

* Овај рад је примљен 12. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА ЖЕНЕ СА 
ИСКУСТВОМ НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ – ДОСТИГНУТИ СТАНДАРДИ 
И (НЕ)ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИЦА**

Сажетак
Циљ ис тра жи ва ња је сти ца ње бли жег уви да у по сто је ћи си-

стем услу га по др шке же на ма са ис ку ством на си ља у Ре пу бли ци 
Ср би ји, ње го ве ка рак те ри сти ке, циљ не гру пе и пру жа о це услу га, 
као и пред но сти и не до стат ке у од но су на по ста вље не ме ђу на род-
не стан дар де за пру жа ње услу га по др шке. Ис тра жи вач ка па жња 
је усме ре на и на за до вољ ство же на са ис ку ством на си ља по сту па-
њем и услу га ма цен тра за со ци јал ни рад, услу га ма си гур них ку ћа 
и услу га ма СОС те ле фо на при жен ским не вла ди ним ор га ни за ци-
ја ма. На ла зи ис тра жи ва ња упу ћу ју на не до стат ке си сте ма за по-
др шку и за шти ту же на од на си ља у Ср би ји, ка ко у по гле ду ње го ве 
одр жи во сти, та ко и у од но су на ње го ве мо гућ но сти да пра во вре-
ме но и ефи ка сно од го во ри на по тре бе ових же на. Ана ли за ло кал-
них по ли ти ка за за шти ту же на од на си ља у гра до ви ма об у хва ће ним 
ис тра жи ва њем по ка за ла је да же на ма са ис ку ством на си ља ни су у 
до вољ ној ме ри до ступ не спе ци ја ли зо ва не услу ге по др шке, ни ти су 
оне пре по зна те као ко ри снич ка гру па пра ва и услу га у ло кал ним 
од лу ка ма со ци јал не за шти те. 
Кључ не ре чи: услу ге по др шке за же не са ис ку ством на си ља, спе ци ја ли-

зо ва не услу ге по др шке, до ступ ност услу га, си стем услу га 
по др шке, жен ске не вла ди не ор га ни за ци је.

* Мастер политиколог социјалне политике.
** Текст представља приказ кључних налаза истраживања реализованог у оквиру израде 

мастер рада Доступност и квалитет услуга подршке за жене са искуством насиља у 
Републици Србији, који је одбрањен на Факултету политичких наука у Београду.
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1. ОД РЕ ЂЕ ЊЕ И КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА  

УСЛУ ГА ПО ДР ШКЕ ЗА ЖЕ НЕ  
СА ИС КУ СТВОМ НА СИ ЉА

По јам сер вис за по др шку или услу ге по др шке (eнгл. sup port 
ser vi ce) ко ри сти се да озна чи ор га ни за ци је ко је пру жа ју ши рок 
спек тар оп ци ја/мо гућ но сти же на ма, ка ко би мо гле да оси гу ра ју 
сво ју без бед ност, тра же прав ду и по ни ште не прав ду/по сле ди це 
на си ља.1) До ступ ност услу га се од ре ђу је као мо гућ ност да ко ри-
сни ци до би ју од го ва ра ју ћу услу гу у од но су на ло ка ци ју слу жбе и 
ор га ни за ци ју ко ја пру жа услу ге, рад но вре ме, при сту пач не це не и 
от кла ња ње фи зич ких и со ци јал них пре пре ка за ко ри шће ње услу га 
у ве зи са ин ва ли ди те том, уз ра стом, по лом, кул тур ном или дру гом 
при пад но шћу.2) Сту ди ја Са ве та Евро пе3) до ступ ност услу га до во ди 
у ве зу са ге о граф ском рас про стра ње но шћу услу га по др шке, при-
ла го ђа ва њем пру жа ња услу га по тре ба ма ко ри сни ца и раз ви ја њем 
спе ци ја ли зо ва них услу га, као што су услу ге за же не са ин ва ли-
ди те том, ми грант ки ње или при пад ни це ет нич ких ма њи на. У том 
сми слу, ис ти че се да ко ри шће ње услу га тре ба да бу де бес плат но, 
као и да је ну жно оси гу ра ти да пру жа ње услу ге не ће би ти ус кра ће-
но ко ри сни ци услед не мо гућ но сти да је пла ти у слу ча је ви ма ка да 
је нео п ход но пла ћа ње.4) 

Услу ге по др шке за же не са ис ку ством на си ља мо гу ће је раз-
ли ко ва ти као оп ште и спе ци ја ли зо ва не услу ге. Има ју ћи у ви ду 
ва ри је те те у ка те го ри са њу ових гру па услу га, у овом ра ду ће се 
ко ри сти ти кла си фи ка ци ја са др жа на у Кон вен ци ји 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 (тзв. Ис тан бул ска кон вен ци ја).5) У скла ду са тим, ана ли-
за оп штих услу га по др шке под ра зу ме ва услу ге у окви ру си сте ма 

1) Liz Kelly, Lor na Du bo is, Com ba ting vi o len ce aga inst wo men: mi ni mum stan dards for sup-
port ser vi ces, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights and Le gal Af fa irs, Co un cil of Euro pe, 
Stras bo urg, 2008, р. 10.

2) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Раз вој ло кал них услу га со ци јал не за шти те – ка 
стан дар ди ма ква ли те та, Фонд за со ци јал не ино ва ци је и Про грам Ује ди ње них на ци ја 
за раз вој, Бе о град, 2007, стр. 188.

3) Liz Kelly, Lor na Du bo is, Com ba ting vi o len ce aga inst wo men: mi ni mum stan dards for sup-
port ser vi ces, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights and Le gal Af fa irs, Co un cil of Euro pe, 
Stras bo urg, 2008, р. 17.

4) Ibi dem, 2008, р. 40.

5) За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је 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, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, 
12/2013.
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здрав стве не и со ци јал не за шти те, фи нан сиј ску по моћ, ста но ва ње, 
обра зо ва ње, обу ке и по моћ при ли ком за по шља ва ња. У спе ци ја ли-
зо ва не услу ге по др шке убра ја ју се си гур не ку ће, СОС те ле фо ни; 
кри зни цен три за слу ча је ве си ло ва ња, од но сно цен три за жр тве 
сек су ал ног на си ља и за шти та и по др шка за де цу све до ке на си ља. 

1.1. Ка рак те ри сти ке спе ци ја ли зо ва них услу га по др шке

За че ци спе ци ја ли зо ва ног пру жа ња услу га по ти чу из ци вил-
ног сек то ра и ре зул тат су пр вих ак ти ви стич ких на по ра за за шти ту 
же на у си ту а ци ја ма си ло ва ња и на си ља у по ро ди ци се дам де се тих 
го ди на,6) ка да су раз ли чи те услу ге пру жа не углав ном на во лон тер-
ској ба зи. Ви ше де це ниј ско де ло ва ње жен ских ор га ни за ци ја у овој 
обла сти ре зул то ва ло је ства ра њем раз ли чи тих кон тек ста у ко ји ма 
се же не осе ћа ју спо соб но (и сло бод но) да име ну ју и раз ма тра ју 
ис ку ства на си ља, као и ино ва тив них об ли ка пру жа ња услу га, ко ји 
се да нас сма тра ју су штин ским за ре ша ва ње ши ро ког спек тра дру-
штве них про бле ма.7)

Спе ци ја ли зо ва ни сер ви си по др шке об у хва та ју род но спе ци-
фич не услу ге ус по ста вље не за за шти ту и осна жи ва ње же на ко је су 
пре жи ве ле на си ље у ин тим ном парт нер ском од но су и на си ље у по-
ро ди ци. Циљ та кве по др шке је сте да се оба ви ком плек сан за да так 
осна жи ва ња жр та ва кроз од го ва ра ју ћу по др шку и по моћ при ла го-
ђе ну њи хо вим спе ци фич ним по тре ба ма. По треб но је да ор га ни за-
ци је има ју осо бље ко је по се ду је спе ци ја ли зо ва на зна ња и ве шти не, 
да по се ду ју до вољ но сред ста ва, као и да ра де у окви ри ма по ста-
вље них фе ми ни стич ких прин ци па и при сту па за сно ва ног на људ-
ским пра ви ма, при че му се на гла ша ва од го вор ност др жа ве у обез-
бе ђи ва њу сред ста ва нео п ход них за одр жи вост ових ор га ни за ци ја 
и ус по ста вља ње од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре сер ви са по др шке.8) 

Пре по ру ка да спе ци ја ли зо ва не услу ге тре ба да пру жа ју жен-
ске не вла ди не ор га ни за ци је уте ме ље на је на ре зул та ти ма ра да ових 
ор га ни за ци ја, с об зи ром на то да се по ка за ло да њи хов при ступ 
пру жа њу услу га мо же нај е фи ка сни је да од го во ри на по тре бе же на 
и омо гу ћи им оства ри ва ње пра ва на жи вот без на си ља и пре ва зи-
ла же ње ње го вих озбиљ них кон се квен ци. Ма да по сто је и дру га чи ја 

6) Liz Kelly, Lor na Du bo is, Com ba ting vi o len ce aga inst wo men: mi ni mum stan dards for sup-
port ser vi ces, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights and Le gal Af fa irs, Co un cil of Euro pe, 
Stras bo urg, 2008, p. 8-10.

7) Ibi dem, 2008, p. 10.

8) Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, In-depth Study on all Forms of Vi o len ce aga inst Wo-
men, Uni ted Na ti ons, New York, 2006, до ступ но на: http://dac cess-ods.un.org/
TMP/3015587.62788773.html.
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ми шље ња, пре ма ко ји ма би спе ци ја ли зо ва не услу ге тре ба ло ин кор-
по ри ра ти у оп ште слу жбе, ве ћи на ме ђу на род них ин стру ме на та и 
екс пе ра та у овој обла сти ис ти че да је по треб но да ове услу ге пру-
жа ју не за ви сне ор га ни за ци је, ко је се спе ци ја ли зо ва но ба ве за шти-
том же на од на си ља. Ука зу је се на њи хо ву бо љу по зи ци о ни ра ност 
у про мо ви са њу пра ва од ре ђе не гру пе жр та ва у од но су на оп ште 
слу жбе, при че му се ис ти че да то ни је (са мо) пи та ње екс пер ти зе, 
већ се ти че и пре по зна тљи во сти пру жа о ца услу ге, од но сно ње го ве 
спе ци ја ли зо ва но сти за од ре ђе ну област.9) 

1.2. Уло га оп штих услу га по др шке  
у за шти ти же на од на си ља

У оп ште сер ви се убра ја ју се слу жбе ко је пру жа ју по др шку, 
али ни су на ме ње не ис кљу чи во же на ма са ис ку ством на си ља у ин-
тим ном парт нер ском од но су и сто га не мо ра ју аде кват но и у пот-
пу но сти од го ва ра ти на њи хо ву тра у му. Иако же не жр тве на си ља у 
парт нер ском од но су и на си ља у по ро ди ци има ју при ступ услу га ма 
оп ште на ме не, њи хо ве по тре бе на овај на чин ни су си сте ма тич но 
за до во ље не или по др жа не, од но сно слу жбе оп ште на ме не не узи-
ма ју у об зир у до вољ ној ме ри њи хо ву по себ но те шку си ту а ци ју и 
тра у му. На при мер, об ли ци по др шке за жр тве на си ља у по ро ди ци, 
ко ји ни су род но спе ци фич ни, не мо гу да од го во ре на дис кри ми на-
тор ну ди мен зи ју на си ља у по ро ди ци или обез бе де же на ма род но 
спе ци фич но окру же ње ко је им је по треб но.10) 

На си ље, у ин тер ак ци ји са дру гим фак то ри ма, усло вља ва 
мар ги на ли за ци ју и ис кљу че ње же на у раз ли чи тим обла сти ма: уче-
шћу на тр жи шту ра да, при ма њи ма, еду ка ци ји, по ро дич ној и со-
ци јал ној „мре жи“, по се до ва њу вла сти тог ме ста жи вље ња, сло бод-
ним ак тив но сти ма.11) Же на ма ко је су из ло же не на си љу по треб на је 
фи нан сиј ска по моћ и по др шка уко ли ко не ма ју соп стве не при хо де 
и за ви се од на сил ни ка. Сту ди је по ка зу ју да су ове же не да ле ко че-
шће ко ри сни це со ци јал не и ма те ри јал не по мо ћи и под знат но су 
ве ћим ри зи ком од си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти у од но су 

9) Vi o len ce aga inst wo men: an EU-wi de sur vey, Euro pean Union Agency for Fun da men tal 
Rights, 2014, р. 78.

10) Re vi ew of the Im ple men ta tion of the Be i jing Plat form for Ac tion in the EU Mem ber Sta tes: Vi-
o len ce aga inst Wo men – Vic tim Sup port, Euro pean In sti tu te for Gen der Equ a lity, Pu bli ca ti ons 
Of fi ce of the Euro pean Union, Lu xem bo urg,  2012, р. 7.

11) Vi be ke Lybec ker Jen sen, Sis sel Lea Ni el sen, When vi o len ce hap pens every day – a study of 
ma le vi o len ce aga inst wo men in in ti ma te re la ti on ships, The Da nish Cen tre for Re se arch on 
So cial Vul ne ra bi lity and LOKK, Den mark, 2005, p. 12-14.
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на оп шту по пу ла ци ју же на.12) У том сми слу, услу ге оп ште на ме не 
(мо гу да) пред ста вља ју зна ча јан део ин те грал ног од го во ра на по-
тре бе же на ко је су из ло же не на си љу, по себ но у по гле ду сма ње ња 
ри зи ка од си ро ма штва же на и њи хо ве де це.13) С об зи ром на то да 
не за по сле ност и фи нан сиј ска за ви сност од парт не ра пред ста вља ју 
основ не раз ло ге због ко јих же не ду го оста ју у на сил ном парт нер-
ском од но су, ну жно је уво ђе ње и при ме на по себ них ме ра за под-
сти ца ње за по шља ва ња же на жр та ва на си ља, те њи хо во по ве зи ва ње 
са дру гим про гра ми ма по мо ћи и по др шке.14) 

1.3. Оп ште оба ве зе у пру жа њу услуга 
 и прин ци пи до бре прак се

У број ним сту ди ја ма ис ти че се да по др шка и за шти та жр та ва 
мо гу би ти до стиг ну ти је ди но ком би на ци јом ле ги сла тив них ме ра и 
со ци јал них услу га.15) У по гле ду оп штих оба ве за у пру жа њу услу-
га, на гла ша ва се од го вор ност др жа ва за ус по ста вља ње од го ва ра-
ју ће мре же услу га по др шке и њи хо ву до ступ ност свим жр тва ма 
на си ља, укљу чу ју ћи оне из (ви ше стру ко) мар ги на ли зо ва них гру па. 
Све о бу хват на мре жа сер ви са за по др шку, ко ја је рас про стра ње на 
и до ступ на на це лој те ри то ри ји др жа ве, рас по ла же аде кват ним ре-
сур си ма и мо же бр зо и ефи ка сно да пру жи по др шку жр тва ма на-
си ља и њи хо вој де ци, пред ста вља су штин ски чи ни лац за за шти ту 
жр та ва на си ља и чи ни кључ ни део прин ци па ду жне па жње (енгл. 
due di li gen ce), ко ји оба ве зу је др жа ве да спре че на си ље.16) Зах тев да 
обез бе де од го ва ра ју ће услу ге по др шке не под ра зу ме ва исто вре ме-
но и оба ве зу др жа ва да их пру жа ју и упра вља ју њи ма; на про тив, 
као пре по ру че не до бре прак се тре ти ра ју се услу ге по др шке чи ји 
су пру жа о ци ауто ном не жен ске ор га ни за ци је, ко је де лу ју не за ви-

12) Taња Иг ња то вић, Да ни је ла Пе шић, Ри зи ци од си ро ма штва за же не са ис ку ством на-
си ља – ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње по ли ти ке со ци јал не ин клу зи је, Ауто ном ни жен ски 
цен тар, Бе о град, 2012, стр. 20.

13) Ibi dem, 2012, стр. 14.

14) Адри а на Бе го, Са ња Без бра ди ца-Је ла вић, Не ва Tоле, Не ла Па му ко вић, Ђур ђи ца Ко ла-
рец, Из ве штај – Мо гућ но сти за по шља ва ња за же не ко је су пре жи ве ле на си ље, Ауто-
ном на жен ска ку ћа, За греб, 2011, стр. 15-16.

15) Ca rol Ha ge mann-Whi te, Com ba ting vi o len ce aga inst wo men – Stoc kta king study on the me a-
su res and ac ti ons ta ken in Co un cil of Euro pe mem ber Sta tes, Co un cil of Euro pe, Di rec to ra te 
Ge ne ral of Hu man Right, Stras bo urg, 2006, p.16.

16) Gen der Equ a lity and An ti-Traf fic king Di vi sion, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights and 
Le gal Af fa irs, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, Task For ce to Com bat Vi o len ce aga inst Wo men, 
in clu ding Do me stic Vi o len ce(EG-TFV) – Fi nal Ac ti vity Re port: Pro po sals for fu tu re ac tion of 
the Co un cil of Euro pe and its mem ber Sta tes to pre vent and com bat vi o len ce aga inst wo men, 
Stras bo urg, 2008, p. 11.
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сно од др жа ве и дру гих до на то ра.17) Од др жа ва се, у том сми слу, 
оче ку је да на ре гу лар ној ба зи из два ја ју бу џет ска сред ства за спе-
ци ја ли зо ва не слу жбе и не вла ди не ор га ни за ци је на на ци о нал ном, 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу, као и да оси гу ра ју да је део бу џе та 
над ле жних јав них ин сти ту ци ја (као што су здрав стве не и со ци јал-
не слу жбе) на ме њен за шти ти же на од на си ља. Ну жно је и да др-
жа ва пре по зна и по др жи спе ци ја ли зо ва не не вла ди не ор га ни за ци је 
као цен трал не пру жа о це услу га и кључ не парт не ре у раз во ју ефи-
ка сни јих ин тер вен ци ја др жав них слу жби у овој обла сти.18)

Пре по ру чу је се да све др жа ве тре ба да уве ду оп ште (ми ни-
мал не) стан дар де за све услу ге по др шке, ко ји омо гу ћа ва ју да фи-
нан сиј ски ста бил не и ауто ном не жен ске ор га ни за ци је има ју цен-
трал ну уло гу у њи хо вом раз во ју и пру жа њу.19) Ма да ме ђу на род не 
нор ме обез бе ђу ју осно ву за стан дар де, ба зи ра не на жен ским људ-
ским пра ви ма, до го вор и им пле мен та ци ја стан дар да на на ци о нал-
ном ни воу мо ра да бу де про цес пре го во ра из ме ђу вла де, спе ци ја-
ли зо ва ног сек то ра за област за шти те од на си ља пре ма же на ма и 
дру гих кључ них за ин те ре со ва них стра на, при че му се на гла ша ва 
да је од огром не ва жно сти ауто но ми ја не вла ди них ор га ни за ци ја, 
њи хо ва спо соб ност и ка па ци тет за ино ва ци је.20) Сту ди ја Са ве та 
Евро пе ми ни мал не стан дар де де фи ни ше као нај ма њи за јед нич ки 
име ни тељ (енгл. lo west com mon de no mi na tor) или основ не стан дар-
де, ко ји ма све др жа ве или сер ви си по др шке тре ба да те же.21) Ис ти-
че се да до бре прак се тре ба да об у хва та ју ми ни мум стан дар да, али 
и да иду да ље од њих, те же ћи мак си мал ном при сту пу, ква ли те ту и 
по зи тив ним ис хо ди ма. Од го ва ра ју ћи на при го во ре у ве зи са пре це-
њи ва њем по тре ба за услу га ма по др шке за же не са ис ку ством на си-
ља, аутор ке на во де да би ове за мер ке би ле при хва тљи ве са мо ако 
ми ни мум две уза стоп не сту ди је о пре ва лен ци ји на си ља, из ве де не 

17) Re vi ew of the Im ple men ta tion of the Be i jing Plat form for Ac tion in the EU Mem ber Sta tes: 
Vi o len ce aga inst Wo men – Vic tim Sup port. Pu bli ca ti ons Of fi ce of the Euro pean Union, Euro-
pean In sti tu te for Gen der Equ a lity, Lu xem bo urg, 2012, p. 29.

18)  Liz Kelly, Lor na Du bo is, Com ba ting vi o len ce aga inst wo men: mi ni mum stan dards for sup-
port ser vi ces, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights and Le gal Af fa irs, Co un cil of Euro pe, 
Stras bo urg, 2008, p. 10.

19) Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and 
Legal Affairs, Council of Europe, Task Force to Combat Violence against Women, including 
Domestic Violence(EG-TFV) – Final Activity Report: Proposals for future action of the Coun-
cil of Europe and its member States to prevent and combat violence against women, 2008, p. 
11–12.

20) Лиз Ке ли, Лор на Ду бо ис, По ста вља ње стан дар да: Сту ди ја и пред лог за ми ни мум 
стан дар да за сер ви се за по др шку же на ма ко је су пре жи ве ле на си ље, фи нал ни из ве-
штај, Ауто ном ни жен ски цен тар (пре вод), Бе о град, 2008, стр. 37.

21) Ibi dem, 2008, стр. 10.
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по ме ђу на род но при зна тим ака дем ским стан дар ди ма, по ка жу да су 
сто пе на си ља пре ма же на ма у по след њих два на ест ме се ци ни же од 
про сеч не сто пе у Евро пи, или да су у опа да њу. 

Кри те ри јум ко ји се од но си на ин те гри са ни при ступ у пру-
жа њу услу га22) под ра зу ме ва да тре ба узе ти у об зир од нос из ме ђу 
жр та ва, учи ни ла ца, де це и њи хо вог ши рег дру штве ног окру же ња, 
ка ко би се из бе гао ри зик од пар ци јал ног од го во ра на њи хо ве по тре-
бе, без ува жа ва ња дру штве не ре ал но сти. Услу ге би тре ба ло да бу-
ду усме ре не на осна жи ва ње и еко ном ску не за ви сност же на жр та ва 
на си ља, што под ра зу ме ва да су жр тве у свој ству ко ри сни ца услу га 
упо зна те са сво јим пра ви ма и на тај на чин мо гу да до не су од лу ке у 
по др жа ва ју ћем окру же њу ко је се пре ма њи ма оп хо ди са до сто јан-
ством, по што ва њем и сен зи би ли са но. Пре по ру чу је се и да, та мо 
где је то при клад но, слу жбе за за шти ту и по др шку жр тва ма бу ду 
сме ште не у истим про сто ри ја ма/згра ди, с об зи ром на по зи тив ну 
ко ре ла ци ју из ме ђу за до вољ ства жр та ва услу га ма, од но сно њи хо ве 
во ље да под не су при ја ву и ис тра ју то ком по ступ ка, и сте пе на са-
ра дљи во сти раз ли чи тих слу жби и њи хо ве про стор не бли зи не – на 
при мер, као тзв. „је дин стве ни шал те ри“ (енгл. оne-stop-shops). 

Сту ди ја УН23) из два ја во де ће прин ци пе у пру жа њу услу га, 
ко је пред ста вља ју при мер до бре прак се, под чи ме се под ра зу ме ва 
да сер ви си тре ба да: (1) про мо ви шу до бро бит, фи зич ку без бед ност 
и еко ном ску си гур ност жр та ва и омо гу ће же на ма да пре ва зи ђу ви-
ше стру ке по сле ди це на си ља ка ко би по но во из гра ди ле свој жи вот; 
(2) га ран ту ју жр тва ма при ступ од го ва ра ју ћим услу га ма и омо гу ћа-
ва ју да низ до ступ них услу га по др шке узи ма ју у об зир спе ци фич не 
по тре бе же на ко је се су о ча ва ју са ви ше стру ком мар ги на ли за ци јом; 
(3) оси гу ра ју да су пру жа тељ ке/пру жа о ци услу га об у че ни, род но 
сен зи би ли са ни, да има ју кон ти ну и ра не еду ка ци је и оба вља ју свој 
по сао у скла ду са ја сним смер ни ца ма, про то ко ли ма и етич ким ко-
дек си ма и, где је мо гу ће, обез бе де осо бље жен ског по ла; (4) са-
чу ва ју/одр же по вер љи вост и при ват ност жр тве; (5) ко ор ди ни са но 
са ра ђу ју са свим дру гим сер ви си ма/слу жба ма на ме ње ним жр тва ма 
на си ља; (6) мо ни то ри шу и ева лу и ра ју пру же не услу ге; (7) од ба це 
иде о ло ги је ко је по др жа ва ју или оправ да ва ју му шко на си ље пре ма 
же на ма и/или окри вљу ју жр тве; (8) осна жу ју же не да пре у зму кон-
тро лу над сво јим жи во том.

22) Тер мин „ин те гри са ни при ступ“ од но си се на ин те гри са ни при ступ за сно ван на људ ским 
пра ви ма ко ји се по ми ње као „три сло ва П“, са ци љем спа ја ња пре вен ци је (pre ven tion), 
за шти те (pro tec tion) и про це су и ра ња (pro se cu tion).

23) Uni ted Na ti ons, Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, In-depth Study on all Forms of Vi o len ce 
aga inst Wo men, New York, 2006, р. 115. 
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2. ОКВИР ЗА УС ПО СТА ВЉА ЊЕ УСЛУ ГА  

ПО ДР ШКЕ У СР БИ ЈИ

2.1. Пре глед ста ња у обла сти услу га по др шке  
у Ср би ји

Уоп ште но го во ре ћи, број услу га по др шке у Ср би ји је не до-
во љан, што се по го то во од но си на спе ци ја ли зо ва не услу ге; ка рак-
те ри ше их углав ном нео до го ва ра ју ћа ге о граф ска ди стри бу и ра ност 
и не до вољ на до ступ ност.24) По сто је ће услу ге не мо гу ће је све о бу-
хват но са гле да ти услед не до стат ка јав но до ступ них по да та ка, а до-
дат ни про блем пред ста вља не у са гла ше ност по да та ка из ци вил ног 
и др жав ног сек то ра. Иако ни је обез бе ђе на њи хо ва спе ци ја ли за ци-
ја, др жав не ин сти ту ци је још увек пред ста вља ју глав не но си о це 
ак тив но сти за шти те од на си ља у по ро ди ци због до бре „мре жне“ 
по кри ве но сти це ле те ри то ри је др жа ве, с јед не стра не, као и не ре-
гу ли са ног ста ту са дру гих пру жа ла ца услу га, пре све га, жен ских 
не вла ди них ор га ни за ци ја ко је су спе ци ја ли зо ва не за ову област, с 
дру ге стра не.25) По ред то га, си стем на бав ке услу га ни је до бро ре-
гу ли сан, што до во ди у не по вољ ну по зи ци ју пру жа о це услу га из 
не вла ди ног и при ват ног сек то ра у од но су на оне из јав ног. По ло-
жај спе ци ја ли зо ва них жен ских ор га ни за ци ја, пру жа тељ ки услу га, 
до дат но је оте жан због не до вољ ног и не ре дов ног фи нан си ра ња 
услу га из др жав них фон до ва, а и услед ра сту ћег трен да по вла че ња 
до на тор ских сред ста ва из сек то ра услу га, због ста ва да је оба ве за 
др жа ве да обез бе ди ре сур се за нео ме та но пру жа ње услу га раз ли-
чи тим ко ри снич ким гру па ма. Ор га ни за ци је су сто га при ну ђе не да 
пру жа ју услу ге на во лон тер ској ба зи или да из на ла зе дру га (при-
вре ме на) ре ше ња за по кри ва ње тро шко ва, што по сле дич но ути че 
на одр жи вост, до ступ ност и ква ли тет ових услу га.

Про гра ме за шти те и по др шке за же не жр тве на си ља у раз-
ли чи тим обла сти ма, ко је би спа да ле у до мен оп ште по др шке, као 
што су пси хо со ци јал на по др шка, со ци јал но ста но ва ње, за по шља-
ва ње, бри га о де ци, ка рак те ри ше јед но ди мен зи о нал ност, ме ђу соб-

24) Та ња Иг ња то вић, Та ња Дроб њак, Ана ли за ускла ђе но сти за ко но дав ног и стра те шког 
окви ра Ре пу бли ке Ср би је са Кон вен ци јом 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 – основ на студијa, Ауто ном ни жен ски цен тар, 
Бе о град, 2014, стр. 51–61.

 Ma rion Le sur, Bar ba ra Stel mas zek, Iris Gol den, Co un try re port 2013 – Re a lity check on Euro-
pean ser vi ces for wo men and chil dren sur vi vors of vi o len ce: A Right for Pro tec tion ans Sup-
port?, WA VE Net work, Vi en na, 2014, p. 174–176.

25) Та ња Иг ња то вић, На си ље пре ма же на ма у ин тим ном парт нер ском од но су: мо дел ко ор-
ди ни ра ног од го во ра за јед ни це, Ре кон струк ци ја Жен ски фонд, Бе о град, 2011, стр. 11.
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на не ус кла ђе ност и не по ве за ност. Исто вре ме но, не спро во ди се 
си сте мат ско пра ће ње и ева лу а ци ја ових про гра ма, па не по сто је 
ни по да ци о ефек ти ма пред у зе тих ме ра. Из ра же но је од су ство ин-
те гри са них услу га и не до ста так ме ђу ин сти ту ци о нал не са рад ње у 
пла ни ра њу и им пле мен та ци ји ме ра. Оп шти про гра ми по др шке не 
узи ма ју у до вољ ној ме ри у об зир спе ци фич не по тре бе же на жр-
та ва на си ља, а по да ци по ка зу ју да ове же не чи не ја ко ма ли удео у 
укуп ном бро ју ко ри сни ка ме ра и услу га оп ште на ме не. Ни су обез-
бе ђе ни про гра ми по др шке за же не на кон из ла ска из на си ља, ни ти 
по сто је пла но ви ин те грал не по др шке у обла сти со ци јал не и здрав-
стве не за шти те, за по шља ва ња, ста но ва ња и бри ге о де ци.26) На ла зи 
не за ви сних те ла, та ко ђе, упу ћу ју на то да услу ге ре ха би ли та ци је 
за же не жр тве на си ља у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма ни-
су план ски ус по ста вље не, ни ти се раз ви ја ју, као и да се ре сур си 
ло кал них за јед ни ца не до вољ но ко ри сте. Ис ти че се да се жр тва ма 
углав ном ну ди из ме шта ње из соп стве ног до ма, на кра так рок, уз 
рет ке (пи лот) про гра ме еко ном ског, со ци јал ног и пси хо ло шког оса-
мо ста љи ва ња же на и њи хо вог осна жи ва ња за са мо ста лан жи вот.27)

На кон до но ше ња За ко на o со ци јал ној за шти ти 2011. го ди-
не, за по чео је про цес из ра де и усва ја ња под за кон ских ака та, ко ји 
се од но се на услу ге по др шке раз ли чи тим ко ри снич ким гру па ма, 
укљу чу ју ћи же не са ис ку ством на си ља. Ме ђу тим, ка ко овај про цес 
још ни је за вр шен, углав ном не по сто је бли жи стан дар ди за пру-
жа ње раз ли чи тих услу га по др шке, од но сно стан дар ди за по је ди не 
услу ге ни су до вољ но раз ви је ни. Про це си акре ди та ци је и ли цен ци-
ра ња услу га у обла сти со ци јал не за шти те, без ко јих ни је мо гу ће 
оче ки ва ти ве ће и тран спа рент ни је укљу чи ва ње при ват ног и не вла-
ди ног сек то ра у про цес пру жа ња услу га,28) тек су у по во ју, што се 
по себ но од но си на услу ге по др шке за же не жр тве на си ља и њи хо ве 
пру жа о це. Ови про це си су зна чај ни за жен ске ор га ни за ци је ко је 
ра де са же на ма жр тва ма на си ља, пре све га, у вред но сном сми слу и 
у по гле ду очу ва ња њи хо ве по ли тич но сти и ауто но ми је у од но су на 
др жа ву, јер но се ри зик од пот пу ног пре ла ска де ло ва ња ор га ни за-
ци ја у под руч је со ци јал них услу га, што по сле дич но мо же до ве сти 
до иш че за ва ња на пред по ме ну тих фе ми ни стич ких прин ци па у ра-
ду за же на ма жр тва ма на си ља и (не вољ ног) од у ста ја ња од ре то ри ке 
људ ских пра ва.

26) Taња Иг ња то вић, Да ни је ла Пе шић, Ри зи ци од си ро ма штва за же не са ис ку ством на-
си ља – ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње по ли ти ке со ци јал не ин клу зи је, Ауто ном ни жен ски 
цен тар, Бе о град, 2012, стр. 120–121.

27) По се бан из ве штај За штит ни ка гра ђа на о при ме ни Оп штег и по себ них про то ко ла за 
за шти ту же на од на си ља, За штит ник гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, 2014, дел. бр. 33738.

28) Гор да на Мат ко вић, Де цен тра ли за ци ја со ци јал не за шти те у Ср би ји, Цен тар за ли бе рал-
но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 50.
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2.2. Ана ли за ло кал них по ли ти ка  

као окви ра за ус по ста вља ње услу га по др шке 
У ци љу са гле да ња по ли ти ка за за шти ту же на жр та ва на си ља 

у ло кал ним за јед ни ца ма об у хва ће ним ем пи риј ским ис тра жи ва њем 
о за до вољ ству же на услу га ма по др шке, за тра же ни су по да ци од се-
дам ло кал них са мо у пра ва о фи нан си ра њу услу га и пра ва у обла сти 
со ци јал не за шти те ко ја су на ме ње на же на ма жр тва ма на си ља, али 
и дру гих пра ва и услу га ко је су до ступ не же на ма жр тва ма на си ља 
на ло кал ном ни воу.29) Упу ће ни зах те ви су се од но си ли на по дат ке 
о ка рак те ри сти ка ма до ступ них пра ва и услу га, циљ ним гру па ма, 
од но сно пред ви ђе ним ко ри сни ци ма услу га/пра ва, кри те ри ју ми ма 
за оства ри ва ње пра ва/ко ри шће ње услу га, ре ал ном бро ју ко ри сни ка 
услу ге, из во ри ма фи нан си ра ња и ви си ни из но са, из но су из дво је-
них сред ста ва за кон крет но пра во/услу гу на го ди шњем ни воу у пе-
ри о ду 2012. и 2013. го ди не и пла ни ра ним из два ја њи ма из ло кал ног 
бу џе та за 2014. го ди ну. По дат ке су до ста ви ли пред став ни ци шест 
ло кал них са мо у пра ва (Вра ње, Ки кин да, Кру ше вац, Но ви Сад, Ниш 
и Ужи це), док их пред став ни ци Град ске упра ве Гра да Бе о гра да ни-
су до ста ви ли. По ред ана ли зе по да та ка до би је них од ло кал них са-
мо у пра ва, прегледaне су и ло кал не од лу ке о пра ви ма и услу га ма 
со ци јал не за шти те у гра до ви ма об у хва ће ним ис тра жи ва њем.Ана-
ли зом до би је них по да та ка утвр ђе но је да на те ри то ри ји гра да Вра-
ња у по сма тра ном пе ри о ду из град ског бу џе та ни је фи нан си ра на 
ни јед на спе ци ја ли зо ва на услу га на ме ње на же на ма са ис ку ством 
на си ља. Од лу ка о пра ви ма из обла сти со ци јал не за шти те и со-
ци јал не си гур но сти гра ђа на ко ја се фи нан си ра ју из бу џе та Гра-
да Вра ња30) пред ви ђа је ди но услу гу сме шта ја у При хва ти ли ште за 
жр тве по ро дич ног на си ља, али ни она ни је спе ци фич но на ме ње на 
же на ма жр тва ма на си ља. Пре ма по да ци ма Цен тра за раз вој ло кал-
них услу га со ци јал не за шти те,31) у то ку 2013. го ди не „збри ња ва не 
су жр тве на си ља по утвр ђе ном про то ко лу и то од стра не по ли ци је, 
цен та ра за со ци јал ни рад или здрав стве не уста но ве, чи ме је омо-
гу ћен ур гент ни пре кид на си ља над ли цем.“ На ве де ни по да ци ни су 
род но сен зи тив ни, већ се за кљу чу је да је у то ку 2013. го ди не укуп-
но збри ну то 90 ли ца ко ја су би ла у на си љу.

29) Ин фор ма ци је су за тра же не од 7 ло кал них са мо у пра ва у скла ду са За ко ном о сло бод ном 
при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја (Слу жбе ни гла сник РС, 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010). 

30) Од лу ка о пра ви ма из обла сти со ци јал не за шти те и со ци јал не си гур но сти гра ђа на ко ја се 
фи нан си ра ју из бу џе та Гра да Вра ња, Слу жбе ни гла сник Гра да Вра ња, 39/2013 – пре чи-
шћен текст.

31) До пис је до ста ви ла ди рек тор ка Де ја на Бог да но вић 18. 03. 2014. го ди не.
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Ана ли за ста ња у Ки кин ди је по ка за ла да се из ло кал ног бу-
џе та оп шти не Ки кин да кон ти ну и ра но не фи нан си ра ни јед на услу-
га спе ци фич но на ме ње на же на ма са ис ку ством на си ља у по ро ди ци 
и у парт нер ском од но су, ни ти су услу ге спе ци фич но на ме ње не овој 
циљ ној гру пи пред ви ђе не ки кинд ском Од лу ком о со ци јал ној за-
шти ти. Од лу ком о со ци јал ној за шти ти оп шти не Ки кин да32) пред-
ви ђе на је је ди но услу га сме шта ја у при хва ти ли ште за жр тве 
на си ља у по ро ди ци – Си гур ну ку ћу, ко ја ни је род но спе ци фич на, 
већ под ра зу ме ва при вре ме ни сме штај ли ци ма у слу ча је ви ма акут-
ног ста ња на си ља у по ро ди ци, ко ји ма су по соп стве ној про це ни 
или по про це ни над ле жних др жав них ор га на угро же ни без бед ност, 
здра вље и жи вот (чл. 17 Од лу ке). Сме штај у Си гур ну ку ћу ре а ли-
зу је се из да ва њем упу та од стра не Цен тра за со ци јал ни рад или 
до во ђе њем од стра не слу жбе ног ли ца По ли циј ске упра ве (чл. 18), 
што зна чи да же не без обра ћа ња овим ин сти ту ци ја ма не мо гу би ти 
сме ште не у Си гур ну ку ћу. Пре ма до ступ ним по да ци ма, спе ци ја ли-
зо ва не услу ге у ви ду пси хо со ци јал не по др шке и бес плат не прав не 
по мо ћи и за сту па ња на су ду же на ма жр тва ма на си ља у Ки кин ди 
пру жа је ди но ор га ни за ци ја Цен тар за по др шку же на ма.

До би је ни по да ци о ста њу у Кру шев цу по ка за ли су да не по-
сто је пра ва ни ти услу ге у обла сти со ци јал не за шти те ко је су на-
ме ње не же на ма жр тва ма на си ља и ко је су фи нан си ра не из бу џе та 
гра да. Од лу ком о бу џе ту гра да за услу ге со ци јал не за шти те у прет-
ход ном пе ри о ду фи нан си ра не су услу ге и пра ва из ове обла сти, 
али ти ме ни је об у хва ће но фи нан си ра ње услу га по др шке же на ма 
жр тва ма на си ља. У по сма тра ном пе ри о ду из град ског бу џе та ни је 
фи нан си ран рад ни јед не жен ске ор га ни за ци је ко ја пру жа по др шку 
же на ма и де ци жр тва ма на си ља. Од лу ком о пра ви ма и услу га ма у 
со ци јал ној за шти ти Гра да Кру шев ца33) пред ви ђе не су услу ге сме-
шта ја у при хва ти ли ште за жр тве на си ља у по ро ди ци (чл. 5), ко је 
ни су спе ци фич но на ме ње не же на ма са ис ку ством на си ља. При-
хва ти ли ште обез бе ђу је при вре ме ни сме штај ли ци ма у слу ча је ви ма 
акут ног на си ља у по ро ди ци, ко ји ма су по про це ни Цен тра за со ци-
јал ни рад и дру гих над ле жних ин сти ту ци ја угро же ни без бед ност, 
здра вље и жи вот (чл. 48). Сме штај у При хва ти ли ште ре а ли зу је се 
из да ва њем упу та од стра не Цен тра за со ци јал ни рад, од но сно до-
во ђе њем од стра не слу жбе ног ли ца По ли циј ске упра ве, што упу ћу-
је на то да же не жр тве на си ља без обра ћа ња овим ин сти ту ци ја ма 
не ма ју при ступ услу га ма овог При хва ти ли шта. 

32)  Од лу ка о со ци јал ној за шти ти оп шти не Ки кин да, Слу жбе ни лист оп шти не Ки кин да, 
25/2011.

33)  Од лу ка о пра ви ма и услу га ма у со ци јал ној за шти ти Гра да Кру шев ца, Слу жбе ни лист 
гра да Кру шев ца, 4/2013 и 11/2013.
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Ре зул та ти ана ли зе до ступ них услу га и пра ва из обла сти со-
ци јал не за шти те за же не са ис ку ством на си ља у Но вом Са ду по ка-
за ли су да се из град ског бу џе та као пру жа лац услу ге кон ти ну и ра-
но фи нан си ра је ди но Си гур на жен ска ку ћа. Дру ге спе ци ја ли зо ва не 
услу ге на ме ње не же на ма са ис ку ством на си ља, ко је пру жа ју жен-
ске не вла ди не ор га ни за ци је у Но вом Са ду, углав ном за ви се од про-
јект ног фи нан си ра ња и до на тор ских сред ста ва, а спо ра дич но и у 
знат но ни жим из но си ма њи хо ви тро шко ви по кри ва ју се из по кра-
јин ских и град ских бу џе та. Од лу ком о со ци јал ној за шти ти Гра да 
Но вог Са да34) као ко ри сни ци услу га со ци јал не за шти те и ма те ри-
јал не по др шке пре по зна ју се же не и де ца угро же ни по ро дич ним 
на си љем. За ове циљ не гру пе Од лу ком су пред ви ђе не са ве то дав-
но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге и сме штај у при хва-
ти ли ште и при хват ну ста ни цу. Са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал-
но-еду ка тив не услу ге пру жа Са ве то ва ли ште за брак и по ро ди цу 
по је дин ци ма, па ро ви ма и по ро ди ца ма из до ме на брач ног и по ро-
дич ног жи во та, као и же на ма и де ци угро же ним по ро дич ним на си-
љем (чл. 18 Од лу ке). Си гур на жен ска ку ћа пред ста вља вр сту спе-
ци ја ли зо ва ног при хва ти ли шта за же не и де цу угро же не на си љем 
у по ро ди ци ко ја функ ци о ни ше у окви ру Цен тра за со ци јал ни рад.

Ана ли зом ста ња у обла сти за шти те же на од на си ља у Ни шу 
уоче ни су кључ ни про бле ми: не до ста так спе ци ја ли зо ва них пра ва 
и услу га на ме ње них же на ма са ис ку ством на си ља, не тран спа рент-
но фи нан си ра ње со ци јал них услу га из град ског бу џе та и про бле ми 
у ве зи са функ ци о ни са њем Си гур не ку ће. Осим Си гур не ку ће, у 
Ни шу не по сто ји ни јед на спе ци ја ли зо ва на услу га за же не са ис-
ку ством на си ља, ко ја је фи нан си ра на из бу џе та ло кал не са мо у пра-
ве.  Не тран спа рент ност фи нан си ра ња со ци јал них услу га из бу џе та 
гра да огле да се у то ме што се не об ја вљу ју јав ни кон кур си за фи-
нан си ра ње ових услу га, као и у то ме што се бу џет ски фи нан си ра-
не услу ге и про гра ми ре а ли зу ју без спро во ђе ња ева лу а ци је про-
гра ма и кон тро ле ква ли те та пру же них услу га. Од лу ком о пра ви ма 
из обла сти со ци јал не за шти те на те ри то ри ји Гра да Ни ша35) као 
је ди на услу га спе ци фич но на ме ње на же на ма (и де ци) жр тва ма на-
си ља пред ви ђен је сме штај у при хва ти ли ште и/или при хват ну ста-
ни цу. Струч ни рад ни ци цен тра за со ци јал ни рад утвр ђу ју по тре бу 
за сме шта јем, вр ше сме штај, уз упут и ре ше ње, и на ме сеч ном ни-
воу оба вља ју про ве ру сте пе на угро же но сти же на за вре ме њи хо вог 
бо рав ка у Си гур ној ку ћи (чл. 19). 

34) Од лу ка о со ци јал ној за шти ти Гра да Но вог Са да, Слу жбе ни лист Гра да Но вог Са да, 
38/2011 и 10/2012.

35) Од лу ка о пра ви ма из обла сти со ци јал не за шти те на те ри то ри ји Гра да Ни ша, Слу жбе ни 
лист Гра да Ни ша, 510/12.



Данијела Пешић Услуге подршке за жене са искуством насиља у ...

45

На те ри то ри ји гра да Ужи ца ни јед но пра во, ни ти услу га со-
ци јал не за шти те ни је спе ци фич но на ме ње на же на ма са ис ку ством 
на си ља. По зи ти ван по мак пред ста вља чи ње ни ца да су у бу џе ту 
гра да за 2014. го ди ну из дво је на сред ства у из но су од 500.000,00 
ди на ра за по чет но фи нан си ра ње услу ге СОС те ле фо на. Иако пред-
ви ђа услу гу при вре ме ног сме шта ја у При хва ти ли ште за жр тве на-
си ља у по ро ди ци, Од лу ка о со ци јал ној за шти ти Гра да Ужи ца36) 
ни је род но сен зи бил на јер не пре по зна је же не жр тве на си ља. У том 
сми слу, ни јед но пра во ни ти услу га пред ви ђе на овом Од лу ком ни-
је спе ци ја ли зо ва на за же не из ло же не на си љу. Услу гу сме шта ја у 
при хва ти ли ште мо гу ко ри сти ти ли ца ко ја су, по про це ни Цен тра 
за со ци јал ни рад, из ло же на на си љу, зло ста вља њу или за не ма ри-
ва њу у по ро ди ци и ко ји ма је нео п ход но нео д ло жно обез бе ди ти си-
гур ност и спре чи ти да ље на си ље, зло ста вља ње или за не ма ри ва ње 
(чл. 25 Од лу ке). У Од лу ци се да ље на во ди да се пру жа ње услу га 
сме шта ја у при хва ти ли ште за нај ви ше 5 ко ри сни ка уго во ром по ве-
ра ва Слу жби за де цу и по ро ди цу у окви ру ЦСР, а да ће се сме штај 
ве ћег бро ја жр та ва обез бе ди ти пу тем јав не на бав ке услу ге со ци јал-
не за шти те. Има ју ћи у ви ду ве ли чи ну гра да Ужи ца, број ста нов ни-
ка, као и број иден ти фи ко ва них и еви ден ти ра них жр та ва на си ља у 
из ве шта ји ма ЦСР у Ужи цу, ја сно је да на ве де ни ка па ци те ти ни су 
до вољ ни, а пре ма по да ци ма Град ске упра ве до са да ни је ор га ни зо-
ва на ни јед на јав на на бав ка за ову услу гу. 

3. МЕ ТО ДО ЛО ШКЕ ОСНО ВЕ  
ЕМ ПИ РИЈ СКОГ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

3.1. Ци ље ви ис тра жи ва ња

Оп шти циљ ис тра жи ва ња је сти ца ње бли жег уви да у по сто-
је ћи си стем услу га по др шке же на ма са ис ку ством на си ља у Ср-
би ји, ње го ве ка рак те ри сти ке, циљ не гру пе и пру жа о це услу га, као 
и пред но сти и не до стат ке у од но су на по ста вље не ме ђу на род не 
стан дар де за пру жа ње услу га по др шке. По себ ни ци ље ви ис тра жи-
ва ња об у хва та ју ана ли зу при ла го ђе но сти по сто је ћих услу га по др-
шке спе ци фич ним по тре ба ма же на са ис ку ством на си ља и са гле-
да ва ње њи хо вог по ло жа ја и за до вољ ства у по гле ду до ступ но сти 
од го ва ра ју ћих и бла го вре ме них ин фор ма ци ја о услу га ма по др шке, 
те до ступ но сти спе ци ја ли зо ва них услу га по др шке. 

36) Од лу ка о со ци јал ној за шти ти Гра да Ужи ца, Слу жбе ни лист гра да Ужи ца, 19/2011.
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3.2. Узо рак

При ку пље ни су од го во ри од укуп но 95 же на из се дам гра до-
ва у Ср би ји (Бе о град, Ки кин да, Кру ше вац, Ниш, Но ви Сад, Вра ње, 
Ужи це) у пе ри о ду од мар та до ју ла 2014. го ди не. Узо рак је об у хва-
тио са мо же не са ис ку ством на си ља ко је су се у по след њих 12 ме-
се ци обра ћа ле цен тру за со ци јал ни рад, а ко је су ко ри сти ле услу ге 
по др шке жен ских ор га ни за ци ја и/или си гур них ку ћа из на ве де них 
гра до ва. Спе ци фич ност овог узор ка, ко ја мо же ути ца ти на ре зул та-
те, мо гу ће је са гле да ти на ви ше на чи на. С об зи ром на то да ис пи-
та ни це има ју ин фор ма ци је о по сто ја њу жен ске ор га ни за ци је мо гло 
би се за кљу чи ти да су бо ље ин фор ми са не од дру гих же на, док се 
на осно ву њи хо вог обра ћа ња не вла ди ној ор га ни за ци ји мо же из ве-
сти за кљу чак да су ма ње за до вољ не или не за до вољ не ра дом јав них 
слу жби, те да има ју ду го трај ни или сло же ни про блем, због че га је 
ну жна по др шка жен ске ор га ни за ци је. 

3.3. Ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња

Ем пи риј ски део ра да за сни ва се на ре зул та ти ма ме то до ло-
ги је, ко ја је укљу чи ла при ме ну струк ту ри ра ног ин тер вјуа са же-
на ма, ко је има ју ис ку ство на си ља у парт нер ском од но су, у ве зи са 
њи хо вим за до вољ ством до би је ним услу га ма у окви ру цен та ра за 
со ци јал ни рад, си гур них ку ћа и СОС те ле фо на при жен ским не вла-
ди ним ор га ни за ци ја ма. Упит ник је об у хва тио пи та ња отво ре ног и 
за тво ре ног ти па раз вр ста на у не ко ли ко гру па ра ди при ку пља ња ин-
фор ма ци ја о:

• Парт нер ском на си љу ко јем је же на би ла из ло же на у по-
след њих 12 ме се ци;

• Ис ку ству са ин сти ту ци ја ма и пру жа о ци ма услу га код по-
след ње при ја ве на си ља;

• Ми шље њу же на шта би им нај ви ше по мо гло у ре ша ва њу 
про бле ма у ве зи са на си љем.

У ци љу кван ти та тив не об ра де по да та ка при ме ње не су де-
скрип тив на ана ли за и ра чу на ње фре квен ци је, ко ри шће њем SPSS-
19 ста ти стич ког про гра ма.
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4. ПРИ КАЗ РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

4.1. Ка рак те ри сти ке на си ља пре ма же на ма

Го то во све ис пи та ни це (97,6%) има ле су ис ку ство пси хич ког 
на си ља у парт нер ском од но су у по след њих 12 ме се ци, њих 69,8% 
би ло је из ло же но фи зич ком на си љу, 61,2% ис пи та ни ца еко ном ском 
на си љу, про га ња ње и ухо ђе ње је до жи ве ло њих 43,1%, док је њих 
18,2% из ве сти ло о из ло же но сти сек су ал ном на си љу.

Гра фи кон 1. Вр сте на си ља ко ји ма је жена из ло же на 
у парт нер ском од но су

психичко
насиље

физичко
насиље

економско
насиље

сексуално
насиље

ухођење и
прогањање

4.2. По кре ну ти суд ски по ступ ци у ве зи са при-
ја ва ма на си ља у по след њих 12 ме се ци

Ис пи та ни це су пи та не ко ји по сту пак је по кре нут због при-
ја ве на си ља у по след њих 12 ме се ци и на бро ја ни су им не ки од 
по сту па ка, уз по ну ђе не оп ци је за од го вор „ни је дан по сту пак“ и 
мо гућ ност да до да ју свој од го вор. По ну ђе не су им три раз ли чи те 
оп ци је/мо гу ћа обра зло же ња уз од го вор „ни је дан по сту пак“: ту жи-
ла штво је сма тра ло да не ма еле ме на та кри вич ног де ла, по ли ци ја га 
је усме но упо зо ри ла и ЦСР ни је иден ти фи ко вао и утвр дио по сто-
ја ње на си ља. Пре ма њи хо вим из ја ва ма, кри вич ни по сту пак је по-
кре нут у 38,2% слу ча је ва, по сту пак за из ри ца ње ме ра за шти те од 
на си ља у по ро ди ци у 30,9%, док је пре кр шај ни по сту пак по кре нут 
у 20,6% слу ча је ва. У 35,3% слу ча је ва по кре ну ти су по ступ ци за 
раз вод бра ка/по ве ра ње де це же на ма ко је су (би ле) у бра ку и има ју 
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ма ло лет ну де цу, у 10,3% слу ча је ва по кре нут је по сту пак за ли ше-
ње или де ли мич но ли ше ње ро ди тељ ских пра ва и у 14,7% слу ча је-
ва по ступ ци ко је су ис пи та ни це свр ста ле у „не што дру го“ (по де-
ла имо ви не, ни је дан, сме штај у си гур ну ку ћу, ле че ње у бол ни ци). 
По ступ ци ни су по кре та ни у сле де ћим слу ча је ви ма: ту жи ла штво је 
сма тра ло да не ма еле ме на та кри вич ног де ла (8,8%), по ли ци ја га је 
усме но упо зо ри ла (26,5%), ЦСР ни је иден ти фи ко вао и утвр дио по-
сто ја ње на си ља (16,2%).

4.3. За до вољ ство ис пи та ни ца по сту па њем  
и услу га ма цен тра за со ци јал ни рад

У по гле ду за до вољ ства ис пи та ни ца по сту па њем цен тра за 
со ци јал ни рад у кон крет ном слу ча ју на си ља код по след ње при ја-
ве, ви ше је оних ко је су не за до вољ не (44,1%), за до вољ но је њих 
26,5%, док је 17,6% же на де ли мич но за до вољ но (за 11,8% ис пи та-
ни ца не ма по да тка). За бе ле же ни од го во ри ис пи та ни ца го во ре да се 
њи хо во за до вољ ство углав ном од но си ло на трет ман и раз у ме ва ње 
ко је су по ка за ли струч ни рад ни ци, бр зом ре ак ци јом и пред у зе тим 
ме ра ма, а је дан део њих је из ра зио са тис фак ци ју чи ње ни цом да 
су им по ве ре на де ца на бри гу и ста ра ње. С дру ге стра не, не за до-
вољ ство ис пи та ни ца се у нај ве ћој ме ри, та ко ђе, од но си ло на (не)
по сту па ње струч них рад ни ка и њи хов од нос пре ма же на ма, ко ји 
је, пре ма из ја ва ма ис пи та ни ца, у јед ном бро ју слу ча је ва од ра жа ва-
ло окри вља ва ње же не, не про фе си о нал ност и при стра сност пре ма 
учи ни о цу на си ља. Ис пи та ни це ко је су (би ле) де ли мич но за до вољ-
не по сту па њем цен тра за со ци јал ни рад на во ди ле су да су струч ни 
рад ни ци углав ном би ли љу ба зни, али да су из о ста ле кон крет не ме-
ре за за шти ту њих и њи хо ве де це од на си ља, као и да ни су до би ле 
до вољ но ин фор ма ци ја о сво јим пра ви ма и про це ду ра ма за за шти ту 
од на си ља. 

Нај ве ћи број же на је из ја вио да су са струч ним рад ни ци ма 
у ЦСР раз го ва ра ле нео ме та но и без стра ха (70,6%), да су струч ни 
рад ни ци по ка за ли раз у ме ва ње за оно што им се до го ди ло (63,2%), 
раз го ва ра ли љу ба зно са њи ма и са слу ша ли их до кра ја. Ипак, вр ло 
је за бри ња ва ју ће то што су се у ви ше од пе ти не слу ча је ва струч-
ни рад ни ци пре ма же на ма по на ша ли не љу ба зно (20,6%) и не про-
фе си о нал но (22,4%). Исто ве тан по сто так же на (20,6%) је из ја вио 
да су слу жбе ни ци цен тра за со ци јал ни рад ин си сти ра ли на ми ре-
њу/по сре до ва њу или су их упу ћи ва ли на за јед нич ко са ве то ва ње 
са учи ни о цем на си ља, што је озби љан про пуст у ра ду, има ју ћи у 
ви ду да је у си ту а ци ја ма на си ља за бра ње но и кон тра ин ди ко ва но 
ал тер на тив но ре ша ва ње спо ро ва, укљу чу ју ћи ме ди ја ци ју и по ми-
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ре ње. Иако у не што ма њем про цен ту, ипак за бри ња ва ју из ја ве же на 
о по ступ ци ма у ЦСР, ко ји укљу чу ју иг но ри са ње при ја ве на си ља и 
на го ва ра ње да од у ста ну од ње (14,7%), те пред у зи ма ње по ступ-
ка раз во да и по ве ра ва ње де те та без об зи ра на при ја вље но на си ље 
у по ро ди ци (20,6%). План за шти те у са рад њи са пред став ни ци ма 
дру гих ре ле вант них слу жби до нет је за све га 19,1% же на (и њи хо ве 
де це), док је из о стао у чак 66,2% слу ча је ва.

Зна чај ног про сто ра за уна пре ђе ње ра да у ЦСР-у са же на ма 
жр тва ма на си ља има и у по гле ду ис ку ства ис пи та ни ца са до би ја-
њем ре ле вант них ин фор ма ци ја од струч них рад ни ка. Уоп ште но 
го во ре ћи, ви ше од тре ћи не ис пи та ни ца ни су до би ле од го ва ра ју ће 
ин фор ма ци је, што се по себ но од но си на ин фор ма ци је о по сту па њу 
дру гих слу жби и до ступ ним услу га ма. Чак 30,9% ис пи та ни ца ни је 
ин фор ми са но о овла шће њи ма и по ступ ци ма ко ји сто је на рас по ла-
га њу ЦСР у за шти ти жр та ва на си ља у по ро ди ци, њих 35,3% ни су 
оба ве ште не о ме ра ма за шти те од на си ља у по ро ди ци и над ле жно-
сти ма ЦСР у овим по ступ ци ма, док њих 39,7% ни је до би ло ин фор-
ма ци ју о над ле жно сти ма ЦСР у од но су на за шти ту де це од на си ља 
у по ро ди ци. Ка да је у пи та њу по сту па ње по ли ци је и пра во суд них 
ор га на на за шти ти од на си ља у по ро ди ци, не што је ви ше оних ис-
пи та ни ца ко ји ма су ус кра ће не та кве ин фор ма ци је (42,6%) од оних 
ко јих су их до би ле (41,2%). Исти је слу чај са ин фор ми са њем ко ри-
сни ца о до ступ ним услу га ма прав не по мо ћи, ме ди цин ске по мо ћи, 
со ци јал ним услу га ма, сме шта ју и дру гим услу га ма, где чак 44,1% 
же на ни је би ло ин фор ми са но у од но су на 39,7% оних ко је је су. 

Ис пи та ни це су пи та не шта би, пре ма њи хо вом ми шље њу, 
цен тар за со ци јал ни рад мо гао да ура ди ка ко би по бољ шао по сту-
па ње пре ма же на ма са ис ку ством на си ља. Ви ше од по ло ви не же на 
(58,9%) из ја ви ло је да би ЦСР мо гао да пред у зи ма по ступ ке за шти-
те и по мо ћи, укљу чу ју ћи пру жа ње прав не по мо ћи, а го то во по ло-
ви на (49,5%) њих да би мо гли да бу ду са ра дљи ви ји, да да ју ви ше 
ин фор ма ци ја о по ступ ци ма (48,4%) и да по ка жу раз у ме ва ње и са-
о се ћа ње (46,3%). Зна ча јан удео ис пи та ни ца, њих 44,2%, сма тра да 
би ЦСР тре ба ло да про ве де/пра ти же не кроз про це ду ру. О дру гим 
мо гућ но сти ма за по бољ ша ње по сту па ња цен тра за со ци јал ни рад 
ис пи та ни це су из ја ви ле:

Да да ју по дат ке о прав ној по мо ћи и по моћ уста но ве за за-
шти ту де це; да бу ду про ак тив ни и ажур ни; да има ју адво ка та; да 
не да ју не тач не ин фор ма ци је; Без за ме ра ња, све су ура ди ли ка ко 
тре ба. Да са ве сно оба вља ју свој по сао; да че шће да ју јед но крат ну 
по моћ. 
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4.4. За до вољ ство ис пи та ни ца услу га ма  

си гур не ку ће

У по ре ђе њу са ис ка за ним за до вољ ством ис пи та ни ца по сту-
па њем цен тра за со ци јал ни рад, ис пи та ни це су ис ка за ле зна чај но 
ви ши ни во са тис фак ци је услу га ма си гур не ку ће. Нај ве ћи удео ис-
пи та ни ца (78,5%) је из ра зио за до вољ ство услу га ма до би је ним од 
осо бља у си гур ној ку ћи, али је и пе ти на (20,1%) оних ко је су (би-
ле) де ли мич но за до вољ не, док је не за до вољ них ис пи та ни ца би ло 
све га 1,4%. Из ра же но за до вољ ство ис пи та ни ца се углав ном ти че 
си гур ног сме шта ја и пред у зи ма ња ме ра без бед но сти у ве зи са кре-
та њем ко ри сни ца услу га си гур не ку ће, као и од но са за по сле них у 
ку ћи пре ма ис пи та ни ца ма. За бе ле же на су два од го во ра не за до вољ-
них ис пи та ни ца у по гле ду до би је не по др шке то ком бо рав ка у си-
гур ној ку ћи, ко ја се од но се на не до ста так (прав не) по др шке, што је 
ујед но био и је дан од су штин ских раз ло га за де ли мич но за до вољ-
ство ис пи та ни ца услу га ма си гур не ку ће. По ред то га, не ке од же на 
се ни су осе ћа ле при јат но или су за ме ра ле вре мен ско огра ни ча ва-
ње бо рав ка у си гур ној ку ћи, не за до вољ не су из о стан ком кон крет не 
(пси хо ло шке) по др шке же на ма то ком бо рав ка у скло ни шту, као и 
по др шке у ве зи са њи хо вим оса мо ста љи ва њем по из ла ску ван си-
гур не ку ће. Де ли мич но за до вољ ство, од но сно не за до вољ ство ис-
пи та ни ца услу га ма си гур не ку ће се углав ном огле да у сле де ћем: 
Ни сам се осе ћа ла при јат но. При ми ли су ме, али не ма аде кват ног 
прав ни ка и пси хо ло га. Ни су ле по раз го ва ра ли са мном и го во ри ли 
су да по сле од ре ђе ног пе ри о да мо рам да одем. До бро је што су ме 
при ми ли, али мо гли су да ми пру же прав ну по моћ, про ду же бо ра-
вак и по мог ну да се оса мо ста лим. Вр ло су љу ба зни, а тре ба ло би 
ма ло ви ше да се по све те же ни по сле до ла ска у си гур ну ку ћу. Не за-
ин те ре со ва ност за по сле них за мој про блем. 

Нај ве ћи број ис пи та ни ца ни је имао ни ка кав про блем у по-
гле ду увре ме ње ног при је ма у си гур ну ку ћу: пре ма њи хо вој про це-
ни, убр зо на кон при ја ве на си ља у си гур ну ку ћу је при мље но 67,2% 
ис пи та ни ца, док је 86,1% њих из ја ви ло да ни је мо ра ло ду го да че ка 
на при јем. Пи та ње без бед но сти уну тар си гур не ку ће, али и без бед-
но сне аспек те кре та ња ван скло ни шта, ис пи та ни це су оце ни ле до-
ста до бро. Све вре ме бо рав ка у си гур ној ку ћи 73,6% ис пи та ни ца се 
осе ћа ло без бед но, а њих 66,3% је раз го ва ра ло са осо бљем без стра-
ха. По ред то га, ве ћи ни же на (63,1%) би ло је омо гу ће но да се нео-
ме та но кре ћу до ме ста до ко јих је би ло нео п ход но то ком бо рав ка у 
си гур ној ку ћи. С дру ге стра не, пре ко 60% ис пи та ни ца је из ја ви ло 
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да осо бље у си гур ној ку ћи ни је ра ди ло са њи ма на раз во ју без бед-
но сног пла на; за пра во, све га 14,6% њих је на ве ло да им је осо бље 
по мо гло да на пра ве без бед но сни план за се бе и сво ју де цу. Ис пи та-
ни це су ви сок ни во за до вољ ства из ра зи ле и у од но су на по на ша ње 
осо бља пре ма њи ма; 71,9% њих на ве ло је да је осо бље у си гур ној 
ку ћи би ло љу ба зно, при јат но и да су их са слу ша ли до кра ја.

По сту па ње осо бља у си гур ној ку ћи у по гле ду обез бе ђи ва ња 
ре ле вант них ин фор ма ци ја ко ри сни ца ма, пре ма про це на ма ис пи та-
ни ца, зна чај но ва ри ра у од но су на са др жај ин фор ма ци ја. Нај ви ше 
же на (63,1%) до би ло је ин фор ма ци је о овла шће њи ма и по ступ ци-
ма ко ји сто је на рас по ла га њу си гур ној ку ћи у за шти ти жр та ва на-
си ља у по ро ди ци. Ви ше од по ло ви не ис пи та ни ца (53,4%) ин фор-
ми са но је о овла шће њи ма дру гих ин сти ту ци ја у овој обла сти, а 
го то во по ло ви на њих (49,3%) до би ла је ин фор ма ци је о за кон ским 
по ступ ци ма за за шти ту од на си ља же на, и исто то ли ко о по ступ-
ку за из ри ца ње ме ра за шти те по По ро дич ном за ко ну (47,8%). Зна-
чај но ма њи удео же на (39,7%) до био је ин фор ма ци је о до ступ ним 
услу га ма у ло кал ној за јед ни ци. Ови на ла зи ука зу ју на то да ве ли ке 
гру пе же на, ко је су сме ште не у си гур ним ку ћа ма, ни су (аде кват но) 
ин фор ми са не о за кон ским ме ра ма и овла шће њи ма др жав них слу-
жби у обла сти за шти те од на си ља у по ро ди ци, ни ти о до ступ ним 
услу га ма у ло кал ној за јед ни ци. За бри ња ва ју ће је то да до ви ше 
од по ло ви не ис пи та ни ца ни су сти гле ин фор ма ци је од по сто је ћим 
услу га ма у за јед ни ци (59,4%), ни ти о ме ра ма за шти те ко је су ре гу-
ли са не По ро дич ним за ко ном (51,3%). Го то во по ло ви на ис пи та ни ца 
у то ку бо рав ка у си гур ној ку ћи ни је ин фор ми са на о за кон ским по-
ступ ци ма и про це ду ра ма за за шти ту од на си ља у по ро ди ци (48,7%) 
и исто то ли ко њих о за кон ским овла шће њи ма дру гих ин сти ту ци ја 
(42,2%). По ред то га, ви ше од тре ћи не же на не до би је ин фор ма ци је 
о овла шће њи ма са мих си гур них ку ћа (32,7%). 

Иако су при сут не у ма њем по стот ку, за бри ња ва ју из ја ве ис-
пи та ни ца у ве зи са не мо гућ но шћу да про ду же бо ра вак у си гур ној у 
ку ћи (ка да им је би ло ну жно) и при ти ском да пла те услу ге си гур не 
ку ће. Го то во че твр ти ни же на сме ште них у си гур ној ку ћи ни је по-
ну ђе но да про ду же бо ра вак у си гур ној ку ћи иако је, пре ма из ја ви 
ис пи та ни ца, то би ло нео п ход но у њи хо вом слу ча ју. У 14,7% слу ча-
је ва осо бље је ин си сти ра ло на то ме да ко ри сни це на пу сте си гур ну 
ку ћу за то што је ис те кло вре ме пред ви ђе но за бо ра вак, што је за-
бри ња ва ју ће с об зи ром на то да не по сто је дру ги об ли ци по др шке 
ко ји би омо гу ћи ли же на ма ду го роч ни ји сме штај и ре ша ва ње стам-
бе ног пи та ња. У су прот но сти са на пред ди ску то ва ним прин ци пи-
ма до бре прак се су и из ја ве ис пи та ни ца о то ме да је осо бље ин си-
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сти ра ло на оба ве зи ко ри сни ца да пла те услу гу бо рав ка у си гур ној 
ку ћи у го то во 10% слу ча је ва. 

Је дан од ва жних аспе ка та ра да са же на ма сме ште ним у си-
гур ној ку ћи (тре ба ло би да) пред ста вља осна жи ва ње и по моћ при 
оса мо ста љи ва њу на кон из ла ска из скло ни шта. Ме ђу тим, чак 74,5% 
ис пи та ни ца је из ја ви ло да им осо бље ни је по мо гло да на пра ве план 
за бу дућ ност, док је њих 65,3% на ве ло да се ни је осе ћа ло спрем ним 
да на ста ве са мо стал но свој жи вот на кон бо рав ка у си гур ној ку ћи. 
Ви ше од по ло ви не же на, у чи јем слу ча ју је то би ло ре ле вант но, 
ни је до би ло ни ка кву по др шку у ве зи са за по шља ва њем, што је, та-
ко ђе, од ве ли ког зна ча ја за оса мо ста љи ва ње же на жр та ва на си ља и, 
у крај њем ис хо ду, за из ла зак из на си ља. 

Ис пи та ни ца ма је да та мо гућ ност да на ве ду шта би, пре ма 
њи хо вом ми шље њу, си гур на ку ћа мо гла да ура ди ка ко би се по-
бољ ша ли усло ви за бо ра вак же на жр та ва на си ља у њи ма, од но сно 
уна пре ди ле мо гућ но сти за за шти ту од на си ља. Нај ве ћи број ис пи-
та ни ца (64,2%) је из ја вио да би осо бље си гур не ку ће тре ба ло да 
при пре ма же не за суд ске по ступ ке, што по твр ђу је све прет ход не 
из ја ве о по тре би за до би ја њем прав не по др шке. У го то во истом 
по стот ку (60%), ис пи та ни це су се опре де ли ле за пру жа ње ви ше 
ин фор ма ци ја о по ступ ци ма, док је не што ма њи удео ових же на 
(55,8%) сма трао да би си гур на ку ћа тре ба ло да пра ти же не жр тве 
на си ља кроз про це ду ру. Го то во по ло ви на ис пи та ни ца (48,4%) из ја-
ви ла је да је по треб но да си гур на ку ћа пред у зи ма по ступ ке за шти те 
и по мо ћи за же не за ис ку ством на си ља, као и да тре ба да по ка жу 
раз у ме ва ње и са о се ћа ње пре ма ко ри сни ца ма. У дру ге мо гућ но сти 
за уна пре ђе ње ра да си гур не ку ће, ис пи та ни це су увр сти ле сле де ће:

Да по др жи жр тву, а не да скла па до го вор са на сил ни ком. Да 
упу ти жр тве на ре ле вант не ин сти ту ци је и да пру жи сву по др шку 
у гра ни ца ма сво је мо ћи. Да има ју адво ка та и да има ју пра ти о ца за 
же не. Да про ду жи бо ра вак кад је то по треб но. Да да је прав ну по-
моћ.

4.5. За до вољ ство ис пи та ни ца услу га ма  
СОС те ле фо на жен ских не вла ди них ор га ни за ци ја

Иако их због спе ци фич но сти узор ка тре ба узе ти за ре зер вом, 
на ла зи ис тра жи ва ња по ка за ли су да је го то во 90% ис пи та ни ца за-
до вољ но услу га ма жен ских ор га ни за ци ја, при ко ји ма ра де СОС те-
ле фо ни за же не са ис ку ством на си ља, док је 9,1% њих из ја ви ло 
да је де ли мич но за до вољ но до би је ном по др шком. Ис пи та ни це су 
у нај ве ћој ме ри за до вољ не по сту па њем кон сул тант ки ња при СОС 
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те ле фо ни ма због по др шке ко ју пру жа ју у ви ду „пра вих“ ин фор ма-
ци ја, по ка за ног раз у ме ва ња и љу ба зно сти, као и про фе си о нал ног 
од но са пре ма ко ри сни ца ма услу га. С дру ге стра не, де ли мич но за-
до вољ ство ис пи та ни ца услу га ма жен ских ор га ни за ци ја ве за но је 
за не до ста так прав не по др шке. Из ме ђу оста лог, за бе ле же ни су сле-
де ћи од го во ри ис пи та ни ца у ве зи са за до вољ ством, од но сно де ли-
мич ним за до вољ ством до би је ним услу га ма:

Због њи хо ве про фе си о нал но сти и љу ба зно сти. Зна ле су шта 
при чам и о че му, та ко да су зна ле да ме по др же. Ре кле су ми ко ме 
за и ста да се обра тим и на шта све имам пра во. Да ле су ми ин фор-
ма ци ју шта све мо гу и си гур но сам се осе ћа ла кад њих чу јем. Што 
су ме са слу ша ле у том тре нут ку и да ле ми пра ве ин фор ма ци је. За-
до вољ на сам њи хо вим ра дом. Има ле су раз у ме ва ње за мој слу чај. 
Од мах су ре а го ва ле. До би ла сам по др шку, али не пру жа ју прав ну 
по моћ. Не ма ју адво ка та и прав ну по моћ. Све су ми об ја сни ле и по-
др жа ле, али не ма ју адво ка та.

Из ја ве ис пи та ни ца о по др шци ко ју су до би ле од кон сул тант-
ки ња у жен ским ор га ни за ци ја ма у нај ве ћој ме ри по ка зу ју да оне у 
ра ду по шту ју основ не прин ци пе, ко ји се ти чу без бед но сти ко ри-
сни ца (96,4%) и мо гућ но сти да оста ну ано ним не при ко ри шће њу 
услу ге (71,5%). По ред то га, ско ро све ис пи та ни це (98,2%) су из ја-
ви ле да су кон сул тант ки ње са њи ма раз го ва ра ле љу ба зно и го то-
во исти по сто так њих (96,4%) је на вео да су СОС кон сул тант ки ње 
по ка за ле раз у ме ва ње за њи хов слу чај. Иако је ве ћи на же на (69,6%) 
из ја ви ла да су им кон сул тант ки ње пру жи ле по др шку при из ра ди 
без бед но сног пла на за њих и њи хо ву де цу, ни је ја сно за што је ње-
го ва из ра да из о ста ла у го то во пе ти ни слу ча је ва (17,6%).  

Узи ма ју ћи у об зир из ја ве ис пи та ни ца, по др шка СОС кон-
сул тант ки ња је не до вољ на у по гле ду ин фор ми са ња же на. Ма да 
је ве ћи на же на до би ла ре ле вант не ин фор ма ци је о за кон ским про-
це ду ра ма и овла шће њи ма над ле жних ин сти ту ци ја, о свим овим 
аспек ти ма за шти те ни је ин фор ми са но не што ма ње, од но сно не што 
ви ше од тре ћи не же на. На и ме, 34,6% же на ни су до би ле ин фор ма-
ци је о над ле жно сти ма цен тра за со ци јал ни рад, њих 25,6% ни је ин-
фор ми са но о овла шће њи ма по ли ци је у ве зи са за шти том од на си ља 
у по ро ди ци, док 30,1% же на ни је оба ве ште но о ме ра ма за шти те од 
на си ља у по ро ди ци. Из не на ђу ју ће је и да је 21,3% же на оста ло ус-
кра ће но за ин фор ма ци је о до ступ ним услу га ма у за јед ни ци. Го то во 
исто вет ни на ла зи су до би је ни у по гле ду по сре до ва ња и упу ћи ва ња 
же на на дру ге ин сти ту ци је у за јед ни ци: 60,5% же на ни је до би ло 
по др шку по сре до ва ња код дру гих слу жби.
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На пи та ње шта би, по њи хо вом ми шље њу, СОС те ле фон мо-
гао да ура ди ра ди уна пре ђе ња по сту па ња пре ма же на ма са ис ку-
ством на си ља, нај ве ћи број ис пи та ни ца (66,3%) од го во рио је да је 
то ди рект но пра ће ње же на у дру ге ин сти ту ци је и при бли жно то ли-
ко њих (62,1%) да би тре ба ло да про ве де/пра ти же не жр тве на си ља 
кроз про це ду ру. Ви ше од по ло ви не же на (53,7%) на ве ло је да СОС 
те ле фон тре ба да уна пре ди по др шку же на ма кроз ди рект но по ве-
зи ва ње са дру гим ин сти ту ци ја ма и исто то ли ко њих (51,6%) иза-
бра ло је оп ци ју „не што дру го“, до да ју ћи соп стве не пред ло ге ко ји 
се углав ном од но се на пру жа ње прав не по мо ћи. Го то во по ло ви на 
ис пи та ни ца (45,3%) на ве ло је да би жен ске ор га ни за ци је тре ба-
ло да пред у зи ма ју по ступ ке за шти те и по мо ћи и не што ма ње њих 
(37,9%) да би тре ба ло да да је ви ше ин фор ма ци ја о по ступ ци ма. 
Од го во ри ис пи та ни ца у окви ру оп ци је „не што дру го“ об у хва та ју:

Да уве ду бес плат ну прав ну по моћ; да по ве жу же не ди рект но 
са ин сти ту ци ја ма; да пра ти же не кроз про це ду ру; да да је бес плат не 
прав не са ве те и бес плат не адво ка те; бес плат на прав на по моћ, да 
обез бе ди прав ног за ступ ни ка.

5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На ла зи ис тра жи ва ња су по ка за ли да ве ли ки по сто так ис-
пи та ни ца ни је за до во љан по сту па њем над ле жних ин сти ту ци ја и 
до би је ним услу га ма у слу жба ма и ор га ни за ци ја ма об у хва ће ним 
ис тра жи ва њем, као и да је зна ча јан удео оних ко је не до би ју од го-
ва ра ју ће и бла го вре ме не ин фор ма ци је о по сто је ћим услу га ма по-
др шке. Из ме ђу тре ћи не и по ло ви не ис пи та ни ца ни су до би ле од го-
ва ра ју ће ин фор ма ци је од цен тра за со ци јал ни рад и си гур не ку ће, 
што се по себ но од но си на ин фор ма ци је о по сту па њу дру гих слу-
жби, за кон ским ме ра ма и до ступ ним услу га ма у обла сти за шти те 
од на си ља у по ро ди ци. Пре ма из ја ва ма ис пи та ни ца, убе дљи во нај-
ве ће не за до вољ ство се од но си на не до ста так кон крет не по др шке, 
пре све га, (бес плат не) прав не по мо ћи и (не)пру жа ње ре ле вант них 
ин фор ма ци ја. Ни јед на од слу жби/ор га ни за ци ја об у хва ће них ис тра-
жи ва њем ни је у пот пу но сти ис пу ни ла оче ки ва ња же на у по гле ду 
обез бе ђи ва ња прав не по др шке, што мо же би ти по сле ди ца не ре гу-
ли са но сти си сте ма (бес плат не) прав не по мо ћи. С тим у ве зи, за-
бри ња ва ју ће је ма ли број по сту па ка и ме ра за за шти ту од на си ља 
ко је цен три за со ци јал ни рад по кре ћу по слу жбе ној ду жно сти у од-
но су на број ре ги стро ва них жр та ва на си ља. По ступ ци су у про се ку 
по кре ну ти у тре ћи ни слу ча је ва: кри вич ни по сту пак у 38,2% слу-
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ча је ва, у 30,9% слу ча је ва по кре нут је по сту пак за из ри ца ње ме ра 
за шти те од на си ља у по ро ди ци, док је пре кр шај ни по сту пак по кре-
нут у пе ти ни слу ча је ва. На ла зи дру гих ис тра жи ва ња упу ћу ју чак и 
на ма њи по сто так по кре ну тих по сту па ка (све га 9,9%), као и на то 
да у го то во две тре ћи не слу ча је ва ко ји су при ја вље ни по ли ци ји не 
до ђе до по кре та ња суд ског по ступ ка.37) Ова ква си ту а ци ја ути че на 
(не)за до вољ ство же на ко је се од лу че да при ја ве на си ље др жав ним 
слу жба ма, а сва ка ко ути че на по ве ре ње свих жр та ва на си ља у це ло-
куп ни си стем др жав ног ре а го ва ња на на си ље у по ро ди ци. 

По да ци из ана ли зе о по сту па њу над ле жних ин сти ту ци ја и 
пру же ним услу га ма по др шке ука зу ју на не до ста так ин те грал ног и 
ко ор ди ни са ног од го во ра раз ли чи тих слу жби на на си ље, по др шка 
је углав ном фраг мен тар на и не узи ма у об зир спе ци фич не по тре бе 
же на жр та ва на си ља, из че га се мо же из ву ћи за кљу чак да по сто је ће 
услу ге по др шке ни су при ла го ђе не спе ци фич ним по тре ба ма же на 
са ис ку ством на си ља. Про це на за до вољ ства ис пи та ни ца по сту па-
њем ре ле вант них ин сти ту ци ја и до би је ним услу га ма по ка за ла је 
да је зна ча јан број оних ко је су не за до вољ не пред у зе тим ин тер-
вен ци ја ма на кон при ја вљи ва ња на си ља. Иако се пре по зна ју по зи-
тив не тен ден ци је у ра ду ових слу жби, ис пи та ни це су из ве сти ле о 
ни зу не до ста та ка у ра ду др жав них ин сти ту ци ја у обла сти за шти те 
же на од на си ља, па и о при ме ри ма гру бог кр ше ња про фе си о нал-
ног ко дек са ра да. И по ред то га што је ин сти ту ци ја ма дат ман дат 
да за у ста ве на си ље, и да ље од ре ђе на гру па про фе си о на ла ца ин си-
сти ра на ми ре њу/по сре до ва њу или за јед нич ком са ве то ва њу жр тве 
са учи ни о цем на си ља. Та кву прак су је ну жно из ме ни ти, по себ но 
има ју ћи у ви ду да је пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма у овој обла-
сти у си ту а ци ја ма на си ља пре ма же на ма за бра ње но ал тер на тив но 
ре ша ва ње спо ро ва, укљу чу ју ћи ме ди ја ци ју и по ми ре ње. План за-
шти те за же не и њи хо ву де цу цен три за со ци јал ни рад до не ли су, 
у са рад њи са пред став ни ци ма дру гих ре ле вант них слу жби, у све га 
19,1% слу ча је ва. На ла зи су по ка за ли и да у ве ћи ни слу ча је ва из-
о ста је по др шка же на ма у ве зи са за по шља ва њем и њи хо вим оса-
мо ста љи ва њем на кон из ла ска из си гур не ку ће, укљу чу ју ћи и ме-
ре у ве зи са ду го роч ним об ли ци ма сме шта ја и ста но ва ња. Чак две 
тре ћи не ис пи та ни ца је из ја ви ло да им осо бље си гур не ку ће ни је 
по мо гло да на пра ве план за бу дућ ност, а ви ше од по ло ви не њих 
ни је до би ло по др шку у ве зи са за по шља ва њем. Због све га на ве де-
ног ну жно је ин те гри са ти и ме ђу соб но по ве за ти услу ге (со ци јал не 
са про гра ми ма за по шља ва ња, здрав стве не и со ци јал не) ка ко би се 

37) Ве сна Ни ко лић-Ри ста но вић, На си ље у по ро ди ци у Вој во ди ни, По кра јин ски се кре та ри јат 
за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Но ви Сад, 2010, стр. 95–96.
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од го во ри ло на ком плек сне по тре бе же на са ис ку ством на си ља и 
њи хо ве де це.

Ана ли за ло кал них по ли ти ка за за шти ту же на од на си ља у 
гра до ви ма об у хва ће ним ис тра жи ва њем по ка за ла је да же на ма са 
ис ку ством на си ља ни су у до вољ ној ме ри до ступ не спе ци ја ли зо-
ва не услу ге по др шке. Ре зул та ти ана ли зе до ступ них услу га и пра-
ва из обла сти со ци јал не за шти те за же не са ис ку ством на си ља у 
овим гра до ви ма по ка за ли су да се из бу џе та ло кал них са мо у пра ва 
из два ја ју ми ни мал на сред ства за фи нан си ра ње пра ва и услу га на-
ме ње них же на ма жр тва ма на си ља, чи ме се не омо гу ћа ва њи хо ва 
одр жи вост, до ступ ност и ква ли тет. Утвр ђе но је и да се из ло кал них 
бу џе та у ве ћи ни гра до ва не из два ја ју сред ства за спе ци ја ли зо ва не 
услу ге по др шке за же не жр тве на си ља, већ се нај че шће и је ди но 
фи нан си ра ју услу ге сме шта ја у си гур не ку ће или при хва ти ли шта, 
ко ја су у не ким слу ча је ви ма на ме ње на раз ли чи тим ка те го ри ја ма 
ко ри сни ка. На ла зи су ука за ли на не тран спа рент ност фи нан си ра ња 
со ци јал них услу га из град ских бу џе та, ко је се огле да у не до стат ку 
јав них кон кур са за фи нан си ра ње ових услу га, као и у то ме што се 
бу џет ски фи нан си ра не услу ге и про гра ми ре а ли зу ју без спро во-
ђе ња ева лу а ци је про гра ма и кон тро ле ква ли те та пру же них услу га.
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Pe sic Da ni je la

SUP PORT SER VI CES FOR WO MEN WHO HA VE  
EX PE RI EN CED VI O LEN CE – AC HI E VED STAN DARDS 

AND (DIS) SA TIS FAC TION OF BE NE FI CI A RI ES 

Re su me 
As far as di rect sup port and pro tec tion from vi o len ce are con cer-

ned, it is ne ces sary that sta tes en su re that all wo men vic tims of vi o len ce 
ha ve ac cess to ser vi ces, which ena ble the ir long-term re in te gra tion in to 
so ci ety. Com pre hen si ve net work of sup port ser vi ces, that is wi de spre-
ad and ava i la ble thro ug ho ut the co un try, ade qu a tely re so ur ced and can 
qu ickly and ef fi ci ently pro vi de sup port to wo men sur vi vors of vi o len ce 
and the ir chil dren, pre sents a key part of the prin ci ple of due di li gen ce, 
which obli ges sta tes to pre vent vi o len ce and pro tect vic tims. The re-
qu i re ment to pro vi de ap pro pri a te sup port ser vi ces do es not mean that 
go vern ments are obli ged to run and ope ra te them, but it is con si de red 
good prac ti ce that ser vi ces are de li ve red by in de pen dent wo men’s or ga-
ni za ti ons. The main aim of this re se arch is to gain a clo ser in sight in to 
the exi sting system of sup port ser vi ces for wo men who ha ve ex pe ri en-
ced vi o len ce in the Re pu blic of Ser bia, its fe a tu res, tar get gro ups and 
ser vi ce pro vi ders, as well as the advan ta ges and di sa dvan ta ges in com-
pa ri son to the in ter na ti o nal stan dards for the pro vi sion of sup port ser-
vi ces. Re se arch at ten tion is al so fo cu sed on the sa tis fac tion of wo men 
vic tims of vi o len ce with the tre at ment and ser vi ces pro vi ded by cen ters 
for so cial work, shel ters and te lep ho ne hel pli nes run by wo men’s or ga-
ni za ti ons. Re se arch fin dings po int out system’s short co mings to sup port 
and pro tect wo men from vi o len ce in Ser bia, both in terms of its su sta-
i na bi lity, as well as with re spect to its abi lity to re spond promptly and 
ef fec ti vely to the ne eds of the se wo men. Re sults of the em pi ri cal re se-
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arch show that a lar ge per cen ta ge of the re spon dents are not sa tis fied 
with the con duct of the re le vant in sti tu ti ons and pro vi ded ser vi ces, as 
well as that a sig ni fi cant pro por tion of them are not in for med in an ap-
pro pri a te and ti mely man ner abo ut exi sting sup port ser vi ces. Ac cor ding 
to the re spon dents, by far the gre a test dis sa tis fac tion is con nec ted with 
the lack of con cre te sup port, pri ma rily (free) le gal aid and not pro vi ding 
re le vant in for ma tion. Analysis of the lo cal po li ci es for pro tec tion of 
wo men aga inst gen der-ba sed vi o len ce has shown that wo men vic tims 
of vi o len ce are not suf fi ci ently pro vi ded with the spe ci a list sup port ser-
vi ces, nor are they re cog ni zed as su bjects of rights and/or be ne fi ci a ri es 
of ser vi ces in the lo cal de ci si ons on so cial pro tec tion. Bud ge tary al lo-
ca ti ons from the lo cal le vel for the fi nan cing of rights and ser vi ces for 
wo men vic tims of vi o len ce in the fi eld of so cial pro tec tion are mi ni mal, 
in suf fi ci ent and un sta ble, which im pacts the ir su sta i na bi lity, qu a lity and 
ava i la bi lity.
Key words: sup port ser vi ces for wo men vic tims of vi o len ce, spe ci a list sup-

port ser vi ces, ge ne ral sup port ser vi ces, ava i la bi lity of ser vi ces, 
wo men’s or ga ni za ti ons.

* Овај рад је примљен 23. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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ФЕМИЦИД – КО НАС УБИЈА?

Сажетак
Сва ке го ди не у све ту 60 000 же на бу де на сил но уби је но, а 

ми зо ги на прак са уби ја ња же на са мо за то што су же не, по сто ја ла је 
мно го пре не го што је за њих ско ван из раз фе ми цид. У ра ду се хро-
но ло шки ана ли зи ра исто ри јат на стан ка овог пој ма и зна че ња ко ја 
му се при да ју, те се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу фе ми ци да и дру гих 
об ли ка уби ста ва ка ко же на, та ко и му шка ра ца. На да ље, у ра ду се 
из но се ти по ло ги је и кла си фи ка ци је фе ми ци да ко је илу стра тив но 
по ка зу ју у ко јим об ли ци ма се он по ја вљу је ка ко кроз исто ри ју та ко 
и кул ту ро ло шки. На кра ју, раз ма тра се фе ми цид у ин тим ном парт-
нер ском од но су као је дан од нај ра спро стра ње ни јих и све при сут-
них об ли ка фе ми ци да, од на стан ка чо ве чан ства па до да нас.
Кључ не ре чи: фе ми цид, уби ства же на, му шко на си ље пре ма же на ма, фе-

ми цид у ин тим ном од но су, на си ље у по ро ди ци, ми зо ги ни-
ја, па три јар хат.

1. УВОД

Му шко на си ље пре ма же на ма је гло бал ни про блем ко ји се 
ја вља у свим дру штви ма и свим вре ме ни ма, а о ње го вој рас про-
стра ње но сти до вољ но го во ри чи ње ни ца из ис тра жи ва ња Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, ко ја по ка зу је да је ви ше од тре ћи не же на  
у све ту (35%) пре жи ве ло фи зич ко и/или сек су ал но на си ље од стра-
не ин тим ног парт не ра или сек су ал но на си ље од стра не му шкар ца.1) 

* Мастер политиколог социјалне политике
1) WHO, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and 

Tropical Medicine, South African Medical Research Council, Global and regional estimates 
of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-
partner sexual violence,  World Health Organization, Geneva, 2013, стр. 20. Доступно на: 
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Иако, се на си љу пре ма же на ма по све ћу је до ста па жње као во де ћем 
про бле му у обла сти кр ше ња људ ских пра ва, фе ми цид као ње го ва 
нај ек стрем ни ја и нај бру тал ни ја ма ни фе ста ци ја, још увек ни је до-
вољ но ис тра жен. Раз ло ге то ме мо же мо тра жи ти пре све га у не по-
сто ја њу зва нич них по да та ка и ста ти сти ке о овом фе но ме ну, али и 
у раз ми мо и ла же њи ма ко ја се ти чу са мог де фи ни са ња пој ма, као и 
ме то до ло шким раз ли ка ма у при ку пља њу и ту ма че њу по да тка о фе-
ми ци ду. У раз ли чи тим др жа ва ма ко ри сте се раз ли чи ти на чи ни да 
се при ку пе по да ци о фе ми ци ду: не где су то по пу ла ци о не сту ди је, 
не где ста ти стич ки по да ци по ли ци је, ста ти стич ки по да ци бол ни ца, 
ста ти стич ки по да ци су до ва, а не где пра ће ње и ана ли за но вин ских 
чла на ка. Оквир ну сли ку о рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти ка-
ма овог фе но ме на мо гу да ти ис тра жи ва ња. Јед но ис тра жи ва ње по-
ка зу је да је 60 000 же на и де во ја ка на сил но уби је но ши ром све та 
сва ке го ди не,2) да је број фе ми ци да знат но ве ћи у зе мља ма ко је су 
за хва ће не кон флик ти ма и ра то ви ма,3) док у зе мља ма у ко ји ма су 
сто пе фе ми ци да ни же, же не нај че шће стра да ју од стра не ин тим ног 
парт не ра.4) 

2. ФЕ МИ ЦИД – ИСТО РИ ЈА НА СТАН КА  
И ЗНА ЧЕ ЊЕ ТЕР МИ НА

Реч фе ми цид ети мо ло шки во ди по ре кло од ла тин ских ре чи 
fe mi na, fe mi nae што зна чи „же на“ и ре чи ci de што у пре во ду зна чи 
„уби ца“ од но сно ci di um што зна чи „чин уби ја ња“, те би ори ги нал-
ни пре вод тер ми на био „уби ство же не“. Tермин фе ми цид пред ло-
жен је као ал тер на ти ва за род но не у тра лан тер мин хо ми цид5) ка ко 
би се ис та кло да уби ја ње же на има ко рен у ми зо ги ни ји и па три јар-
ха ту, да се уби ства же на раз ли ку ју од дру гих уби ства по то ме што 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf Приступљено: 
10.12.2015.

2) Mihaela Racovita, „Lethal Violence against Women and Girls“ у:  Global Burden of Armed 
Violence 2015: Every Body Counts (ed.: Anna Alvazzi del Frate, Keith Krause, Matthias 
Nowak), Geneva Declaration Secretariat, Geneva, 2015, p. 87. Доступно на: http://www.
genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf Приступљено: 
03.12.2015

3) Racovita, M. Opus citatum, p. 94. Више од половине, од укупно 60 000 убијених жена 
годишње, изгубило је живот у једној од 25 земаља са највишом стопом фемицида, а на 
врху листе налазе се Ел Салвадор, Хондурас и Јужна Африка.

4) Racovita, M. Opus citatum, p. 109. У неким од земаља са ниском или врло ниском стопом 
фемицида, интимни партнери чине више од 60% починилаца.

5) Хомицид (лат. homicid; homo - човек и cide – убица, секач) представља убиство једног 
човека од стране другог човека. Детаљније: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
homicide  Приступљено: 05.12.2015.
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су она нај че шће ис ход на си ља у по ро ди ци и да су оне нај че шће 
уби ја не од стра не по зна тих ли ца, док су уби ства му шка ра ца углав-
ном ве за на за на си ље на ули ца ма и ор га ни зо ва ни кри ми нал ко је 
вр ше дру ги (не по зна ти) му шкар ци. 

Иако, не ма пре ци зне ин фор ма ци је ка да је тер мин на стао 
и ко га је пр ви упо тре био, у ли те ра ту ри се он пр ви пут по ми ње 
1801. го ди не у Ве ли кој Бри та ни ји6) ка ко би се озна чи ло „уби ство 
же не“. Тер мин је та ко ђе упо тре бљен 1827. го ди не у на сло ву књи ге 
„При зна ва ње не у чи ње ног фе ми ци да“7) ауто ра Ви ли ја ма Мек ни ша 
(Wil li am Mac Nish) ко ји је пи сао о за во ђе њу, оплод њи, на пу шта њу 
и уби ству мла де же не. Ипак, кон цеп ту а ли за ци ја и по пу ла ри за ци ја 
тер ми на фе ми цид и зна че ње ко је му се да нас при да је по ве зу је се 
са фе ми ни стич ким по кре том два де се тог ве ка у Аме ри ци, а нај ве ћи 
до при нос ње го вом де фи ни са њу не сум њи во је да ла Да ја на Ра сел 
(Di a na Rus sell) ко ја се нај че шће и на во ди као ње го ва аутор ка.

Да ја на Ра сел је пр ви пут упо тре би ла тер мин фем цид ка ко би 
озна чи ла уби ства же на, то ком пре зен та ци је на Ме ђу на род ном су ду 
за зло чи не пре ма же на ма у Бри се лу 1976. го ди не. Ипак, Ра сел ис-
ти че да она ни је ство ри ла овај тер мин, већ ње гов на ста нак по ве зу је 
са аме рич ком спи са те љи цом Ке рол Ор лок (Ca rol Or lock).8) Ра сел се 
ни је де таљ ни је ба ви ла са мим на стан ком тер ми на, већ је њен фо кус 
био на ње го вом де фи ни са њу. Она је пр ви пут фе ми цид де фи ни-
са ла као „уби ства же на са мо због то га што су же не“ 1982. го ди не 
у књи зи Си ло ва ње у бра ку.9) Ко ри сте ћи тер мин фе ми цид Ра сел је 
по ку ша ла да ука же да се фе ми цид раз ли ку је од дру гих уби ста ва јер 
је ов де по чи ни о цу/по чи ни о ци ма за уби ство ре ле ван тан пол жр тве. 
Ис ти чу ћи да се ра ди о род но за сно ва ном уби ству, Ра сел је на сто ја-
ла да де фи ни ци ја фе ми ци да об у хва ти овај сек си стич ки/ми зо ги ни 
аспект ко ји је кљу чан за раз у ме ва ње са мог фе но ме на. 

Раз ра ђу ју ћи де фи ни ци ју фе ми ци да на да ље, Ра сел за јед но са 
про фе сор ком Џејн Ка пу ти (Ja ne Ca pu ti) 1990. го ди не де фи ни ше 

6) John Corry, A Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century, 
London: Printed for G. Kearsley, Fleet-Street; T. Hurst, Paternoster- Row; Ogilvy and Son, 
Holborn; R. Ogle, Turnstile; and Ogle and Aikman, Edinburgh, 1801.

7) William MacNish, The Confessions of an Unexcueted Femicide, M’Phun, 1827.

8) Како Расел наводи у предговору књиге Фемицид: политика убијања жена, Керол Ор-
лок је америчка списатељица која је желела да напише књигу под називом Антологија 
фемицида, али то никада није учинила. Извор: Jill Radford, Diana E.H. Russel (ed.): 
Femicide: the politics of woman killing, Twayne Publishers, New York, 1992. Доступно на: 
http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf Приступљено: 01.12.2015.

9) Diana E. H. Russell, Rape in marriage, New York: Macmillan, 1982, p. 286. Ревидирано/
проширено издање: Diana E. H. Russell, Rape in marriage, Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press, 1990.
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фе ми цид као „уби ство же не од стра не му шкар ца мо ти ви са но мр-
жњом, пре зи ром, за до вољ ством или осе ћа јем вла сни штва/по се до-
ва ња же не“.10) Ста вља ју ћи на гла сак на мо тив по чи ни о ца, Ка пу ти 
и Ра сел су по ку ша ле да раз гра ни че фе ми цид као род но за сно ва-
на уби ства же на од дру гих уби ста ва же на као што су на при мер 
уби ства же на у са о бра ћај ним не сре ћа ма, уби ства у пљач ка ма (нпр. 
уко ли ко му шка рац уби је и му шкар ца и же ну ко ји су вла сни ци зла-
та ре) или уби ства из не ха та (нпр. ме так за лу та и уби је же ну), јер 
код ових уби ста ва по чи ни о цу/по чи ни о ци ма ни је ре ле ван тан пол 
жр тве. И са ма Ра сел при зна је да је по не кад те шко раз гра ни чи ти 
шта су би ли мо ти ви по чи ни о ца, али ин си сти ра на то ме да се фе-
ми цид као род но за сно ва но уби ство мо ра раз гра ни чи ти од дру гих 
уби ста ва же на, јер да би се слу чај уби ства же не сма трао фе ми ци-
дом мо ра по сто ја ти на ме ра да се из вр ши зло чин, као и ве за/ре ла-
ци ја из ме ђу по чи ње ног уби ства и по ла жр тве.

Ду го го ди шњи рад на де фи ни са њу овог фе но ме на на вео је 
Ра сел да 2001. го ди не за јед но са Ро бер том Хармс (Robertа Har-
mes) де фи ни ше фе ми цид као „уби ја ње жен ских осо ба од стра не 
му шка ра ца упра во због то га што су жен ског по ла“.11) Ову де фи ни-
ци ју за др жа ла је до да нас, а из ме не ко је су уне те у ову де фи ни ци ју 
од но си ле су се пре све га на то да у де фи ни ци ји уме сто ре чи wo man 
ко ри сте реч fe ma les, јер реч  fe ma les има ши ре зна че ње и об у хва та 
и де вој чи це и бе бе, те je овом де фи ни ци јом фе ми ци да об у хва ће но 
и уби ја ње де вој чи ца, као и абор ту си и уби ства жен ских бе ба. 

Осим Да ја не Ра сел, број не аутор ке и ауто ри су се ба ви ли де-
фи ни са њем тер ми на фе ми цид, а до раз ми мо и ла же ња су нај ви ше 
до ве ла два пи та ња:

1) Да ли се сва ко уби ство же не мо же сма тра ти фе ми ци дом, 
или је за озна ча ва ње не ког уби ства же не као фе ми цид 
нео п ход но раз мо три ти ре ла ци ју/од нос из ме ђу по чи ни о-
ца и жр тве?

2) Да ли се уби ства ко ја су по чи ни ле же не мо гу сма тра ти 
фе ми ци дом?

Размтра ју ћи од нос из ме ђу учи ни о ца и жр тве осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, фе ми ни стич ке те о ре ти чар ке фо ку си ра ле су 
се на фе ми цид као „фе ми цид у ин тим ном од но су“. Овај тер мин ко-
ри шћен је пре све га због то га што је нај ве ћи број же на уби јен од 

10) Jane Caputi, Diana E. H. Russel, „Femicide: Speaking the unspeakable” in: Ms. Magazine Vol 
I, No 2/1990 September/October, pр. 34–37, Feminist Majority Foundation, New York, 1990.

11) Diana E.H. Russell, Roberta A. Harmes, Femicide in Global Perspective, Teachers College 
Press, New York, 2001, р. 36.
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стра не осо ба са ко ји ма су би ле у ин тим ном парт нер ском или по ро-
дич ном од но су, а нај ве ћи број њих од стра не парт не ра као крај њи 
ис ход на си ља у по ро ди ци. С јед не стра не не ке фе ми ни стич ке те о-
ре ти чар ке као што је Ка рен Ста ут (Ca ren Sto ut) де фи ни шу фе ми-
цид као „уби ство же не од стра не му шког ин тим ног парт не ра“,12) 
с дру ге стра не те о ре ти чар ке као што су Ка ми ла Ма ту ра на Ре стен 
(Ca mi la Ma tu ra na Re sten), Гло ри ја Ма и ра Вар гас (Glo ria Ma i ra Var-
gas) и Со ле дад Ро хас Бра во (So le dad Ro jas Bra vo) на во де да су то 
не са мо уби ства же на од стра не са да шњих или бив ших парт не ра, 
већ и уби ства од стра не чла но ва по ро ди це.13) Нај ши ру де фи ни ци ју 
фе ми ци да да ле су Џе клин Кем бел (Jac qu elyn Camp bell) и Ке рол 
Ран јан (Ca rol Runyan) ко је су де фи ни са ле фе ми цид као „сва уби-
ства же на, без об зи ра на мо тив или ре ла ци ју учи ни о ца“.14) Ме ђу-
тим, мањ ка вост ова ко ши ро ко по ста вље не де фи ни ци је је у то ме 
што уко ли ко не раз ма тра мо мо ти ве по чи ни о ца или ре ла ци ју са жр-
твом, не мо же мо раз ли ко ва ти фе ми цид од дру гих уби ста ва же на 
као што су уби ства то ком пљач ке или са о бра ћај них не сре ћа, ко ја 
не мо ра ју ну жно би ти род но за сно ва на уби ства, на шта су ука за ле 
Ра сел и Ка пу ти.15) Без об зи ра на ова кон цеп ту ал на раз ми мо и ла же-
ња у де фи ни са њу то га ко ја уби ства же на и од стра не ко га се мо гу 
сма тра ти фе ми ци дом, од осам де се тих го ди на па до да нас ве ли ки 
број сту ди ја, ис тра жи ва ња и чла на ка16) по све ћен је ис тра жи ва њу и 
ана ли зи ра њу фе ми ци да по чи ње них у ин тим ном од но су, због че га  

12) Caren D. Stout, „Intimate femicide: a national demographic overview“, Journal of Interper-
sonal Violence. 11/1991; 6(4):476-485, SAGE Publications, 1991.

13) Camila Maturana Resten, Gloria Maira Vargas и Soledad Rojas Bravo, Femicidio en Chile, 
Corporación La Morada, Santiago, Chile, 2004, p. 18. Осим ових теоретичара, на исти 
начин фемицид дефиннишу и Ana Carcedo, Monserrat Sagot, Femicide in Costa Rica 
1990–1999, Pan American Health Organization, Washington DC, 2000.

14) Jacquelyn Campbell, Carol Runyan, „Femicide: guest editors’ introduction“, Homicide Stud-
ies2(4), рр. 347–352, SAGE Publications, 1998, 347–352. Према: Monique Widyono, „Con-
ceptualizing Femicide“, у: Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Gal-
vanize Action and Accountability, PATH, InterCambios, MRC, WHO, Washington DC, April 
14–16, 2008, p. 11. 

15) Jane Caputi, Diana E. H. Russel, „Femicide: Speaking the unspeakable”, in: Ms. Magazine Vol 
I, No 2/ 1990 September/October, p. 34–37.

16) Темом фемицида у интимном односу бавили су се бројни теоретичари са различитих 
аспеката у континуитету од осамдесетих година до данас, а неки од њих су:

 1990. година: Diana E.H. Russell, „Femicide: The Murder of Wives.  Chapter 21“ у : Diana 
E. H. Russell, Rape in marriage, Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1990; 

 1993. година: Karen D. Stout, „ Intimate Femicide:  A Study of Men Who Have Killed Their 
Mates“, Journal of Offender Rehabilitation, Volume 19, Issue 3-4, 1993.

 1998. година: Myrna Dawson, Rosemary Gartner, „Differences in the Characteristics of In-
timate Femicides The Role of Relationship State and Relationship Status“ Homicide Studies 
2(4), 378-399, November 1998.
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се по не кад о овој де фи ни ци ји фе ми ци да го во ри као о фе ми ци ду у 
ужем сми слу. 

Дру го пи та ње ко је је до ве ло до раз ми мо и ла же ња у де фи ни-
са њу, а са мим тим и еви ден ти ра њу, пра ће њу и ана ли зи ра њу фе ми-
ци да, је пи та ње да ли се уби ства по чи ње на од стра не же на та ко ђе 
мо гу сма тра ти фе ми ци дом. Ис тра жу ју ћи ин тим ни фе ми цид Ма ри-
ја Кра форд (Ma ria Craw ford), Ро зме ри Гарт нер (Ro se mary Gart ner), 
и Мир на До сон (Myrna Daw son) ни су ис кљу чи ле же не као учи ни-
о це фе ми ци да и ана ли зи ра ле су на ко ји на чин се раз ли ку ју уби ства 
же на и уби ства му шка ра ца од стра не парт не ра/парт нер ки.17) Ша наз 
Ме тјуз (Sha na az Mat hews) и ње ни са рад ни ци укљу чи ли су и фе ми-
ци де по чи ње не од стра не исто пол них парт не ра/парт нер ки.18) Осим 
то га, не ки те о ре ти ча ри твр де да би се и же не мо гле тре ти ра ти као 
по чи ни о ци фе ми ци да он да ка да уби ја ју же не из род но за сно ва них 
раз ло га, на при мер у кон тек сту „уби ства због ми ра за“ или „уби-
ства из ча сти“. Раз ма тра ју ћи ове мо гућ но сти Ра сел уби ства же на 
од стра не же на де фи ни ше као „жен ско-жен ска уби ства“19) уве ре на 

 2001. година: Gregory P. Kerry, Understanding and Predicting Intimate Femicide an Ay-
alysis of Men Who Kill Their Intimate Female Partners, Thesis (Ph. D.) Carleton Univeristy, 
2001.

 2004. година: Shanaaz Mathews et al., “Every Six Hours a Woman is Killed by Her Intimate 
Partner: A National Study of Female Homicide in South Africa“ MRC Policy brief, No. 5, 
June 2004, Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), Johannesburg, South 
Africa, 2004. 

 2005. година: Myrna Dawson „Intimate Femicide Followed by Suicide: Examining the Role 
of Premeditation“, Suicide Life-Threat. Behav. (Journal), Vol. 35, No. 1, pp. 76–90., 2005.

 2008. година: Kelly Watt, „Understanding Risk Factors for Intimate Partner Femicide: the 
Role of Domestic Violence Fatality Review Teams”, у: Intimate partner violence Prevention 
and Intervention (уредили: Anna C. Baldry,  Frans Willem Winkel),  Nova Science Publish-
ers, New York 2008.

 2013. година: Naeemah Abrahams et al, „Intimate Partner Femicide in South Africa in 1999 
and 2009“, PLOS Med 10(4), April 2013, San Francisco, 2013.

 2015. година: Messing JT et all, „The Lethality Screen: The Predictive Validity of an Intimate 
Partner Violence Risk Assessment for Use by First Responders“, Journal of Interpersonal 
Violence May 2015, SAGE Publications, 2015. 

 У Србији се овом темом међу првима бавила Биљана Симеуновћ Патић која је 
објавила чланак „Убиства хетеросексуалних партнера: криминолошке и виктимолошке 
карактеристике“ у часопису Темида 2002. године. Доступно на: http://www.vds.org.rs/
File/Tem0210ID.pdf Приступљено: 05.12.2015.

17) Maria Crawford, Rosemary Gartner и Myrna Dawson, Women Killing: Intimate Femicide 
in Ontario, 1974–1990, Women We Honour Action Committee, Toronto, Ontario, 1992. 
Доступно на: http://bit.ly/1NO0LrH Приступљено: 05.12.2015.

18) Shanaaz Mathews et al., „Every Six Hours a Woman is Killed by Her Intimate Partner: A 
National Study of Female Homicide in South Africa“ MRC Policy brief, No. 5, June 2004, р. 
48. 

19) Diana E.H. Russell, Roberta A. Harmes,  Femicide in Global Perspective, Teachers College 
Press,  New York , 2001, р. 52.
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је да је за не мар љи во ма ли број же на ко је су уби је не од стра не же-
на, са мо због то га што су же не. Де фи ни шу ћи „жен ско-жен ска уби  
ства“ она сма тра да код ових уби ста ва тре ба раз ли ко ва ти да ли је 
уби ство учи ни ла: 1) же на као за ступ ни ца па три јар ха та, 2) же на као 
за ступ ни ца му шкар ца на сил ни ка или 3) же на ко ја де лу је у сво је 
соп стве но име.20) Ипак, она на гла ша ва да се ње на де фи ни ци ја фе-
ми ци да огра ни ча ва на уби ства же на од стра не му шка ра ца, од но сно 
твр ди да је фе ми цид зло чин ко ји чи не му шкар ци пре ма же на ма.

У свој кон цепт тер ми на фе ми цид Мар се ла Ла гар де (Mar ce la 
La gar de) укљу чи ла је и по ли тич ки кон текст, те је ско ва ла тер мин 
фе ми ни цид ка ко би озна чи ла и ука за ла на „зло чин др жа ве“ ко ја то-
ле ри ше од но сно ко ја про пу шта и/или не чи ни ни шта да спре чи и 
ис ко ре ни фе ми ци де.21)

3. ФЕ МИ ЦИД – КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА 
 И ОБ ЛИ ЦИ

Те о ре ти чар ке ко је су се ба ви ле кон цеп ту а ли за ци јом тер ми на 
фе ми цид раз ви ле су и ње го ве кла си фи ка ци је ко је се пре све га ти-
чу: 1) ре ла ци је/од но са из ме ђу жр тве и учи ни о ца (по знат-не по знат; 
му шки-жен ски, је дан или ви ше); 2) на чи на на ко ји је смрт по ру зро-
ко ва на (ди рект ним чи ном/ак том на си ља – уби ство; ин ди рект ним 
чи ном – смрт ко ја је на сту пи ла као по сле ди ца ми зо ги них прак си); 
3) раз ло га од но сно узро ка ко ји су до ве ли до фе ми ци да или кон-
тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме се они де ша ва ју (уби ство из ча сти, 
ра си стич ко уби ја ње же на, уби ја ње ле збеј ки итд.). Ана ли зи ра ју ћи 
кон цеп ту а ли за ци ју тер ми на фе ми цид и ди ску си ју ко ја се во ди ме-
ђу те о ре ти чар ка ма и те о ре ти ча ри ма, Мо ни ка Ви дјо но (Mo ni que 
Widyono) је на осно ву до са да из не тих де фи ни ци ја, раз ви ла сле де-
ћу ти по ло ги ју:

20) Ibid.

21) Марцела Лагарде према: Camilo Bernal Sarmiento et all, „Chapter I. Defining ‘femicide’ and 
‘feminicide’“, у: Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related kill-
ings of women (femicide/feminicide) (ed.: Françoise Roth, Alejandro Valencia Villa), United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women); Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Diseños e Impresiones 
Jeicos, S.A., Panamá, 2015, p. 13. Доступно на: http://www.un.org/en/women/endviolence/
pdf/LatinAmericanProtocolForInvestigationOfFemicide.pdf Приступљено: 07.12.2015.
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Сли ка број 1 – ти по ло ги ја фе ми ци да22)

СМРТНОСТ ЖЕНА

УБИСТВА

ПОЗНАТИ МУШКИ
УЧИНИЛАЦ

ЖЕНСКИ УЧИНИЛАЦ НЕПОЗНАТИ УЧИНИЛАЦ

ИНТИМНИ
ПАРТНЕР

НЕИНТИМНИ
ПАРТНЕР

ОРУЖАНИ
СУКОБ

ДРУГО

ДРУГИ
ПОЗНАНИЦИ

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

САДАШЊИ
ПАРТНЕР

БИВШИ
ПАРТНЕР

ОСТАЛА
ПОРОДИЦА

СТРАНЦИ

БЕЗ РЕЛАЦИЈЕ
(ПЉАЧКА, БАНДА)

СМРТ ПРОУЗРОКОВАНА МИЗОГИНИМ ПРАКСАМА, ЗАНЕМАРИВАЊЕ,
ИЗГЛАДЊИВАЊЕ, СМРТНОСТ МАЈКИ, ГЕНИТАЛНО САКАЋЕЊЕ, СИДА

Јед на од кла си фи ка ци ја фе ми ци да ко ја је за сно ва на на од но-
су из ме ђу жр тве и учи ни о ца је она ко ју су раз ви ли Де смонд Елис 
(De smond El lis) и Вал тер Де ке сер ди (Wal ter De Ke serdy),а ка сни је 
при ла го ди ле Ра сел и Хармс23) и она из гле да ова ко:

1) Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су (су пруг/бив-
ши су пруг, љу бав ник/сек су ал ни парт нер, бив ши љу бав-
ник/бив ши сек су ал ни парт нер, деч ко/бив ши деч ко);

2) Фем цид у по ро ди ци (отац/очух, брат/по лу брат, ујак, 
стриц, де да, све кар, зет);

3) Фе ми цид од стра не дру гог по зна тог учи ни о ца (му шки 
при ја те љи по ро ди це, му шки ауто ри тет (на став ник, све-
ште ник, по сло да вац), му шки са рад ник);

4) Фе ми цид стран ца:  жр тви не по знат му шка рац (стра нац);

22) Типлогија преузета и преведена из: Monique Widyono, „Conceptualizing Femicide“, у: 
Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Ac-
countability, PATH, InterCambios, MRC, WHO, Washington DC, April 14–16, 2008, p. 11. 
Доступно на: http://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf Приступљено: 
07.12.2015. 

23) El lis De smond, Wal ter De Ke se redy, The Wrong Stuff: An In tro duc tion to the So ci o lo gi cal 
Study of De vi an ce, Allyn & Ba con, Scar bo ro ugh, On ta rio, 1996. Пре ма: Di a na E.H. Rus sell, 
Ro ber ta A. Har mes,  Fe mi ci de in Glo bal Per spec ti ve, Te ac hers Col le ge Press,  New York , 
2001. у: Strengthe ning Un der stan ding of Fe mi ci de: Using Re se arch to Gal va ni ze Ac tion and 
Ac co un ta bi lity, PATH, In ter Cam bi os, MRC, WHO, Was hing ton DC, April 14–16, 2008, р. 28. 
До ступ но на: http://www.path.org/pu bli ca ti ons/fi les/GVR_fe mi ci de_rpt.pdf При сту пље но: 
07.12.2015. 
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Кла си фи ка ци ја за сно ва на на на чи ну на ко ји је смрт про у зро-
ко ва на (ди рект но-ин ди рект но) раз ви је на је у Из ве шта ју Спе ци јал-
не из ве сти тељ ке Ује ди ње них на ци ја за на си ље пре ма же на ма,24) и 
по овој кла си фи ка ци ји мо же мо раз ли ко ва ти:

1) Ак тив ни или ди рект ни фе ми цид ко ји об у хва та: 
 -  уби ство као ре зул тат на си ља ин тим ног парт не ра;
 -  ча роб ња штво/уби ства ве шти ца;
 -  уби ства из ча сти;
 -  уби ства у ору жа ним су ко би ма;
 -  уби ства због ми ра за;
 -   уби ства ве за на за род ни иден ти тет или сек су ал ну 

ори јен та ци ју;
 -   ет нич ка и уби ства при пад ни ца уро ђе нич ких за јед-

ни ца;
2) Па сив ни или ин ди рект ни фе ми цид ко ји об у хва та:
 -   смрт као ре зул тат иле гал них или ло ше спро ве де них 

абор ту са;
 -  мор та ли тет мај ки;
 -   смрт као ре зул тат штет них прак си (на при мер ге ни-

тал на му ти ла ци ја);
 -   смрт по ве за на са тр го ви ном љу ди ма, дро гом, ор га-

ни зо ва ним кри ми на лом или де ло ва њем бан ди;
 -   смрт као ре зул тат не ма ра (гла ди или за не ма ри ва-

ња);
 -   смрт као ре зул тат на мер ног по сту па ња или про пу-

ста од стра не др жа ве;
Раз ма тра ју ћи по ре кло и ва жност тер ми на фе ми цид,25) Ра сел 

ана ли зи ра и раз ло ге од но сно узро ке ко ји до во де до фе ми ци да или 
кон тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме се они де ша ва ју, те у овој кла си-
фи ка ци ји на во ди сле де ће об ли ке фе ми ци да:

 -  Ка ме но ва ње же на до смр ти;
 -  Уби ства же на из ча сти; 
 -  Уби ства као ре зул тат си ло ва ња;

24) Re port of the Spe cial Rap por te ur on vi o len ce aga inst wo men, its ca u ses and con se qu en ces, 
UN Doc. A/HRC/20/16 (May 23, 2012), р. 5. До ступ но на: http://www.ohchr.org/Do cu-
ments/Is su es/Wo men/A.HRC.20.16_En.pdf При сту пље но: 07.12.2015. 

25) Di a na E. H. Rus sell, Тhe ori gin and im por tan ce of the term fe mi ci de, De cem ber, 2011. До ступ-
но на: http://www.di a na rus sell.com/ori gin_of_fe mi ci de.html При сту пље но: 07.12.2015.
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 -   Уби ја ње же на од стра не њи хо вих му же ва, мо ма ка 
и парт не ра због „афе ре“, или јер су бун тов не, или 
би ло ког дру гог раз ло га;

 -  Уби ја ње же на због ми ра за;
 -  Уби ја ње и спа љи ва ње ве шти ца;
 -   Смрт же на про у зро ка ва ну ге ни тал ном му ти ла ци-

јом; 
 -   Уби ја ње же на сек су ал них ро би ња, же на жр тви тр-

го ви не љу ди ма, же на у про сти ту ци ји, од стра не ма-
кроа или ко ри сни ка; 

 -   Уби ја ње же на од стра не ми зо ги нич них стра на ца, 
по зна ни ка или се риј ских уби ца;

 -   Уби ја ње жен ских бе ба и де вој чи ца или њи хо во за-
не ма ри ва ње до смр ти;

 -   Смрт же на про у зро ко ва ну услед за бра не кон тра-
цеп ци је или абор ту са;

 -   Смрт же на про у зро ко ва ну на мер ним пре но ше њем 
Си де; 

Осим ових, Ра сел26) на во ди и: 
 -   Ма сов ни фе ми цид;
 -  Ра си стич ки фе ми цид;
 -  Фе ми цид по ве зан с дро гом;
 -  Уби ства ле збеј ки/ле зби цид;
 -  Ин це сту о зни фе ми цид;

Ова ли ста ни је ни пот пу на ни ко нач на, а је дан слу чај фе ми-
ци да мо же би ти свр стан у ви ше ка те го ри ја нпр. ра си стич ки фе ми-
цид, по ве зан са дро гом и си ло ва њем же не.

Још јед на кла си фи ка ци ја фе ми ци да27) раз ви је на на осно ву 
ана ли зе фе ми ци да у Ла тин ској Аме ри ци, по кри те ри ју му узро ка 

26) Di a na E. H. Rus sell, „Fe mi ci de: Po li ti ci zing the Kil ling of Fe ma les“, у: Strengthe ning Un der-
stan ding of Fe mi ci de: Using Re se arch to Gal va ni ze Ac tion and Ac co un ta bi lity, PATH, In ter-
Cam bi os, MRC, WHO, Was hing ton DC, April 14–16, 2008, рр. 28–29. До ступ но на: http://
www.path.org/pu bli ca ti ons/fi les/GVR_fe mi ci de_rpt.pdf При сту пље но: 07.12.2015.

27) Ca mi lo Ber nal Sar mi en to et all, „Chap ter I. De fi ning ‘fe mi ci de’ and ‘fe mi ni ci de’“, у: La tin 
Ame ri can Mo del Pro to col for the in ve sti ga tion of gen der-re la ted kil lings of wo men (fe mi ci de/
fe mi ni ci de) (ed.: Françoise Roth, Ale jan dro Va len cia Vil la), Uni ted Na ti ons En tity for Gen der 
Equ a lity and the Em po wer ment of Wo men (UN Wo men); Of fi ce of the Uni ted Na ti ons High 
Com mis si o ner for Hu man Rights (OHCHR), Diseños e Im pre si o nes Je i cos, S.A., Panamá, 
2015, р. 15. До ступ но на: http://www.un.org/en/wo men/en dvi o len ce/pdf/La tin A mer icanPr-
oto colForInvestigationOfFemicide.pdf При сту пље но: 07.12.2015.
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ко ји до во де до фе ми ци да, од но сно кон тек ста и „сце на ри ја“ по ко ме 
се де ша ва ју, раз ли ку је сле де ће об ли ке:

1) Фе ми цид у ин тим ном од но су – уби ство од стра не му-
шкар ца с ко јим је би ла у ве зи или у ин тим ним од но си ма. 
Под ра зу ме ва бив ше и са да шње парт не ре/су пру жни ке, 
сек су ал не парт не ре као и му шке при ја те ље и по зна ни ке 
са ко ји ма је же на од би ја ла да бу де у емо тив ном или сек-
су ал ном од но су;

2) Фе ми цид у не ин тим ном од но су – уби ство же не од стра-
не не по зна тог му шкар ца са ко јим же на ни је би ла ни у 
ка квој ре ла ци ји. Нпр. си ло ва ње же не од стра не стран ца 
ко је ре зул ти ра смр ћу или уби ством же не од стра не ком-
ши је;

3) Фе ми цид де вој чи ца – уби ства де вој чи ца мла ђих од 14 
го ди на од стра не од ра слог му шкар ца у кон тек сту зло у-
по тре бе по ве ре ња, од го вор но сти или мо ћи ко ју он има у 
од но су на њу као ма ло лет ни цу;

4) Фе ми цид у по ро ди ци – уби ство же не од стра не му шкар-
ца у кон тек сту по ро дич ног од но са ко ји мо же би ти за сно-
ван на крв ној, брач ној или ре ла ци ји усво је ња;

5) Фе ми цид због при сно сти/по ве за но сти – уби ство же не 
ко ја се „на шла на ме ти“ док је учи ни лац уби јао или по-
ку ша вао да уби је дру гу же ну. То мо же би ти при ја те љи-
ца, ро ђа ка, мај ка, ћер ка или не по зна та жен ска осо ба ко ја 
се за те кла на ме сту фе ми ци да;

6) Си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид – уби ства же на ко је су 
кид на по ва не, му че не и/или си ло ва не. Овај фе ми цид има 
две ма ни фе ста ци је:

 -   Нео р га ни зо ва ни си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид 
– уби ство же не пра ће но от ми цом, му че њем и/или 
си ло ва њем;

 -   Ор га ни зо ва ни си сте мат ски сек су ал ни фе ми цид – у 
овим слу ча је ви ма уби це де лу ју као ор га ни зо ва на 
мре жа љу ди укљу че на у сек су ал ни фе ми цид, као 
пла ни ра ни ме тод ко ји се при ме њу је то ком ду жег 
вре ме на;

7) Фе ми цид због про сти ту ци је или „стиг ма ти зо ва них“ 
за ни ма ња – уби ство же не у про сти ту ци ји или же на ко је 
се ба ве „стиг ма ти зо ва ним“ за ни ма њи ма као што су пле-
са чи це, ма сер ке и сл;
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8)   Фе ми цид због тр го ви не љу ди ма – уби ство же не ко ја је 
жр тва тр го ви не љу ди ма;

9)   Фе ми цид због кри јум ча ре ња – уби ство же не ко је је на-
ста ло у кон тек сту кри јум ча ре ња ми грант ки ња од но сно 
иле гал ног ула ска у не ку др жа ву;

10)  Тран сфо бич ни фе ми цид – уби ство тран срод них или 
тран ссек су ал них же на;

11) Ле збо фо бич ни фе ми цид – уби ства ле збеј ки;
12)  Ра си стич ка уби ства же на  - уби ства же не због ње ног 

ет нич ког или ра сног по ре кла;
13) Фем цид као по сле ди ца ге ни тал не му ти ла ци је

4. ФЕ МИ ЦИД У ИН ТИМ НОМ  
ПАРТ НЕР СКОМ ОД НО СУ

У овом одељ ку би ће ви ше ре чи о фе ми ци ду у ин тим ном 
парт нер ском од но су као об ли ку ко ји је нај ви ше ис тра жен и нај при-
сут ни ји у свим кул ту ра ма, вре ме ни ма и др жа ва ма, а ко ји се нај че-
шће ја вља као ис ход на си ља од стра не ин тим ног парт не ра. При ча 
о де фи ни са њу фе ми ци да ко ју је за по че ла Да ја на Ра сел во ди упра во 
од фе ми ци да у ин тим ном парт нер ском од но су, ко ји ју је лич но по-
так нуо да се де таљ ни је по све ти  овом про бле му. На и ме, ње на бли-
ска при ја те љи ца и са рад ни ца Ме ри Бри стоу (Mary Bri stow) уби је на 
је 29. ок то бра 1981. го ди не од стра не бив шег деч ка Пи те ра Ву да 
(Pe ter Wo od). 28) 

Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су – од но си се на 
уби ства же на од стра не му шкар ца са ко јим су би ле у сек су ал ној 
или емо тив ној ве зи. На осно ву до са да шњих де фи ни ци ја у ову ка-
те го ри ју убра ја ју се: бив ши/са да шњи парт нер, бив ши/са да шњи су-
пруг, бив ши/са да шњи ван брач ни су пруг, сек су ал ни парт нер, а не ки 
те о ре ти ча ри у ову ка те го ри ју убра ја ју и му шке при ја те ље и по зна-
ни ке са ко ји ма је же на од би ја ла да бу де у емо тив ној или сек су ал ној 
ве зи, као и уби ства же на од стра не парт нер ки.

Пр ва раз ма тра ња фе ми ци да у ин тим ном парт нер ском од-
но су, ука за ла су на по сма тра ње и тре ти ра ње же не као при ват ног 
вла сни штва му шкар ца, са ко јим он има пра во да ура ди шта год 

28) У пред го во ру књи ге Ра сел на во ди да ју је уби ство бли ске при ја те љи це и са рад ни це Ме-
ри Бри стов лич но под ста кло да се по све ти про бле му ана ли зе и де фи ни са ња фе ми ци да. 
Jill Rad ford, Di a na E.H. Rus sel (edi ted): Fe mi ci de: the po li tics of wo man kil ling, Twayne Pu-
blis hers, New York, 1992. До ступ но на: http://www.di a na rus sell.com/f/fe mic de(small).pdf 
При сту пље но: 01.12.2015
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же ли.29) Ме ђу тим, на за чет ке уве ре ња о „же ни као вла сни штву му-
шкар ца“ фе ми нист ки ње су ука зи ва ле де це ни ја ма пре то га. Оне су,  
раз ма тра ју ћи брач ни уго вор, по ре ди ле по зи ци ју же на и ро бо ва и 
ис ти ца ле да је све до пред крај XIX ве ка прав но и гра ђан ски же на 
би ла слич на ро бу јер је би ла сто пље на са лич но шћу му жа. Же не 
су мо гле по ста ти „гра ђан ке“ тек кад им је го спо дар/му шка рац дао 
име, а за о ста ци ове прак се ви дљи ви су и да нас јер ве ћи на же на 
узи ма пре зи ме му шкар ца за ко га се уда је. Ка ко на во ди Ке рол Пејт-
мен (Ca ro le Pa te man): „Кад же на по ста не су пру га, њен ста тус је 
био и још увек је озна ча ван ти ту лом Мrs. Су пру га се укљу чу је у 
име сво га му жа, и још и да нас се мо же чу ти Мrs John Smith, го спо-
ђа Џо на Сми та.“30) Још сли ко ви ти ју илу стра ци ју „же не као вла-
сни штва му шкар ца“ дао је Се мју ел Ме не фи (Sa muel Ma ne fee) ко ји 
на во ди да је про да ја су пру га по сто ја ла одво је но од про да је ро бо ва 
све од 1553. го ди не па до XIX ве ка. Он ис ти че: „Су пру ге су, ме ђу-
тим, би ле мно го јеф ти ни је од ро бо ва – јеф ти ни је чак и од ле ше ва. 
Су пру га је обич но на аук ци ју из во ђе на с ула ром око вра та (чи ни 
се да је по сто ја ло по пу лар но ве ро ва ње да је про да ја ва ља на са мо 
ако је улар на вра ту).“31) Про да ја су пру ге чак је омо гу ћа ва ла му жу 
да ту жи дру гог за на док на ду ште те „због оште ће ња имо ви не“ ако 
је ње го ва же на („имо ви на“) учи ни ла пре љу бу, а је дан та кав слу чај 
ре шен је по зи тив но по му жа 1979. го ди не у Да бли ну.32) 

Уве ре ње да су пруг има пра во да фи зич ки ка жња ва сво ју же-
ну, под усло вом да не ко ри сти штап де бљи од му шког пал ца вла да-
ло је у Бри та ни ји у XIX ве ку, а Џон Стју арт Мил је 1878. го ди не у 
бри тан ском пар ла мен ту ре као: „Же лео бих да се овом до му под не-
се из ве штај о бро ју же на ко је њи хо ви му шки за штит ни ци пре ту ку 
до смр ти, пре би ју до смр ти или из га зе до смр ти.“33) На жа лост, ова 

29) Fran ces Po wer Cob be, „Wi fe tor tu re in En gland“ У: Fe mi ci de: the po li tics of wo man kil ling 
Jill Rad ford, Di a na E.H. Rus sel (edi ted), Twayne Pu blis hers, New York, 1992, р. 47. До ступ-
но на: http://www.di a na rus sell.com/f/fe mic de(small).pdf При сту пље но: 01.12.2015

30) Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, Бе о град 2001, стр. 130.

31) Пре ма: S.P.Me ne fee, Wi ves for Sa le: An Et hno grap hic Study of Bri tish Po pu lar Di vor ce, Ox-
ford: Ba sil Blac kwell, 1981. p. 160, та бе ла 3; i p. 167, та бе ла 5; слу ча је ви про да је су пру га 
на ве де ни су у до дат ку. Ци ти ра но у: Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, 
Бе о град 2001, стр. 130.

32) Пре ма: S.P.Me ne fee, Wi ves for Sa le: An Et hno grap hic Study of Bri tish Po pu lar Di vor ce, Ox-
ford: Ba sil Blac kwell, 1981. p. 160, та бе ла 3; i p. 167, та бе ла 5; слу ча је ви про да је су пру га 
на ве де ни су у до дат ку. Ци ти ра но у: Ке рол Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, 
Бе о град 2001, стр. 131.

33) Пре штам па но у S.G. Bell i K. Of fen (eds.), Wo men, the Fa mily and Fre e dom: The de ba te in 
do cu ments, Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 1983, tom. I, p. 487; v. Mill, „Su bjec tion of 
Wo men”, p. 163. Чла нак F. P. Cob be у: The Con tem po rary Re vi ew, 1878. Ци ти ра но у: Ке рол 
Пејт мен, Пол ни уго вор, Фе ми ни стич ка 94, Бе о град 2001, стр. 132.
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прак са вла да ла је не са мо у Бри та ни ји тог до ба, већ је па три јар хал-
но уве ре ње да муж у бра ку има пра во фи зич ки да ка жња ва же ну, 
као и да же на не ма пра во да од би је сек су ал ни од нос са њим при-
сут но и да нас у свим др жа ва ма све та и на свим кон ти нен ти ма, иако 
је ве ли ки број зе ма ља увео кри вич на де ла на си ља у по ро ди ци и 
си ло ва ња у бра ку.

Ко ре не ове ми зо ги не прак се мо же мо тра жи ти и у „те жњи му-
шка ра ца да ус по ста ве и одр же до ми на ци ју и кон тро лу сек су ал ног 
по на ша ња сво јих парт нер ки“34) ка ко то об ја шња ва ју кул ту ро ло шке 
те о ри је ко је овај фе но мен ве зу ју за кон цепт „му шко сти“ и тра ди-
ци о нал не род не со ци ја ли за ци је. Сек су ал но по на ша ње парт нер ки 
је у овом кон цеп ту под ре ђе но му шким стан дар ди ма „жен стве но-
сти“ и „жен ског по на ша ња“, а сва ки ис ко рак ван ових стан дар да 
да је му шкар цу „пра во“ да ди сци пли ну је/ка жња ва же ну. Уби ство 
парт нер ке у том сми слу ни је циљ по се би, већ је оно по сле ди ца 
на си ља ко је му шка рац ко ри сти у ци љу ус по ста вља ња кон тро ле и 
мо ћи над же ном и ње ном сек су ал но шћу.35) У тра ди ци о нал ним кул-
ту ра ма кон тро ла сек су ал ног по на ша ња же не ве зу је се за пи та ње 
„му шке ча сти“, те је му шка рац у тим дру штви ма ду жан да због 
„ча сти/сра мо те“ уби је же ну над чи јом сек су ал но шћу је из гу био 
кон тро лу. У не ким дру штви ма то је оба ве за му шких би о ло шких 
чла но ва по ро ди це же не, а у мо дер ном дру штву та оба ве за је пре-
шла на ње ног брач ног/сек су ал ног парт не ра.36)

Ис тра жи ва ње Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, об ја вље но 
2012. го ди не, по ка зу је да су ви ше од 35% свих уби ста ва же на гло-
бал но, по чи ни ли ин тим ни парт не ри,37) дру го ис тра жи ва ње спро-
ве де но у Ју жној Афри ци по ка зу је да је та мо на сва ких осам са ти 
јед на же на уби је на од стра не ин тим ног парт не ра,38) тре ће ис тра-
жи ва ње по ка зу је да је у зе мља ма ко је бе ле же ни жу сто пу фе ми ци-

34) Би ља на Си ме у но вић Па тић, „Уби ства хе те ро сек су ал них парт не ра: кри ми но ло шке и 
вик ти мо ло шке ка рак те ри сти ке“, у: Те ми да, Вол. 5, бр. 1 (2002), стр. 3–13, Вик ти мо ло-
шко дру штво Ср би је,  Бе о град, 2002, стр. 4.

35) Mar go Wil son et. al., „Fa mi li ci de: The Ki ling of spo u se and chil dren“, у: Ag gres si ve Be ha vi-
or, vo lu me 21, Is sue 4, 1995, р. 287.

36) Sha ron K. Ara ji, Cri mes of Ho nor and Sha me: Vi o len ce aga inst Wo men in Non-We stern and 
We stern So ci e ti es, Uni ver sity of Ala ska An cho rag, 2000. До ступ но: http://www.crit crim.org/
red fe at her/jo ur nal-po moc rim/vol-8-sha ming/ara ji.html При сту пље но: 09.12.2015.

37) Pan Ame ri can He alth Or ga ni sa tion, World He alth Or ga ni za tion, Un der stan ding and ad-
dres sing vi o len ce aga inst wo men, 2012, р. 1. До ступ но на: http://apps.who.int/iris/bit stre-
am/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf  При сту пље но: 10.12.2015.

38) Abra hams et al., EVERY EIGHT HO URS: In ti ma te fe mi ci de in So uth Afri ca 10 years la-
ter!, Gen der and He alth Re se arch Unit, Me di cal Re se arch Co un cil, Tyger berg, So uth Afri ca, 
2012. До ступ но на: http://www.mrc.ac.za/po licybri efs/everyeightho urs.pdf При сту пље но: 
10.12.2015.
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да, 60% њих учи ње но од стра не ин тим ног парт не ра.39) Осим то га, 
зна ча јан број же на ко је су уби је не од стра не ин тим них парт не ра, 
има ло је прет ход но ис ку ство на си ља у по ро ди ци или про га ња ња, 
укљу чу ју ћи и фи зич ко зло ста вља ње од стра не истог по чи ни о ца.40) 
Фе ми цид у ин тим ном парт нер ском од но су и до са да шња ста ти сти-
ка о ње му ру ше па три јар хал ни мит о (при ват ном) до му као нај бе-
збед ни јем ме сту за же не.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Сте пен ин тен зи те та, озбиљ но сти и сло же но сти фе ми ци да 
зах те ва да он бу де пре по знат као кључ но дру штве но и по ли тич-
ко пи та ње у спре ча ва њу и су зби ја њу му шког на си ља пре ма же на-
ма. У том сми слу, нео п ход но је раз ви ти ме ђу на род не стан дар де и 
ме ха ни зме за ње го во пра ће ње и еви ден ти ра ње, ка ко би се ана ли-
зом и по ре ђе њем до шло до нај бо љих прак си у спре ча ва њу овог 
зло чи на пре ма же на ма. Ин тен зи ви ра ње ана ли зе и ис тра жи ва ња о 
овом фе но ме ну за по че то је тек у прет ход них не ко ли ко го ди на, а 
ис тра жи ва ња су још увек пар ци јал на, не ком пле мен тар на и не ком-
па ра тив на, пре све га због то га што ис тра жи ва чи у раз ли чи тим зе-
мља ма ко ри сте раз ли чи те де фи ни ци је фе ми ци да као и раз ли чи те 
ме то до ло ги је за при ку пља ње по да та ка о ње му. Број ни су иза зо ви у 
ис тра жи ва њу и спре ча ва њу овог фе но ме на, али нас то не сме обес-
хра бри ти да му се су прот ста ви мо.

39) Mi ha e la Ra co vi ta,  Glo bal Bur den of Ar med Vi o len ce 2015: Every Body Co unts (Chap ter 
three), Ge ne va Dec la ra tion Sec re ta ri at, Ge ne va, 2015., p. 109. До ступ но на: http://www.
ge ne va dec la ra tion.org/fi le ad min/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf При сту пље но: 
03.12.2015
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Ve dra na Z. Lac ma no vic

FE MI CI DE – WHO KILLS US?

Re su me
The sim plest de fi ni tion of fe mi ci de de fi nes it as a mur ders of wo-

men simply be ca u se they are wo men. Re gar dless of con cep tual dif fe-
ren ces, fe mi nist the o rists ha ve un co ve red and con dem ned fe mi ci de as a 
prac ti ce by which men en de a vor to di sci pli ne and physi cally eli mi na te 
the wo man’s body, which is tre a ted as the main tar get - a gro und for 
me a su re ment and de mon stra tion of ma le po wer. Ca ses of fe mi ci de are 
not ran dom and spo ra dic kil lings; they re pre sent con ti nu ity of ma le vi-
o len ce aga inst wo men which is a con se qu en ce of the sub or di na tion and 
mar gi na li za tion of wo men in a pa tri ar chal so ci ety. Analysis of this phe-
no me non sug gests that fe mi ci de is a “war” aga inst wo men which has 
been la sting for cen tu ri es and in which hun dreds of tho u sands of wo-
men ha ve been su bjec ted to and kil led in the cru e lest ways by men. This 
cri me is even mo re ter rifying be ca u se of the so cial con text that al lows 
and to le ra tes it. In such a so ci ety, each wo man must fe ar for her li fe.
Key words: fe mi ci de, kil lings of wo men, ma le vi o len ce aga inst wo man, in ti-

ma te part ner fe mi ci de, do me stic vi o len ce, mi sogyny, pa tri archy.

* Овај рад је примљен 21. децембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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Сажетак
Ра де ћи на за у ста вља њу на си ља над же на ма у парт нер ским 

од но си ма и де цом у по ро ди ци, аутор ке су за кљу чи ле да се ефи ка сна 
за шти та жр та ва у цен тру за со ци јал ни рад у скла ду са овла шће њи-
ма ор га на ста ра тељ ства, мо же оства ри ти је ди но уко ли ко се исто-
вре ме но спро во де и со ци јал не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ци ма. 
Пред у слов за то је да се по зна ју ка рак те ри сти ке на сил ни ка и раз ло-
зи због ко јих би ра на сил но по на ша ње. При ку пља ње ин фор ма ци ја 
о на си љу од на сил ни ка спро во ди се кроз струк ту и ра ни ин тер вју, уз 
ин си сти ра ње на пре у зи ма њу од го вор но сти за сво је на сил но по на-
ша ње. Осим ме ра за шти те за жр тве на си ља у по ро ди ци, цен тар за 
со ци јал ни рад има на рас по ла га њу низ со ци јал них ин тер вен ци ја 
пре ма на сил ни ку ко је до при но се за у ста вља њу на си ља и пре вен ци-
ји бу ду ћих на сил них ин ци де на та. Да би спро ве ли све рас по ло жи ве 
со ци јал не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ку струч ни рад ни ци/е тре ба 
да пре по зна ју так ти ке на сил ни ка пре ма њи ма. Те так ти ке су исте 
као оне ко је на сил ник ко ри сти у од но су на сво је жр тве. 
Кључ не ре чи:  цен тар за со ци јал ни рад, ор ган ста ра тељ ства, на си ље у по-

ро ди ци, на сил ник, жр тва, моћ и кон тро ла, со ци јал не ин-
тер вен ци је, трет ман на сил ни ка.

* Дипломирани психолог
** Дипломирани социјални радник
*** Текст је настао кроз реализацију акредитованог програма обуке код Републичког заво-

да за социјалну заштиту Рад са насилницима у центру за социјални рад.
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1. ЗА ШТО ЈЕ ВА ЖНО ДА СЕ  ЦЕН ТАР  

ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД БА ВИ НА СИЛ НИ ЦИ МА?

Сен зи би ли са ни про фе си о нал ци за по сле ни у цен три ма за со-
ци јал ни рад у Ср би ји, ба ве ћи се на си љем у по ро ди ци у про те клом 
пе ри о ду, уочи ли су да је мно го ефи ка сни ја за шти та же на и де це 
као жр та ва на си ља ка да се у про цес за у ста вља ња на си ља ак тив но 
укљу чи на сил ник. 

1.1. Про це на сте пе на угро же но сти  
жр тве/ава и пла ни ра ње ме ра за шти те

Ка да про це њу је мо сте пен угро же но сти од на си ља у по ро ди-
ци у об зир се узи ма:

• Ста ње жр тве
• Ста ње и по на ша ње на сил ни ка
• Ка рак те ри сти ке окру же ња у ко ме жи ве жр тва и на сил ник
Ин фор ма ци је о по на ша њу на сил ни ка мо гу се до би ти од жр-

тве/ава, де це, срод ни ка, дру гих осо ба или од дру гих ин сти ту ци ја 
(по ли ци ја, суд, дру ге ор га ни за ци је), као и уви дом у рас по ло жи ву 
до ку мен та ци ју о на сил ном по на ша њу. Ме ђу тим, је ди но у кон так ту 
са на сил ни ком мо же се у пот пу но сти са гле да ти сте пен опа сно сти 
по жр тву/е и ни во кон тро ле ко ју на сил ник има над жр твом/ама, као 
и ка па ци те те да пре у зме од го вор ност за сво је на сил но по на ша ње. 
Укр шта њем ових про це на са про це на ма ста ња у ко ме се на ла зи 
жр тва и про це на ма окру же ња мо же се пре ци зно од ре ди ти ко ји је 
сте пен угро же но сти за кон крет ну жр тву и у скла ду са тим пла ни-
ра ти ме ре за шти те (стан дард не, по ја ча не и хит не).

1.2. Пла ни ра ње трет ма на за на сил ни ка као са став ни део 
ме ра за за у ста вља ње на си ља  и за шти ту од на си ља

Же не ко је пре жи вља ва ју на си ље мо ра ју да се ба ве из бе га-
ва њем на си ља кроз стра те ги је пре жи вља ва ња. Оне тре ба да бу ду 
охра бре не да обе ло да не на си ље, да га при ја ве над ле жним ин сти ту-
ци ја ма, да по кре ћу раз ли чи те по ступ ке и ис тра ја ва ју у за мр ше ним 
про це ду ра ма ин сти ту ци ја. И ка да све ин сти ту ци је пре ду зму ме ре 
из сво је над ле жно сти, жр тве сно се ве ли ки део те ре та да упра вља ју 
про ме на ма код на сил ни ка. Оне су „кри ве“ ако је на сил ник ухап-
шен, осу ђен, из ре че не му ме ре за шти те од на си ља, или је упу ћен 
на спе ци ја ли зо ван трет ман за на сил ни ке. Ако на сил ник мо ра да 
пла ти ка зну, она мо ра на ћи на чин ка ко ће се по ро ди ца из др жа ва ти, 
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по го то во ако има де це. Ако он мо ра да се исе ли, или бу де су спен-
до ван са ду жно сти ко је оба вља на по слу, она мо ра да бри не шта ће 
с њим да ље би ти и ка ко ће се то од ра зи ти на ње го во бу ду ће на сил-
но по на ша ње пре ма њој и де ци. По Ро зи Логарr жр тва има и уло гу 
„ме на џе ра на си ља“.1)

На сил ни му шкар ци ско ро ни ка да са ми не по тра же по моћ, јер 
не уви ђа ју да је про блем у њи ма. За њи хо ве про бле ме са парт нер-
ком, де цом, по ли ци јом, су дом крив је увек не ко дру ги. При ти сак 
мо ра би ти ве ли ки да би на сил ник уоп ште при стао да ра ди на се би 
(прет ња раз во дом, од у зи ма ње де це, кон тро ли са но ви ђа ње или за-
бра на ви ђе ња де це, за твор, гу би так по сла).

1.3. Пре ве не ци ја бу ду ћег на сил ног по на ша ња на сил ни ка
По ред за у ста вља ња ак ту ел ног на сил ног по на ша ња, по сту па-

ње пре ма на сил ни ку у цен тру за со ци јал ни рад исто вре ме но има и 
пре вен тив ну уло гу.

1.3.1. Са истом парт нер ком
Од тре нут ка от кри ва ња на си ља и пред у зе тих ме ра за шти те 

за ви си да ли ће жр тва пре ки ну ти на си лан од нос или ће на ста ви ти 
да жи ви у ње му. Мно го број ни раз ло зи ко ји су ве за ни за со ци ал но-
еко ном ске, пси хо ло шке и кул ту ро ло шке усло ве знат но до при но се 
вра ћа њу жр тве у на си лан од нос. Ка ко је зна ње про фе си о на ла ца о 
фе но ме ну на си ља још увек не до вољ но, а ин сти ту ци је не ко ри сте 
сво ја овла шће ња, ни ти су ме ђу соб но по ве за не, ве о ма ве ли ки број 
же на се вра ћа на сил ни ку и по ред пред у зе тих ме ра за шти те. Не 
тре ба за не ма ри ти ни уло гу љу ба ви, мно ге жр тве же ле да жи ве са 
сво јим парт не ром, во ле га, али не же ле и не во ле ње го ву на сил ну 
стра ну.2)

1.3.1 Са бу ду ћим парт нер ка ма
Ка да се ак ту ел на парт нер ска ве за за вр ши, на сил ник обич-

но по но во ула зи у парт нер ски од нос у ко ме на ста вља са на сил ним 
обра сцем по на ша ња. Ве ру је да је про блем био у по гре шном из бо ру 
парт нер ке или у ње ном по на ша њу, јер се ни је су о чио са сво јом од-
го вор но шћу за на сил но по на ша ње у прет ход ној парт нер ској ве зи. 

1) Ро са Ло гар, Исе ље ње на сил ни ка – и шта он да?, Струч ни са мит, Ин тер вен ци је у слу ча је-
ви ма на си ља у порoдици II – Ин тер вент ни цен три на тлу Евро пе, Се нат ска ор га ни за ци ја 
за еко но ми ју, рад и же не Берлинa & Фе ми ни стич ки ин сти тут фон да ци је He in rich Böll, 
2003. Бер лин, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град, 2008, стр. 22

2) Иг ња то вић Та ња, На си ље у по ро ди ци и ин сти ту ци о нал на за шти та: при руч ник за ба-
зич ни се ми нар у окви ру про јек та Ка све о бу хват ном си сте му за су зби ја ње на си ља над 
же на ма у Вој во ди ни По кра јин ског се кре та ри ја та за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, Ауто ном ни жен ски цен тар, Бе о град,  2009, стр. 51.
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1.3.3. У ро ди тељ ској уло зи
Про фе си о нал ци у цен три ма за со ци јал ни рад нај че шће се 

су сре ћу са на сил ни ци ма ко ји су ро ди те љи. На ше ис ку ство је да 
му шкар ци ко ји су на сил ни пре ма сво јим парт нер ка ма, ујед но су 
на сил ни и пре ма де ци. Ка да су на сил ни пре ма мај ка ма, чи не пси хо-
ло шко на си ље пре ма де ци, чак и ка да је из о ста ло фи зич ко на си ље 
пре ма де ци. „У ве ћи ни слу ча је ва, ка рак те ри са ње жр тве као не ко га 
ко ни је за шти тио де цу ста вља чи та во бре ме од го вор но сти за ште ту 
ко ја је учи ње на де ци на ње на ра ме на. У ствар но сти, на си ље спре-
ча ва оба ро ди те ља у ис пу ња ва њу сво јих ро ди тељ ских уло га. Ње-
го во на си ље ди рект но и ин ди рект но спре ча ва спо соб ност жр тве 
да бу де аде ква тан ро ди тељ. Ста ви ше, ње го ва пре о ку па ци ја да њу 
кон тро ли ше од вла чи ње ну па жњу са оба ве зе да оси гу ра ис пу ње ње 
фи зич ких и емо тив них по тре ба де це.“3) 

И по ред пред у зе тих ме ра за шти те у од но су на жр тву и ин-
тер вен ци ја у од но су на на сил ни ка, не ке же не оста ју са сво јим 
парт не ри ма, или им се вра ћа ју на кон раз два ја ња. Ако има ју за јед-
нич ку де цу, они на ста вља ју да во де за јед но бри гу о де ци. Чак и у 
слу ча је ви ма ка да мај ка-жр тва иза ђе из на сил ног од но са и не жи ви 
са на сил ним парт не ром-оцем сво је де це, на сил ник оста је ва жан 
део у жи во ти ма де це. „На сил ни ро ди те љи јед но став но не не ста-
ју. Мо ра мо се ба ви ти про бле ми ма ко је он има као ро ди тељ, као и 
узро ци ма тих про бле ма.“4) По ред ра да са на сил ни ком на пре у зи ма-
њу од го вор но сти за учи ње но на си ље по треб но је ра ди ти са њим на 
по бољ ша њу ње го вог ро ди тељ ства.

2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НА СИЛ НИ КА

У си ту а ци ја ма кон флик та уче сни ци би ра ју на чин на ко ји ће 
по ку ша ти да раз ре ше кон фликт. По сто је број ни не на сил ни на чи ни 
ре ша ва ња кон флик та. На си ље је увек на мер ни из бор, до зво ла за 
на сил но по на ша ње му шка ра ца до ла зи из уве ре ња, ко ја по ја ча ва и 
по др жа ва па три јар хал но дру штво и му шка кул ту ра.

По сто ји пет кључ них еле ме на та ко ји су ка рак те ри стич ни за 
на сил ни ке:5)

1. уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма;

3) Man del Da vid, John Went: Is su es in Fa mily Vi o len ce, Vo lu me 4, Is sue 1 Fall 2001. The Non-
Vi o len ce Al li an ce, www.en din gvi o len ce.com

4) Go od mark Le igh, „Ac hi e ving Bat te rer Ac co un ta bi lity in the Child Pro tec tion System“, Ken-
tucky Law Jo ur nal, vol. 93, 2004-2005.

5) Man del Da vid, Went John, „Tra i ning, Pro gram De ve lop ment and Di rect In ter ven ti ons Re ta ted 
to Do me stic Vi o len ce Per pe tra tors“, Non - Vi o len ce Al li an ce, 2002, https://en din gvi o len ce.
com/news/win ter-2002/
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2. из бе га ва ње осе ћа ња бес по моћ но сти, стра ха и не мо ћи;
3. по ри ца ње по сле ди ца на сил ног по на ша ња по се бе и дру-

ге;
4. до бит од ин сти ту ци о нал них и кул ту ро ло шких об ли ка 

не јед на ко сти; 
5. смет ње у мен тал ном здра вљу на сил ни ка ко је под сти чу 

на си ље: бо ле сти за ви сно сти  и ду шев не бо ле сти;

2.1. Уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма

У осно ви сва ког обра сца мо ћи и кон тро ле је на сил ни ков став 
да су ње го ва осе ћа ња, став и по на ша ња при о ри тет, ка ко у од но су 
на се бе, та ко и у од но су пре ма дру ги ма. Овај си стем ве ро ва ња се 
зо ве уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма ко ји мо же да ег зи сти ра го-
ди на ма, па и цео жи вот. Те вред но сти су исто ри ји ски по др жа ва не, 
кроз сто ти не ге не ра ци ја и мо гу се про на ћи у свим од но си ма: по-
слов ним, по ро дич ним, при ја тељ ским па чак и пле мен ским. 

По на ша ње у ко јем се ко ри сте му шке при ви ле ги је код на сил-
них му шка ра ца је по ве за но са ши рим со ци јал ним ве ро ва њи ма и 
оби ча ји ма. Раз ми шља ња и по на ша ња ових осо ба се мо ра ју ста вља-
ти у кон текст ин сти ту ци о нал них и кул тур них оби ча ја ко ји уве ћа-
ва ју њи хо ву моћ. 

У окви ру тер ми на уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма, мо гу се 
иден ти фи ко ва ти че ти ри вр сте уве ре ња о му шким при ви ле ги ја ма: 
ми зо ги нич на, ло гич ка, уве ре ња ве за на за част и уве ре ња ве за на за 
пред ста вља ње се бе као жр тве.

2.1.1. Ми зо ги нич на уве ре ња

Ми зо ги нич на уве ре ња се сво де на то да су же не опа сне и 
зле. „Куч ке, кур ве, дро ље, ма ни пу лант ки ње, ла жо ви, же ле да сре-
де му шкар це.“ На осно ву ова квог ми шље ња на сил ник ве о ма ла ко 
оправ да ва сво је по на ша ње, јер су по ње му же не без вред не и мо же 
се пре ма њи ма по на ша ти ка ко он же ли. Му шкар ци ко ји се чвр сто 
др же ових уве ре ња ве о ма су те шки за рад. Ми шље ње им је чвр сто 
уко ре ње но, а њи хо во на си ље ће би ти трај но и  при сут но у мно гим 
од но си ма у раз ли чи тим об ли ци ма.

2.1.2. Ло гич ка уве ре ња

Ло гич ка уве ре ња су ве за на за род не уло ге. Сте ре о ти пи и род-
не уло ге го во ре о то ме да су му шкар ци ло гич ни, а же не емо тив не. 
На осно ву ово га, му шкар ци сма тра ју да има ју пра ва да до но се ва-
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жне од лу ке, за то што су они ти ко ји је ди ни ви де про блем ја сно. 
Же не ко је се не сла жу са ње го вим „ис прав ним, ло гич ним“ по гле-
дом на свет  су опи са не као „глу пе, пре те ра но емо тив не или са мо 
ира ци о нал не, па чак и опа сне“. Успе шна ин тер вен ци ја код овог ти-
па ми шље ња че сто под ра зу ме ва кон стант но под се ћа ње на оправ да-
ност раз ли чи тих на чи на ин тер пре та ци је истог до га ђа ја. 

2.1.3. Уве ре ња ве за на за част

Уве ре ња ко ја су ве за на за част укљу чу ју при ви ле ги је му шка-
ра ца да кон тро ли шу и од ре ђу ју жи во те дру гих. Они сма тра ју да 
има ју пра ва на по себ не при ви ле ги је, или да их ни ко не кри ти ку је, 
по себ но уко ли ко су успе шни у сво јим оста лим уло га ма. На сил на 
стра на овог уве ре ња укљу чу је пот чи ња ва ње и ка жња ва ње, ка да се 
не це ни ве ли ко ду шност на сил ног му шкар ца. Они ко ји ко ри сте овај 
об лик му шких при ви ле ги ја ве о ма че сто се су сре ћу са те шко ћом 
при хва та ња пу не од го вор но сти за сво је на си ље. Че сто же ле да бу-
ду по сма тра ни као „до бри мом ци“ и мо гу ис по ља ва ти ве ли ки от-
пор ка да се од њих оче ку је да на пу сте ту сли ку о се би. „Ја ћу мно го 
ра ди ти и из др жа ва ти по ро ди цу, али ти ни ка да не смеш да до ве деш 
у пи та ње мо је ми шље ње, или да по ка жеш да си не срећ на.“ Не ки од 
ових му шка ра ца су у ста њу да про ши ре сво ју де фи ни ци ју „ја сам 
до бар мо мак» и да у њу укљу че од у ста ја ње од на си ља. Опа сност 
у овом слу ча ју је на ста нак но вог „тај ног до го во ра“ у ве зи са овом 
про ме ном. На при мер, „Ја ћу пре ста ти да бу дем на си лан, али ти 
мо раш да оста неш сам ном.“

2.1.4. Пред ста вља ње се бе као жр тве

Ова вр ста уве ре ња је ве о ма моћ на и чест об лик ко ри шће ња 
му шких при ви ле ги ја за оправ да ва ње на сил ног по на ша ња. На сил-
ник мо же да уђе у уло гу жр тве у ве зи са би ло ко јим од три прет ход-
на уве ре ња, ка да ње го ва парт нер ка од би ја по слу шност. Иако сна-
жно по др жан од стра не па три јар хал не кул ту ре и оби ча ја, на сил ник 
се мо же осла ња ти на сво ја осе ћа ња вик ти ми за ци је од стра не све та, 
др жа ве, дру ге ра сне или ет нич ке гру пе, про шлих парт нер ки, сво-
јих ро ди те ља, по сло дав ца, де це, ка ко би оправ дао сво је на сил но 
по на ша ње.

2.2. Из бе га ва ње осе ћа ња бес по моћ но сти,  
стра ха и не мо ћи

Да би смо раз у ме ли на сил ни ка, ва жно је да раз у ме мо ње гов 
на чин из ла же ња на крај са ис ку ством бес по моћ но сти. Др жав не ин-
сти ту ци је, дру штво и хи је рар хиј ске струк ту ре у ко ји ма до ми ни ра ју 
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му шкар ци оче ку ју од љу ди да ре а гу ју и раз ми шља ју пра во ли ниј-
ски и да про бле ме ре ша ва ју на брз, ло ги чан и свр сис хо дан на чин. 
Ове вред но сти су исто риј ски по др жа ва не, кроз сто ти не ге не ра ци ја 
у по слов ним, по ро дич ним, и при ја тељ ским од но си ма. 

Му шка кул ту ра обез бе ђу је му шкар ци ма ефи ка сно, али кон-
тра дик тор но ре ше ње за про блем стра ха, ко ји је у ве зи са бес по моћ-
но шћу – иг но ри са ње стра ха. Чо ве ков емо тив ни свет је про ме нио 
ис ку ста ва стра ха и бес по моћ но сти у ло гич ку ми сао о пер ци пи ра-
ној прет њи ко ју тре ба кон тро ли са ти. Ве ћи на љу ди је не спрем на 
и не спо соб на да при ме ти бес по моћ ност као људ ско ис ку ство, и 
ула же на пор да га скло ни из сво је пред ста ве о све ту. Ка ко по је ди-
ни му шкар ци ни су на у че ни емо ци о нал ној од го вор но сти, основ но 
осе ћа ње ко је је до зво ље но у ова кој си ту а ци ји је бес, а не страх. 
Ве о ма че сто на сил ни му шка рац уства ри ни је љут. Он јед но став но 
по ка зу је сво ју моћ да кон тро ли ше по на ша ња, ми сли или осе ћа ња 
дру гих, до ка зу ју ћи се би да ни је ни бес по мо ћан, ни не у спе шан као 
по ро ди чан чо век. 

Тра жи ти од на сил ног му шкар ца да од у ста не од свог кон тро-
ли шу ћег по на ша ња је у ства ри зах тев да от кри је сво ју ра њи вост 
и сла бост, да је и он у ства ри по не ка да упла шен и бес по мо ћан. 
Ме ђу тим, он ће та осе ћа ња успе шно пре не ти на сво ју парт нер ку 
или де цу ко ја ће осе ти ти страх и бес по моћ ност као од го вор на ње-
го во на си ље.  У сво јој гла ви он мо ра да ко ри сти им пе ра ти ве му шке 
кул ту ре да би кон тро ли сао и до ми ни рао дру гим љу ди ма, ка ко би 
раз ре шио сво ју соп стве ну бес по моћ ност, јер у про тив ном у сво јим 
очи ма „он не ће би ти му шка рац“.

Исто риј ски гле да но, кул тур ни обра сци по ста вља ју пред му-
шкар ца зах тев да ре а гу је на на чин ко ји успе шно раз ре ша ва уну тра-
шњи су коб, али во ди до гу бит ка ин тим но сти, бли ских и склад них 
по ро дич них од но са и ве за. Успе шна ре ше ња ове ди ле ме зах те ва ју 
раз вој по зи тив них нор ми, ко је већ по сто је у кул ту ри, или под сти-
ца ње раз во ја но вих об ли ка при хва тљи вог по на ша ња. Да би му шка-
рац мо гао да раз у ме, при хва ти и оста не у кон так ту са бес по моћ но-
шћу, по треб на му је лич на сна га, стр пље ње, са о се ћа ње и мир, уз 
од лу ку да не по вре ђу је дру ге. 

2.3. По ри ца ње по сле ди ца на сил ног по на ша ња  
по се бе и дру ге

На си ље да је му шкар цу при вре ме ну моћ и кон тро лу над 
парт нер ком, он је тај ко ји за вр ша ва сва ђу, ис по ља ва бес или ка-
жња ва, он до би ја што же ли. Му шка рац ко ји вр ши на си ље тру ди 
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се да оправ да сво је по на ша ње, али страх у парт нер ки ним очи ма 
је увек при су тан под сет ник да је он, и са мо он, учи нио не што по-
вре ђу ју ће и на сил но. У по ку ша ју да из бег ну од го вор ност, они да ју 
раз не из го во ре, тру де се да не осе ћа ју и да се не се ћа ју. Да би мо гли 
да жи ве у ми ру са са мим со бом они се бе пси хич ки оту пљу ју. „Ка-
да се на сил ник по гле да у огле да ло и ви ди да му је ли це пр ља во, он 
обри ше огле да ло да би га очи стио.“6)

Сви ма ко ји ра де са на сил ни ци ма је по зна то да се на сил ни ци 
не ме ња ју без су о ча ва ња са санк ци ја ма или не га тив ним по сле ди-
ца ма њи хо вог по на ша ња по њих са ме, би ло да су оне уну тра шње 
или спо ља шње. При ме ри спо ља шњих по сле ди ца укљу чу ју хап ше-
ње, за твор, гу би так де це, раз вод, раз два ја ње или дру ге на мет ну те 
це не на сил ног по на ша ња. Уну тра шње по сле ди це су у ве зи са на-
сил ни ко вом сли ком о се би, са ње го вим жи вот ним ци ље ви ма, ко ји 
су ис пре пле та ни са дру штвом и кул ту ром. На при мер, он се не ће 
про ме ни ти док не бу де су о чен са чи ње ни цом да по на вља обра зац 
на сил ног по на ша ња свог оца, ко ји је се би обе ћао да ће пре ки ну ти. 
Или, про ме ни ће се тек кад се су о чи са стра хом са ко јим га де ца 
гле да ју кад је на си лан. 

Мо же из гле да ти да се на сил ник су о чио са по сле ди ца ма свог 
на сил ног по на ша ња ка да ка же: „Мо лим те, за бо ра ви шта сам ура-
дио и пру жи ми још јед ну шан су. Про шлост је про шлост. Не ћу то 
ви ше ни ка да ура ди ти.“ Ова кве из ја ве су суп тил ни на чи ни да се на 
жр тву пре ба ци од го вор ност за соп стве ну про ме ну. Он уства ри ка-
же да се на си ље не ће по но ви ти, уко ли ко жр тва пре ста не да се пла-
ши и да бу де љу та.

Ка да ра ди мо на пре у зи ма њу од го вор но сти на сил ни ка, ни је 
до вољ но да он при зна да је био на си лан. По треб но је укљу чи ти и 
рад на по сле ди ца ма, јер је то са став ни део пре у зи ма ња од го вор но-
сти. На при мер, ка да на сил ни ко ва љу бо мо ра, пра ће ње и уз не ми ра-
ва ње парт нер ке њу оне мо гу ћа ва ју да се за по сли, про фе си о нал ци 
то мо гу ин тер пре ти ра ти и као еко ном ско и емо ци о нал но зло ста-
вља ње де це.

2.4. До бит од ин сти ту ци о нал них и кул-
ту ро ло шких об ли ка не јед на ко сти

На сил но по на ша ње и кон тро ла ко ју на сил ник има у од но-
су на жр тву, не тре ба да се про це њу је пре ко изо ло ва ним на сил-
них ин ци де на та, већ пре ко по сле ди ца ко је је дан обра зац по на ша ња 

6)  Paymar Mic hael Vi o lent no mo re, Hel ping Men End Do me stic Abu se, Ho un ter Ho u se, Al me-
da CA 2000, р. 78.
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има на жр тву. У осно ви ове про це не је раз у ме ва ње спо соб но сти и 
спрем но сти на сил ни ка да зло у по тре би сво ју кул ту ро ло шку и ин-
сти ту ци о нал ну око ли ну, у ци љу кон тро ле ми шље ња, осе ћа ња и по-
на ша ња жр тве.  

Вер ске и по ро дич не нор ме по ја ча ва ју и уве ћа ва ју моћ му-
шкар ца. Мно ге вер ске за јед ни це под сти чу не јед на кост му шкар ца 
и же не, при том да ју му шкар ци ма моћ да пре ба це од го вор ност за 
сво је на сил но по на ша ње на жр тву. 

На сил ник мо же ко ри сти ти ве ру та ко што ће се по зи ва ти на 
њу да би кон тро ли сао по ро дич ни жи вот. Мо же пре ти ти парт нер ки 
да ће да ода ње ну тај ну о ра ни јем сек су ал ном по на ша њу или абор-
ту су ње ним кон зер ва тив ним ро ди те љи ма, а да је при том са свим 
си гу ран да ће они ка зни ти ћер ку или ће је се од ре ћи. Не ка ре ли-
гиј ска ту ма че ња, на гла ша ва ју же ни ну од го вор ност да одр жи по ро-
ди цу на оку пу. Да ли же на са ова квим уве ре њи ма мо же да ра чу на 
на по др шку по ро ди це и за јед ни це уко ли ко од лу чи да на пу сти свог 
су пру га?

С дру ге стра не, му шкар ци су при хва ти ли по зи тив не кул ту-
ро ло шке сте ре о ти пе и пред ра су де о му жев но сти ка ко би оправ-
да ли сво је на си ље пред жр твом, са мим со бом и дру ги ма. Они се 
че сто по зи ва ју на уни вер зал но исто риј ско схва та ње му шкар ца као 
„хра ни те ља по ро ди це и за штит ни ка“. Че сто је ово ве о ма успе шна 
стра те ги ја за то што су ови сте ре о ти пи ве о ма  сна жно уко ре ње ни 
у на шој кул ту ри.На сил ни ци вр ло ефи ка сно ко ри сте еко ном ске не-
јед на ко сти ка ко би сте кли и одр жа ли кон тро лу над парт нер ка ма. 
Раз ли ке у пла та ма из ме ђу же на и му шка ра ца, ви со ки тро шко ви из-
др жа ва ња де це и оста ле еко ном ске пре пре ке че сто чи не же ну ра-
њи ви јом и за ви сни јом од на сил ног парт не ра.

У про це њи ва њу на сил не кон тро ле у парт нер ским од но си-
ма, од ве ли ког је зна ча ја да про це њу је мо ши ри кон текст на си ља 
и прет ње на си љем. До брим про це њи ва њем кон тек ста у ко ме жи ве 
на сил ник и жр тва, до би ће мо од го вор на ко ји на чин је он спре ман 
и у ста њу да ко ри сти ин сти ту ци о нал не не јед на ко сти и кул ту ро ло-
шка уве ре ња ка ко би за до био моћ над жр твом. 

2.5. Фак то ри ко ји под сти чу на си ље:  
бо ле сти за ви сно сти и ду шев не бо ле сти

Кре и ра ње без бед но сног пла на за жр тве по ста је знат но ком-
пли ко ва ни је уко ли ко су ови фак то ри при сут ни, а на сил ни ку је те же 
да про ме ни сво је по на ша ње. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да на сил-
ни му шкар ци не ма ју ди јаг но сти ко ва не ду шев не бо ле сти у ве ћем 
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про цен ту од му шка ра ца уоп ште. У ис тра жи ва њу Еда Гон дол фа са 
на сил ним му шкар ци ма, са мо 25% их је ис по љи ло озбиљ ни је пси-
хо ло шке про бле ме. Код про сеч ног на сил ни ка, упу ћи ва ње у ин сти-
ту ци ју за мен тал но здра вље, нај че шће не ће ни на ко ји на чин про-
ме ни ти ње го во на сил но по на ша ње. 

Са дру ге стра не, код пси хо тич них по на ша ња и кли нич ке па-
ра но је стан дард ни трет ма ни на си ља су не е фи ка сни, чак по тен ци-
јал но опа сни по дру ге са ко ји ма на сил ник сту па у кон такт, укљу чу-
ју ћи и про фе си о нал це. Уко ли ко пси хо ти чан чо век за и ста по гре шно 
пер ци пи ра љу де и до га ђа је ко ји га окру жу ју у тој ме ри да ни је у 
ста њу да раз дво ји шта је ствар ност, а шта не. Је дан та кав му шка-
рац, ка да је ви део фо то гра фи је у бо ји на ко ји ма је би ло при ка за но 
кр ва во ли це ње го ве же не по сле на сил ног ин ци ден та ре као је без 
емо ци ја: „Ве ро ват но је па ла и по вре ди ла се.“ 

Код дру гих, бла жих по ре ме ћа ја, ко ри сно је да на сил ник пр во 
про ђе трет ман за за у ста вља ње на си ља, да се фо ку си ра на про бле ме 
кон тро ле и бес по моћ но сти, а ка сни је да иде на те ра пи ју свог по ре-
ме ћа ја мен тал ног здра вља. 

У ко ре ну ве ћи не анк си о зних по ре ме ћа ја је страх од гу бит ка 
кон тро ле услед бо ле сти, смр ти, лич ног на па да или не ког ма гло-
ви тог, не де фи ни са ног стра ха. Љу ди ко ји су анк си о зни спрем ни су 
да ура де мно го то га ка ко би или по вра ти ли кон тро лу или из бе гли 
узроч ник стра ха. Они оче ку ју од сво је по ро ди це да им у то ме по-
мог ну. На сил ни му шкар ци ра де исто то, али из уве ре ња да има ју на 
то пра во, и за то ко ри сте на си ље.

Та ко ће не на сил ни му шка рац са оп се сив но-ком пул зив ним 
по ре ме ћа јем  оче ки ва ти од сво је же не и де це да нпр. др же ку ти је 
у ор ма ну по себ но по ре ђа не, или да вра та од ор ма на бу ду стал но 
отво ре на. Би ће љут ако се по ро ди ца не по на ша у скла ду са ње-
го вим по тре ба ма. На сил ни му шка рац са оп се сив но-ком пул зив ним 
по ре ме ћа јем ће оти ћи да ље од осе ћа ња бе са, ве ру ју ћи да је ње го во 
пра во нпр. да од ре ђу је ка ко тре ба ре ђа ти ку ти је у ор ма ну и при мо-
ра ва ће дру ге да жи ве по ње го вим пра ви ли ма, не би ра ју ћи сред ства.

На сил ни ци са Пост тра у мат ским стре сним по ре ме ћа јем 
(ПТСП) че сто има ју по ве ћа но осе ћа ње вик ти ми за ци је и по тре бу 
да се бе за шти те од нај ма њег зна ка на па да. У трет ма ну бр зо пре по-
зна ју кон тра дик тор но сти из ме ђу сво јих убе ђе ња и по на ша ња. По-
што су са ми ис ку си ли те рор и страх, они ла ко пре по зна ју те рор и 
страх ко ји на но се сво јим жр тва ма. Ме ђу тим, они те же успе ва ју да 
„спу сте гард“, ис ку се бес по моћ ност и не од ре а гу ју. Ако при бе га-
ва ју ал ко хо лу или дро ги, ка ко би оту пе ли осе ћа ња стра ха и бес по-
моћ но сти, тре ба пр во да се ле че од бо ле сти за ви сно сти, па он да да 
за поч ну трет ман за за у ста вља ње на си ља у по ро ди ци.   
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Анк си о зност, ПТСП или де пре си ја ни су раз ло зи за на сил но 
по на ша ње. Уко ли ко та ко раз у ме мо и тре ти ра мо на сил но по на ша-
ње, по ве ћа ће мо ри зик по жр тву, а на сил ни ку не ће мо да ти при ли ку 
да пре ста не са сво јим на сил ним по на ша њем. 

3. ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИЈА 
О НА СИ ЉУ ОД НА СИЛ НИ КА

Жр тва је глав ни из вор по да та ка ка да иден ти фи ку је мо на си-
ље. По да ци ко је при ку пља мо од на сил ни ка су у функ ци ји по ста-
вља ња гра ни ца на сил ни ку и ста вља ња до зна ња да ње го во на сил но 
по на ша ње ни је ви ше тај на и ствар уну тар по ро ди це. Ово ра ди мо 
кроз по ста вља ње раз ли чи тих пи та ња о на си љу без при су ства жр-
тве, осим ако из ри чи то же ли да при су ству је раз го во ру.

По ста вља њем раз ли чи тих ти по ва пи та ња на сил ни ку са ку-
пља мо по дат ке и о на сил ни ко вој пер цеп ци ји соп стве ног по на ша-
ња. Ови по да ци ће до при не ти бо љој про це ни сте пе на угро же но сти 
жр тве/ава, као и на сил ни ко ве спрем но сти и спо соб но сти да про ме-
ни сво је на сил но по на ша ње. Пи та ња се кре ћу од ис пи ти ва ња пер-
цеп ци је о по ро ди ци и од но си ма у њој, пре ко пи та ња о кон тро ли, до 
пи та ња ко ја се од но се на раз ли чи те вр сте/об ли ке на си ља.

За јед нич ки обра зац у по на ша њу сва ког на сил ни ка је по вре да 
гра ни ца. На сил ник по вре ђу је фи зич ке, емо тив не, сек су ал не и ду-
хов не гра ни це дру ге осо бе. Ва жно је да де таљ но ис тра жи мо ко је 
гра ни це на сил ник по вре ђу је, на ко ји на чин, са ко јим ин тен зи те том 
и уче ста ло шћу, ра ди пот пу ни је про це не сте пе на угро же но сти жр-
тве. 

Де таљ но ис пи ти ва ње на сил ни ка при ли ком иден ти фи ко ва ња 
и утвр ђи ва ња на си ља, а по себ но зна ње и ве шти не за от кри ва ње 
по вре да гра ни ца пред ста вља ју је дан од на чи на ко јим се на сил ни ку 
по ста вља ју гра ни це. Он та да схва та да се на ла зи пред про фе си о-
нал ци ма ко ји су раз от кри ли ње го ву на сил ну при ро ду, по ста је отво-
ре ни ји за бу ду ће ин тер вен ци је, али мо же раз ви ти и на сил нич ко по-
на ша ње пре ма про фе си о нал ци ма.

4. СТРУК ТУ РИ РА НИ ИН ТЕР ВЈУ

Ка да на сил ник по вре ђу је гра ни це оних пре ма ко ји ма је на си-
лан, он ни је све стан да то чи ни, ни ти раз ми шља на тај на чин. Ка-
да до ла зи у ин сти ту ци ју ко ја мо же обе ло да ни ти и иден ти фи ко ва ти 
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ње го во на си ље, по ку ша ће да во ди ко му ни ка ци ју, утвр ђу је пра ви ла, 
пре у зи ма кон тро лу над си ту а ци јом, јер то је ње гов уоби ча јен на-
чин да из бег не сво ју збу ње ност, страх и ра њи вост, или да на мет не 
кон тро лу и при кри је сво ју од го вор ност за на сил но по на ша ње. За-
да так про фе си о на ла ца је да му на ње го вом при ме ру „ов де и са да“ 
де мон стри ра ју шта су то гра ни це и на чин на ко ји он по ку ша ва да 
их кр ши. Струк ту ри ра ним ин тер вју ом уво ди се у си ту а ци ју ко ја му 
се уна пред об ја сни као оквир у ко јем се мо же кре та ти. Увек про ко-
мен та ри ше мо ка да иза ђе из тог окви ра. На сил ник се та да су о ча ва 
са сво јим по на ша њем ко је по вре ђу је не ке гра ни це и по сле ди ца ма 
по се бе. Не ки ма је то при ли ка да се пр ви пут на ђу у та квој си ту а-
ци ји. Код не ких ће то иза зва ти још ве ћу уз не ми ре ност. Не ки не ће 
мо ћи да при хва те уна пред по ста вље не гра ни це. Од то га ка ко ће 
на сил ник иза ћи на крај са том си ту а ци јом, за ви си ће на ше пла ни-
ра ње бу ду ћих ин тер вен ци ја пре ма ње му и ме ра ма за шти те пре ма 
жр тви/ама. 

5. ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ОД ГО ВОР НОСТИ 
ЗА НА СИЛ НО ПО НА ША ЊЕ

На сил ни ка и жр тву нај сна жни је по ве зу је страх. Ин тен зи тет 
стра ха од ре ђу је шта жр тва ра ди, ка кве из бо ре пра ви и ка ко ре а гу је 
на на сил ни ка и на про фе си о нал це. Уко ли ко не раз у ме мо овај страх 
и моћ ко ју он има на жр тву, не ће мо би ти у ста њу да по ну ди мо би ло 
ка кву без бед ну или ефи ка сну ин тер вен ци ју. Би ло ка ква ин тер вен-
ци ја ко ја ули ва на ду жр тви, а при том не по зи ва на сил ни ка на ап со-
лут ну од го вор ност, до ве шће до но ве вик ти ми за ци је жр тве. На сил-
ни ци че сто по ку ша ва ју да убе де сво је жр тве да по ку ша ва ју да се 
про ме не и да им тре ба по моћ жр тве. То је је дан од нај суп тил ни јих 
на чи на да се за др жи кон тро ла над њом. Же ља за мо ћи и кон тро лом 
од ре ђу је све из бо ре ко је на сил ник пра ви. Он при си ља ва, ма ни пу-
ли ше и по ни шта ва жр тву, ка ко би на ста вио да из од но са са њом 
до би је оно што му је по треб но. Је ди но оне ин тер вен ци је ко је га 
по зи ва ју на од го вор ност и ис пред ње га ста вља ју ја сне по сле ди це 
ње го вог на сил ног по на ша ња, мо гу про ме ни ти ње го во уве ре ње да 
има пра ва да кон тро ли ше и по се ду је сво ју парт нер ку.

Ка да нам из гле да да је на сил ник мо ти ви сан да пре у зме од-
го вор ност, ва жно је да зна мо да по сто је ра зни ни вои мо ти ва ци-
је.7) Ин ди ка то ри по вр шне мо ти ва ци је су: при зна ње да је нео п ход на 
про ме на и не га тив на сли ка на сил ни ка о се би. Ин ди ка то ри ду бље 

7) Went John, „Tra i ning, Pro gram De ve lop ment and Di rect In ter ven ti ons Re la ted to Do me stic 
Vi o len ce Per pe tra tors“, Non - Vi o len ce Al li an ce, http:/ /www en din gvi o len ce.com/news/win-
ter-2002/.
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мо ти ва ци је су: пре у зи ма ње од го вор но сти за соп стве но по на ша ње 
и спо соб ност раз у ме ва ња по сле ди ца на си ља.

6. СО ЦИ ЈАЛ НЕ ИН ТЕР ВЕНЦИЈЕ 
ПРЕ МА НА СИЛ НИ КУ

Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства, у скла ду са 
сво јим за кон ским овла шће њи ма спро во ди ме ре за шти те ко је има ју 
за циљ за шти ту жр та ва, али исто вре ме но пред ста вља ју и со ци јал-
не ин тер вен ци је пре ма на сил ни ку.

6.1. Усме но упо зо ре ње
У то ку раз го во ра га усме но (сва ки пут) упо зо ри мо на кри-

вич но де ло, без об зи ра да ли је на си ље ак ту ел но са да или се од и-
гра ло у бли жој или да љој про шло сти.

6.2. Из ја ва на за пи сник
Узи ма се на кон раз го во ра у ко јем је иден ти фи ко ва но и утвр-

ђе но на си ље у по ро ди ци. Она тре ба да са др жи по твр ду да је ин-
фо р ми сан о кри вич ном де лу, кра так опис шта је ра дио, ако је би ло 
санк ци ја ко је су, и оба ве зу да не ће ви ше би ти на си лан.

6.3. Пре вен тив ни над зор над вр ше њем  
ро ди тељ ског пра ва

Кроз пре вен тив ни над зор на сил ни ка спре ча ва мо да на ме ће 
име де те ту, оту ђи де чи ју имо ви ну, од ве де де те у ино стран ство, по-
тро ши де те тов но вац. 

6.4. Ко рек тив ни над зор над вр ше њем  
ро ди тељ ског пра ва

На сил ни ку се мо же из ре ћи Пи сме но упо зо ре ње, са де таљ ним 
опи си ма на сил ног по на ша ња ко ја не сме вр ши ти. На сил ник се мо-
же упу ти ти на спе ци ај ли зо ван трет ман за на сил ни ке или ле че ње. 
Ор ган ста ра тељ ства во ди трет ман, са пла ном за шти те за жр тву/е, 
уко ли ко ни су из ре че не ме ре за шти те од стра не су да, а по го то во 
уко ли ко је су. 
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6.5. При ја ва на сил ни ка по ли ци ји
Упу ћу је се до пис по ли ци ји у ко ме се до ку мен ту је на си ље 

и тра жи се при о ри тет но ре а го ва ње у слу ча ју по зи ва са на зна че не 
адре се.

6.6.  Кри вич на при ја ва про тив на сил ни ка
До пис ту жи ла штву у ко ме се до ку мен ту је на си ље са де таљ-

ним опи сом по след њег на сил ног ин ци ден та.

6.7. На лаз и ми шље ње о са мо стал-
ном вр ше њу ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се на лаз и ми шље ње су ду у ко ме се до ку мен ту је 
на си ље и до во ди у ве зу са на сил ни ко вом не по доб но шћу за вр ше ње 
ро ди тељ ског пра ва. На гла ша ва се де је нај бо љи ин те рес де це да 
жи ве без на си ља, са не на сил ним ро ди те љем.

6.8. Ту жба су ду за де ли мич но ли ша ва ње  
ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се Су ду на лаз и ми шље ње у ко ме се до ку мен то-
ва но на си ље и до во ди у ве зу са не са ве сним вр ше њем ро ди тељ-
ског пра ва (чу ва ње, по ди за ње, вас пи та ње, за сту па ње, обра зо ва ње, 
упра вља ње и рас по ла га ње имо ви ном и одр жа ва ње лич них од но са 
са де те том – у кон тро ли са ним усло ви ма, или за бра на ви ђе ња).

6.9. Ту жба су ду за пот пу но ли ша ва ње  
ро ди тељ ског пра ва

До ста вља се на лаз и ми шље ње су ду у ко ме је до ку мен то ва но 
са по себ ним освр том на зло у по тре бу или гру бо за не ма ри ва ње ро-
ди тељ ског пра ва.

6.10. Ту жба или Пред лог су ду  
за из ри ца ње ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци
На зах тев су да до ста вља се на лаз и струч но ми шље ње у ко ме 

се до ку мен ту је на си ље са ми шље њем о свр сис ход но сти по је ди них 
тра же них ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци. У окви ру суд ског 
по ступ ка по По ро дич ном за ко ну мо же се до ста ви ти по слу жбе ној 
ду жно сти пред лог за од ре ђи ва ње ме ра за шти те од на си ља у по ро-
ди ци. Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства мо же сам 
по кре ну ти ту жбом по сту пак за од ре ђи ва ње ме ра за шти те од на-
си ља у по ро ди ци. По себ но је ва жно да се обра зло жи ка ко ће ко ја 
ме ра за шти ти ти жр тву/е.
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7. МОЋ И КОН ТРО ЛА НА СИЛ НИ КА  
У ОД НО СУ НА СТРУЧ НЕ РАД НИ КЕ

На сил ник ко ри сти исте так ти ке пре ма про фе си о нал ци ма у 
цен тру за со ци јал ни рад, као и пре ма жр тви, ка да је на си ље обе-
ло да ње но и ка да су му по ста вље не гра ни це. Раз у ме ва ње на сил ни-
ко вих так ти ка пре ма про фе си о нал ци ма, ње го вих из го во ра и на чи-
на по ри ца ња од го вор но сти, омо гу ћа ва да про фе си о нал ци иза ђу из 
не мо ћи, ко ја је по сле ди ца ње го ве мо ћи и кон тро ле ко ју же ли да 
ус по ста ви. Так ти ке на сил ни ка у одр жа њу мо ћи и кон тро ле пре ма 
струч ним рад ни ци ма су:

 –  за стра ши ва ње (ви че, ко ла чи очи, по ка зу је фи зич ку сна гу, 
про пи ту је, не при хва та тер ми но ло ги ју и име но ва ње на си-
ља);

 –  пси хо ло шко и емо тив но зло ста вља ње (вре ђа ње, ома ло ва-
жа ва ње, кри ти ко ва ње);

 –  изо ла ци ја (кон тро ла по ступ ка,  на ме ће сво ја пра ви ла);
 –  ума њи ва ње, по ри ца ње и окри вља ва ње (ла же, пред ста вља 

се бе као жр тву, окри вљу је ал ко хол за на си ље, на пи та ње 
од го ва ра пи та њи ма, окри вљу је струч не рад ни ке за про-
бле ме ко је има, он или де ца, или ће их има ти у бу дућ но-
сти);

 –  ко ри сти де цу (на во ди да их во ли, не мо же да жи ви без 
њих, има ро ди тељ ско пра во, био је бо љи ро ди тељ од мај-
ке);

 –  ко ри сти му шке при ви ле ги је (шар ми ра, за во ди, пот це њу је 
струч ност, му шки шо ви ни ста);

 –  еко ном ско зло ста вља ње (оп ту жу је струч не рад ни ке да су 
пот пла ће ни); 

 –  прет ња и при ну да (пре ти да ће се жа ли ти, по зи ва се на 
раз ли чи те ауто ри те те из раз ли чи тих ин сти ту ци ја, не при-
зна је ин сти ту ци је, ма ни пу ли ше ин сти ту ци ја ма, не до ла зи 
на за ка за не тер ми не, а пи сме но под но си раз не зах те ве);

8. КА КО ПО СТУ ПА ТИ СА НА СИЛ НИ КОМ?

Про фе си о нал ци у цен тру за со ци јал ни рад тре ба да от кри-
ва ју и раз у ме ју на сил ни ко ве из го во ре и по ри ца ња као на чи не да 
из бег не од го вор ност за сво је на сил но по на ша ње. Циљ из го ва ра ња 
и по ри ца ња од го вор но сти је да на сил ник не при хва ти сво ју од го-
вор ност. Сма тра да он ни је тај ко ји до но си од лу ку да бу де на си лан 
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или не. Ако он не до но си од лу ку, та да не мо же ни да по сту пи дру-
га чи је. Да би се про ме нио и пре стао да бу де на си лан, мо ра пр во 
при хва ти ти и пре у зе ти од го вор ност за сво је по на ша ње. То је кључ-
ни фак тор за про ме ну. 

Пре по ру ке за аде кват но по сту па ње у ра ду са на сил ни ци ма 
су сли ко ви то при ка за не у та бе ли ко ја сле ди:8)

ДА НЕ
Све вре ме ис ти ца ти ње го ву 
од го вор ност за вла сти те из бо-
ре. Пре у зи ма ње од го вор но сти 
је кључ про це са про ме не;

Не при хва ти ти да на сил ник 
окри вљу је би ло ко га за сво-
је на си ље, на ро чи то не жр тву;

Мно ги на сил ни ци су углед ни и 
по што ва ни у јав но сти, је ди но су 
у вла сти тој по ро ди ци на сил ни;

Не под ле ћи ње го вом из гле ду, 
ле пом оп хо ђе њу, са ра дљи во сти 
и дру гим  зна ци ма по др шке;

Ко ри сти ти из ве шта је по ли ци-
је и ле кар ска уве ре ња да би 
га кон фрон ти ра ли са по ри-
ца њем, али не оче ки ва ти да 
ће он то пре ста ти да ра ди;

Не би ти из не на ђен/а ка да на-
сил ник по ри че и да ље, чак и 
кад по сто је нео бо ри ви до ка зи;

Схва ти ти да је за ње га на-
си ље при хва тљи во као на-
чин ре ша ва ња про бле ма;

Не оче ки ва ти да он отво ре-
но за сту па на си ље, али ће увек 
прав да ти и ми ни ми зо ва ти га;

Ис тра жи ва ти так ти ку кон тро ле 
у ње го вим по ступ ци ма и од-
го во ри ма (нпр. љу бо мо ра); 

Не при хва та ти ње гов из го вор да он 
има про блем са бе сом. Он уства-
ри ко ри сти свој бес да би за пла-
ши вао или кон тро ли сао жр тву; 

Раз у ме ти да су мно ги на сил ни ци 
то ком од ра ста ња уче ни да мо ра-
ју да кон тро ли шу сво ја осе ћа ња, 
око ли ну или по ро ди цу. По што 
је то не мо гу ће, на сил ни ци мо-
ра ју да скри ва ју осе ћа ња ко ја не 
уме ју да пре по зна ју или ис по ље;

Не оче ки ва ти од ње га да је у ста-
њу да ис по љи сво ја осе ћа ња;

Оче ки ва ти да ће на сил ник по-
ста ја ти све не са ра дљи ви ји и 
пру жа ће све ве ћи от пор ка да 
му се по ста вља ју гра ни це;

Не за пла ши ти се ка да на сил-
ник „при ти снут уза зид“ ма-
ни пу ли ше су дом, адво ка ти ма 
или  прет по ста вље ни ма;

Ис тра жи ти  ка ко је у де тињ-
ству вас пи та ван, ка ква је би ла 
ди на ми ка од но са у по ро ди ци, 
уло ге, на чин ре ша ва ња кон-
фли ка та, ко му ни ка ци ја;

Не про пу сти ти да се упо зо ри да 
је он узор сво јој де ци и да се на-
си ље пре но си на сле де ћу ге не-
ра ци ју као обра зац по на ша ња;

8) Go ver nor’s com mis sion on do me stic vi o len ce pro to col com mit tee: Do me stic vi o len ce po licy 
and pro ce du res, The Sta te of  New Hampshi re,  2010,  http:// www.doc player.net/1967254
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Оче ки ва ти да ће се бе пред-
ста вља ти као жр тву;

Не при хва ти ти ње го ву уло гу жр-
тве. Раз ја шња ва ти му стал но да 
и по ред то га што је мо жда ра ни је 
био не чи ја  жр тва, са да је од го-
во ран за на си ље ко је сам чи ни;

Игра ти ак тив ну уло гу у де фи-
ни са њу ци ље ва трет ма на;

На мет ну ти му та кав трет ман 
у ко јем ће осно ва би ти пре-
у зи ма ње од го вор но сти;

Пр во се до го ва ра ти са жр-
твом да ли ће се и ка да су-
сре сти са на сил ни ком;

Не до зво ли ти да на сил ник 
кон тро ли ше свој трет ман;

Оче ки ва ти да ће парт не ри ући 
у „ме де ни ме сец“ за вре ме тра-
ја ња по ступ ка. Та да мо гу обо је 
ми ни ми зо ва ти на си ље, а на сил-
ник се мо же по на ша ти по кај-
нич ки и пред у зе ће ко ра ке ко ји 
ће убе ди ти жр тву да се то ви-
ше не ће по но ви ти (пре ста ће да 
пи је, оти ћи на са ве то ва ње);

Не би ти раз о ча ран/а због успо на и 
па до ва у њи хо вом од но су. Пре ки-
да ње кру га на си ља зах те ва од го-
ва ра ју ћи трет ман, вре ме и же љу 
за про ме ном. Не за бо ра ви ти ни кад 
у ко јој фа зи спи ра ле на си ља се 
на ла зи пар. Од то га за ви си пред-
у зи ма ње да љих ме ра за шти те;

Ко ри сти ти ди рект на пи та ња; Не при хва та ти уоп ште-
на и еп ска об ја шње ња;

Пре по зна ти зна ке на-
сил ног од но са;

Не при хва та ти да не ки од нос 
ни је на си лан јер ни је до шло до 
еска ла ци је на си ља. Стал но има-
ти у ви ду так ти ке на сил ни ка;

Ис ти ца ти да је на си ље кри вич но 
де ло са кон крет ним по сле ди ца-
ма. На ста вак да љег про це са и 
бу ду ћих од лу ка не за ви си ви ше 
са мо од во ље жр тве да на ста-
ви са го ње њем. Већ од овла-
шће ња ор га на ста ра тељ ства. 

Не при хва та ти да је на си ље 
при ват на ствар не ке по ро ди це

9. ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ И ГРУПНИ 
ТРЕТ МАН НА СИЛ НИ КА

Већ смо ра ни је на гла си ли да је за ефи ка сну за шти ту жр тве/
ава (са да шњих и по тен ци јал них) нео п ход но да се раз ви ја ју про-
гра ми трет ма на за на сил ни ке. Са вет Евро пе је до нео пре по ру ке 
др жа ва ма чла ни ца ма ка ко да ор га ни зу ју за шти ту же на од на си ља. 
Са став ни део тих пре по ру ка је ве зан за про гра ме ин тер вен ци ја за 
по чи ни о це.9)  

9) Са вет Евро пе, Пре по ру ка Рец(2002)5 Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о за-
шти ти же на од на си ља и Ме мо ран дум са об ја шње њи ма,  Ауто ном ни жен ски цен тар, 
Бе о град, 2005.
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Ови про гра ми ни су за ме на за кри вич не санк ци је, али пред-
ста вља ју са став ни део пра во суд ног си сте ма. На сил ни ка упу ћу је 
суд на трет ман, суд пра ти ње го во на пре до ва ње и до но си од лу ке 
ко је су ве за не за кри вич не санк ци је. Трет ман је ор га ни зо ван у спе-
ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма, при ме њу је се ин ди ви ду ал ни и груп ни 
рад, а спро во де га еду ко ва ни про фе си о нал ци по прин ци пи ма фе-
ми ни стич ко-ког ни тив но-би хеј ви о рал ног при сту па. Про гра ми тра-
ју од нај ма ње че ти ри ме се ца па до не ко ли ко го ди на. Нај по зна ти-
ји је про грам по Ду лут мо де лу. Он пред ста вља по ла зну осно ву за 
мно ге ва ри ја ци је.

У Ср би ји је за по чет трет ман на сил ни ка 2010. го ди не на про-
јек ту Ми ни стар ства и УНДП-а  Ин те гри са ни од го вор на на си ље 
над же на ма у Ср би ји ка да је акре ди то ван про грам Обу ка про фе-
си о на ла ца за трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но-
си ма. Нор ве шки те ра пе у ти су еду ко ва ли про фе си о нал ци из Са ве-
то ва ли шта при Град ском цен тру за со ци јал ни рад Бе о гра да, Ни ша 
и Кра гу јев ца, да спро во де трет ман на сил ни ка. Они да ље об у ча ва-
ју про фе си о нал це ко ји ра де у са ве то ва ли шти ма при цен три ма за 
со ци јал ни рад у Ср би ји. Кли јен ти до ла зе до бро вољ но, по упу ту 
цен тра за со ци јал ни рад или ре ше њу Основ ног јав ног ту жи ла штва. 
Ту жи ла штво ко ри сти ин сти тут опор ту ни те та - од ло же но кри вич но 
го ње ње, чл. 236 ЗКП (уме сто нов ча не ка зне или ка зне за тво ра до 
три го ди не, или 3-5 го ди на, ту жи лац не ће го ни ти на сил ни ка, ако он 
ис пу ни не ку од оба ве за: от кла ња ње ште те, упла та нов ча ног из но са 
у ху ма ни тар не свр хе, оба вља ње дру штве но ко ри сног ра да или под-
вр га ва ње пси хо со ци јал ној те ра пи ји). Оба ве зна је са гла сност жр-
тве, а трет ман тра је до шест ме се ци. Осно ва на је НВО Кри зни цен-
тар за му шкар це, ко ји се ба ви пре вен ци јом и те ра пе ут ским ра дом.

У слу ча је ви ма ка да цен тар за со ци јал ни рад упу ћу је на сил-
ни ка на трет ман уло га про фе си о на ла ца је да про це не да ли на сил-
ник ис пу ња ва нео п ход не кри те ри ју ме за по ха ђа ње трет ма на и да 
га мо ти ви шу за трет ман. Тех ни ка ма мо ти ви са ња на сил ник се при-
пре ма да при хва ти трет ман (ин ди ви ду ал ни или груп ни). Ње го ва 
мо ти ва ци ја ни је ни кад искре на, ја ка, ду го трај на, по у зда на, већ је 
ма ни пу ла тив на (он же ли да се по ми ри са же ном, да се не раз ве де, 
да има олак ша ва ју ће окол но сти код струч них рад ни ка у цен тру за 
со ци јал ни рад, су ду, да до ка же да је он у пра ву, а да парт нер ка тре-
ба да се ме ња). Он кре ће на трет ман са оче ки ва њем да ће из ма ни-
пу ли са ти те ра пе у те. На сил но по на ша ње је увек све стан и на ме ран 
из бор. На сил ник мо же од лу чи ти да не ко ри сти на сил но по на ша ње 
је ди но кроз спе ци ја ли зо ван трет ман за на сил ни ке. Цен тар за со-
ци јал ни рад, као ор ган ста ра тељ ства, не ба ви се трет ма ном на сил-
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ни ка, већ уче ству је у из бо ру и мо ти ви са њу на сил ни ка за трет ман 
у са ве то ва ли шти ма за брак и по ро ди цу или у спе ци ја ли зо ва ним 
НВО. 

При о ри тет по сту па ња цен тра за со ци јал ни рад пре ма на сил-
ни ци ма је за шти та жр тве/ава, обез бе ђе ње њи хо ве си гур но сти и 
за у ста вља ње на си ља кроз при ме ну раз ли чи тих со ци јал них ин тер-
вен ци ја пре ма на сил ни ци ма. Трет ман на сил ни ка се мо же пла ни ра-
ти тек ка да је на си ље за у ста вље но.
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Je ca A. Ne delj kov, Ma ri ja K. Ba na uh- Bru sin

THE TRE AT MENT  OF PER PE TRA TORS IN 
THE CEN TER FOR SO CIAL SER VI CES

Re su me
As a gu ar di an ship aut ho rity, cen ters for so cial ser vi ces are able to 

pro vi de the ne ces sary pro tec tion to vic tims of do me stic abu se. In or der 
to do so, it is cru cial that the le vel of dan ger the vic tim is in is as ses sed 
tho ro ughly, which in clu des a com pre hen si ve as ses sment of the per pe-
tra tor, his cha rac te ri stics and at ti tu des to wards vi o lent be ha vi ors. Along 
with stop ping the abu se that is al ready oc cur ring, the ro le of cen ters 
for so cial ser vi ces is to al so pre vent fu tu re in ci dents of abu se to wards 
the cur rent part ner (if she re turns to the per pe tra tor), any fu tu re part-
ners (the per pe tra tor is highly li kely to re pe at abu si ve be ha vi ors un less 
he ac cepts the re spon si bi lity for his vi o lent be ha vi ors in the pre vi o us 
re la ti on ship), as well as to wards his chil dren (do me stic abu se al ways 
im pli es child abu se). Un der stan ding the cha rac te ri stics of abu si ve men 
ena bles pro fes si o nals to bet ter un der stand the ir cho i ce of vi o len ce as a 
be ha vi o ral pat tern in re la ti on ships. Da vid Man del and John Went ha ve 
iden ti fied fi ve cha rac te ri stics of abu si ve men: the be li ef in ma le pri vi le-
ges; avo i dan ce of hel ples sness, fe ar and we ak ness; de nial of the ef fect 
the abu se has on self and ot hers; pro fi ting from in sti tu ti o nal and cul tu-
ral forms of gen der ine qu a lity; sub stan ce abu se and men tal il lness as 
risk fac tors for vi o len ce. It is espe ci ally im por tant that pro fes si o nals are 
able to di stin gu ish bet we en men tal he alth dif fi cul ti es and the per pe tra-
tor’s abi lity to con sci o usly and in ten ti o nally cho o se abu si ve be ha vi ors. 
Cer tain psycho lo gi cal di sor ders (an xi ety, PTSD, de pres sion) are not the 
re a son for abu si ve be ha vi ors. It is of the ut most im por tan ce that pro fes-
si o nals are awa re of this; ot her wi se, the tre at to the vic tim will in cre a se, 
and the per pe tra tor will ha ve no in cen ti ve to stop the abu si ve be ha-
vi ors. When it co mes to iden tifying do me stic abu se, the vic tim is the 
main so ur ce of da ta. The in for ma tion col lec ted from the per pe tra tor is a 
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me ans of esta blis hing bo un da ri es, and the tec hni que that is used is the 
struc tu red in ter vi ew. The goal of the struc tu red in ter vi ew is for the per-
pe tra tor to be gi ven cle ar bo un da ri es and to de mon stra te how he cros ses 
them du ring the co ur se of the in ter vi ew at the cen ter for so cial ser vi ces. 
The pro fes si o nal’s main ob jec ti ve is to in sist that the per pe tra tor ta ke 
re spon si bi lity for his ac ti ons. A me re con fes sion is not a suf fi ci ent in di-
ca tor that he is mo ti va ted to ta ke re spon si bi lity for his ac ti ons – a ne ces-
sary con di tion for a be ha vi o ral chan ge to ta ke pla ce. The best in di ca tor 
that he is wil ling to ta ke full re spon si bi lity is his abi lity to un der stand 
the ef fects that the abu se has on him, his part ner and the ir chil dren. Ten 
so cial in ter ven ti ons that cen ters for so cial ser vi ces can re a dily ap plied 
ha ve been sha red. The pur po se of each one of them is to stop the abu se 
and pro tect the vic tim(s). In or der to apply all ava i la ble so cial in ter-
ven ti ons, pro fes si o nals will need to le arn to re cog ni ze the tac tics that 
per pe tra tors may use on them, which are in ten ded to al low the per pe-
tra tor to esta blish con trol and po wer over the pro to col. The se are so me 
of the sa me tac tics that the per pe tra tor uses on his vic tims (in ti mi da-
tion, psycho lo gi cal and emo ti o nal abu se, iso la tion, mi ni mi zing, de nial, 
and bla ming, using chil dren, using ma le pri vi le ges, eco no mic abu se, 
thre ats and co er cion). It is very im por tant that pro fes si o nals un der stand 
the dif fe ren ce bet we en ef fec ti ve and inef fec ti ve ways to deal with the 
per pe tra tor. Exam ples are pro vi ded in the ta ble “YES-NO”. Abu si ve 
be ha vi or is al ways a con sci o us and de li be ra te cho i ce. The per pe tra tor 
can de ci de not to en ga ge in abu si ve be ha vi ors only if he par ti ci pa tes 
in a pro gram spe ci fi cally de sig ned for per pe tra tors. As a gu ar di an ship 
aut ho rity, cen ters for so cial ser vi ces do not de li ver pro grams for per-
pe tra tors, but they do play an im por tant ro le in ma king the per pe tra tor 
mo ti va ted to se ek tre at ment in mar ri a ge and fa mily co un se ling cen ters 
or spe ci a li zed NGOs.
Key words: cen ter for so cial ser vi ces; gu ar di an ship aut ho rity; do me stic abu se; 

per pe tra tor; vic tim; po wer and con trol; so cial in ter ven ti ons; tre at-
ment for per pe tra tors. 

* Овај рад је примљен 27. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Стеван Д. Вељовић*

МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА 
АНТИПОТЧИЊАВАЈУЋЕ ПРАКСЕ 

СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак
У ра ду су ана ли зи ра не мо гућ но сти и огра ни че ња си сте мат-

ске при ме не ан ти пот чи ња ва ју ће прак се со ци јал ног ра да у окви ру 
ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те у тре ти ра њу про бле ма си ро ма штва 
и со ци јал не ис кљу че но сти. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са за че та је 
кра јем ше зде се тих го ди на у окви ру ра ди кал не те о ри је со ци јал ног 
ра да и под стак ну та је де ло ва њем со ци јал них по кре та за оства ри-
ва ње пра ва же на, ра сних и ет нич ких ма њи на. За раз ли ку од тра-
ди ци о нал них при сту па у со ци јал ном ра ду ко ји се фо ку си ра ју на 
са ве то дав ни рад са ко ри сни ком и ра ди кал них, ко ји узро ке обес пра-
вље но сти об ја шња ва ју ши рим дру штве ним и еко ном ским не јед-
на ко сти ма, ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са по ве зу је струк тур не узро-
ке со ци јал них про бле ма и лич ни по ло жај ко ри сни ка, на сто је ћи да 
ме ња дру штве не од но се на свим ни во и ма – од лич ног и по ро дич-
ног, пре ко ин ти ту ци о нал ног, до за ко но дав ног и по ли тич ког. У ра ду 
се твр ди да ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји ка рак те ри шу ре зи ду ал-
ни ци ље ви со ци јал не за шти те, би ро кра ти за ци ја и фраг мен та ци ја 
услу га, као и уну тра шње про тив реч но сти са мог при сту па у ве зи 
са упо тре бом ауто ри те та и прин ци пом про фе си о нал не не у трал но-

* Мастер социјалне политике
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сти, спу та ва ју ино ва тив ни по тен ци јал про фе си је со ци јал ног ра да и 
огра ни ча ва ју мо гућ ност при ме не ан ти пот чи ња ва ју ће прак се. 
Кључ не ре чи: ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са, социјалнa заш титa, осна жи-

ва ње, кри тич ка ре флек сив ност, парт нер ство со ци јал них 
рад ни ка и кли је на та, ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби, 
со ци јал ни ре жи ми, си ро ма штво, со ци јал на ис кљу че ност.

 
1. НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ  

АН ТИ ПОТ ЧИ ЊА ВА ЈУ ЋЕ ПРАК СЕ

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са уоб ли ча ва се као но ви при ступ 
прак си со ци јал ног ра да кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де-
се тих го ди на 20. ве ка, у окви ри ма ра ди кал не те о ри је со ци јал ног 
ра да. На об ли ко ва ње ан ти пот чи ња ва ју ћих пер спек ти ва нај ви ше 
су ути ца ле мар ки си стич ке и фе ми ни стич ке те о ри је, те кри тич ке 
те о ри је и му ли ти кул ту рал ни при ступ. Дру штве ни кон текст у ко-
јем на ста је овај при ступ обе ле жен је ја ча њем со ци јал них по кре та 
(за оства ри ва ње пра ва ра сних и ет нич ких ма њи на, фе ми ни стич-
ки по крет и др.), ко ји су та ко ђе под сти ца ли уоб ли ча ва ње но вих 
при сту па прак си. Ан ти пот чи ња ва ју ћа пер спек ти ва на ста ла је као 
реакцијa на тра ди ци о нал не ме то де со ци јал ног ра да, за сно ва не на 
ра ду са слу ча је ви ма, те же ћи да прак су со ци јал ног ра да ускла ди са 
ци ље ви ма со ци јал не прав де.1) Ин те ре со ва ње за ступ ни ка анит пот-
чи ња ва ју ће пер спек ти ве се дам де се тих се по ме ри ло ка пи та њи ма 
не јед на ко сти и пот чи ње но сти же на и ра сних ма њи на, да би ка сни је 
об у хва ти ло и про бле ме ко ји се ти чу ста ре ња, ин ва ли ди те та и сек-
су ал ног иден ти те та.

У овом ра ду усме ри ће мо се на мо гућ но сти при ме не ан ти пот-
чи ња ва ју ће прак се у ре ша ва њу про бле ма си ро ма штва и со ци јал не 
ис кљу че но сти. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са ни је екс пли цит но пре-
по зна ла си ро ма шне као по себ ну циљ ну гру пу, што не зна чи да сам 
про блем ни је об у хва ћен кроз за сту па ње ин те ре са гру па ко ји ма се 
при ступ пре те жно ба вио (нпр. при пад ни ци ет нич ких и ра сних ма-
њи на че сто су нат про сеч но из ло же ни ри зи ку си ро ма штва). Осим 
то га, по јам со ци јал не ис кљу че но сти као кон цеп ту ал ни оквир об-
је ди њу је раз ли чи те те ме ко ји ма се со ци јал ни рад као про фе си ја 
тра ди ци о нал но ба ви, као што су фи нан сиј ско си ро ма штво, не за-

1) Do mi nel li, Le na, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury.“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
sing sto ke, 2009, стр. 50.
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по сле ност, не а де кват но обра зо ва ње, ло ши усло ви ста но ва ња. Сви 
ови про бле ми у сво јој осно ви из ра жа ва ју не при сту пач ност услу га 
и ре сур са по је дин ци ма, ко ји за по сле ди цу има њи хо ву мар ги на ли-
за ци ју, не мо гућ ност за до во ље ња основ них по тре ба и осе ћај бес по-
моћ но сти – про бле ме ко ји ма се ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са пре вас-
ход но ба ви.

У са вре ме ној ли те ра ту ри у обла сти со ци јал не по ли ти ке и 
со ци јал ног ра да, на гла ша ва се да си ро ма штво по ред не до вољ них 
при хо да за за до во ље ње жи вот них по тре ба, под ра зу ме ва и не мо гућ-
ност за по шља ва ња, нео д го ва ра ју ће стам бе не усло ве и не а де ква тан 
при ступ со ци јал ној за шти ти, здрав стве ним, обра зов ним и кул тур-
ним до бри ма и услу га ма. Про из вод ви ше стру ке де при ва ци је је со-
ци јал но ис кљу чи ва ње по је ди на ца и гру па, од но сно њи хо во по ти-
ски ва ње на мар ги ну дру штва и спре ча ва ње њи хо вог пу ног уче шћа 
због си ро ма штва или не до стат ка основ них зна ња или као ре зул тат 
дис кри ми на ци је. Тај про цес их уда ља ва од по сла, до хот ка и мо-
гућ но сти за обра зо ва ње, као и од со ци јал них мре жа и ак тив но сти 
за јед ни це.2)

Из на ве де них од ре ђе ња очи глед но је да се ра ди о број ној и 
хе те ро ге ној ка те го ри ји кли је на та и по тен ци јал них ко ри сни ка со-
ци јал ног ра да, ко ја пре се ца ра сне, род не и дру ге по де ле у дру штву. 
Бу ду ћи да се раз ли чи ти ви до ви дис кри ми на ци је, обес пра вље но сти 
и мар ги на ли за ци је ко ји ма су си ро ма шни из ло же ни ме ђу соб но пре-
пли ћу, очи глед но је да и ре ше ње ових про бле ма зах те ва де ло ва ње 
усме ре но ка про ме ни од но са на свим ни во и ма, од ин ди ви ду ал-
ног, пре ко ин сти ту ци о нал ног до струк тур ног (по ли тич ког), што је 
упра во ка рак те ри сти ка ан ти пот чи ња ва ју ће прак се.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са пред ста вља ви ше прак ти чан, 
а ма ње те о риј ски при ступ у со ци јал ном ра ду, по че му је слич на 
дру гим при сту пи ма на ста лим у истом пе ри о ду, ко ји су усме ре ни 
на раз от кри ва ње узро ка не рав но прав ног по ло жа ја од ре ђе них дру-
штве них гру па и на ла же ње пу те ва за њи хо во пре вла да ва ње. Ту 
спа да ју фе ми ни стич ки со ци јал ни рад, со ци јал ни рад са ра сним ма-
њи на ма, со ци јал ни рад са осо ба ма дру га чи је сек су ал не ори јен та-
ци је и со ци јал ни рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том. Раз ли чи тост 
циљ них гру па оте жа ва ус по ста вља ње кон зи стент ног при сту па, па 
по је ди ни те о ре ти ча ри го во ре о ан ти пот чи ња ва ју ћим пер спек ти ва-
ма као кров ном кон цеп ту.3)

2) Дрен ка Ву ко вић, Си сте ми со ци јал не си гур но сти, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2005, стр. 311.

3) Sa ka mo to, Iz u mi, Pit ner, Ro nald, „Use of Cri ti cal Con sci o u sness in An ti-Op pres si ve So cial 
Work Prac ti ce: Di sen tan gling Po wer Dyna mics at Per so nal and Struc tu ral Le vels,“  Bri tish 
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Про блем ко ји тре ти ра ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са је да су 
по је дин ци ма и гру па ма због њи хо вих ра сних, еко ном ских, фи зич-
ких и дру гих ка рак те ри сти ка ко је их раз ли ку ју од ве ћи не, од но-
сно од но си ла ца мо ћи у дру штву, ус кра ће ни при ступ ре сур си ма 
и пра ви ма. Пот чи ња ва ње Томп сон де фи ни ше као „не ху ман или 
де гра ди ра ју ћи трет ман по је ди на ца и гру па; те шко ћу и не прав ду 
иза зва ну до ми на ци јом јед не гру пе над дру гом; упо тре бу мо ћи ко-
ја има не га ти ван и по ни жа ва ју ћи ка рак тер” и до да је да „пот чи ња-
ва ње че сто укљу чу је и за не ма ри ва ње пра ва по је ди на ца или гру па 
оспо ра ва ју ћи им ста тус рав но прав них чла но ва дру штва”.4) Не моћ 
по је ди на ца и дру штве них гру па Бар ба ра Со ло мон де фи ни ше као 
„не мо гућ ност да се упра вља емо ци ја ма, ве шти на ма, зна њем и/ли 
ма те ри јал ним из во ри ма, на на чин на ко ји би ефек тив но из во ђе ње 
це ње них дру штве них ули га до ве ло до лич ног за до вољ ства.”5) У 
сфе ри со ци јал ног ра да моћ се опа жа као „ка рак те ри сти ка лич них и 
дру штве них од но са за сно ва на на прет по став ци не јед на ко сти мо ћи, 
та ко да љу ди ин тер на ли зу ју при хва та ње од су ства соп стве не мо ћи у 
њи хо вим жи во ти ма.”6)

По јам дис кри ми на ци је бли ско је по ве зан са пој мом пот чи-
ња ва ња и под ра зу ме ва да се од ре ђе не дру штве не гру пе и по је дин-
ци озна ча ва ју као „ма ње вред ни” у од но су на дру ге, што је раз-
лог њи хо вог не рав но прав ног по ло жа ја. Нај ви ше су јој из ло же ни 
пси хич ки и фи зич ки хен ди ке пи ра не осо бе, ет нич ке и на ци о нал не 
ма њи не, же не и де ца, као и сек су ал не ма њи не.7) Не спор но је да су 
дис кри ми на ци ја и пот чи ње ност уза јам но по ве за ни, као и да по-
сто је од ре ђе не за јед нич ке прет по став ке на ко ји ма по чи ва ју ан ти-
ди скри ми на тив на и ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са. Ипак, без об зи ра 
на од ре ђе не слич но сти, реч је о две шко ле ми шље ња, при че му 
је спе ци фич ност ан ти ди скри ми на тор не прак се је у то ме да те жи 
про ме ни кроз уна пре ђе ња у за кон ским про пи си ма и по ли ти ка ма.8)

До ми не ли9) ука зу је да је ан ти-пот чи ња ва ју ћа прак са усме ре-
на на раз у ме ва ње и ба вље ње струк ту рал ним узро ци ма со ци јал них 

Jo ur nal of So cial Work, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 35/2005, стр. 436.

4) Neil Thomp son, An ti-di scri mi na tory prac ti ce, Pal gra ve, Hampshi re, 2001, стр. 34.

5) Mal colm Payne Са вре ме на те о ри ја со ци јал ног ра да, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 2001, стр. 211.

6) Ibid, стр. 198.

7) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Ми ро слав Бр кић, Со ци јал ни рад у за јед ни ци, Ре пу блич ки за-
вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 77.

8) Ja ne Da lrymple, Be verly Bur ke, An ti-Opres si ve Prac ti ce: So cial Ca re and the Law, Open 
Uni ver sity Press, Ma i den head, New York, 2006, стр. 21.

9) Le na Do mi nel li, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
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про бле ма и на сто ја њем да се њи хо ве по сле ди це убла же про ме ном 
дру штве них од но са од ма кро до ми кро ни воа. Та ква прак са об у-
хва та све аспек те дру штве ног жи во та, укљу ју чу ју ћи ме ђу људ ске 
од но се, ин сти ту ци је, по ли тич ки си стем, со ци о е ко ном ску ин фра-
струк ту ру и дру го, ка ко би уна пре ди ла усло ве жи во та по је ди на ца, 
гру па и за јед ни ца. У том сми слу, ова аутор ка сма тра да се ан ти-пот-
чи ња ва ју ћа прак са мо же де фи ни са ти као „вид со ци јал ног ра да ко-
ји се ба ви со ци јал ним по де ла ма и струк ту рал ним не јед на ко сти ма, 
ко ји те жи ства ра њу услу га ко је ће би ти при ла го ђе ни је и сен зи тив-
ни је на по тре бе љу ди без об зи ра на њи хов со ци јал них ста тус.”10) 
Дал рим пло ва и Бур ко ва де фи ни шу ан ти пот чи ња ва ју ћу прак су као 
„при ступ у окви ру ра ди кал ног со ци јал ног ра да ин спи ри сан вред-
но сти ма ху ма ни зма и со ци јал не прав де ко ји узи ма у об зир ис ку-
ства и ста во ве пот чи ње них. Овај при ступ за сни ва се на раз у ме ва њу 
на чи на на ко ји кон цеп ти мо ћи, пот чи ња ва ња и не јед на ко сти од ре-
ђу ју лич не и струк тур не од но се.”11)

Ци ље ви ан ти пот чи ња ва ју ће прак се зах те ва ју пре и спи ти ва-
ње про фе си о нал не уло ге со ци јал них рад ни ка, на чи на на ко ји про-
це њу ју сна ге и ре сур се кли је на та, као и пре и спи ти ва ње од но са 
мо ћи на раз ли чи тим ни во и ма. Без об зи ра да ли је усме ре на ви ше 
ка кри ти ци дру штве них окол но сти ко је оме та ју ко ри сни ке у за до-
во ља ва њу по тре ба и лич ном раз во ју, или пак ка тра же њу сна га и 
ка па ци те та за њи хо во пре ва зи ла же ње, ан ти пот чи ња ва ју ћи прак са 
је увек вред но сно уте ме ље на, по све ће на оства ри ва њу со ци јал не 
прав де и, са мим тим, не мо же би ти по ли тич ки не у трал на. Ипак, 
за раз ли ку од ра ди кал них те о ри ја со ци јал ног ра да, ко је на гла сак 
ста вља ју на про ме ну струк ту ре дру штва, кроз бор бу за но ви еко-
ном ски по ре дак и пре ра спо де лу мо ћи, ан ти пот чи ња ва ју ћи при ступ 
те жи да под јед на ко за хва ти све ни вое мо ћи – лич ни, ко лек тив ни и 
струк тур ни. Ан ти пот чи ња ва ју ће перп сек ти ве, у том сми слу, са др-
же еле мен те и ра ди кал ног ху ма ни зма и ра ди кал ног струк ту ра ли-
зма, ко ји ма је за јед нич ки кри тич ки од нос пре ма по сто је ћој прак си 
со ци јал ног ра да.12)

sing sto ke, 2009, стр. 53.

10) Ibid, стр. 53.

11) Ja ne Da lrymple, Be verly Bur ke, An ti-Opres si ve Prac ti ce: So cial Ca re and the Law, Open 
Uni ver sity Press, Ma i den head, New York, 2006, стр. 20.

12) Хау, Деј вид, Увод у те о ри ју со ци јал ног ра да, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2003, стр 187-212.
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2. AНТИПОТЧИЊАВАЈУЋA ПРАК СА,  

СИ РО МА ШТВО И СО ЦИ ЈАЛ НА  
ИС КЉУ ЧЕ НОСТ

Мо гућ но сти и пре пре ке за при ме ну ан ти пот чи ња ва ју ће 
прак се у со ци јал ном ра ду са си ро ма шни ма ис пи та ће мо кроз ана ли-
зу три ме ђу соб но по ве за на аспек та овог при сту па: ин ди ви ду ал ни, 
ор га ни за ци о ни и си стем ски (по ли тич ки).

2.1. Од нос со ци јал ног рад ни ка и корисника 
у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си

Без об зи ра на по себ но сти ко је по ти чу из раз ли чи тих циљ них 
гру па и спе ци фич но сти про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју, мо гу ће је 
утвр ди ти кључ не прин ци пе на ко ји ма по чи ва ан ти пот чи ња ва ју ћа 
прак са со ци јал ног ра да. Дал рим пло ва и Бур ко ва13) у сво јој ана ли зи 
фо ку си ра ју се на на чи не при ме не за кон ских и про фе си о нал них од-
го вор но сти со ци јал них рад ни ка на пот чи ња ва ју ћи или осна жу ју ћи 
на чин, кон ста ту ју ћи да ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са зах те ва осна жу-
ју ћи при ступ, парт нер ство, ми ни мал ну ин тер вен ци ју и кри тич ку 
ре флек сив ност.

Со ци јал ни рад ни ци се у прак си че сто су сре ћу са си ро ма-
шним кли јен ти ма ко ји има ју ви ше стру ка не га тив на ис ку ства у 
су сре ту са со ци јал ним слу жба ма, слу жба ма за за по шља ва ње, по-
сло дав ци ма. Ду го трај на под врг ну тост раз ли чи тим об ли ци ма осу-
је ће ња, пот це њи ва ња и не у спе лих ини ци ја ти ва до во ди осо бу у 
ста ње бес по моћ но сти и па сив но сти, чи је пра ве узро ке не мо же 
да уви ди ни ти кон тро ли ше, већ их ту ма чи као „суд би ну”. Као по-
тен ци јал не из во ре бес по моћ но сти Со ло мон14) иден ти фи ку је сли-
ку ко ју по је дин ци има ју о се би; ис ку ства у су сре ту са спољ ним 
слу жба ма; си сте ме ко ји кон стант но бло ки ра ју и ус кра ћу ју гру па ма 
бес по моћ них мо гућ но сти да пре ду зму ефек тив ну ак ци ју. Чак и ру-
тин ски, сва ко днев ни кон так ти со ци јал них рад ни ка са кли јен ти ма 
ни су ли ше ни ових еле ме на та. Крат ки и фор ма ли зо ва ни кон так ти, 
ин си сти ра ње на ис пу ња ва њу про це ду ра и не за ин те ре со ва ност за 
су штин ске про бле ме кли је на та су са мо не ке од си ту а ци ја ко је до-
при но се учвр шћи ва њу не га тив не сли ке кли је на та о се би, али и о 
“по ма гач ким про фе си ја ма” на ко је су упу ће ни.

13) Ibid, стр. 20.

14) Ibid, стр. 36–37.
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Дал рим пло ва и Бур ко ва15) ана ли зи ра ју осна жу ју ћи при ступ 
фо ку си ра ју ћи се на три ни воа – осе ћа ња, иде је и ак ци ју. Пр ви ни-
во, ни во осе ћа ња, под ра зу ме ва сма њи ва ње деј ства лич них ис ку ста-
ва ко ја су до ве ла до кли јен то вог осе ћа ња бес по моћ но сти. Дру ги 
ни во, ни во иде ја, те жи про ме ни све сти кли јен та, осна жи ва њу да 
кон тро ли шу соп стве не жи во те, осе ћа ња и ја ча њу спо соб но сти да 
де лу ју. Ва жна ком по нен та овог при сту па је осло ба ђа ње осе ћа ња 
кри ви це, по ме ра ње фо ку са ка ре ша ва њу про бле ма кроз про ме ну 
по сто је ћих од но са мо ћи. Ко нач но, ни во ак ци је усме рен је ка оства-
ри ва њу про ме на у уста но ви, си сте му со ци јал не за шти те и ши рим 
си сте ми ма ко ји ути чу на кли јен те. На овом ни воу, про фе си о нал ци 
по ку ша ва ју да под стак ну про ме ну на ни воу со ци јал них, еко ном-
ских или по ли тич ких струк ту ра ка ко би ус по ста ви ли пра вич ни ју 
ди стри бу ци ју ма те ри јал них ре сур са и дру штве не мо ћи.

Пред у слов осна жу ју ћег при сту па је од ба ци ва ње гле ди шта о 
со ци јал ном рад ни ку као је ди но ме ри тор ном да про су ђу је узро ке 
про бле ма и на чин њи хо вог ре ша ва ња. Про фе си о на лац мо ра би ти 
отво рен да чу је ис ку ство мар ги на ли зо ва них, да би мо гао да раз у ме 
на чин на ко ји ви де свој по ло жај. Ве шти на слу ша ња је од по себ-
ног зна ча ја. Са ка мо то и Пит нер16) ис ти чу да у ан ти пот чи ња ва ју ћој 
прак си, про фе си о на лац сво је прет по став ке и им пре си је мо ра да 
оста ви по стра ни и до пу сти кли јен ту да из ло жи сво је ви ђе ње про-
бле ма, ка ко би по ла зи ште у ре ша ва њу билo утвр ђе но из пер спек-
ти ве кли јен та, а не (ис кљу чи во) со ци јал ног рад ни ка. У том сми слу, 
про фе си о на лац у из ве сној ме ри пре у зи ма уло зу фа ци ли та то ра, док 
де фи ни са ње про бле ма има ка рак тер пре го ва ра ња, а не по ста вља ња 
ди јаг но зе.

Раз у ме ва ње осна жи ва ња као ком плек сног и ди на мич ног про-
це са је зна чај но јер се осна жи ва ње у со ци јал ном ра ду не мо же по-
сти ћи сле пим при др жа ва њем од ре ђе ном на чи ну ра да, ни ти све сти 
на тех ни ку.17) Ше пард ука зу је да по сто је нај ма ње че ти ри раз ли чи та 
на чи на на ко је се осна жи ва ње упо тре бља ва: 1) кон цепт „ак тив них 
вољ них из бо ра”, пре ма ко јим про фе си о на лац има уло гу фа ци ли-
та то ра ко ји по ма же кли јен ту, као рав но прав ном са го вор ни ку, ко-
ри сте ћи су ге сти је, па и убе ђи ва ње, с тим да је ко нач на од лу ка увек 
пре пу ште на са мом ко ри сни ку; 2) ин ди ви ду а ли зо ва ни са ве то дав ни 
при сту пи, ко ји те жи ште ста вља ју на „лич ни раст” - ду бље раз у ме-

15) Ibid, стр. 116–120.

16) Ibid, стр. 446.

17) Ju dith Lee, The Em po wer ment Ap pro ach to So cial Work Prac ti ce, Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 2001, стр. 57.
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ва ње соп стве не лич но сти и овла да ва ње соп стве ним осе ћа њи ма; 3) 
фе ми ни стич ки при сту пи, ко ји на гла ша ва ју по тре бу за осна жи ва-
њем же на у по ро ди ци и дру штву, 4) мар ки си сти, ко ји по тен ци ра ју 
ути цај ка пи та ли стич ког си сте ма на об ли ко ва ње све сти кли је на та.18)

Осна жи ва ње у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си ни је ли ше но 
етич ких ди ле ма и про тив реч но сти. Под се ћа ју ћи на ми сао Па у ла 
Фре и реа, бра зил ског те о ре ти ча ра и ак ти ви сте, да „по ма га ње ко је 
по ла зи од его и стич них ин те ре са оних ко ји до ми ни ра ју, пре тва ра ју-
ћи пот чи ње не у објек те свог ху ма ни та ри зма, са мо по се би одр жа ва 
и од ра жа ва пот чи ња ва ње”, Са ка мо то и Пит нер по ста вља ју пи та ње 
ко ви ше зна о пот чи ње но сти – они ко ји го во ре о то ме или они ко ји 
су је ис ку си ли?19)

Про ме на по ло жа ја мар ги на ли зо ва них по је ди на ца и њи хо-
во осна жи ва ње не за ми сли во је уко ли ко ни су укљу че ни у про цес 
до но ше ња од лу ка ко је се ти чу њи хо вог жи во та, од но сно ако са 
кли јен ти ма ни је ус по ста вљен парт нер ски од нос. Ге не рал но, под 
парт нер ством се под ра зу ме ва фор мал ни спо ра зум из ме ђу две 
или ви ше осо ба, гру па или ор га ни за ци ја на оства ре њу за јед нич ких 
ци ље ва. У со ци јал ном ра ду, нај че шће се го во ри о парт нер ству из-
ме ђу про фе си о на ла ца и кли је на та, из ме ђу са мих про фе си о на ла ца, 
као и о  парт нер ству ви ше ин сти ту ци ја.20)

У од но су про фе си о на лац-ко ри сник парт нер ство не под ра зу-
ме ва ну жно пот пу ну јед на кост парт не ра; ва жни је је на сто ја ње да 
се про на ђе је дин ствен при ступ и кон сен зус о то ме шта је циљ и 
ка ко га оства ри ти. Парт нер ство до при но си осна жи ва њу јер кре и ра 
ат мос фе ру са рад ње, по што ва ња, по ве ре ња, искре но сти, по ка зу је 
кли јен ту да се ње го во ви ста во ви и ак ци је вред ну ју, по ди жу ћи му 
са мо по у зда ње и ја ча ју ћи свест о соп стве ним мо ћи ма. Парт нер ство 
у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си тре ба да је за сно ва но на са гла сно сти 
и спо ра зу му са ко ри сни ком, а не на осно ву пре по став ки о ње го вим 
или ње ним по тре ба ма и же ља ма, ко је во ди ства ра њу па тер на ли-
стич ког од но са. По ло жај кли јен та мо же се оја ча ти, на при мер, ко-
ри шће њем пи са них уго во ра, по сто ја њем не за ви сних за ступ ни ка и 
ин си сти ра њу на при стан ку кли јен та на осно ву пу не ин фор ми са но-
сти о пра ви ма ко је има. Та ко ђе, прин цип парт нертства мо же да се 

18) Mic hael Shep pard, So cial work and so cial ex clu si on: the idea of prac ti ce,As hga te, Hampshi-
re, 2006, стр.116-131.

19) Ibid, стр. 439.

20)  Bеverly Bur ke, Ja ne Darlymple, „Cri ti cal in ter ven tion and em po wer ment“ So cial work: The-
es, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 
2009, стр. 261.
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при ме ни и на са рад њу из ме ђу ви ше ин сти ту ци ја у сми слу пла ни-
ра ња услу га на на чин да кли јен ти има ју нај ве ћу мо гућ ност из бо ра 
и ми ни мум пре пре ка у из бо ру из ме ђу њих.21)

Прин цип ми ни мал не ин тер вен ци је зах те ва од со ци јал них 
рад ни ка да бу ду све сни по тен ци јал не мо ћи у од но су на кли јен те 
и по сле ди ца ин тер вен ци ја по њи хо ве жи во те. Со ци јал ни рад ни ци 
мо гу ин тер ве ни са ти на при мар ном ни воу – да пред у пре де на ста нак 
про бле ма; се кун дар ном – да се ба ве про бле мом у ра ној фа зи, пре 
не го што по ста ну озбиљ ни и тер ци јар ном – на сто је ћи да сма ње 
по сле ди це по љу де кад је не што већ кре ну ло ло ше или је уста но ва 
би ла при си ље на на ак ци ју. Код ан ти пот чи ња ва ју ће прак се ва жно је 
да се за ин тер вен ци ју не че ка до по след њег тре нут ка, јер ће про-
фе си о на лац та да би ти при си љен на екс це сив ну и пот чи ња ва ју ћу 
ак ци ју.22)

Ва жна ком по нен та ан ти пот чи ња ва ју ће прак се је и прин цип 
ре флек сив но сти или кри тич ке ре флек си је. Кри тич ко осве шћи ва-
ње раз ли чи тих уло га, по ло жа ја и мо ћи про фе си о нал ца и кли јен та, 
као прет по став ка осна жи ва ња у со ци јал ном ра ду, има ко ре не у ра-
ди кал ној пе да го ги ји Па у ла Фре и реа – обра зо ва њу за си ро ма шне 
ко је им по ред сти ца ња зна ња, по ма же да раз ви ју свест о се би и 
свом по ло жа ју у дру штву и на тај на чин под стак ну про ме не у свом 
окру же њу.23) Дал рим пло ва и Бур ко ва24) под ре флек сив но шћу под-
ра зу ме ва ју кон ти ну и ра но пре и спи ти ва ње на чи на на ко ји се лич не 
вред но сти и лич на исто ри ја ис по ља ва ју у со ци јал ним ре ла ци ја ма. 
Са ка мо то и Пит нер25), пак, те жи ште ста вља ју на од но се мо ћи, од-
ре ђу ју ћи ре флек сив ност као „про цес кон ти ну и ра ног про ми шља ња 
и пре и спи ти ва ња на чи на на ко ји при стра сно сти, прет по став ке и 
све то на зор ути чу на на чин на ко ји пер ци пи ра мо раз ли ке и ди на-
ми ку мо ћи.”

Со ци јал ни рад ни ци увек при па да ју од ре ђе ним дру штве ним 
сло је ви ма са ко ји ма де ле за јед нич ке вред но сти и ста во ве, ко ји 
ути чу на њи хо во раз у ме ва ње со ци јал них си ту а ци ја. Прин цип ре-
флек сив но сти под се ћа про фе си о нал це на по тре бу да стал но пре и-
спи ту ју на чи не на ко ји њи хо ва при пад ност од ре ђе ним сег мен ти ма 

21) Mal colm Payne, Са вре ме на те о ри ја со ци јал ног ра да, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 2001, стр. 200.

22) Ibid, стр. 200.

23) Ju dith Lee, The Em po wer ment Ap pro ach to So cial Work Prac ti ce, Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 2001, стр. 86–90.

24) Ibid, стр. 20.

25) Ibid, стр. 441.
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дру штве не струк ту ре и си стем вред но сти, ути чу на њи хо ву спо-
соб ност да при хва те и раз у ме ју ис ку ства кли је на та. По зна ва ње се-
бе јед на је од кључ них ве шти на нео п ход них за рад на осна жи ва њу 
дру гих осо ба, јер омо гу ћа ва про фе си о нал цу да тран сфор ми ше со-
ци јал не ре ла ци је на на чин да до при но си сма ње њу не јед на ко сти.26)

Са ка мо то и Пит нер27) на во де три прак тич не ак тив но сти ко је 
по ма жу у раз во ју кри тич ке све сно сти. Пр ва је ана ли за уло га при ви-
ле го ва них гру па и циљ них гру па - ко ји ма је при ступ мо ћи и ре сур-
си ма огра ни чен. Пред мет ана ли зе је од нос мо ћи из ме ђу две гру пе, 
као и про на ла же ње слич но сти и евен ту ал них за јед нич ких ци ље ва 
(нпр. пот пу но уки да ње од но са до ми на ци је у дру штву). Дру га је 
ин тер груп ни ди ја лог ко ји је при ме њен у на ста ви сту ден ти ма со-
ци јал ног ра да на Уни вер зи те ту Ва шинг тон, где гру пе са ста вље не 
од при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких и ра сних за јед ни ца ко ри сте 
ди ску си ју у ма лим гру па ма и екс пе ри мен тал не ме то де уче ња да би 
раз ви ли кри тич ку све сност. Тре ћа ак тив ност је осна жи ва ње ко је 
по ма же со ци јал ним рад ни ци ма да са гле да ју се бе из пер спек ти ве 
дру гог и про на ла же ње по др шке за са ме со ци јал не рад ни ке, ка ко би 
по вра ти ли про фе си о нал ну моћ и мо гли да по мог ну дру ги ма.

2.2. Ин сти ту ци о нал ни оквир  
ан ти пот чи ња ва ју ће прак се  

со ци јал ног ра да
Под ин сти ту ци о нал ним окви ром у овом ра ду под ра зу ме ва 

се, пре све га, на чин на ко ји ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби ути че 
на на чин на ко ји про фе си о нал ци де лу ју, кроз фор ми ра ње обра за ца 
по сту па ња у од но су са кли јен ти ма. Кри тич ка ана ли за ан ти пот чи-
ња ва ју ће прак се со ци јал ног ра да тре ба ло би да укљу чи овај аспект 
и по ну ди пред ло ге за раз вој со ци јал них услу га при ла го ђе них по-
тре ба ма мар ги на ли зо ва них и ис кљу че них де ло ва по пу ла ци је. Ра-
ди кал ни кри ти ча ри со ци јал ног ра да ука зу ју да со ци јал не слу жбе, 
по ред сво јих ма ни фест них функ ци ја, као што је су зби ја ње со ци-
јал них про бле ма и по моћ по је дин ци ма у пре ва зи ла же њу жи вот них 
те шко ћа, та ко ђе има ју и ла тент ну функ ци ју со ци јал не кон тро ле и 
одр жа ва ња по сто је ће дру штве не струк ту ре. Ова ква уло га со ци јал-
них слу жби и со ци јал них рад ни ка не по ма же по је дин ци ма да по-
вра те са мо по у зда ње и моћ да упра вља ју соп стве ним жи во том, ни ти 
мо же да до при не се оства ре њу со ци јал не прав де у ши рем сми слу. 

26) Le na Do mi nel li, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury.“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
sing sto ke, 2009, стр. 55.

27) Ibid, стр. 443–447.
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Ово гле ди ште нај бо ље илу стру је став Џеј мса Ифеа ко ји сма тра да 
„ин сти ту ци о нал но окру же ње у ко јим со ци јал ни рад ни ци пру жа ју 
услу ге не по др жа ва етич ки ка рак тер њи хо ве ми си је.28)

Иако со ци јал ни рад ни ци то ком шко ло ва ња уче о си ро ма штву 
као мул ти ди мен зи о нал ном про бле му, у прак си со ци јал ног ра да 
про бле му си ро ма штва че сто се при сту па на прав но-ад ми ни стра-
тив ни на чин, сво де ћи од нос са кли јен том на про ве ру ис пу ње но сти 
усло ва за оства ри ва ња пра ва из обла сти со ци јал не за шти те (у ве зи 
са по се до ва њем имо ви не, спрем но шћу за тра же ње за по сле ња, по-
ха ђа њем обу ка и сл.). Ова квим при сту пом кли јен ти се ста вља ју у 
по зи ци ју па сив них при ма ла ца да ва ња (чи ји је ни во при ма ња при-
том че сто не до во љан за по кри ва ње чак и основ них по тре ба), док 
их за јед ни ца због тог ста ту са обе ле жа ва као за ви сне, не про дук тив-
не, ма ње вред не и са мим тим, не рав но прав не чла но ве дру штва.

Кре и ра ње со ци јал них услу га увек укљу чу је од ре ђе но схва-
та ње узро ка си ро ма штва, чак и кад оно ни је екс пли цит но ис ка за-
но. То схва та ње за сно ва но је на прет по став ка ма о људ ској при ро-
ди, дру штве ним од но си ма и оба ве за ма за јед ни це пре ма со ци јал но 
угро же ним по је дин ци ма, и ути че на на чин на ко ји со ци јал не слу-
жбе од ре ђу ју при о ри те те и ало ци ра ју ре сур се. Стри ер и Бин ја мин 
гру пи шу раз ли чи те те о ри је о си ро ма штву у три глав на при сту па 
– ин ди ви ду ал ни, кул тур но-би хе ви о рал ни и струк ту рал ни.29) Со-
ци јал ни рад са по је дин цем као до ми на тан ме то до ло шки при ступ 
усме ра ва со ци јал не рад ни ке ка тра же њу узро ка си ро ма штва у осо-
би на ма кли јен та и ње го вој спо соб но сти да се ин те гри ше у дру-
штво кроз про дук тив но укљу чи ва ње на тр жи ште ра да. Кул тур но-
би хе ви о рал не те о ри је про бле ме по је дин ца по сма тра ју у кон тек сту 
за јед ни це у ко јој жи ви (по ро ди ца, су сед ство, ет нич ка гру па) и со-
ци јал них ин тер ак ци ја ко је до при но се усва ја њу ста во ва и обра за ца 
по на ша ња ко ји спре ча ва ју њи хо ву ин те гра ци ју у ши ру за јед ни цу. 
Струк ту рал на об ја шње ња, пак, си ро ма штво об ја шња ва ју као по-
сле ди цу дру штве них не јед на ко сти ко је до во де до ства ра ња си стем-
ских ба ри је ра при сту пу обра зо ва њу, здрав стве ним услу га ма и за-
по шља ва њу.

Раз у ме ва ње струк тур них узро ка не јед на ко сти и пот чи ње но-
сти ни је пот пу но ако се са гле да ва са мо ути цај по ли тич ког и еко-
ном ског си сте ма на за ко но дав ни оквир, а за не ма ре про це си уну тар 
ин сти ту ци ја ко је ра де са си ро ма шни ма и на чин на ко ји ти про це си 
до при но се убла жа ва њу или по ја ча ва њу од но са пот чи ње но сти. Ка-
ко за па жа Пол Спи кер, „уоби ча је ни про пуст у ана ли за ма по ли ти ке 

28) Ro ni Stri er, Sha ron Binyamin, „De ve lo ping An ti-Op pres si ve Ser vi ces for the Po or: A The o re-
ti cal and Or ga ni sa ti o nal Ra ti o na le.“ Bri tish Jo ur nal of So cial Work 40/2010, Ox ford Uni ver-
sity Press, стр. 1911.

29) Ibid, стр. 1912–1913.
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је прет по став ка да се иде о ло зи, ре фор ма то ри или вла де, јед но став-
но мо ра ју до го во ри ти шта же ле и да ће то и до би ти. /…/ Ефе кат 
по ли ти ка мо же би ти знат но дру га чи ји од оче ки ва ног, а про цес ад-
ми ни стри ра ња има глав ну уло гу у то ме.”30)

Со ци јал ни рад ни ци има ју ва жну уло гу у то ме, јер има ју уло-
гу по сред ни ка из ме ђу кли је на та и др жав ног апа ра та у ши рем сми-
слу. Ова уло га пред ста вља „мач са две оштри це”, јер у исто вре ме 
са др жи еле мен те бри ге и кон тро ле. Дру гим ре чи ма, има по тен ци-
јал да до при не се осна жи ва њу, али и учвр шћи ва њу од но са пот чи-
ња ва ња. Ко ји ће аспек ти и тен ден ци је пре ваг ну ти, у ве ли кој ме ри 
за ви си од ак ци ја са мих со ци јал ног рад ни ка.

Не сме се за бо ра ви ти да со ци јал ни рад ни ци не де лу ју као 
изо ло ва ни по је дин ци већ као пред став ни ци од го ва ру ју ћих слу жби, 
ко је има ју соп стве ну ор га ни за ци ју са утвр ђе ним пра ви ли ма, овла-
шће њи ма и хи је рар хи јом. Со ци јал не слу жбе ни су ко манд не струк-
ту ре у ко ји ма је мо гу ће упра вља ти с вр ха. Та ко ђе, не по сто ји пу на 
са мо стал ност про фе си о на ла ца уну тар си сте ма, већ сва ки слу жбе-
ник има од ре ђе ни сте пен де ле ги ра них мо ћи ко ја од го ва ра по ве-
ре ним за да ци ма. Функ ци о нал на рас по де ла од го вор но сти уну тар 
уста но ве, па ра ле ле но по сто ја ње хи је рар хиј ских и хо ри зон тал них 
ли ни ја са рад ње, об ли ци ин сти ту ци о нал ног уче ња (утвр ђе ни обра-
сци по сту па ња са кли јен ти ма чи ји је из вор ви ше у прак си, а ма ње 
у фор мал ном обра зо ва њу), са мо су не ки од по тен ци јал них ути ца ја. 
Бу ду ћи да со ци јал не слу жбе функ ци о ни шу на осно ву овла шће ња 
ко ја им по ве ри осни вач (цен трал на др жа ва или ло кал на са мо у пра-
ва), про фе си о нал ци има ју огра ни че ну мо гућ ност да ути чу на рас-
по де лу над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти и слу жби, 
пла ни ра ње про це ду ра и про пи са ко ји ће уре ђи ва ти њи хов рад, као 
и на мо гућ но сти пре вен тив ног де ло ва ња.

По ку ша ва ју ћи да иден ти фи ку је на чин ор га ни за ци је у со ци-
јал ној сфе ри, Спи кер31) под се ћа на ди ску си ју Деј ви да Бил са ко ји 
из два ја пет основ них ни воа функ ци о ни са ња ових слу жби: 

1. Рад са про бле ми ма као зах те ви ма, где се услу га пру жа 
као ре ак ци ја на не ки спе ци фи чан зах тев, а са ма ре ак ци ја 
је про пи са на (при мер су со ци јал ни рад нци ко ји ра де у 
со ци јал ној по мо ћи);

2. Си ту а ци о ни рад са про бле ми ма (про фе си о на лац де фи-
ни ше про блем и ре ак ци ју на ње га – ле ка ри, со ци јал ни 
рад ни ци);

30) Пол Спи кер, Со ци јал на по ли ти ка: те о ри ја и прак са, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о-
град, 2013.

31) Ibid, стр. 252–253.
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3. Си сте мат ско пру жа ње услу га (од го вор ност за слу жбу ко-
ја се ба ви утвр ђе ним оп се гом про бле ма, а не ин ди ви ду-
ал ним слу ча је ви ма – при мер су до мо ви за сме штај ко-
ри сни ка);

4. Об у хват но обез бе ђи ва ње услу га (ор га ни за ци ја и усме ра-
ва ње ком плет не слу жбе, по пут ми ни стар ства ста но ва ња, 
ми ни стар ства за деч ју за шти ту, бол ни це или кан це ла ри-
је за со ци јал ну си гур ност, при че му је у од ре ђе ној те ри-
то ри јал ној обла сти мо гућ ши рок оп сег ре ак ци ја, а спе-
ци фич не ре ак ци је ни су про пи са не);

5. Об у хват но по кри ва ње обла сти (ни во кре и ра ња и пла ни-
ра ња по ли ти ке, ве ли ки део тог по сла оба вља се на ни воу 
цен трал не вла де). 

Уло га со ци јал них рад ни ка углав ном се за др жа ва на пр ва два 
ни воа, што огра ни ча ва њи хо ву мо гућ ност да де лу ју у сме ру пре о-
бли ко ва ња по ли ти ка, про мо ви са њу ин те ре са ко ри сни ка и ја ча њу 
њи хо вог ути ца ја на кре и ра ње услу га. Стри ер и Бин ја мин32) су ге-
ри шу да ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са зах те ва про ме ну ор га ни за ци-
о не струк ту ре со ци јал них слу жби, ко ја мо ра би ти да ле ко ин клу-
зив ни ја. Укљу чи ва ње кли је на та у про цес ор га ни за ци о ног уче ња 
мо же се оства ри ти, из ме ђу оста лог, кроз ева лу а ци ју за до вољ ства 
кли је на та услу гом. У ци љу пре о бли ко ва ња ор га ни за ци о не кул ту-
ре, пре по ру чу је се и спе ци ја ли за ци ја со ци јал них рад ни ка за рад са 
си ро ма шни ма уну тар са мих со ци јал них слу жби, у ци љу по ди за-
ња њи хо вог реј тин га уну тар про фе си је, као и ства ра ње про фе си-
о нал них за јед ни ца и про ду бљи ва ње зна ња из ове обла сти.33) Кроз 
кри тич ку ре флек си ју прак се, со ци јал ни рад ни ци тре ба да стал но 
пре и спи ту ју на чин на ко ји вред но сти, со ци јал не раз ли ке и од но си 
мо ћи ути чу на од нос кли је на та и со ци јал них слу жби, ре флек ту ју ћи 
ши ре од но се из ме ђу си ро ма шних по је ди на ца и по ро ди ца и остат ка 
дру штва.

Ко нач но, има ју ћи у ви ду еман ци па тор ску при ро ду и уло гу 
ан ти пот чи ња ва ју ће прак се, со ци јал ни рад се сма тра и фор мом по-
ли тич ког де ло ва ња. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са под ра зу ме ва емо-
тив но и ин те лек ту ал но ин ве сти ра ње у рад са кли јен том, ко је пре-
ва зи ла зи сва ко днев ну по слов ну оба ве зу, сма њу је про фе си о нал ну 
дис тан цу и до не кле за ма гљу је гра ни цу из ме ђу про фе си о нал не и 
при ват не сфе ре.

32) Ibid, стр. 1916.

33) Ibid, стр. 1919–1920.
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У том сми слу, број ни ауто ри34) ис ти чу да се пред со ци јал-
не рад ни ке као зах тев по ста вља од ба ци ва ње не у трал но сти и опре-
де љи ва ње за рад на оства ри ва њу со ци јал не прав де, јед на ко сти и 
раз во ју људ ских по тен ци ја ла. Је дан од за ступ ни ка овог схва та ња, 
Нил Томп сон, из ри чи то на во ди да „прак са со ци јал ног ра да ко ја не 
узи ма у об зир про бле ме пот чи ња ва ња и до ми на ци је не мо же би ти 
до бра прак са, без об зи ра ко ли ко ви со ке стан дар де ис пу ња ва ла у 
дру гим аспек ти ма.” 35)

 
2.3. Си ро ма штво и ре фор ми са ње др жа ве бла го ста ња

При ме на ан ти пот чи ња ва њу ће прак се не за ми сли ва је без 
кри тич ког са гле да ва ња ути ца ја дру штве не струк ту ре на про фе си-
о нал ну уло гу со ци јал них рад ни ка и де ло ва ње слу жби ко ји ма при-
па да ју. У том сми слу, уло га со ци јал ног ра да у бор би про тив со ци-
јал не ис кљу че но сти ни је јед но знач на. Ше пард ука зу је да се ве за 
со ци јал ног ра да и со ци јал не ис кљу че но сти мо же по сма тра ти на 
три на чи на: као до сле дан ан га жман со ци јал ног ра да на оси гу ра-
ва њу ин те гра ци је и укљу чи ва ња; као мо гућ ност и по тре ба со ци-
јал ног ра да да се ан га жу је на по ве ћа њу со ци јал не укљу че но сти, 
ко ја ни је до вољ но ко ри шће на; као де лат но сти ко ја са ма по се би 
укљу чу је ети ке ти ра ње и мар ги на ли за ци ју и до во ди до ис кљу чу ва-
ња по је ди на ца и гру па.36)

Си стем со ци јал не по ли ти ке, као ин сти ту ци о нал ни оквир у 
ко јем со ци јал ни рад ни ци де лу ју, де тер ми ни ше обим и са др жај со-
ци јал них пра ва, над ле жно сти со ци јал них слу жби и ци ље ве њи хо-
вог де ло ва ња. Глав ни еле мент за раз ли ко ва ње со ци јал них ре жи ма 
је рас по де ла ри зи ка из ме ђу глав них из во ра бла го ста ња у дру штву 
– тр жи шта, по ро ди це и др жа ве. Кла сич на по де ла на со ци јал де-
мо крат ске, ли бе рал не и кор по ра тив не ре жи ме ко ју је дао Ге ста 
Еспинг-Ан дер сен у књи зи Три све та ка пи та ли зма бла го ста ња37), 
од сли ка ва глав не ли ни је ове по де ле (иако је у ме ђу вре ме ну пре тр-

34) Le na Do mi nel li „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury“ So-
cial work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil-
lan, Ba sing sto ke, 2009, стр. 49–64;  Neil Thomp son, An ti-di scri mi na tory prac ti ce, Pal gra ve, 
Hampshi re, 2001, стр. 10–11; Ro ni Stri er, Sha ron Binyamin „De ve lo ping An ti-Op pres si ve 
Ser vi ces for the Po or: A The o re ti cal and Or ga ni sa ti o nal Ra ti o na le“ Bri tish Jo ur nal of So cial 
Work 40/2010, Ox ford Uni ver sity Press, стр. 1917–1918.

35) Ibid, стр. 11.

36) Mic hael Shep pard, So cial work and so cial ex clu si on: the idea of prac ti ce,As hga te, Hampshi-
re, 2006, стр. 27.

37) Gøsta Esping-An der sen, The Three Worlds of Wel fa re Ca pi ta lism. Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1990.
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пе ла од ре ђе не кри ти ке и до пу ње на но вим мо де ли ма). Ге не рал но, 
со ци јал де мо крат ски мо дел др жа ве бла го ста ња ка рак те ри ше ви со-
ко уче шће јав не по тро шње у бру то до ма ћем про из во ду, уни вер зал-
ни при ступ со ци јал ним пра ви ма, др жа ву као глав ног но си о ца обез-
бе ђи ва ња со ци јал них услу га и ви со ку сто пу за по сле но сти, ко ја је 
омо гу ће на ве ћим укљу чи ва њем же на на тр жи ште ра да. Ли бе рал не 
ре жи ме, из ме ђу оста лог, ка рак те ри ше ни же из два ја ње за јав ну по-
тро шњу у БДП, огра ни че на уло га др жа ве у обез бе ђи ва њу со ци јал-
них услу га и усло вља ва ње нов ча не по мо ћи и услу га ко је обез бе-
ђу је др жа ва про ве ром имо вин ског ста ту са. Кор по ра тив ни мо дел 
спе ци фи чан је по то ме што те жи за др жа ва њу по сто је ћих ста ту сних 
раз ли ка, из два ја ње за јав ну по тро шњу сред њег до ви со ког ни воа и 
ве ће осла ња ње на по ро ди цу у обез бе ђи ва њу со ци јал ног бла го ста-
ња.

Под ути ца јем гло ба ли за ци је и фи скал них при ти са ка, у мно-
гим зе мља ма са раз ви је ним со ци јал ним функ ци ја ма де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка спро ве де не су ре фор ме ко је су сма њи ле ни во 
со ци јал них пра ва и уве ле ре стрик тив ни је усло ве за њи хо во оства-
ри ва ње. По ред сма ње ња тро шко ва со ци јал не др жа ве у од но су на 
БДП, ове ре фор ме од ли ко ва ло је и уво ђе ње тр жи шних ме ха ни за-
ма у сфе ру со ци јал них услу га и ја ча ње од го вор но сти по је дин ца за 
лич но и по ро дич но бла го ста ње.

У ли бе рал ним ре жи ми ма, иза зов за за ступ ни ке ан ти пот-
чи ња ва ју ће прак се је да за др же усме ре ност ка вред но сти ма уте-
мељ ним на со ци јал ној прав ди у усло ви ма ка да раз град ња ре жи ма 
бла го ста ња ме ња со ци јал ну струк ту ру за сно ва ну на по сле рат ним 
ре ди стри бу тив ним ме ха ни зми ма. У зе мља ма по пут Ве ли ке Бри та-
ни је и Ир ске, при ме тан је ма њи ути цај со ци јал ног ра да на јав не 
по ли ти ке. С дру ге стра не, у нор диј ским зе мља ма со ци јал ни рад 
се од ви ја у усло ви ма уни вер зал ног при сту па пра ви ма, ком би ну ју-
ћи еман ци па тор ске иде о ло ги је са јав ним за го ва ра њем по сред ством 
син ди ка та и ак ти ви змом усме ре ним ка ве ћој род ној рав но прав но-
сти.38)

Спе ци ја ли за ци ја и плу ра ли зам у пру жа њу услу га, рас по де ла 
ре сур са из ме ђу ве ћег бро ја ор га ни за ци ја са мо су не ки од фак то-
ра ко ји ути чу на прак су со ци јал ног ра да. До ми нант но усме ра ва ње 
па жње на те му за по шља ва ња, ко јом се ба ве дру ге ин сти ти ту ци је, 
пре ма ми шље њу Ше пар да,39) огра ни чи ло је мо гућ но сти со ци јал ног 

38) Mic hael Rush, Ma rie Ke e nan, The So cial Po li tics of So cial Work: An ti-opres si ve so cial work 
di lem mas in 21st cen tury wel fa re re gi mes, Uni ver sity Col le ge Du blin, School of Ap plied So-
cial Sci en ce, Du blin, 2012, стр. 12–16.

39) Ibid, стр. 31.
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ра да да се ба ви про бле мом со ци јал не ис кљу че но сти и оста ви ло га 
да се ба ви де чи јом за шти том, трет ма ном ма ло лет них пре ступ ни ка 
и дру гим про бле ми ма ко ји у се би но се ре гу ла тор не и кон трол не 
функ ци је.

Услед огра ни че них мо гућ но сти да се ба ви це ли ном про бле ма 
си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти, со ци јал ни рад ни ци упу ће-
ни су на ба вље ње са мо по је ди ним аспек ти ма ових по ја ва. Огра-
ни че на тр жи шним прин ци пи ма, ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са со ци-
јал ног ра да не рет ко би ва ко оп ти ра на у ши ри си стем на на чин ко ји 
те шко да до при но си осна жи ва њу кли је на та. Kao при мер Л. До ми-
не ли40) на во ди про це ду ре ко је оси гу ра ва ју да се пру жа о ци услу га 
при др жа ва ју од ре ђе них стан дар да и њи хо ву оба ве зу да раз ма тра ју 
при ту жбе кли је на та, а ко је ни по че му су штин ски не до во де у пи-
та ње по сто је ће не јед на ко сти, ни ти до ми нант ну уло гу тр жи шта у 
рас по де ли ре сур са, као је дан од при мар них раз ло га мар ги на ли за-
ци је по је ди на ца и гру па.

Тр жи шни си стем пре о бли ку је со ци јал не услу ге у скла ду са 
прин ци пи ма три Е - еко но мич но сти, ефи ка сно сти и ефек тив но-
сти - а со ци јал ни рад усме ра ва на упра вља ње ри зи ци ма у дру штву 
ри зи ка. Те жи ште у ра ду ста вља се на по што ва ње про це ду ра ка ко 
би се за шти ти ли ин те ре си пру жа о ца услу га, а сва ко од сту па ње од 
про це ду ра из ла же про фе си о нал ца ри зи ку да ње го во по сту па ње бу-
де озна че но као не мар но. Услед ве ће из ло же но сти њи хо вог ра да 
јав но сти, као и уво ђе ња ин ди ка то ра ко ји ме ре њи хо ве пер фор ман-
се, про фе си о нал ци се углав ном усме ра ва ју на оства ри ва ње по ста-
вље них ци ље ва, чак и кад они не во де ка ис хо ду ко је би, као про фе-
си о нал ци, сма тра ли оп ти мал ним.41)

По ред отво ре ног су прот ста вља ња ко јем је ан ти пот чи ња ва ју-
ћа прак са би ла из ло же на де ве де се тих го ди на од стра не при ста ли-
ца про тр жи шних ре фо р ми у со ци јал ном сек то ру, њен ино ва тив ни 
по тен ци јал ума њен је и се лек тив ним при хва та њем по је ди них кон-
це па та ко ји се мо гу укло пи ти у ма три цу нео ли бе рал них ре фор ми. 
Осим то га, мо гућ ност ши ре ња ан ти пот чи ња ва ју ће прак се и њен 
ка па ци тет да под стак не про ме не у прак си со ци јал ног ра да огра ни-
че не су не до стат ком ре сур са и аде кват не обу ке со ци јал них рад ни-
ка.42)

40)  Ibid, стр. 58.

41) Stel la Per rot, „So cial work and or ga ni sa ti ons.” So cial work: The mes, Is su es and Cri ti cal De-
ba tes (Adams, Ro bert et al.) Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2009, стр. 112.

42) Ibid, стр.  60.
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3. НА ЛА ЗИ И ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА 

ДАЉА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ар гу мен ти из ло же ни у овом ра ду ука зу ју да кључ не ка рак те-
ри сти ке ин сти ту ци о нал ног окви ра у ко јем се со ци јал ни рад од ви ја 
ни су ком па ти бил не са еман ци па тор ским ци ље ви ма и хо ли стич ким 
при сту пом со ци јал ним про бле ми ма на ко јем се за сни ва ан ти пот чи-
ња ва ју ћа прак са. Усме ре ност на рад са по је дин ци ма као слу ча је ви-
ма, би ро кра ти за ци ја и фраг мен ти ра ност услу га, су жа ва ње оби ма и 
са др жа ја со ци јал них пра ва са мо су не ки од фак то ра ко ји оне мо гу-
ћа ва ју си сте мат ско за сни ва ње со ци јал ног ра да са си ро ма шни ма на 
прин ци пи ма ан ти пот чи ња ва ју ће прак се. Реч „си сте мат ско” у овом 
кон тек сту се ко ри сти ка ко би се на гла си ла раз ли ка из ме ђу из дво-
је них, „ин ци дент них” при ме ра из прак се и мо гућ но сти за ши ро ко 
рас про стра ње ну упо тре бу овог при сту па у ре ша ва њу про бле ма си-
ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са усме ре на је ка пре о бли ко ва њу 
прак се со ци јал ног ра да у ци љу ху ма ни за ци је дру штве них од но са и 
убла жа ва ња не јед на ко сти и пот чи ње но сти по је ди на ца и дру штве-
них гру па. Као та ква, ње на ко ри сност не ме ри се са мо успе шно шћу 
у до сти за њу струк тур них про ме на, ко ји зах те ва ду жи вре мен ски 
пе ри од и чи ји је ис ход углав ном не из ве тан. Од ре ђе ни по зи тив ни 
ефек ти мо гу се оства ри ти, из ме ђу оста лог, и кроз по моћ по је дин-
ци ма да на дру га чи ји на чин са гле да ју сво је про бле ме и по вра те 
кон тро лу ба рем над не ким аспек ти ма соп стве ног жи во та.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са је зна чај на и за то што ука зу је на 
по тре бу за це ло ви ти јим схва та њем уло ге про фе си је со ци јал ног ра-
да, као и за бо љим по ве зи ва њем ње них раз ли чи тих аспе ка та. На и-
ме, по ве зи ва ње ра да у прак си са ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма ра-
ди уна пре ђе ња те о ри је и ме то до ло ги је, те са ини ци ра њем про ме на 
у ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма, до при не ли би ја ча њу ути ца ја со ци-
јал ног ра да, су прот но по сто је ћој фраг мен ти ра но сти и изо ло ва ном 
од ви ја њу по ме ну тих ак тив но сти. Ре зул тат овог дру гог при сту па је 
за про фе си ју со ци јал ног ра да из ра зи то не по во љан, јер се зна ње 
струч ња ка из прак се не ко ри сти за уна пре ђе ње те о ри је, ис ку ства 
кли је на та се углав ном за не ма ру ју, а про цес за го ва ра ња пре пу шта 
дру гим ак те ри ма.

Је дан од глав них иза зо ва ан ти пот чи ња ва ју ће прак се је у про-
на ла же њу ба лан са из ме ђу раз ли чи тих ни воа де ло ва ња. На и ме, со-
ци јал ни рад ни ци ни су ну жно ни те о риј ски пот ко ва ни, ни ти има ју 
по треб но ис ку ство и ве шти не за де ло ва ње ко је ће об у хва ти ти са-
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ве то дав ни рад са кли јен том на раз у ме ва њу узро ка пот чи ње но сти, 
про ме ни ауто пер цеп ци је и по ве ћа њу са мо по у зда ња, на под сти ца-
њу про ме на у со ци јал ним слу жба ма и за го ва ра њу у ци љу про ме не 
од ре ђе ни их по ли ти ка или про пи са. Уко ли ко се та ак тив ност рас по-
де љу је из ме ђу ви ше про фе си о на ла ца, по ста вља се пи та ње на ко ји 
би на чин тре ба ло ор га ни зо ва ти рад слу жбе ка ко би се омо гу ћи ло 
та кво де ло ва ње, на шта до са да шња прак са ни је да ла аде ква тан од-
го вор. Та ко ђе, у ра ду су из не те и од ре ђе не ди ле ме и иза зо ви у ве-
зи са упо тре бом ауто ри те та у од но су с кли јен том, етич ких ди ле ма 
и прин ци пом ми ни мал не ин тер вен ци је, где те о риј ски раз ра ђе ни 
прин ци пи ни су до вољ но по у зда на осно ва за по сту па ње у прак си.

У фо ку су бу ду ћих ис тра жи вач ких ак тив но сти тре ба ло би да 
бу ду, осим на ве де них пи та ња, и на чи ни по ве зи ва ња са ве то дав них 
(прак тич них), ис тра жи вач ких и за ступ нич ких функ ци ја, и раз ви-
ја ње ме то да и тех ни ка ко је од го ва ра ју овом при сту пу. Ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња тре ба ло би, из ме ђу оста лог, да обез бе де прак ти ча ри-
ма ба зу сту ди ја слу ча је ва ко ји би слу жи ли као смер ни це за ин ди-
ви ду ал ни рад са кли јен ти ма, за ини ци ра ње про ме на у ор га ни за ци-
ја ма и за ко но дав но за сту па ње и по ну ди ли мо да ли те те за де ло ва ње 
на ви ше ни воа. Те о риј ска ис тра жи ва ња тре ба ло би да раз мо тре мо-
гу ће на чи не за раз ре ше ње уну тра шњих про тив реч но сти при сту па 
ве за них за упо тре бу ауто ри те та, као и на етич ке ди ле ме у ве зи са 
прин ци пом про фе си о нал не не у трал но сти.

Про бле ми и ди ле ме из не ти у овом ра ду го во ре у при лог 
по тре би да љег ис тра жи ва ња у ци љу про ду бљи ва ња те о риј ског и 
ем пи риј ског са зна ња ко је ће по мо ћи да се прин ци пи ан ти пот чи-
ња ва ју ће прак се по ве жу са прак тич ним ве шти на ма и под стак не 
про цес уче ња, из ме ђу оста лог, кроз про мо ци ју до бре прак се. То 
би по мо гло за ступ ни ци ма овог при сту па да по ве ћа ју ути цај уну тар 
стру ке и омо гу ћи ло им да ви ше ути чу на усме ра ва ње про ме на уну-
тар со ци јал них слу жби, као и у ши рим си сте ми ма. Увр шћи ва ње 
ан ти пот чи ња ва ју ће пер спек ти ве у ку ри ку лу ме до при не ло би ква-
ли тет ни јем пре но ше њу са зна ња о овом при сту пу, по себ но уко ли ко 
по сто ји чвр шћа ве за из ме ђу ино ви ра ња зна ња у обра зов ном про-
це су и при ме не у прак си. Оте жа ва ју ћа окол ност је, ме ђу тим, да се 
ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са, ка ко је већ ре че но, не мо же се све сти на 
тех ни ку ко ја се мо же на у чи ти, што сва ка ко оте жа ва ње но фор мал-
но „уво ђе ње” у ин сти ту ци је.

Иако тврд ње из не те у ра ду ука зу ју да по сто је ћи по ли тич-
ки и ин сти ту ци о нал ни оквир су жа ва по ље за ан ти пот чи ва ња ју ћу 
прак су со ци јал ног ра да, то ни је раз лог да се од у ста не од да љих 
ис тра жи ва ња и ак тив но сти на уна пре ђе њу овог при сту па у прак си. 
Ма ко ли ко би ло исти на да су тре нут не ба ри је ре те шко пре мо сти ве, 
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ва жи и обрат но: про ме на окви ра мо же би ти осво је на упра во кроз 
раз вој и ја ча ње ути ца ја ан ти пот чи ња ва ју ће прак се.
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Ste van D. Veljoviс

THE POS SI BI LI TI ES AND LI MI TATIONS OF THE 
AN TI-OP PRES SI VE SO CIAL WORK PRAC TI CE

Re su me
The pa per de als with the pos si bi li ti es and li mi ta ti ons of the 

syste ma tic use of an ti-op pres si ve so cial work prac ti ce in so cial 
in sti tu ti ons de a ling with the is su es of po verty and so cial ex clu si-
on. The pa per aims to in spi re mo re com pre hen si ve un der stan ding 
of an ti-op pres si ve prac ti ce in re la tion to the in sti tu ti o nal fra me-
work in which so cial work prac ti ce ta kes pla ce. Thro ugh analysis 
of re le vant li te ra tu re, we exa mi ned three key di men si ons of the 
su bject: the re la ti on ship bet we en so cial wor ker and the cli ent, the 
im pact of or ga ni za tion of so cial ser vi ces on the an ti-op pres si ve 
prac ti ce and the im pact of so cial re gi mes as bro a der fi eld de fi ning 
so cial work ac ti vi ti es. The an ti-op pres si ve prac ti ce star ted in la te 
60s as a ra di cal so cial work ap pro ach, aiming to tran sform so cial 
work prac ti ce to im pro ve the li ving con di ti ons of gro ups who se 
ac cess to rights and re so ur ces is thwar ted be ca u se of gen der, ra-
ce, et hni city of physi cal dif fe ren ces, which dif fers them from the 
ma jo rity, or  from the mo re po wer ful gro ups in the so ci ety. The 
tra di ti o nal per spec ti ves in so cial work fo cus on hel ping the cli ent 
thro ugh co un se ling, whi le the ra di cal ap pro ach tri es to link the 
po wer les sness and di sen fran chi se ment of in di vi du als with wi der 
so cial and eco no mic ine qu a li ti es. The an ti-op pres si ve ap pro ach 
dif fers from both of them, trying to con nect cli ent’s per so nal is-
su es with struc tu ral ine qu a li ti es. It fo cu ses on un der stan ding de-
e per struc tu ral ca u ses of so cial pro blems and de a ling with the ir 
con se qu en ces by al te ring so cial re la ti ons at all pos si ble le vels, 
from the per so nal and fa mily le vel, thro ugh in sti tu ti o nal le vel, to 
the le gi sla ti ve and po li ci tal area. The pa per ex plo res how the ap-
pli ca tion of prin ci ples of an ti-op pres si ve prac ti ce (em po wer ment, 
part ner ship, mi ni mum in ter ven tion, cri ti cal re fle xi vity) is hel ping 
cli ents to gain gre a ter con trol over the ir own li ves, to over co me 
ob stac les in me e ting the ne eds and to gain gre a ter in flu en ce over 
de ci sion-ma king pro cess that af fects them. The main di lem mas 
ari ses from the use of aut ho rity in co un se ling, et hi cal chal len ges 
re la ted to va lue ne u tra lity and the need to ope ra te on mul ti ple 
le vels (in di vi dual, cul tu ral, struc tu ral), whe re the o re ti cal prin ci-
ples do es not of fer cle ar gu i de li nes for prac ti ce. We ar gue that the 
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or ga ni za tion of so cial ser vi ces and bro a der po li ti cal fra me work 
of so cial work con si de rably li mits the po ten tial of an ti-op pres si-
ve prac ti ce. Pro fes si o nal and in no va ti ve po ten tial of so cial work 
in wor king with the po or is con stra i ned by bu re a uc ra tic pro ce-
du res, li mi ted re so ur ces, stan dar di za tion and frag men ta tion of 
ser vi ces. Eman ci pa ti ve go als of an ti-op pres si ve prac ti ce and its 
aspi ra tion to wards ac hi e ving so cial ju sti ce, are op po sed to re si-
dual ob jec ti ves of so cial pro tec tion, ac cor ding to which the duty 
of the com mu nity ends on as si sting the most vul ne ra ble to me et 
the ir ba sic ne eds. Al so, the in tro duc tion of mar ket mec ha nisms 
in so cial ser vi ces and gre a ter fre e dom of cho i ce fa i led to pro vi de 
bet ter ac cess to ser vi ces and help cli ents to gain mo re con trol over 
the ir own li ves. That an ti-op pres si ve per spec ti ve is in he rently po-
li ti cal, be ca u se of its re jec tion of the prin ci ple of va lue ne u tra-
lity of the pro fes sion. The qu e sti on is, ho we ver, how to pro vi de 
bro a der sup port for such ap pro ach, and whet her its ef forts co uld 
be re con ci led with po li ci es which de fi ne the tar gets and com pe-
ten ces of so cial ser vi ces. Furt her de ve lop ment of an ti-op pres si ve 
prac ti ce re qu i res that know led ge abo ut the per spec ti ve is im pro-
ved thro ugh the o re ti cal and em pi ri cal re se arch. Fu tu re re se arch 
sho uld fo cus on se ve ral to pics: the is sue of con nec ting dif fe rent 
le vels of ac tion in an ti-op pres si ve prac ti ce (in di vi dual, in sti tu ti-
o nal, le gi sla ti ve and po li ti cal), the need for im pro ving edu ca tion 
and strengthe ning pro fes si o nal sta tus of so cial wor kers wor king 
with the po or, the et hi cal di lem mas of an ti-op pres si ve prac ti ce, 
as well as de fi ning gu i de li nes for prac ti ti o ners in clu ding advi sory 
work with cli ents, ini ti a ting chan ges in the so cial ser vi ces and le-
gi sla ti ve advo cacy.
Key words: an ti-opres si ve prac ti ce, so cial pro tec tion, cri ti cal re fle xi vity, so-

cial wor kers and cli ents part ner ship, or ga ni za tion of so cial ser vi-
ces, so cial re gi me, po verty, so cial ex clu si on.

* Овај рад је примљен 09. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2014. године.
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Сажетак
На ци о нал ни ми ни мал ни стан дар ди де фи ни шу ни во ква ли те-

та здрав стве них и со ци јал них услу га ко је се пру жа ју ко ри сни ци ма. 
Они пред ста вља ју кон цепт ко ји про фе си о нал ци у здрав стве ном и 
со ци јал ном сек то ру тре ба да ко ри сте као ап со лут ни ми ни мум ква-
ли те та услу га у ци љу њи хо вог уна пре ђе ња. У ра ду је дат пре глед 
три на ци о нал на и стан дард ног окви ра Европ ске уни је за услу ге 
мен тал ног здра вља или услу ге со ци јал не за шти те, ко је се не пру-
жа ју ис кљу чи во у за јед ни ци. Ови стан дар ди ква ли те та има ју не-
ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке: (1) ста вља ју ко ри сни ка у цен тар и 
усме ре не су на уна пре ђе ње ква ли те та услу га; (2) ни су оба ве зни; (3) 
из ра ђе ни су на на чин да бу ду ја сни оп штој јав но сти, ко ри сни ци ма, 
њи хо вим по ро ди ца ма и ста ра те љи ма; (4) ди зај ни ра ни су та ко да се 
на осно ву њих мо гу про це њи ва ти услу ге те да се на осно ву то га 
мо же вр ши ти њи хо во пла ћа ње; (5) у скла ду су са на ци о нал ним по-
ли ти ка ма у овој обла сти и стра те ги ја ма; (6) од но се се и на за шти ту 
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мен тал ног здра вља и со ци јал не услу ге; и (7) мо гу да их при ме њу ју 
сви ак те ри ре ле вант ни за пру жа ње услу га у овим обла сти ма. На 
кра ју су при ка за ни функ ци о нал ни стан дар ди у со ци јал ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је, и ука за ло се на не до ста так ко ор ди на ци је из-
ме ђу ових и стан дар да услу га у здрав стве ној за шти ти, ре ле вант них 
за бри гу о осо ба ма са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. 
Кључ не ре чи: мен тал не, ин те лек ту ал не, по те шко ће, стан дар ди, со ци јал-

ни i здрав стве ни, сек тор, за јед ни ца, услу ге, по ли ти ка.

1. НА ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА

На ци о нал ни ми ни мал ни стан дар ди у кон тек сту за шти те 
лицa са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма су из ја ве ко-
је опи су ју про пи са ни ни во ква ли те та здрав стве них и со ци јал них 
услу га ко је би тре ба ло пру жа ти од ра слим осо ба ма у за јед ни ци. 
Свр ха ових стан дар да је ус по ста вља ње же ље ног ква ли те та услу га 
на те ри то ри ји јед не др жа ве, као и раз ви ја ње мер љи вих ин ди ка то ра 
за про це се мо ни то рин га и ева лу а ци је.  

Услу ге ко је се пру жа ју у обла сти мен тал ног здра вља чи не 
12–15%  свих услу га ко је се пру жа ју ли ци ма са ин ва ли ди те том, 
што је бит но ве ћи по сто так од не спо соб но сти узро ко ва не свим ти-
по ви ма кан це ра или кар ди о ва ску лар них бо ле сти.1)

Стан дар ди ква ли те та су јед но од нај ја чих сред ста ва ко је мо-
же би ти ко ри шће но за уна пре ђе ње со ци јал них услу га и услу га 
мен тал ног здра вља у за јед ни ци. Мно ги дру ги фак то ри има ју, та ко-
ђе, зна ча јан ути цај на услу ге мен тал ног здра вља. По да ци по ка зу ју 
да је у Ен гле ској пре ва лен ци ја мен тал них про бле ма ве ћа у си ро ма-
шни јим обла сти ма и да ова под руч ја има ју про сеч но ни же сто пе 
опо рав ка.2)

Раз вој здрав стве них и со ци јал них услу га у за јед ни ци тре ба 
да бу де ори јен ти сан на ко ри сни ка, те је за то од из у зет не ва жно сти 
да они и чла но ви њи хо вих по ро ди ца бу ду упо зна ти са стан дар ди ма 
и да пер ма нент но уче ству ју у ева лу а ци ји ква ли те та. 

1) Gra ham Thor nic roft, Mic he le Tan sel la, What are the ar gu ments for com mu nity-ba sed men tal 
he alth ca re? WHO Re gi o nal Of fi ce for Euro pe’s He alth Evi den ce Net work (HEN), Ko pen ha-
gen, 2003, p.2 

2) Ja i me Del ga dil lo, Miq dad Asa ria, Sheh zad Ali, Si mon Gil body, “On po verty, po li tics and 
psycho logy: the so ci o e co no mic gra di ent of men tal he al thca re uti li za tion and out co mes”, 
The Bri tish Jo ur nal of Psychi a try, The Royal Col le ge of Psychi a trists, 2015, pp.pii: bjp. bp. 
115.171017
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У де лу ко ји сле ди из ло же ни су стан дар ди ква ли те та за услу-
ге мен тал ног здра вља у Ује ди ње ном Кра љев ству, Аустра ли ји и Че-
шкој. По себ на па жња по све ће на је при ка зу До бро вољ ног окви ра 
Европ ске За јед ни це за со ци јал не услу ге, и ана ли зи функ ци о нал-
них стан дар да у Ре пу бли ци Ср би ји.

2. СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА  
ЗА УСЛУ ГЕ МЕН ТАЛ НОГ ЗДРА ВЉА КОД  

ОД РА СЛИХ У УЈЕ ДИ ЊЕ НОМ КРА ЉЕВ СТВУ

2.1. NI CE Про грам стан дар да ква ли те та

На ци о нал ни ин сти тут за кли нич ку из у зет ност (NI CE),3) не-
за ви сна ор га ни за ци ја од го вор на за обез бе ђи ва ње на ци о нал них 
смер ни ца, ус по ста вља ње стан дар да ква ли те та и упра вља ње на ци-
о нал ном ба зом по да та ка са ци љем по бољ ша ња здрав стве ног ста-
ња по пу ла ци је и пре вен ци је бо ле сти, у Ује ди ње ном Кра љев ству је 
2009. го ди не овла шће на за из ра ду и упра вља ње стан дар ди ма ква-
ли те та здрав стве не и со ци јал не за шти те, као де лом про гра ма стан-
дар да ква ли те та. 

Про грам стан дар да ква ли те та пра ти сле де ћа на че ла: све о бу-
хват ну ба зу до ка за и еви ден ци је, не за ви сне са ве то дав не од бо ре, 
кли нич ки до при нос и до при нос па ци је на та, тран спа рен тан про цес 
и до но ше ње од лу ка, истин ске кон сул та ци је, де ло твор ну ди се ми на-
ци ју и им пле мен та ци ју и ре дов не ре ви зи је. 

Кључ не ак тив но сти про гра ма стан дар да ква ли те та су: из-
ра да и об ја вљи ва ње стан дар да ква ли те та ко ји се ти чу кли нич ке 
ефек тив но сти, без бед но сти па ци је на та и ис ку ста ва па ци је на та, 
уз ко ри шће ње нај бо љих до ступ них до ка за кли нич ке и тро шков не 
ефек тив но сти; пру жа ње мо гућ но сти глав ним ак те ри ма у дру штву 
да, кроз про цес кон сул та ци ја ко ји је ин клу зи ван, отво рен, тран спа-
рен тан и при ме њен, да ју до при нос, уз од го ва ра ју ће упра вља ње; 
раз ма тра ње ути ца ја стан дар да ква ли те та на тро шко ве; раз ма тра-
ње ути ца ја стан дар да ква ли те та на јед на кост; ре дов но ре ви ди ра ње 
и ажу ри ра ње стан дар да ква ли те та; и зах тев за уса гла ша ва њем са 
оста лим на ци о нал ним ини ци ја ти ва ма за уна пре ђе њем ква ли те та.

3) NI CE, Na ti o nal In sti tu te for He alth and Ca re Ex cel len ce, Stan dards and in di ca tors, In ter net, 
http://www.nice.org.uk/standards-and-indicators, 15/03/2015
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2.2. NI CE Во дич кроз про цес успостављања 

стан дар да ква ли те та

До кра ја 2012. го ди не NI CE је до нео Во дич за про цес ус по-
ста вља ња стан дар да ква ли те та у ци љу по кре та ња про це са ус по-
ста вља ња стан дар да ква ли те та за услу ге здрав стве не и со ци јал не 
за шти те у Ује ди ње ном Кра љев ству. 

Пре ма во ди чу, сва ки стан дард ква ли те та је скуп спе ци фич-
них, кон ци зних из ја ва и са њи ма по ве за них ме ра ко је: 

• де лу ју као озна ке ви со ко ква ли тет не, ис пла ти ве не ге па-
ци је на та кроз кли нич ка ста ња или смер ни це збри ња ва ња. 

• се из во де из нај бо љих до ступ них до ка за и еви ден ци ја по-
пут NI CE смер ни ца или дру гих из во ра акре ди то ва них од 
стра не NI CE. 

• се из ра ђу ју у са рад њи са NHS и ор га ни за ци ја ма за со ци-
јал ну за шти ту, уз њи хо ве парт не ре и ко ри сни ке услу га. 

Пре ци зни је ре че но, стан дар ди ква ли те та су опи сне, ква ли-
та тив не из ја ве ко је су ујед но и ја сне и кон ци зне, а опи су ју основ-
не зах те ве за ви со ко ква ли тет ну не гу. Из ја ве пред ста вља ју не што 
че му тре ба те жи ти (опи су ју из у зет ност), али што је до сти жно, и 
си сте ми здрав стве не, од но сно со ци јал не за шти те тре ба да их раз-
мо тре при пла ни ра њу и пру жа њу услу га, као део оп ште ду жно сти 
да обез бе де стал но по бољ ша ње ква ли те та. Њи ма се та ко ђе мо гу 
опи са ти основ ни зах те ви за не гу у слу ча је ви ма у ко ји ма по сто ји 
сум ња да се та ква не га пру жа код свих услу га. Сва ки стан дард об-
у хва та 15 из ја ва, а сва ка из ја ва тре ба да пре ци зи ра је дан кон цепт 
или зах тев за ви со ко ква ли тет ну не гу. 

Стан дард ква ли те та та ко ђе укљу чу је опи се шта сва ка из ја-
ва о ква ли те ту зна чи раз ли чи тој пу бли ци (укљу чу ју ћи пру жа о це 
услу га, здрав стве не и со ци јал не рад ни ке, па ци јен те), из во ре до ка за 
ко ји су ко ри шће ни, из во ре по да та ка ко ри шће них за ме ре ње, де фи-
ни ци је ко ри шће них из ра за и, уко ли ко је по треб но, раз ма тра ња јед-
на ко сти и ра зно ли ко сти. 

2.3 Стан дар ди ква ли те та за услу ге  
мен тал ног здра вља код од ра слих ли ца

Овај стан дард ква ли те та из ра жа ва ни во услу ге ко ји се мо же 
оче ки ва ти од др жав не слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља (без 
об зи ра на окру же ње, тј. да ли се пру жа у за јед ни ци или у окви ру 
бол ни це). Њи ме се об у хва та уна пре ђе ње ис ку ства ли ца ко ја ко ри-
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сте слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља. Иако фор мал но ни су 
при мен љи ве у сек то ру со ци јал не за шти те, ове из ја ве мо гу ко ри-
сти ти и слу жбе со ци јал не за шти те у ци љу по бољ ша ња ис ку ства 
ко ри сни ка ових слу жби (на осно ву са ве та NI CE и до уво ђе ња ових 
стан дар да за при ме ну у си сте му со ци јал не за шти те). 

Овај кон крет ни стан дард ква ли те та је струк ту и ран на ра зним 
ни во и ма: 

1. Из ја ва, 
2. По ка за тељ ме ре ква ли те та:  
 2.1. Струк ту ра, 
 2.2. Про цес, 
 2.3. Ис ход; 
3. Зна че ње сва ке од из ја ва за сва ку од циљ них гру па; и 
4. При ку пља ње по да та ка 

У на ред ном тек сту би ће из ло жен при мер јед ног стан дар да 
ква ли те та и ње го ве струк ту ре: 

Из ја ва 1. Ко ри сни ци и њи хо ве по ро ди це, као и оста ли ста-
ра те љи, осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но шћу не ге ко ју до-
би ја ју. 

По ка за тељ ме ре: 
-  Струк ту ра: До ка зи о ло кал ним аран жма ни ма ко ји ма ће се 

обез бе ди ти да ко ри сни ци и њи хо ве по ро ди це као и дру ги ста ра те-
љи има ју по др шку у осе ћа њу оп ти ми зма у ве зи са де ло твор но шћу 
не ге ко ју до би ја ју.

-  Ис ход: До ка зи из ан ке та о ис ку стви ма и по врат не ин фор-
ма ци је да ко ри сни ци, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа-
ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но шћу не ге. 

Зна че ње из ја ве за сва ку од циљ них гру па: 
Пру жа о ци услу га обез бе ђу ју по сто ја ње си сте ма за при ку-

пља ње по врат них ин фор ма ци ја о ис ку ству то ком не ге од ко ри сни-
ка, њи хо вих по ро ди ца и оста лих ста ра те ља. 

За по сле ни на за шти ти мен тал ног здра вља и со ци јал ни рад-
ни ци обез бе ђу ју по др шку ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и 
оста лим ста ра те љи ма да осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но-
шћу не ге. 

За ступ ни ци обез бе ђу ју услу ге ко је по др жа ва ју ко ри сни ке, 
њи хо ве по ро ди це и оста ле ста ра те ље да осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи 
са де ло твор но шћу не ге.
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Ко ри сни ци услу га за шти те мен тал ног здра вља, њи хо ве по-
ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло-
твор но шћу не ге. 

Из во ри по да та ка на сва ком ни воу по ка за те ља ме ре: Ло кал-
но при ку пља ње по да та ка. 

NI CE про грам де фи ни ше још де сет (све у куп но-је да на ест) 
стан дар да ква ли те та и то: Из ја ва 2. Ко ри сни ци услу га за за шти ту 
мен тал ног здра вља, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа-
ју да их тре ти ра ју уз ем па ти ју, до сто јан ство и по што ва ње. Из ја-
ва 3. Ко ри си ци услу га мен тал ног здра вља су ак тив но укљу че ни у 
по де ље но од лу чи ва ње и по др жа ни су у са мо о дре ђи ва њу; Из ја ва 
4. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља и њи хо ве по ро ди це као и 
оста ли ста ра те љи су обич но по др жа ни од стра не мул ти ди сци пли-
нар них ти мо ва у за јед ни ци, ко ји су им по зна ти и са ко ји ма има ју 
кон ти ну и ран од нос; Из ја ва 5. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра-
вља и њи хо ве по ро ди це и дру ги ста ра те љи осе ћа ју по ве ре ње у то 
да ће ста во ви ко ри сни ка услу га би ти ко ри шће ни за над зор и уна-
пре ђе ње из во ђе ња услу га; Из ја ва 6. Ко ри сни ци услу га мен тал ног 
здра вља мо гу да при сту пе услу га ма ка да су им по треб не; Из ја ва 
7. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља раз у ме ју про цес про це не, 
сво ју ди јаг но зу и мо гућ но сти ле че ња и при ма ју емо ци о нал ну по-
др шку за сва осе тљи ва пи та ња; Из ја ва 8. Ко ри сни ци услу га мен-
тал ног здра вља за јед но раз ви ја ју ин ди ви ду ал ни план не ге за јед но 
са за по сле ни ма у обла сти здрав стве не и со ци јал не не ге, и план са 
уса гла ше ним по да ци ма им се да је на увид; Из ја ва 9. Ко ри сни ци-
ма услу га мен тал ног здра вља ко ји мо гу би ти у ри зи ку да за пад ну 
у кри зу ну ди се план за слу чај кри зе; Из ја ва 10. Ко ри сни ци услу га 
мен тал ног здра вља ко ји при сту па ју по др шци за слу чај кри зе има ју 
све о бу хват ну про це ну ко ју оба вља ју про фе си о нал ци оспо со бље ни 
за рад у кри зним си ту а ци ја ма; Из ја ва 11. Ко ри сни ци услу га мен-
тал ног здра вља се осе ћа ју ма ње стиг ма ти зо ва но у за јед ни ци и на-
ци о нал ном си сте му здрав стве не за шти те, укљу чу ју ћи и услу ге за-
шти те мен тал ног здра вља. 

3. НА ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ УСЛУ ГА 
МЕНТАЛНОГ ЗДРА ВЉА АУСТРА ЛИЈ СКЕ ВЛА ДЕ

Без об зи ра на тип слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља, по-
сто ји од ре ђе ни број на че ла ко ја се при ме њу ју на пру жа ње услу га 
за шти те мен тал ног здра вља у Аустра ли ји, не за ви сно од окру же ња 
у ко ме се на ве де не услу ге пру жа ју.4) 

4) Australian Government, Department of Health, National standards for mental health ser-
vices 2010, Internet: http://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/
mental-pubs-n-servst10-toc, 10/11/2015
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По ме ну та кључ на на че ла су у скла ду са на ци о нал ном по ли-
ти ком и зах те ви ма оба ве за ма за пру жа ње услу га за шти те мен тал-
ног здра вља у Аустра ли ји, и као та кве су угра ђе на у стан дар де. 
Кључ на на че ла на осно ву ко јих су из ра ђе ни стан дар ди укљу чу ју 
сле де ће: 

• Слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља тре ба да про мо ви-
шу оп ти ма лан ква ли тет жи во та ко ри сни ка услу га мен тал-
ног здра вља. 

• Услу ге се пру жа ју у ци љу олак ша ва ња трај ног опо рав ка и 
ин те гра ци је у за јед ни цу.

• Ко ри сни ке услу га мен тал ног здра вља тре ба укљу чи ти у 
све од лу ке у ве зи са те ра пи јом и не гом и – у ме ри у ко јој 
је то мо гу ће – мо гућ но шћу из бо ра ле че ња и окру же ња. 

• Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља има ју пра во да 
име но ва ни члан по ро ди це или дру ги ста ра тељ(и) бу ду 
укљу че ни у све аспек те њи хо ве не ге. 

• При зна је се уло га ко ју има ју по ро ди ца и оста ли ста ра-
те љи, као и њи хо ве спо соб но сти, по тре бе и зах те ви као 
одво је не од спо соб но сти, по тре ба и зах те ва ко ри сни ка 
услу га мен тал ног здра вља. 

• Уче шће ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља и ста ра те-
ља је нео дво ји во од раз во ја, пла ни ра ња, пру жа ња и ева лу-
а ци је услу га мен тал ног здра вља. 

• Ле че ње, не га и по др шка мен тал ном здра вљу тре ба да бу-
де при ла го ђе на ис пу ња ва њу спе ци фич них по тре ба по је-
ди на ца ко ји ко ри сте услу ге мен тал ног здра вља. 

• Ле че њем и по др шком мен тал ном здра вљу тре ба да се на-
ме ћу нај ма ња мо гу ћа лич на огра ни че ња пра ва и из бо ра 
ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља, узи ма ју ћи у об зир 
њи хо ве жи вот не окол но сти, ни во по др шке уну тар за јед-
ни це и по тре бе њи хо вих по ро ди ца и оста лих ста ра те ља. 

Тре ба ис та ћи да на ве де ни стан дар ди не ва же у под јед на кој 
ме ри за раз ли чи те ти по ве слу жби. 

Стан дар ди од кључ не ва жно сти за ста ци о нар но окру же ње – 
на при мер, прак су изо ла ци је  – не ће би ти од ва жно сти за окру же ње 
у за јед ни ци. 

На су прот УК, у Аустра ли ји се из ја ве о ква ли те ту на зи ва ју 
стан дар ди ма, а сва ки стан дард се до дат но ана ли зи ра у кри те ри ју-
ме ква ли те та. Стан дар ди ква ли те та за услу ге мен тал ног здра вља 
у Аустра ли ји су сле де ћи: 
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Стан дард 1: Пра ва и оба ве зе ли ца са мен тал ним смет ња-
ма оства ру ју се кроз Слу жбе за мен тал но здра вље и до ку мен ту ју, 
ис ти чу на вид но ме сто, при ме њу ју и про мо ви шу то ком свих фа-
за не ге. Овај стан дард има за циљ да ко ри сни ци услу га мен тал ног 
здра вља, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи  до би ју ин фор ма ци-
је ко је ће им олак ша ти раз у ме ва ње и ре а ли за ци ју пра ва и оба ве за у 
то ку ко ри шће ња услу га. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви-
ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): 
До сто јан ство и по што ва ње; Оба ве ште ња о пра ви ма и оба ве за ма; 
При ват ност и по вер љи вост; Укљу че ност у не гу; При ступ еви ден-
ци ја ма; За сту па ње; и По врат не ин фор ма ци је ко ри сни ка услу га 
мен тал ног здра вља. 

Стан дард 2: Ак тив но сти и окру же ње Слу жбе за мен тал-
но здра вље су без бед ни за ко ри сни ке услу га мен тал ног здра вља, 
ста ра те ље, по ро ди це, по се ти о це, за по сле не и за јед ни цу. Циљ овог 
стан дар да је да слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља ство ре без-
бед но окру же ње за ко ри сни ке, ста ра те ље, по се ти о це и за по сле не. 
То се мо же по сти ћи иден ти фи ка ци јом, ана ли зом, об ра дом или ко-
рек ци јом, пра ће њем и ре ви зи јом без бед но сних ри зи ка. Овај стан-
дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те-
та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Про мо ци ја без бед но сти; За ко ни, 
про пи си и смер ни це; Без бед ност за по сле них; Про це на; и Ана ли за 
ри зи ка.

Стан дард 3:  Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља, њи хо ве 
по ро ди це и ста ра те љи се ак тив но укљу чу ју у из ра ду, пла ни ра ње, 
пру жа ње и ева лу а ци ју услу га. Циљ стан дар да је да се Слу жба за 
мен тал но здра вље ан га жу је на те ку ћим кон сул та ци ја ма са ко ри-
сни ци ма слу жби за за шти ту мен тал ног здра вља, ста ра те љи ма и 
дру ги ма у окви ру за јед ни це у по гле ду пла ни ра ња, пру жа ња, пра-
ће ња и ева лу а ци је услу га. Слу жба за мен тал но здра вље тре ба да 
утвр ди да се по др шка и обу ка пру жа ју по по тре би. Овај стан дард 
се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко-
ји су да ље ела бо ри ра ни): Уче шће; По др шка и обу ка; Услу ге за сту-
па ња; За по шља ва ње ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља, по ро-
ди ца и оста лих ста ра те ља; и До ку мен та ци ја о уче шћу.

Стан дард 4: Слу жба за мен тал но здра вље пру жа услу ге 
у окви ру ко јих се узи ма ју у об зир и кул ту ро ло шка и дру штве на 
ра зно вр сност ко ри сни ка и кроз све фа зе не ге ис пу ња ва ју њи хо ве 
по тре бе као и по тре бе њи хо вих по ро ди ца, оста лих ста ра те ља и 
за јед ни це. Циљ овог стан дар да је да се утвр ди кул ту ро ло шка сен-
зи тив ност и аде кват ност Слу жбе за мен тал но здра вље за кул тур но 
и је зич ки ра зно вр сно ста нов ни штво у окви ру де фи ни са не за јед ни-
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це. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри-
ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Иден ти фи ка ци ја; и 
Од го вор на кул ту ро ло шке и дру штве не по тре бе. 

Стан дард 5:  Слу жба за мен тал но здра вље ра ди у парт нер-
ском од но су са за јед ни цом на про мо ци ји мен тал ног здра вља и пре-
вен ци ји здрав стве них про бле ма, од но сно про бле ма са мен тал ним 
здра вљем. Циљ овог стан дар да је да се утвр ди да Слу жбе за за шти-
ту мен тал ног здра вља раз ви ја ју аде кват не и де ло твор не ак тив но-
сти за про мо ци ју мен тал ног здра вља и пре вен ци ју здрав стве них 
про бле ма, од но сно про бле ма са мен тал ним здра вљем. Овај стан-
дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те-
та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Раз вој ак тив но сти; Од го ва ра ју ће 
ак тив но сти; Ко ла бо ра тив на парт нер ства и ко ор ди на ци ја парт нер-
ста ва. 

Стан дард 6: Ко ри сни ци има ју пра во на све о бу хват ну и ин-
те гри са ну за шти ту мен тал ног здра вља ко ја ис пу ња ва њи хо ве ин-
ди ви ду ал не по тре бе и по сти же нај бо љи мо гу ћи ис ход у сми слу 
опо рав ка. Ко ри снич ки стан дард ни је про це њив, по што су сви кри-
те ри ју ми ко је са др жи про це њи ви у окви ру дру гих стан дар да. 

Стан дард 7: Слу жба за мен тал но здра вље пре по зна је, по-
шту је, вред ну је и по др жа ва ва жност по ро ди це и дру гих ста ра те ља 
по до бро бит, ле че ње и опо ра вак ко ри сни ка. Циљ овог стан дар да 
је утвр ђи ва ње да су по ро ди це и оста ли ста ра те љи ин фор ми са ни 
и укљу че ни у пла ни ра ње ле че ња, не ге и опо рав ка ко ри сни ка Слу-
жбе за за шти ту мен тал ног здра вља у слу ча ју да по ро ди ца и дру ги 
ста ра тељ има те ку ћу уло гу у по др шци ко ри сни ку. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Иден ти фи ка ци ја по ро ди це и оста лих ста ра-
те ља; Парт нер ство; Пру жа ње ин фор ма ци ја; По вер љи вост; Кон сул-
та ци је; Из ла зне ин фор ма ци је; Обу ка. Стан дард 8: Слу жба за мен-
тал но здра вље се упра вља и во ди де ло твор но у ци љу олак ша ва ња 
пру жа ња ква ли тет них и ко ор ди ни са них услу га. Циљ овог стан дар-
да је да утвр ди по сто ја ње од го ва ра ју ћих струк ту ра за олак ша ва-
ње де ло твор ног упра вља ња Слу жбом за мен тал но здра вље. Овај 
стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква-
ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Ин те гра ци ја и ко ор ди на ци ја; 
Из ра да и ре ви зи ја стра те шког пла на; Уса гла ше ност са за кон ским 
про пи си ма; Сред ства; За по шља ва ње, ода бир и струч но уса вр ша ва-
ње за по сле них; Упра вља ње ин фор ма ци ја ма; Упра вља ње ри зи ци-
ма; Фор мал ни про грам уна пре ђе ња ква ли те та. 

Стан дард 9: Слу жба за мен тал но здра вље оства ру је са рад њу 
и раз ви ја парт нер ства уну тар соп стве не ор га ни за ци је и са дру гим 
пру жа о ци ма услу га, ка ко би олак ша ла пру жа ње ко ор ди ни са них и 
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ин те гри са них услу га ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста-
лим ста ра те љи ма. Циљ овог стан дар да је да обез бе ди ин те гра ци ју 
Слу жби за за шти ту мен тал ног здра вља и пру жа ње кон ти ну и те та 
не ге ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста лим ста ра те љи ма 
на не ко ли ко ни воа – од ни воа по је ди нач них ко ри сни ка, пре ко ли-
ца ко је вр ши ко ор ди на ци ју не ге, тим ског и ор га ни за ци о ног ни воа, 
до ни воа ко ји укљу чу је оста ле пру жа о це услу га. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Кон ти ну и тет и ко ор ди на ци је не ге; По др шка 
ин тер ди сци пли нар ним ти мо ви ма за не гу; За јед нич ко пла ни ра ње; 
Ве зе са при мар ним пру жа о ци ма здрав стве не за шти те; Ме ђу ор га-
ни за ци о не и ме ђу сек тор ске ве зе. 

Стан дард 10: Слу жба за мен тал но здра вље ин кор по ри ше 
на че ла опо рав ка у пру жа ње услу га, кул ту ру и прак су, пру жа ју ћи 
ко ри сни ци ма при ступ и упу ћи ва ње на оп сег про гра ма ко ји по др-
жа ва ју одр жив опо ра вак. Циљ овог стан дар да је утвр ђи ва ње да 
Слу жба за мен тал но здра вље олак ша опо ра вак ко ри сни ка та ко што 
им по ма же да до стиг ну бла го ста ње, уме сто пу ког ле че ња бо ле сти. 
Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма 
ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Кул ту ра опо рав ка и прак-
са; До сто јан ство и по што ва ње; При зна ње и по др шка; Дру штве но 
укљу чи ва ње и гра ђан ска пра ва; По зи тив не ве зе – дру штве не, по-
ро дич не и при ја тељ ске; Ре сур си и слу жбе у за јед ни ци; При ступ 
усме рен на по ро ди цу и оста ле ста ра те ље.

Стан дард 11: Слу жба за мен тал но здра вље је до ступ на ко-
ри сни ци ма и бла го вре ме но ис пу ња ва по тре бе за јед ни це. Циљ овог 
стан дар да је утвр ђи ва ње да је при ступ слу жби мо гућ у ра зној ме ри 
и под јед на ко до сту пан сви ма. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у 
окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри-
ра ни): Пре по зна те по тре бе; Пру жа ње ин фор ма ци ја на ула зу; При-
ступ не зи на кон рад ног вре ме на; Фи зич ки при ступ слу жба ма. 

Стан дард 12: Про цес ула ска у Слу жбу за мен тал но здра-
вље ис пу ња ва по тре бе за јед ни це и при бли жа ва вре мен ске окви ре 
ула ска и те ку ћих про це на. Циљ овог стан дар да је уве ра ва ње да је 
про цес ула ска у слу жбу по знат за јед ни ци ко јој слу жи и да је про-
цес ула ска ефи ка сан. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру 
сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): До-
ку мен то ва на по ли ти ка и про цес ула ска; Пру жа ње ин фор ма ци ја о 
про це су ула ска; Ми ни мал на ка шње ња и удва ја ње; Упра вља ње не-
гом на ула ску.  

Стан дард 13: Ко ри сни ци до би ја ју све о бу хват ну, бла го вре-
ме ну и тач ну про це ну; њи ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста лим ста-
ра те љи ма се пру жа и ре до ван пре глед на прет ка. Циљ овог стан дар-
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да је обез бе ђи ва ње да Слу жба за мен тал но здра вље пру жа до каз 
да су од го ва ра ју ће ин фор ма ци је при ку пље не, пре гле да не и за бе ле-
же не у ин ди ви ду ал ну здрав стве ну еви ден ци ју ко ри сни ка као део 
про це са про це не, пре гле да, ле че ња и опо рав ка. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Ин стру мен ти и ме то ди про це не; Спро во ђе-
ње про це не; Пла ни ра ње от пу ста; Ре ви зи ја и пра ће ње; и Ме ђу ди-
сци пли нар ни план не ге. 

Стан дард 14: Слу жба за мен тал но здра вље пру жа при ступ 
ди ја па зо ну ле че ња за сно ва ног на до ка зи ма и олак ша ва при ступ 
про гра ми ма ре ха би ли та ци је и по др шке ко ји се ба ве спе ци фич ним 
по тре ба ма ко ри сни ка, и про мо ви ше њи хов опо ра вак. Циљ овог 
стан дар да је уве ра ва ње да ко ри сни ци, њи хо ве по ро ди це и оста ли 
ста ра те љи има ју при ступ не зи и по др шци ви со ког ква ли те та. Овај 
стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли-
те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Нај бо љи до ступ ни до ка зи; Ин-
фор ма ци је о те ра пи ји; Ми ни мал но ре стрик тив но окру же ње; Упра-
вља ње ле ко ви ма; При др жа ва ње те ра пи је; Упо тре ба ле ко ва и дру ге 
те ра пи је; Ева лу а ци ја те ра пи је; Ди ја па зон ор га ни за ци ја и про гра-
ма; Про гра ми за са мо стал ну не гу; и Про гра ми по др шке. 

Стан дард 14: Слу жба за мен тал но здра вље по ма же ко ри-
сни ци ма и обез бе ђу је по нов ни ула зак у скла ду са по тре ба ма ко ри-
сни ка. Циљ овог стан дар да је да обез бе ди да СЗМЗ има по ли ти ку 
и про це ду ре о на чи ни ма по мо ћи ко ри сни ци ма при из ла ску из слу-
жби, као и да се ко ри сни ци ма пру жи до вољ но ин фор ма ци ја о на-
чи ну по нов ног ула ска у слу жбу уко ли ко/и/или ка да је то по треб но. 
Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма 
ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): При ступ слу жба ма и ин-
фор ма ци је о њи ма; Из ра да пла но ва за из ла зак; По нов ни ула зак у 
Слу жбу за мен тал но здра вље; Пра ће ње ко ри сни ка.

4. СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА СО ЦИ ЈАЛНЕ 
ЗА ШТИ ТЕ – РЕ ПУ БЛИ КА ЧЕ ШКА

Стан дар ди ква ли те та со ци јал них услу га су у Че шкој ушли у 
за кон у ја ну а ру 2007. го ди не.5) По сто ји 15 из ја ва о ква ли те ту, од 
ко јих је сва ка до дат но пре ци зи ра на у кри те ри ју ми ма ква ли те та. 
У да љем тек сту се из ла жу из ја ве о ква ли те ту: 

Из ја ва 1: Со ци јал не слу жбе тре ба да по се ду ју спе ци фич не 
ци ље ве и ме то де за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. 

5) Ministry of Labor and Social Affairs of Czech Republic, Standards for Quality in Social Ser-
vices, Internet:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/2057/standards.pdf, 07/11/2015. 
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Из ја ва 2: Со ци јал не слу жбе раз ви ја ју, спро во де и пра те про-
це ду ре за за шти ту пра ва љу ди ко ји при ма ју услу ге со ци јал не за-
шти те. 

Из ја ва 3: Со ци јал не слу жбе по кре ћу ди ја лог са по тен ци јал-
ним ко ри сни ци ма со ци јал них слу жби у сми слу пру жа ња ин ди ви-
ду а ли зо ва них услу га со ци јал не за шти те. 

Из ја ва 4: Со ци јал не слу жбе пот пи су ју уго вор са ко ри сни ком 
услу га со ци јал не за шти те на на чин да ко ри сник у пот пу но сти раз-
у ме свр ху и са др жај на ве де ног уго во ра. 

Из ја ва 5: За сва ког ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те за-
јед нич ки се из ра ђу је ин ди ви ду ал ни план за шти те. 

Из ја ва 6: Пру жа лац со ци јал не за шти те оба ве зан је да бе ле-
жи и одр жа ва у до ку мен ти ма све ин фор ма ци је у по гле ду пру жа ња 
услу га со ци јал не за шти те ко ри сни ци ма. 

Из ја ва 7: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је си стем за 
упра вља ње при ту жба ма у ве зи са пру жа њем услу га со ци јал не за-
шти те.

Из ја ва 8: Пру жа лац со ци јал не за шти те обез бе ђу је мо гућ-
ност ко ри сни ци ма да ко ри сте дру ге ре ле вант не слу жбе. 

Из ја ва 9: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је ор га ни за-
ци о ну струк ту ру и до вољ но за по сле них да обез бе ди од го ва ра ју ће 
услу ге љу ди ма ко ји за њи ма има ју по тре бу. 

Из ја ва 10: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је си стем за 
из град њу ка па ци те та за по сле них, као и си стем за про це ну учин ка 
за по сле них. 

Из ја ва 11: Пру жа лац со ци јал не за шти те мо же да упу ти ко ри-
сни ка на дру ге слу жбе у скла ду са до ступ но шћу слу жби и да од ре-
ди вре ме и ме сто за пру жа ње услу га. 

Из ја ва 12: Пру жа лац со ци јал не за шти те тре ба да пре ду зме 
све нео п ход не ме ре у ци љу при ку пља ња и ши ре ња свих нео п ход-
них ин фор ма ци ја о соп стве ним услу га ма по тен ци јал ним ко ри сни-
ци ма по ме ну тих услу га. 

Из ја ва 13: Пру жа лац со ци јал не за шти те је оба ве зан да обез-
бе ди ма те ри јал не, тех нич ке и хи ги јен ске усло ве за пру жа ње услу га 
ко ри сни ци ма. На да ље, исти мо ра обез бе ди ти окру же ње у ком се 
услу ге пру жа ју уз по што ва ње по је ди нач них по тре ба сва ког ко ри-
сни ка. 

Из ја ва 14: Пру жа лац со ци јал не за шти те мо ра по се до ва ти 
пи са ну до ку мен та ци ју за од го вор на хит не си ту а ци је до ко јих мо-
же до ћи то ком пру жа ња услу га, и оба ве зан је да упу ти и об у чи 



Зоран М. Весић, Марта Ж. Сјеничић Политикe координисаних  ...

135

за по сле не у ве зи са про це ду ра ма од го во ра на хит не си ту а ци је и 
ак ци ден те. 

Из ја ва 15: Пру жа лац со ци јал не за шти те стал но вр ши над-
зор и про це њу је пру жа ње со ци јал них услу га у скла ду са ми си јом, 
ци ље ви ма и на че ли ма со ци јал не за шти те и у ци љу по сти за ња лич-
них ци ље ва ко ри сни ка. На да ље, по сто је пи са на пра ви ла ка ко би се 
обез бе ди ло за до вољ ство ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те. 

5. ДО БРО ВОЉ НИ ЕВРОП СКИ ОКВИР  
ЗА КВА ЛИ ТЕТ УСЛУ ГА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ЕУ

До бро вољ ни европ ски оквир за ква ли тет услу га со ци јал не 
за шти те има за циљ по сти за ње оп штег раз у ме ва ња ква ли те та услу-
га со ци јал них слу жби у окви ру ЕУ кроз иден ти фи ка ци ју на че ла 
ква ли те та, од но сно из ја ва о ква ли те ту ко је по ме ну те слу жбе тре ба 
да ис пу не. При ме ри услу га со ци јал них слу жби (а на ро чи то услу га 
пру же них ли ци ма ди рект но) су ду го роч на не га, услу ге со ци јал не 
по мо ћи, за по шља ва ње, услу ге обу ке и оста ло. 

Пре ма овом окви ру по сто је кров на на че ла ква ли те та, од но-
сно из ја ве о ква ли те ту за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, као и 
на че ла ква ли те та сле де ћих ди мен зи ја пру жа ња услу га: (1) од но са 
из ме ђу пру жа ла ца и ко ри сни ка услу га (2) од но са из ме ђу пру жа ла-
ца услу га, др жав них ор га на и оста лих ак те ра и (3) људ ских и ма те-
ри јал них ре сур са.6) У да љем тек сту се из ла жу из ја ве о ква ли те ту: 

Из ја ва 1: тре ба по ну ди ти при ступ ши ро ком оп се гу услу га 
со ци јал не за шти те ка ко би се ко ри сни ци ма омо гу ћио аде ква тан 
од го вор на њи хо ве по тре бе и, ка да је то мо гу ће, сло бо да из бо ра 
ме ђу услу га ма у за јед ни ци, од но сно на ло ка ци ји ко ја је нај по год-
ни ја ко ри сни ку, као и, у слу ча ју да по сто је, њи хо вим по ро ди ца ма и 
оста лим ста ра те љи ма. 

Из ја ва 2: Со ци јал не услу ге тре ба да бу ду ла ко до ступ не сви-
ма ко ји ма мо гу би ти по треб не. Ин фор ма ци је и не при стра сне са ве-
те о оп се гу до ступ них услу га и пру жа ла ца на ве де них услу га тре ба 
учи ни ти до ступ ним свим ко ри сни ци ма. Ли ци ма са ин ва ли ди те том 
је по треб но обез бе ди ти при лаз фи зич ком окру же њу у ко ме се услу-
ге пру жа ју, аде кват ном пре во зу од и до ме ста пру жа ња услу га, као 
и ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ји. 

6) Voluntary European Community Framework for Social Services, Internet:   http://www.
aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/DESC/A%20voluntary%20european%20quality%20
framework%20for%20social%20services%20octobre%202010%20(social%20protec-
tion%20committee).pdf, 10/11/2015
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Из ја ва 3: Услу ге со ци јал не за шти те тре ба пру жи ти свим ли-
ци ма ко ји ма су на ве де не услу ге по треб не (уни вер зал ни при ступ), 
би ло без на кна де или по це ни при сту пач ној сва ком по је дин цу. 

Из ја ва 4: Со ци јал не слу жбе на бла го вре мен и флек си би лан 
на чин тре ба да се ба ве про мен љи вим по тре ба ма сва ког ко ри сни ка 
у ци љу по бољ ша ња ква ли те та њи хо вог жи во та, као и обез бе ђи ва-
ња јед на ких мо гућ но сти. Со ци јал не слу жбе тре ба да узму у об зир 
фи зич ко, ин те лек ту ал но и со ци јал но окру же ње ко ри сни ка и тре-
ба да по шту ју њи хо ве кул ту ро ло шке по себ но сти. На да ље, слу жбе 
тре ба да се во де по тре ба ма ко ри сни ка и – у за ви сно сти од слу ча ја 
– ин ди рект них ко ри сни ка пру же не услу ге. 

Из ја ва 5: Со ци јал не услу ге тре ба да бу ду за ми шље не и пру-
же не на ин те гри сан на чин ко јим се од ра жа ва ју ви ше стру ке по тре-
бе, ка па ци те ти и пре фе рен це ко ри сни ка и, пре ма слу ча ју, њи хо вих 
по ро ди ца и ста ра те ља; на ве де не услу ге тре ба да има ју за циљ по-
бољ ша ње до бро би ти ко ри сни ка, као и по ро ди ца и ста ра те ља. 

Из ја ва 6: Со ци јал не слу жбе тре ба ор га ни зо ва ти на на чин ко-
јим се обез бе ђу је кон ти ну и тет пру жа ња услу га за све вре ме тра-
ја ња по тре бе и – на ро чи то у слу ча ју ка да од го ва ра ју на раз вој не и 
ду го роч не по тре бе – тре ба да бу ду ускла ђе не са жи вот ним ци клу-
сом, што омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да се осло не на кон ти ну и ран ди-
ја па зон услу га – од ра них ин тер вен ци ја, пре ко по др шке до пра ће ња 
– уз из бе га ва ње не га тив них ефе ка та ство ре них пре ки дом пру жа ња 
услу га. 

Из ја ва 7: Со ци јал не услу ге тре ба да се пр вен стве но фо ку си-
ра ју на ис хо де, тј. ко рист по ко ри сни ка, узи ма ју ћи у об зир, пре ма 
слу ча ју, и ко ри сти по њи хо ве по ро ди це, не фор мал не ста ра те ље и 
за јед ни цу. Пру жа ње услу га тре ба оп ти ми зо ва ти на осно ву пе ри-
о дич них ева лу а ци ја, ко је из ме ђу оста лог, тре ба ка на ли са ти у по-
врат не ин фор ма ци је при ку пље не од ко ри сни ка и ак те ра. 

Из ја ва 8: Пру жа о ци услу га тре ба да по шту ју основ на пра ва 
и сло бо де утвр ђе не на ци о нал ним, европ ским и ме ђу на род ним ин-
стру мен ти ма за за шти ту људ ских пра ва, као и до сто јан ство ко ри-
сни ка. На да ље, тре ба да про мо ви шу и при ме њу ју пра ва ко ри сни ка 
у сми слу јед на ких мо гућ но сти, јед на ког трет ма на, сло бо де из бо ра, 
са мо о дре ђе ња, кон тро ле над соп стве ним жи во том и по што ва ња 
при ват ног жи во та. 

Из ја ва 9: Пру жа о ци услу га тре ба да под сти чу ак тив но укљу-
чи ва ње ко ри сни ка и, пре ма слу ча ју, њи хо вих по ро ди ца, од но сно 
ли ца од по ве ре ња и не фор мал них ста ра те ља у од лу ке ко је се до-
но се у ве зи пла ни ра ња, пру жа ња и ева лу а ци је услу га. Пру жа њем 
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услу га ко ри сни ци тре ба да се осна же и де фи ни шу лич не по тре бе; 
та ко ђе, за циљ тре ба да се узме осна жи ва ње, од но сно одр жа ва ње 
спо соб но сти ко ри сни ка уз за др жа ва ње што ве ће кон тро ле над соп-
стве ним жи во том. 

Из ја ва 10: Раз вој пру жа ња услу га со ци јал не за шти те зах те-
ва ак тив но уче шће и са рад њу свих ак те ра, ка ко из јав ног та ко и 
из при ват ног сек то ра: ло кал не вла сти, ко ри сни ци услу га, њи хо ве 
по ро ди це и оста ли ста ра те љи, ко ри снич ке ор га ни за ци је, пру жа о ци 
услу га и њи хо ве пред став нич ке ор га ни за ци је, со ци јал ни парт не ри 
и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ко је ра де у ло кал ној за јед ни ци. 
Ова вр ста парт нер ства је од кључ ног зна ча ја за ства ра ње кон ти-
ну у ма со ци јал них услу га ко је од го ва ра ју ло кал ним по тре ба ма, за 
ефек тив ну упо тре бу ре сур са и екс пер ти зе, као и за по сти за ње дру-
штве не ко хе зи је. 

Из ја ва 11: Со ци јал не слу жбе тре ба да ра де на ба зи отво ре-
но сти и тран спа рент но сти, по што ва ња за европ ске, на ци о нал не, 
ре ги о нал не и ло кал не за ко не, ефи ка сност, де ло твор ност и од го вор-
но сти у од но су на ор га ни за ци о ни, со ци јал ни и фи нан сиј ски учи-
нак пру жа ња услу га. Пру жа ње услу га тре ба да бу де за сно ва но на 
ко ор ди на ци ји ре ле вант них др жав них ор га на, со ци јал них парт не ра 
и ак те ра у ре ги о ну, аде кват ног фи нан си ра ња (укљу чу ју ћи пи о ри-
ти за ци ју сред ста ва у окви ру до ступ ног бу џе та) и са мог пру жа ња 
услу га. 

Из ја ва 12: За пру жа ње со ци јал них услу га тре ба да бу ду за ду-
же ни об у че ни и струч ни рад ни ци ко ји ра де у при стој ним и ста бил-
ним рад ним усло ви ма и уз при хва тљи во рад но оп те ре ће ње. Пра ва 
рад ни ка тре ба да бу ду по што ва на, на ро чи то у по гле ду на че ла по-
вер љи во сти, ети ке и про фе си о нал не ауто но ми је ин хе рент не од но-
си ма у со ци јал ним слу жба ма. Та ко ђе, во лон те ри ма и не фор мал ним 
ста ра о ци ма тре ба обез бе ди ти и аде кват не ве шти не и окру же ње у 
ко ме вла да по др шка.

Из ја ва 13: Со ци јал не услу ге тре ба пру жа ти у аде кват ним ин-
фра струк ту ра ма у скла ду са здрав стве ним и без бед но сним стан-
дар ди ма за ко ри сни ке, рад ни ке и во лон те ре, и пре ма стан дар ди ма 
ко ји пра те при ступ „про јек то ва но за сва ко га“, као и оба ве за ма у 
по гле ду за шти те жи вот не сре ди не.
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6. ЗА ЈЕД НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  

РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ СИ СТЕ МА КВА ЛИ ТЕ ТА

Стан дар ди ква ли те та у Ује ди ње ном Кра љев ству, Че шкој Ре-
пу бли ци и Аустра ли ји има ју сле де ће за јед нич ке ка рак те ри сти ке: 

1. Усме ре ни су на ко ри сни ка и ти чу се по тре бе да се по-
бољ ша ис ку ство ко ри сни ка као и њи хо вих по ро ди ца и 
дру гих ста ра те ља.

2. Ни су оба ве зни.
3. Циљ им је да по ја сне оп штој јав но сти, здрав стве ним и 

со ци јал ним про фе си о нал ци ма, по ро ди ца ма и дру гим 
ста ра те љи ма, као и пру жа о ци ма услу га шта се сма тра 
здрав стве ном и/или со ци јал ном за шти том ви со ког ква-
ли те та.

4. Ди зај ни ра ни су да би би ли про це њи ва ни (бар ве ћи на 
њих) и због то га услу ге пру жа ла ца ко ји мо гу да до ка жу 
да ис пу ња ва ју стан дар де или по ку ша ва ју да их ис пу не, 
мо гу би ти на кна ђе не ако се уки не пра ви ло нео ба ве зно-
сти. 

5. У скла ду су са ди рек ти ва ма и стра те шким пла но ви ма 
на ци о нал них по ли ти ка за мен тал но здра вље и со ци јал ну 
ин клу зи ју осо ба са мен тал ним и ин те лек ту ал ним смет-
ња ма. 

6. Бит ни су за сек тор здрав стве не и со ци јал не за шти те на 
не ким нис тан ца ма (на при мер, у Ује ди ње ном Кра љев-
ству).

7. Ко ор ди ни са ним су кроз све бит не аген ци је ко је их усва-
ја ју. Ин те гри са ни при ступ је би тан за пру жа ње услу га 
ви со ког ква ли те та ко ри сни ци ма. 

Стан дар ди пред ста вља ју са мо јед ну ком по нен ту окру же ња 
ко је укљу чу је спе ци фич ну др жав ну и сек тор ску ре гу ла ти ву, дру гу 
ре ле вант ну ре гу ла ти ву, стру ков ну ре гу ла ти ву, усло ве акре ди та ци је 
и за по шља ва ња, уго во ре о ку по ви ни и фи нан си ра њу, вла ди не по-
ли ти ке, раз вој услу га и њи хо ву акре ди та ци ју. Све ово до при но си и 
ути че на по сти за ње стан дар да. Пред ви ђа се да стан дар ди бу ду ин-
кор по ри са ни у про гра ме акре ди та ци је ре ле вант них услу га. 
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7. ПО ЛИ ТИ КА И РЕ ГУ ЛА ТИ ВА  

КО ЈА СЕ ОД НО СИ НА СТАН ДАР ДЕ У СР БИ ЈИ

Со ци јал ни и здрав стве ни сек тор у Ср би ји има ју од ре ђе не 
стан дар де у скла ду са ко ји ма оба вља ју сво је ак тив но сти. Стан дар-
ди су про пи са ни под за кон ском ре гу ла ти вом и са мим тим су оба ве-
зу ју ћи. У здрав стве ном сек то ру, стан дар ди су, ме ђу тим, струк ту-
рал ни, од но сно њи ма се уре ђу ју са мо зах те ва ни људ ски ре сур си, 
опре ма и про сто ри је по треб не за оба вља ње ак тив но сти у здрав-
ству.7) Ка да се ра ди о со ци јал ном сек то ру, стан дар ди за пру жа ње 
услу га со ци јал не за шти те су про пи са ни Пра вил ни ком о бли жим 
усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те (у 
да љем тек сту: Пра вил ник).8) Стан дар ди у со ци јал ној за шти ти су и 
функ ци о нал ни и струк ту рал ни, од но сно про пи су ју се, не са мо за 
људ ске ре сур се, опре му и про сто ри је, већ та ко ђе за услу ге ко је се 
обез бе ђу ју ко ри сни ци ма. Ка ко услу ге мо гу да се пру жа ју у уста но-
ва ма за сме штај али и у за јед ни ци, функ ци о нал ни (али и струк ту-
рал ни) стан дар ди су про пи са ни за оба слу ча ја. По сто је функ ци о-
нал ни стан дар ди ко ји су за јед нич ки за све услу ге, а од но се се на: 
при јем ко ри сни ка, њи хо ву про це ну, де фи ни са ње ни воу по треб не 
по др шке, лич ног пла ни ра ња, по нов не про це не, и сл. Пра вил ник, 
ме ђу тим, про пи су је и спе ци фич не стан дар де за раз ли чи те ти по-
ве услу га: сме штај, пре дах сме штај, ста но ва ње уз по др шку, пер-
со нал ну аси стен ци ју, и сл. Пра вил ник, ко ји је до нет 2013. го ди не, 
за пра во је до ста раз ли чит у од но су на ра ни је ва же ћу ре гу ла ти ву у 
ко јој ни су по сто ја ли функ ци о нал ни стан дар ди. Иако је ово ко рак 
на пред у де фи ни са њу стан дар да, по сто ји по тре ба за ко ор ди на ци-
јом из ме ђу со ци јал них и здрав стве них стан дар да. Осо бе са мен тал-
ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма (као, уоста лом, и мно ге дру ге 
осе тљи ве гру пе ста нов ни штва) су, у исто вре ме, ко ри сни ци услу-
га оба си сте ма. Стра те ги је у оба сек то ра9) на гла ша ва ју по тре бу за 
ме ђу сек тор ском са рад њом, али у прак си је им пле мен та ци ја ових 
од ред би до ста сла ба, осим оне не фор мал не ко ја је за сно ва на на 
до број во љи пру жа ла ца услу га. Осим то га, не по сто ји је дин стве на 
стра те ги ја/про грам на ни воу др жа ве, ко ји би осо бе са мен тал ним и 

7) Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе (Службени гласник РС, бр. 43/2006, 
112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012 и 22/2013

8) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 
(Службени гласник РС, бр. 42/2013)

9) Стратегија развоја заштите менталног здравља (Службени гласник РС, бр. 8/2007) и 
Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 108/2005)
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ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма и њи хо ве по тре бе, ста вио у цен тар, 
а ор га ни за ци ју услу га гра дио око њих. Уко ли ко би ова ква стра те-
ги ја би ла до не та, мо гло би се ићи и ван гра ни ца сек то ра, узи ма ју ћи 
од сва ког сек то ра оно што је по треб но за ову гру пу љу ди. 

Тре ба ло би, на рав но, има ти у ви ду да За кон о со ци јал ној 
за шти ти10) уре ђу је (Члан 58)  да, на осно ву про то ко ла о са рад њи, 
услу ге со ци јал не за шти те мо гу да бу ду пру жа не упо ре до и ком би-
но ва но са услу га ма у обра зов ном, здрав стве ном и дру гим сек то ри-
ма. Про то кол, ме ђу тим, ни је оба ве зу ју ћи прав ни акт, за раз ли ку од 
уго во ра.11) Као што се мо же ви де ти у упо ред ном ис ку ству, стан дар-
ди су обич но до бро вољ ни. Има ју ћи у ви ду прак су у Ср би ји, ме ђу-
тим, ак ти ко ји ни су оба ве зу ју ћи, до са да ни су има ли мно го успе ха 
у при ме ни. Због то га, бар за не ко до глед но вре ме, по сто ји по тре ба 
да се ме ђу сек тор ска са рад ња про пи су је и ре а ли зу је кроз де фи ни-
са ње стан дар да, на не ки ви ше оба ве зу ју ћи на чин. 

Сет ми ни мал них ко ор ди ни са них стан дар да ква ли те та ко ји 
мо гу би ти при мен љи ви на услу ге со ци јал не и здрав стве не за шти-
те за осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма би тре-
ба ло да бу де раз ви јен уз по др шку оба ми ни стар ства – со ци јал ног 
и здрав стве ног сек то ра. То би би ле из ја ве ква ли те та или стан дар-
ди за услу ге со ци јал не и здрав стве не за шти те усме ре не на љу де 
са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. Ови стан дар ди би 
тре ба ло да бу ду при мен љи ви у свим окру же њи ма (бол нич ком, ван-
бол нич ком, уста но ва ма, у за јед ни ци). До дат но би тре ба ло раз ви ти 
струк тур не, про це сне и по ка за те ље ре зул та та, у ци љу уна пре ђе ња 
или по гор ша ња ква ли те та ко ји се ме ри. По ка за те љи би би ли при-
ме њи ва ни и код ре ле вант них ак те ра у дру штву (јав них ор га ни за-
ци ја, НВО, итд), али и од стра не екс тер не кон тро ле (на при мер, 
здрав стве не и со ци јал не ин спек ци је). 

8. ЗА КЉУ ЧАК

Мно ги фак то ри има ју ути ца ја на раз вој услу га здрав стве-
не и со ци јал не за шти те мен тал ног здра вља и њи хо во ко ри шће ње. 
Стан дар ди ква ли те та су јед но од нај ја чих ору ђа ко је мо же би ти ко-
ри шће но за уна пре ђе ње услу га здрав стве не и со ци јал не за шти те. 

10)  Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011)

11)  Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Тамара Џамоња-Игњантовић, Оперативно 
планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Бео-
град, 2001, стр. 31
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За по сле ни у здрав стве ном и со ци јал ном сек то ру, као и пру жа о ци 
услу га у за јед ни ци би тре ба ло да ко ри сте ми ни мал не стан дар де 
као ми ни мум при пру жа њу услу га у ци љу њи хо вог уна пре ђе ња. 
У кре и ра њу ових стан дар да, Ср би ја би тре ба ло, на пр вој ме сту, да 
ко ри сти при ме ре зе ма ља ко је већ има ју ис ку ство у њи хо вој при ме-
ни. Ак це нат тре ба ста ви ти и на бли жу са рад њу из ме ђу со ци јал ног 
и здрав стве ног сек то ра у ства ра њу ко ор ди ни са них стан дар да, с об-
зи ром да су осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма 
корн сни ци услу га оба сек то ра. Услу ге и стан дар ди за њи хо во кре и-
ра ње и пру жа ње, на рав но, ни су огра ни че но са мо на ова два сек то-
ра, већ се жу и до за по шља ва ња, обра зо ва ња и дру гих сек то ра, ко ји 
су бит ни за осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. 
Со ци јал не и здрав стве не услу ге, ме ђу тим, за до во ља ва ју њи хо ве 
нај о снов ни је по тре бе, као основ за да ље осна жи ва ње за са мо ста-
лан жи вот. 
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Zo ran M. Ve sic, Mar ta Ž. Sje ni cic

THE PO LI CI ES OF CO OR DI NA TED  
SO CIAL AND HE ALTH COM MU NITY  

SER VI CE STAN DARDS FOR PER SONS  
WITH MEN TAL AND IN TEL LEC TUAL  

DI SA BI LI TI ES. 

Re su me
Va ri o us fac tors in flu en ce the de ve lop ment of ser vi ces in the fi-

eld of men tal he alth and the ir use. Qu a lity stan dards are the most po-
wer ful tool that can be used to im pro ve he alth and so cial ser vi ces in 
the com mu nity. Em ployees who work in the he alth and so cial ca re, as 
well as pro vi ders of he alth and so cial ser vi ces in the com mu nity need 
to mo ve wit hin the fra me work of mi ni mum stan dards in or der to im-
pro ve the ser vi ces of fe red to cli ents, but al so to the ir fa mi li es and ot her 
ca re gi vers. In the pro cess of de sign of the se stan dards, Ser bia sho uld, 
abo ve all, to use the exam ples of co un tri es that al ready ha ve ex pe ri en ce 
in the ir im ple men ta tion. Na ti o nal Mi ni mum Stan dards de fi ne the le vel 
of qu a lity of he alth and so cial ser vi ces that cli ents sho uld be pro vi ded 
in the com mu nity. They re pre sent a con cept that pro fes si o nal wor kers 
and as so ci a tes in the fi eld of men tal he alth and so cial wel fa re can be 
used as an ab so lu te mi ni mum qu a lity of ser vi ce to the ir im pro ve ment 
to the users of tho se ser vi ces and to the ir fa mi li es and ca re gi vers. In 
this study three na ti o nal stan dard and Euro pean Union fra me work for 
men tal he alth ser vi ces or so cial ser vi ces that are not pro vi ded ex clu si-
vely in the com mu nity, is re wi ed. The se qu a lity stan dards ha ve so me 
com mon cha rac te ri stics: (1) put ting cli ents in the cen ter and aimed at 
im pro ving ser vi ce qu a lity; (2) are not obli ga tory; (3) are ma de to be 
cle ar to the ge ne ral pu blic, be ne fi ci a ri es, the ir fa mi li es and ca re gi vers; 
(4) are de sig ned to pro vi de that ser vi ces can be as ses sed and that on its 
ba sis payment can be ma de; (5) in ac cor dan ce with na ti o nal po li ci es in 
this fi eld and stra te gi es; (6) al so apply to men tal he alth and so cial ser vi-
ces; and (7) are to be ap plied by all re le vant ac tors to pro vi de ser vi ces 
in the se are as. At the end, the fun cti o nal stan dards in the so cial system 
of the Re pu blic of Ser bia ha ve been analyzed and po in ted to the lack of 
co or di na tion bet we en the se and the stan dard of ser vi ce in he alth ca re 
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re le vant to the ca re of pe o ple with men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es. 
The emp ha sis, the re fo re, sho uld be pla ced on clo ser co o pe ra tion bet we-
en he alth and so cial sec tors in the for ma tion of co or di na ted stan dards, 
ha ving in mind that pe o ple with men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es are 
users of both so cial and he alth ca re or users of ser vi ces in both systems. 
Of co ur se, ser vi ces and stan dards for the ir cre a tion and pro vi sion are 
not li mi ted to the se two sec tors, but sho uld al so exist in the are as of em-
ployment, edu ca tion, and ot her sec tors that are re le vant to pe o ple with 
men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es. So cial and he alth sec tor, ho we ver, 
still me et the ir ba sic ne eds, and the ba sis for em po we ring the se pe o ple 
to ot her li fe ac ti vi ti es.
Key words: men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es, stan dards, so cial and he alth, 

sec tor, com mu nity, ser vi ces, po li ci es.

* Овај рад је примљен 17. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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друштвеним девијацијама. 
Београд: Институт 
за криминолошка и 

социолошка истраживања, 
2014, 348 стр.

На по чет ку, ва ља ис та ћи да 
је у пи та њу ори ги нал но на уч но 
де ло из у зет не вред но сти, за сно
ва но на ин тер ди сци пли нар ном 
кри тич ком при сту пу. Записииз
аномије спа да ју у нај пот пу ни

ни ја де ла из обла сти дру штве
них де ви ја ци ја.

Фо кус ауто ро вог на уч ноис
тра жи вач ког при сту па ба зи ран 
је на ту ма че њу со ци о кул ту ро
ло шких ко ре на дру штве них де
ви ја ци ја ис по ље них кроз про
це се као што су дру штве не не
јед на ко сти, од но се мо ћи и дру
штве не кри зе.

У окви ру уво да об ра ђе на су 
два по гла вља: Увременуаноми
је и Ефекатбумеранга:ризична
понашањауризичномдруштву. 
Увременуаномије об ра ђе ни су 
на сло ви: Оаномији, Филозофи
ја преживиљавања, Вредносно
беспуће, Породица: Умеће љу
бави у осујећујућем окружењу 
и Насиље као протестна му
шкост реанимација социјалног
страха.

Дру го по гла вље Ефекатбу
меранга: ризична понашања
у ризичном друштву са др жи 
сле де ће на сло ве: Етимологија
појмаризика, Друштворизика, 
Ризикикултурастраха:страх
као поглед на свет, Социјални
ризицииновисоцијалниризици, 
Фактори ризика девијантних
понашања, Ризичнапонашања, 
Ризичне социјалне групе и Ви
шедимензионалност појма ри
зика.
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По ред ту ма че ња ано ми је 
пре ма схва та њи ма Дир ке ма и 
Мер то на, аутор ука зу је “да у 
овој књи зи по јам ано ми је слу
жи као сим бо лич ки за стор ана
ли зе дру штве них де ви ја ци ја у 
вре ме ну рас па да дру штва (ју го
сло вен ског), со ци јал ноеко ном
ске тран сфор ма ци је пост ко му
ни стич ких дру шта ва из јед ног 
си сте ма ко ји се раз ви јао по ла 
ве ка у дру ги си стем (ка пи та ли
стич ки), жи во та љу ди у пост
кон фликт ном и пост мо дер ном 
до бу ко га ка рак те ри шу вред но
сне тур бу лен ци је. Аутор ука зу је 
да са вре ме ну на у ку о дру штве
ним де ви ја ци ма обе ле жа ва иде
ја ри зи ка. Тер мин ризик бе ле жи 
стал ни раст и у пу бли ци сти ци 
и но вин ским тек сто ви ма. Ово 
отва ра пи та ња у ко јој ме ри се 
чо век да нас осе ћа не бе збед ним 
у мо дер ном дру штву (за што ра
сте свест о ри зи ци ма) али и да 
ли је кул ту ра стра ха је дан на
мет нут кул тур ни мо дел иза ко
га сто је по је ди ни гло бал ни еко
ном ски и по ли тич ки ин те ре си.

У уво ду се на ла зе по ла зне 
те о риј ске осно ве, ко је се раз ви
ја ју у об ра ђе ним огле ди ма.

У пр вом де лу ко ји но си на
зив Фемоменолошкиогледи об
ра ђе ни су: 

 – Ква зи ре во лу ци о нар на 
иде о ло ги ја: кри ми нал као 
со ци јал ни ре волт; 

 – Ma fia li festyle: суб кул ту ра 
ор га ни зо ва ног кри ми на
ла; 

 – The road to li fe ili the road 
to hell: ма ло лет нич ки кри
ми нал;

 – На си ље као ве ра: ху ли га
ни зам;

 – Уни шта вам, да кле по сто
јим: ван да ли зам; 

 – Од де струк ци је до умет
но сти спре ја: гра фи ти;

 – Ап сурд жи во та: са мо у би
ства мла дих;

 – Де ви јант ност или бе да де
ви јант но сти: про сја че ње и 
скит ња;

 – Ча роб ни по ма гач: коц ка
ње.
Аутор ука зу је да је кри ми нал 

ви ше ди мен зи о нал на дру штве
на де ви ја ци на ко ја има сво ја 
оп шта, по себ на и по је ди нач на 
из во ри шта. Раз ли чи ти об ли ци 
кри ми на ла има ју и спе ци фич не 
узро ке. Ме ђу тим, ис тра жи ва ња 
кри ми на ла у раз ли чи тим дру
штве ним и кул тур ним сре ди на
ма по ка зу ју да од ре ђе ни со ци
јал ни, еко ном ски и по ли тич ки 
усло ви по себ но по го ду ју ње гом 
раз бук та ва њу. Дру штве не не
јед на ко сти, ве ли ке со ци јал не 
раз ли ке, си ро ма штво, не за по
сле ност, ра то ви, кул тур но за о
ста ја ње, кон стант не по ли тич ке 
и еко ном ске кри зе, ко рум пи
ра на и кри ми на ли зо ва на власт, 
ин сту ци о нал не дез ор га ни за ци
је  је су по го ду ју ћи со ци јал ни 
ми ље ода кле из ви ре кри ми нал.

У дру гом де лу ко ји но си на
зив Медиолошкиогледи об ра ђе
ни су: 
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 – Ме ди ји у кул ту ри спек та
кла: из ме ђу де ин ти ми за
ци је и на си ља; 

 – Рас про да ја ки ча и бо ла: 
ме диј ске (без)вред но сти;

 – Пор но гра фи ја: збу њи ва ње 
или за чин сек су ал но сти; 

 – Ти та ник вир ту ел не пло
вид бе: ин тер нет и за ви
сност.
Аутор ис ти че да је пи та ње 

од ко га тре ба по ћи је ко ли ко 
са вре ме не ко му ни ка ци о не тех
но ло ги је а пре све га те ле ви зи
ја, ме ња ју вред но сти, сти ло ве 
жи во та по је ди на ца и по ро ди це? 
За тим, ка кве се про ме не до га ђа
ју у жи во ту дру штва и иден ти
те ту чо ве ка у ери елек тро нич ке/
тех ноко му ни ка ци о не ре во лу
ци је и умре же ног дру штва као 
де ла про це са гло ба ли за ци је? 
На та и дру га пи та ња, у об ра ђе
ним огле ди ма из не ти су те о риј
ски обра зло же ни и на уч но уте
ме ље ни од го во ри.

У тре ћем де лу ко ји но си на
зив Теоријскометодолошки
огледи об ра ђе ни су:

 – Бек ство од дог ме: плу ра
ли зам у со ци јал ним ис
тра жи ва њи ма;

 – Ана то ми ја дру штве не (не)
нор мал но сти: ти по ло ги је 
де ви ја ци ја; 

 – Ре ли ги ја ан ти су бјек ти ви
зма: по зи ти ви зам и дру
штве не де ви ја ци је;

 – Ге не ти ка као мо рал: со ци
јал ни дар ви ни зам  де ху
ма ни зу ју ћа иде о ло ги ја;

 – Со ци јал на па то ло ги ја: од 
со ци јал не ме ди ци не ка на
у ци о дру штве ним де ви ја
ци ја ма.
Ори ги на лан до при нос ауто

ра је у пре ва зи ла же њу кла сич
ног окви ре со ци јал не па то ло ги
је и ње ном за сни ва њу као на у ке 
о дру штве ним де ви ја ци ја ма. 
Со ци јал на па то ло ги ја у са вре
ме ном на уч ном и дру штве ном 
кон тек сту пре ва зи ла зи сво је 
по чет не со ци јал номе ди цин ске 
и по зи ти ви стич ке ко ре не по
ста ју ћи ин те гра тив на и те о риј
скоплу ра ли стич ка на у ка о дру
штве ним де ви ја ци и а ма. Срж 
та ко схва ће не на уч не ди сци
пли не чи ни ком плек сно раз ма
тра ње дру штве них де ви ја ци ја 
као дру штве них по ја ва и њи хо
во сме шта ње у со циокул ту ро
ло шки кон текст или ре ла ци ју 
друштво–култура– човек. А то 
зна чи про у ча ва ње по ве за но сти 
дру штве них де ви ја ци ја са: дру
штве ним од но си ма, про ме на ма 
и струк ту ра ма, дру штве ним по
рет ком, со ци јал ном кон тро лом, 
кул тур ним раз ли чи то сти ма, 
со ци јал ним ди фе рен ци ја ци ма, 
од но си ма мо ћи у дру штву, дру
штве ним вред но сти ма, (суп)
кул тур ним иден ти те ти ма и жи
вот ним сти ло ви ма, мо де ли ма 
по на ша ња, со ци јал ном ис кљу
че но шћу и укљу че но шћу, итд. 

Аутор та ко ђе из но си пет ар
гу мен то ва них раз ло га због ко
јих има сми сла го во ри ти о нау
циодруштвенимдевијацијама.

 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@sopolitika.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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