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Сажетак
Трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма је но-

ва услу га у со ци јал ној за шти ти, на ме ње на за у ста вља њу и спре-
ча ва њу на си ља. Ње го ва основ на функ ци ја је за шти та и до бро бит 
жр тве. Те о риј ске по став ке трет ма на су за сно ва не на са гле да ва њу 
на си ља као нај ек стрем ни је по сле ди це род не не рав но прав но сти. 
Циљ ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње од но са струч ња ка из свих ре ле-
вант них си сте ма пре ма по чи ни о ци ма на си ља, ка ко би се пре по зна-
ле сна ге и евен ту ал не те шко ће у им пле мен та ци ји трет ма на по чи-
ни ла ца на си ља. Трет ман по чи ни ла ца на си ља се у Кра гу јев цу, пр вој 
ло кал ној сре ди ни ко ја си стем ски раз ви ја ову услу гу, спро во ди од 
2010. го ди не. Ак ту ел но се ова услу га раз ви ја и у дру гим сре ди на-
ма. Спрем ност свих си сте ма ко ји се ба ве на си љем у по ро ди ци да 
по др же рад са по чи ни о ци ма је ну жна за ефи ка сну и кон ти ну и ра ну 
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при ме ну трет ма на. Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни про фе си о нал ци 
из си сте ма со ци јал не за шти те, по ли ци је, ту жи ла шта ва, су до ва и 
ме ди ја. Од нос је ис пи ти ван у од но су на три до ме на: ка рак те ри сти-
ке по чи ни ла ца на си ља и узро ци на сил ног по на ша ња, мо гућ но сти и 
фак то ри про ме не и иден ти фи ка ци ја си сте ма по др шке.

Ре зул та ти по ка зу ју да су у свим си сте ми ма при сут ни сте-
ре о ти пи о по чи ни о ци ма на си ља, као и по гре шне ин тер пре та ци је 
узро ка на си ља, а да су нај и зра же ни је у си сте ми ма суд ства и по-
ли ци је. Ис тра жи ва ње им пли ци ра ва жност еду ка ци је струч ња ка и 
мул ти сек тор ског при сту па у уво ђе њу услу ге трет ма на по чи ни ла ца 
на си ља у парт нер ским од но си ма. 
Кључнеречи: трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма, од-

нос про фе си о на ла ца, фак то ри им пле мен та ци је трет ма на.

1.ТРЕТМАНПОЧИНИЛАЦАНАСИЉА
УПАРТНЕРСКИМОДНОСИМА

1.1Програмирадасапочиниоциманасиља:
међународно-правниаспект

На си ље му шка ра ца над же на ма је за сту пље но у свим др жа-
ва ма и за јед ни ца ма ши ром све та и је дан је од нај ра спро стра ње-
ни јих дру штве них про бле ма. Жен ски по кре ти по чи њу да се ба ве 
про бле ми ма на си ља му шка ра ца над же на ма се дам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, јер се тај про блем до та да нор ма ли зо вао и био не-
ви дљив у па три јар хар ном кон тек сту. Од та да се раз ви ја ју број ни 
те о риј ски кон цеп ти у раз у ме ва њу на си ља и ме ђу на род но је пре по-
зна то да је на си ље над же на ма кр ше ње основ них људ ских пра ва. 

Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци и парт нер ским 
од но си ма раз ви ја ју се ви ше од три де сет го ди на у мно гим зе мља ма 
и пред ста вља ју оба ве зан аспект во де ћих ме ђу на род них стра те ги ја 
у бор би про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља. Кон вен ци ја 
о ели ми на ци ји свих об ли ка дис кри ми на ци је же на усво је на 18. сеп-
тем бра 1979. го ди не је нај све о бу хват ни ји ме ђу на род ни до ку мент 
за за шти ту же на. У де лу нео п ход них ме ра за су зби ја ње на си ља у 
по ро ди ци ко је су усво је не као Оп шта пре по ру ка број 19. - На си ље 
над же на ма на 11. за се да њу УН Ко ми те та (CE DAW) 1992. го ди не 
на ла зе се про гра ми ре ха би ли та ци је за по чи ни о це. Пе кин шка де-
кла ра ци ја и плат фор ма за де ло ва ње (1995.) у по себ ном стра те шком 
ци љу D.1. где су ис так ну те ме ре ко је тре ба да пре ду зму Вла де ка-
ко би ути ца ле на спре ча ва ње на си ља у ста ву 125 на во де се ме ре 
упу ће не на про гра ме за по чи ни о це на си ља: ,,Обез бе ди ти, фи нан-
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си ра ти и под сти ца ти про гра ме за са ве то ва ње и ре ха би ли та ци ју за 
по чи ни о це на си ља, и уна пре ђи ва ти ис тра жи ва ња ка ко би се по-
ве ћа ли на по ри ве за ни за та кво са ве то ва ње и ре ха би ли та ци ју ра ди 
спре ча ва ња ре ци ди ва.“1)

Нај но ви ји ме ђу на род но-прав ни до ку мент 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 (Ис тан бул,  мај 2011. го ди не) ко ју  је на ша др-
жа ва пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла (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 на да же на ма и 
на си ља у по ро ди ци, 31. ок то бар 2013.) у  По гла вљу 3 - Пре вен ци ја 
у чла ну 16. од ре ђу је да др жа ве чла ни це по кре ну и по др же по кре-
та ње про гра ма али и да по др же по сто је ће про гра ме на ме ње не по-
чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци2). Др жа ва ма је пре пу ште но да са ме 
од ре де на чин во ђе ња ове вр сте про гра ма. Пре вен тив ни про гра ми 
ин тер вен ци је и про гра ми ра да са по чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци 
са јед не стра не има ју за циљ да по мог ну по чи ни о ци ма да про ме не 
сво је ста во ве и по на ша ње, а са дру ге стра не да спре че по на вља ње 
на си ља у по ро ди ци. По себ но се мо ра во ди ти ра чу на о си гур но сти 
и по тре ба ма жр та ва и њи хо вим људ ским пра ви ма, а крај њи циљ 
про гра ма је да се спре чи по на вља ње кри вич ног де ла и успе шна 
ре ин те гра ци ја по чи ни ла ца у за јед ни ци, без об зи ра на то да ли жр-
тва оста је у за јед ни ци са по чи ни о цем или не. Ва жна пре по ру ка је 
да пре вен тив ни про гра ми за по чи ни о це бу ду у бли ској са рад њи са 
слу жба ма за по моћ и по др шку жр тва ма по ро дич ног на си ља. 

1.2.Програмирадасапочиниоцима
насиљаиосновнипринципирада

Је дан од пр вих про гра ма за по чи ни о це је Emer ge осно ван у 
Бо сто ну 1977. го ди не. Да нас по сто је број ни про гра ми у САД-у, Ка-
на ди, Аустра ли ји и Евро пи. У Евро пи ови про гра ми по чи њу да се 
ре а ли зу ју кра јем 80-тих го ди на про шлог ве ка и у Швед ској има 16 
раз ли чи тих про гра ма, док у Ве ли кој Бри та ни ји по сто ји раз ви је на 
мре жа од пре ко 200 ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја ко је спро во де про-
гра ме за по чи ни о це.3) 

1) Јелена Грујић, „Програми за починиоце насиља у породици: истраживања добрих 
пракси и предлога модела рада са починиоцима за Србију“, Прилози за унапређење
стратешкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Весна Јарић, Данијела 
Ранковић), Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за 
родну равноправност, Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2010, стр. 
173.

2) 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 МУ 12-13,  http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/
fi les/lat/pdf/za ko ni/2013/2246-13Lat.pdf

3) Је ле на Гру јић, „Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци: ис тра жи ва ња до брих прак-
си и пред ло га мо де ла ра да са по чи ни о ци ма за Ср би ју“, Прилозизаунапређењестрате-
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Ге не рал но по сто је две до ми нант не вр сте трет ма на: ба зи ра-
ни на фе ми ни стич ком мо де лу на си ља и ба зи ра ни на ког ни тив но 
би хеј ви о рал ном при сту пу/те о ри ја ма уче ња. Нај ве ћи број трет ма на 
ком би ну је пси хо е ду ка тив ни са фе ми ни стич ким при сту пом4).

Основ ни прин ци пи ра да са по чи ни о ци ма на си ља су5): нео п-
хо дан је кон такт са парт нер ком и по др шка парт нер ки, де ца су увек 
жр тве, би ла она не по сред не или по сред не жр тве на си ља у по ро ди-
ци и њи хо ва без бед ност мо ра би ти при о ри тет у ра ду са по чи ни о ци-
ма, про гра ми  ра да са по чи ни о ци ма по ла зе од уве ре ња да  је про ме-
на мо гу ћа, а да по чи ни о ци мо ра ју да пре у зму од го вор ност за сво је 
по на ша ње, нео п ход на је про це на ри зи ка ра ди по кре та ња од го ва-
ра ју ћих ме ра за за шти ту жр та ва, те ра пе у ти ко ји оба вља ју трет ман 
по ред спе ци ја ли зо ва них зна ња по треб но је да има ју и од го ва ра ју-
ће раз у ме ва ње соп стве них ста во ва и ис ку ста ва на си ља, раз ре ше не 
етич ке ди ле ме као и по све ће ност род ној рав но прав но сти, оси гу ра-
ње ква ли те та кроз до ку мен та ци ју, су пер ви зи ју и ева лу а ци ју. 

1.3.Развојпрограмарадасапочиниоциманасиља
уСрбији,законскиосновитешкоћеууспостављањууслуге

Рад са по чи ни о ци ма на си ља у парт нер ским од но си ма у Ср-
би ји је пр ви пут ор га ни зо ван кроз про јект ну ак тив ност Град ског 
Цен тра за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, од но сно Са ве то ва ли шта за 
брак и по ро ди цу 2004. го ди не6). 

У Са ве то ва ли шту за брак и по ро ди цу у Кра гу јев цу 2010. 
го ди не за по чи ње рад са по чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци и парт-
нер ским од но си ма,  као ре зул тат ме ђу сек тор ске са рад ње ин сти ту-
ци ја и раз ви ја ња Про то ко ла о ме ђу сек тор ској са рад њи у про це су 
за шти те жр та ва на си ља у по ро ди ци (2008) и од та да се кон ти ну и-
ра но ре а ли зу је до да нас. 

шкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Ве сна Ја рић, Да ни је ла Ран-
ко вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну 
рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 189.

4) Ju lia C. Bab coc ka, Char les E. Gre e na, Chet Ro bie, „Do es bat te rers’ tre at ment work? A me-
ta-analytic re vi ew of do me stic vi o len ce tre at ment“, Clinicalpsychologyreview,El se vi er Ltd., 
23/ 2004, p. 1026.

5) Је ле на Се ку лић, „Оправ да ност про гра ма за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци и парт нер-
ским од но си ма“, Породицаулавиринтупородичногнасиља(при ре ди ли: проф. др Ми о-
ми ра Ко стић, доц. др Дар ко Ди мов ски), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Цен тар 
за со ци јал ни рад „Све ти Са ва“, Ниш, 2013, стр. 182-183.

6) Је ле на Гру јић, „Про гра ми за по чи ни о це на си ља у по ро ди ци: ис тра жи ва ња до брих прак-
си и пред ло га мо де ла ра да са по чи ни о ци ма за Ср би ју“,Прилозизаунапређењестрате-
шкогиправногоквирауобластинасиљаупородици, (ур. Ве сна Ја рић, Да ни је ла Ран-
ко вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну 
рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010, стр. 187.



ГорданаM.Петронијевић,СандраА.Јовановић Испитивањеодноса:...

111

На на ци о нал ном ни воу рад са по чи ни о ци ма на си ља по чи-
ње да се ре а ли зу је кроз про је кат Упра ве за род ну рав но прав ност  
,,Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља’’ 2011. го ди-
не у Са ве то ва ли шти ма у Бе о гра ду, Ни шу и Кра гу јев цу кроз про-
јект ну ак тив ност  “Трет ман по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од-
но си ма”.

Прав ни основ за спро во ђе ње трет ма на по чи ни ла ца на си ља у 
парт нер ским од но си ма да је За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу-
бли ке Ср би је и За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је 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. У Ср би ји 
се трет ман по чи ни ла ца нај че шће раз ви ја на осно ву чла на 283. За-
ко ни ка о кри вич ном по ступ ку РС став 1 тач ка 6: ,,Јав ни ту жи лац 
мо же од ло жи ти кри вич но го ње ње за кри вич на де ла за ко ја је пред-
ви ђе на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до пет го ди на, ако осум њи-
че ни при хва ти јед ну или ви ше од сле де ћих оба ве за: ... у тач ки 6.'' 
да се под врг не пси хо со ци јал ном трет ма ну ра ди от кла ња ња узро ка 
на сил нич ког по на ша ња. ''7) 

Ме ђу на род но-прав ни усло ви и оба ве зе раз во ја про гра ма ра-
да са по чи ни о ци ма на си ља по сто је. Ипак, у Ср би ји су ак тив но-
сти усме ре не на ор га ни зо ва ње трет ма на по чи ни ла ца спо ра дич не, 
углав ном про јект но за сно ва не и са мим тим те шко одр жи ве. Осно ве 
за раз вој услу ге ко је се ти чу еду ка ци је струч ња ка за спро во ђе ње 
трет ма на су де ли мич но обез бе ђе не, акре ди та ци јом про гра ма обу-
ке 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 у Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за шти ту. Пре пре ку 
да љем раз во ју пред ста вља не де фи ни са но фи нан си ра ње ка ко од 
стра не Ми ни стар ства прав де, та ко и од ло кал не са мо у пра ве. За ко-
ном ни је  де фи ни са но ко трет ман спро во ди, где се он спро во ди и 
ко ли ко ко шта, услед че га  је нео п ход но ини ци ра ти до но ше ње Пра-
вил ни ка  ко јим ће се та пи та ња де фи ни са ти.

Ак ту ел но се трет ман, у окви ру про јек та ,,Ин те гри са ни од го-
вор на на си ље над же на ма’’ - ,,Трет ман по чи ни ла ца на си ља у прат-
нер ским од но си ма као но ва услу га у со ци јал ној за шти ти’’- раз ви ја 
у Кру шев цу, Ле сков цу, Чач ку, Кра ље ву, Но вом Са ду  и Су бо ти ци. 
У ци љу уна пре ђе ња трет ма на, стан дар ди зо ва ња услу ге и олак ша-
ва ња ње ног уво ђе ња у но ве сре ди не, пре по зна ли смо као ва жно и 
ис пи ти ва ње од но са струч ња ка ко ји се ба ве на си љем у по ро ди ци и 
парт нер ским од но си ма пре ма по чи ни о ци ма на си ља.

7) За ко ник о кри вич ном по ступ ку РС, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013 и 45/2013, члан 283 став 1 тач ка 6
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2.МЕТОД

2.1.Циљевиистраживања

Основ ни ци ље ви ис тра жи ва ња су:
 – ис пи ти ва ње од но са струч ња ка из си сте ма пра во су ђа, цен-

та ра за со ци јал ни рад, по ли ци је, НВО, ме ди ја и адво ка та 
пре ма по чи ни о ци ма на си ља;

 – де фи ни са ње пре по ру ка за уво ђе ње и раз ви ја ње услу ге 
трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма;

2.2.Узорак

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но укуп но 213 ис пи та ни ка. Узо-
рак чи не пред став ни ци свих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су 
пре по зна те као ва жне за им пле мен та ци ју трет ма на по чи ни ла ца, а 
у скла ду са ин тер сек тор ским при сту пом про бле му на си ља: цен три 
за со ци јал ни рад, по ли ци ја, пра во су ђе, ме ди ји, адво ка ти и НВО ко-
је се ба ве на си љем. Број ис пи та ни ка из не вла ди ног сек то ра и адво-
ка та је ма ли, та ко да су они из у зе ти из да ље ана ли зе. Ана ли за је 
вр ше на на узор ку од 202 ис пи та ни ка. 

Та бе ла бр. 1.  
Струк ту ра узор ка

ЦСР По ли ци ја Пра во су ђе Ме ди ји

% у од но су на 
уку пан узо рак 47.02 21.79 20.79 10.40

Пред став ни ци цен та ра за со ци јал ни рад чи не нај ве ћи део 
узор ка. Нај за сту пље ни ји су струч ња ци из ЦСР у Кра гу јев цу и 
окол них цен та ра (Ба то чи на, Ла по во, Ра ча, То по ла, Аран ђе ло вац и 
Кнић), 23.76%. Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни и струч ња ци ЦСР 
Кра ље во (12.87%) и ЦСР Ча чак (10.39%). Узо рак је на овај на чин 
струк ту и ран са ци љем да се про ве ре евен ту ал не раз ли ке из ме ђу 
сре ди на где је услу га трет ма на већ раз ви је на (Кра гу је вац) и ло кал-
них сре ди на у ко ји ма се тек раз ви ја (Ча чак и Кра ље во).

У окви ру си сте ма пра во су ђа ис пи та ни су струч ња ци Основ-
ног јав ног ту жи ла штва, Основ ног и Пре кр шај ног су да у Кра гу јев-
цу. У окви ру си сте ма по ли ци је ис пи та ни су пред став ни ци ПУ Кра-
гу је вац и СМ Кнић. 
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2.3.Инструменти
За по тре бе ис тра жи ва ња кре и ран је упит ник ко ји се са сто ји 

из 18 ај те ма ка те го ри јал ног ти па. Упит ник је струк ту и ран та ко да 
об у хва та три суб ска ле ко је су про це ње не као зна чај не у од но су на 
ци ље ве ис тра жи ва ња: 

• карактеристике починилаца насиља и узроци насилног
понашања; од но си се на ти пич не пред ра су де ко је су ве за-
не за по чи ни о це на си ља, као и на иден ти фи ко ва ње ти пич-
них гре ша ка у са гле да ва њу узро ка на си ља. Не ки од ај те ма 
су: „На сил ни му шкар ци су мен тал но бо ле сни“, „На сил-
ни ци по ти чу из ни жих дру штве них сло је ва, нео бра зо ва ни 
су и не за по сле ни“, „Основ ни про блем код на сил ни ка је 
што су бе сни и не мо гу да се кон тро ли шу“...

На чин на ко ји струч ња ци са гле да ва ју по чи ни о це на си ља и 
узро ке њи хо вог по на ша ња по ве зан је са на чи ном на ко ји ће се пре-
ма њи ма од но си ти у то ку ра да и њи хо ву про це ну ме ра ко је тре ба 
пред у зе ти. У од но су на то ће про це њи ва ти и по тре бу за спро во ђе-
њем трет ма на.

• могућности и фактори промене; од но си се на раз ми-
шља ња струч ња ка о мо гућ но сти ма про ме не на сил них 
обра за ца по на ша ња и на чи на на ко ји се те про ме не мо гу 
оства ри ти (са гле да ва ње зна ча ја ре пре сив них ме ра и ме ра 
пси хо со ци јал не по др шке). Не ки од ај те ма су: „Стро же ка-
зне  и њи хо во ефи ка сно спро во ђе ње су је ди но што мо же 
мо ти ви са ти на сил ни ке да се про ме не“, „На сил ни ци ма је 
по треб на не ка вр ста пси хо со ци јал ног трет ма на да би на-
пра ви ли трај ну про ме ну“...

• идентификација система подршке; кроз ову ди мен зи ју 
са гле да ва ју се ста во ви струч ња ка о то ме ко је ин сти ту ци-
је тре ба да се ба ве по чи ни о ци ма на си ља, од но сно да ли 
ту уло гу мо же има ти и си стем со ци јал не за шти те. Не ки 
од ај те ма су: „Ин сти ту ци је ко је тре ба да се ба ве на сил-
ни ци ма су са мо по ли ци ја, ту жи ла штво, ка зне но по прав не 
ин сти ту ци је“, „Ба вље ње на сил ни ци ма кроз си стем со ци-
јал не за шти те ума њу је ре сур се за по др шку жр тва ма на-
си ља“...
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3.РЕЗУЛТАТИ

По да ци су об ра ђе ни у про гра му SPSS 17. Раз ли ке на по је ди-
нач ним ај те ми ма у од но су на ва ри ја бле по ла, уста но ве из ко је ис-
пи та ник до ла зи и го ди на ста жа, про ве ра ва не су при ме ном хи-ква-
драт те ста, а раз ли ке на ни воу ди мен зи ја у од но су на ове ва ри ја бле 
уни ва ри јат ном ана ли зом ва ри јан се (ANO VA). Ка ко све суб ска ле 
не ма ју јед нак број ај те ма при ли ком ана ли зе ва ри јан се ко ри шће ни 
су про сеч ни ско ро ви.

За по тре бе овог ра да ре зул та ти у од но су на пред став ни ке 
цен та ра за со ци јал ни рад, не ће би ти при ка зи ва ни по себ но (Кра гу-
је вац, Кра ље во, Ча чак), већ збир но.

3.1.АнализасубскалеКарактеристикепочинилаца
насиљаиузроцинасилногпонашања

У од но су на ову ди мен зи ју ни су до би је не ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке у по лу, F (1,193) =.24, p=.62, ни го ди на ма ста жа, F 
(3,190) =.24, p=.62. Раз ли ке по сто је у од но су на уста но ву из ко-
је ис пи та ни ци до ла зе, F (3,198) =17.56, p< .001, η2=.12. На осно ву 
Bon fer ro ni те ста мо же да се за кљу чи да нај ма ње из ра же не сте ре о-
ти пе има ју за по сле ни у ЦСР (М=2.26, SD=1.50), нај ви ше за по сле-
ни у су до ви ма (М=3.50, SD=1.46) и по ли ци ји (М=3.14, SD=1.76), 
док се при пад ни ци ме ди ја на ла зе из ме ђу ове две гру пе (М=2.76, 
SD=1.44)

Ана ли зом ај те ма уоча ва се да су у свим си сте ми ма су при-
сут на сте ре о тип на раз ми шља ња о ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца 
на си ља и узро ци ма на сил ног по на ша ња. 

Сле ди де таљ ни ји при каз не ких од до би је них ре зул та та по ај-
те ми ма.

• Ај тем број 1: „На сил ни му шкар ци су мен тал но бо ле сни“; 
по ве зи ва ње узро ка на си ља са мен тал ном бо ле шћу нај и-
зра же ни је је код при пад ни ка ме ди ја (33.3%), за тим по-
ли ци је (29.5%) и пра во су ђа (23.8%), а нај ма ње из ра же-
но, али ипак при сут но код рад ни ка цен та ра за со ци јал ни 
рад (12.8%). Ни су до би је не ста ти стич ки зна чај не раз ли-
ке у од но су на уста но ву из ко је ис пи та ни ци до ла зе, χ2 (5, 
N=202)= 8.657, p=.124. Раз ли ка не ма ни у од но су на ва ри-
ја блу по ла, χ2 (1, N=195) = .026, p=.873, као ни ста жа χ2 (3, 
N=194) = 4.867, p=.182.  

• Ај тем број 2: „Ал ко хол је глав ни узрок ис по ља ва ња на си-
ља“; ви ше од по ло ви не пред став ни ка пра во су ђа као узрок 
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на си ља пре по зна је ал ко хол (54.8%). Ово по гре шно уве ре-
ње при сут но је и код ве ли ког бро ја при пад ни ка по ли ци је 
(40.9%) и ско ро че твр ти не ис пи та них пред став ни ка ме-
ди ја (23.8%). У нај ма њем про цен ту је из ра же но код пред-
став ни ка ЦСР (15.8%). Раз ли ке из ме ђу уста но ва у од но су 
на ово уве ре ње су ста ти стич ки зна чај не, χ2 (5, N=202) = 
24.626, p<.001. 

•	 	Ај тем број 3: „На сил ни ци по ти чу из ни жих дру штве них 
сло је ва, нео бра зо ва ни су и че сто не за по сле ни“; ви ше од 
по ло ви не пред став ни ка пра во су ђа (59.5%) и по ли ци је 
(59.1%) не пре по зна ју да је на си ље за сту пље но у свим 
дру штве ним, обра зов ним и еко ном ским сло је ви ма дру-
штва. Знат но ма њи, али опет зна ча јан број пред став ни ка 
ЦСР (18.9%) раз ми шља на овај на чин. Овај сте ре о тип је 
нај ма ње из ра жен код пред став ни ка ме ди ја (9.5%). Раз-
ли ке ме ђу ис пи та ни ци ма из раз ли чи тих уста но ва су ста-
ти стич ки зна чај не на овом ај те му χ2 (5, N=202) = 42.997, 
p<.001. 

У од но су на овај сте ре о тип по сто је ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке у по лу χ2 (1, N=195) = 3.920, p<.05, при че му је из ра же ни ји 
код му шка ра ца не го код же на.

•	 	Ај тем број 4: „Основ ни про блем код на сил ни ка је што су 
бе сни и не мо гу да се кон тро ли шу“; по гре шно уве ре ње да 
је на си ље по ве за но са не мо гућ но шћу кон тро ле бе са је у 
ве ли кој ме ри при сут но код ис пи та ни ка из свих си сте ма. 
У од но су на овај ај тем од го во ри су нај у јед на че ни ји, χ2(5, 
N=202)= 8.423, p=.134; пра во су ђе 57.1%, ме ди ји 52.4%, 
по ли ци ја 45.5% и ЦСР 40,0%. 

•	 	Ај тем број 5: „На сил ни ци су ге нет ски пред о дре ђе ни за 
на сил но ре а го ва ње“; ге нет ску ети о ло ги ју на си ља пре по-
зна је 27.2% пред став ни ка по ли ци је, 23.8% ис пи та ни ка 
ко ји су за по сле ни у ме ди ји ма, 11.9% пред став ни ка пра во-
су ђа и 8.4% за по сле них у ЦСР. Не ма ста ти стич ки зна чај-
них раз ли ка из ме ђу пред став ни ка раз ли чи тих уста но ва, χ2 
(5, N=202) = 10.127, p=.072. Ни су про на ђе не раз ли ке ни у 
од но су на ва ри ја блу по ла χ2 (1, N=195) = 1.543, p=.214, ни 
ста жа χ2 (3, N=194) = 2.628, p=.453.

•	 	Ај тем број 6: “Сви на сил ни ци су исти“; сте ре о тип но са-
гле да ва ње по чи ни ла ца на си ља као хо мо ге не ка те го ри је 
из ра же но је код го то во по ло ви не пред став ни ка ме ди ја 
(47.6%). Код ис пи та ни ка из по ли ци је ово раз ми шља ње 
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при сут но у 15.9% слу ча је ва. Пред став ни ци пра во су ђа и 
ЦСР ге не рал но са гле да ва ју по чи ни о це на си ља као хе те-
ро ге ну ка те го ри ју (ма ње од 7% од го во ри ло по тврд но на 
тврд њу). Ни су про на ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
од но су на ва ри ја бле: уста но ве χ2(5, N=202)= 9.189, p=.102, 
пол χ2(1, N=195)= 1.495, p=.221 и стаж χ2(3, N=194)= 
2.664, p=.446.

•	 	Ај тем број 7; „На сил ни ци има ју и до брих стра на“; са гле-
да ва ње по чи ни ла ца на си ља не са мо кроз пер спек ти ву на-
сил ног по на ша ња нај при сут ни је је код пред став ни ка ЦСР 
(90.5%) и пра во су ђа (81.0%). До бре стра не по чи ни ла ца 
на си ља пре по зна је 52.4% пред став ни ка ме ди ја и 47.7% 
при пад ни ка по ли ци је. Раз ли ке ме ђу ис пи та ни ка из раз ли-
чи тих ка те го ри ја су ста ти стич ки зна чај не, χ2 (5, N=202) 
= 37.106, p<.001. У од но су на ову тврд њу по сто је ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке и из ме ђу му шка ра ца и же на, χ2 
(1, N=195) = 13.431, p<.001, му шкар ци су скло ни ји да 
пре по зна ју и до бре стра не код по чи ни ла ца на си ља. 

3.2.АнализасубскалеМогућностиифакторипромене

На суб ска ли Мо гућ но сти и фак то ри про ме не ни су до би је-
не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у од но су на пол, F (1,193) =1.56, 
p=.08, го ди не ста жа, F (3,190) =.24, p=.36, ни уста но ву из ко је ис-
пи та ни ци до ла зе, F (3,198) =.24, p=.11. Пред став ни ци по ли ци је, 
пра во су ђа, ме ди ја и ЦСР на сли чан на чин раз ми шља ју о то ме да 
ли је про ме на на сил них обра за ца по на ша ња мо гу ћа и на ко ји на чин 
се она мо же оства ри ти. 

Иако ни су до би је не раз ли ке ка да се ана ли зи ра скор на це лој 
суб ска ли, раз ли ке мо же мо уочи ти на ни воу са мих ај те ма:

•	 	Ај тем број 1: „На сил ни ци мо гу пре ста ти са ко ри шће њем 
на си ља уз од го ва ра ју ћу по моћ“; од го во ри ис пи та ни ка 
из свих си сте ма су ге не рал но ујед на че ни, χ2(5,N=202)= 
5.754, p=.331   Мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца 
пре по зна је 95,8% ис пи та них рад ни ка ЦСР, 92.9% ис пи-
та ни ка у пра во су ђу, 86.4% при пад ни ка по ли ци је и 85.7% 
пред став ни ка ме ди ја. У од но су на ову тврд њу ујед на че ни 
су му шкар ци и же не, χ2 (1, N=195) = 1.241, p=.265. Бла га 
раз ли ка уоче на је у од но су на го ди не рад ног ста жа, χ2 (3, 
N=194) = 8.088, p<.05. Ис пи та ни ци ко ји има ју до 5 го ди-
на рад ног ста жа су нај скло ни ји да пре по зна ју мо гућ ност 
про ме не на сил них обра за ца по на ша ња, док је тај став нај-
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ма ње из ра жен код оних ко ји има ју из ме ђу 5 и 10 го ди на 
рад ног ста жа. 

•	 	Ај тем број 2: „Стро же ка зне и њи хо во ефи ка сно спро-
во ђе ње су је ди но што мо же мо ти ви са ти на сил ни ке да се 
про ме не“; у од но су на став пре ма при ме ни ре пре сив них 
ме ра ис пи та ни ци из раз ли чи тих уста но ва се зна чај но раз-
ли ку ју, χ2 (5, N=202) = 28.072, p<.001, иако је код свих 
при су тан у ве ли кој ме ри. Нај и зра же ни ји је код при пад ни-
ка по ли ци је (93.2%), за тим ме ди ја (76.2%), ЦСР (56.8%), 
а нај ма ње из ра жен код пред став ни ка пра во су ђа (47.6%). 
Не ма зна чај них раз ли ка у од но су на пол (χ2 (1, N=195) 
=1.388, p=.239) ни го ди не ста жа, χ2 (3, N=194) = 2.824, 
p=.420.  

•	 	Ај тем број 3: „На си ље ће пре ста ти ако се му шка рац за-
пла ши по сле ди ца ма ко ри шће ња на си ља“; у од но су на 
про це ну ефе ка та ре пре сив них ме ра на за у ста вља ње на си-
ља ста во ви свих ис пи та ни ка су ујед на че ни, χ2 (5, N=202) 
=8.713, p=.121. Ге не рал но ма ли број ис пи та ни ка пре по-
зна је „за стра ши ва ње“ као ефи ка сну ме ру, ма ње од 30,0%. 
Овај став је нај за сту пље ни ји код пред став ни ка пра во су ђа 
(30.5%) и по ли ци је (25.0%) а нај ма ње код пред став ни ка 
ЦСР (16.8%) и ме ди ја (14.3%).

•	 	Ај тем број 4: „На сил ни ци ма је по треб на и не ка вр ста 
пси хо-со ци јал ног трет ма на ка ко би на пра ви ли трај ну 
про ме ну“; пред став ни ци свих ис пи та них гру па пре по-
зна ју ва жност пси хо-со ци јал них про гра ма на ме ње них 
за у ста вља њу на си ља, и у то ме су ве о ма ујед на че ни (код 
свих пре ла зи 95,0%), χ2 (5, N=202) = 6.423, p=.267. Овај 
став ни је по ве зан са по лом, χ2 (1, N=195) = 1.607, p=.302, 
као ни са го ди на ма рад ног ста жа, χ2 (3, N=194) = 2.460, 
p=.483.  

3.3.Анализасубскале
Идентификацијасистемаподршке

У од но су на про це ну ко је ин сти ту ци је тре ба да се ба ве по-
чи ни о ци ма на си ља, од но сно да ли је то уло га и си сте ма со ци јал не 
за шти те, по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу при пад ни ка 
раз ли чи тих уста но ва, F (3,198) =11.34, p< .001, η2=.15. При пад ни ци 
по ли ци је има ју нај и зра же ни је ста во ве да је ба вље ње по чи ни о ци ма 
на си ља ис кљу чи во у над ле жно сти ин сти ту ци ја ре пре сив ног ка рак-
те ра (М=2.95, SD=1.51), док је код за по сле них у ЦСР овај став нај-
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ма ње из ра жен (М=1.73, SD=1.00). За по сле ни у ме ди ји ма (М=2.38, 
SD=1.12) и за по сле ни у пра во су ђу (М=2.00, SD=1.19), има ју став 
ко ји се по ин тен зи те ту на ла зи из ме ђу ове две гру пе. Ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка по сто ји и у од но су на пол ис пи та ни ка,F (1,193) 
=9.44, p< .01, η2=.05, при че му су му шкар ци скло ни ји да пре по зна-
ју ис кљу чи ву над ле жност су да, по ли ци је (М=2.47, SD=1.45), док 
же не у ве ћој ме ри са гле да ва ју и уло гу си сте ма со ци јал не за шти те 
у про це су ра да са по чи ни о ци ма на си ља (М=1.90, SD=1.09). Го ди не 
рад ног ста жа не до при но се фор ми ра њу ста во ва у овој ди мен зи ји, 
F (3,190) =1.94, p=.12.

Из вр ше на је и ана ли за по је ди нач них ај те ма, не ки од њих су 
при ка за ни:

•	 	Ај тем број 1: „Ин сти ту ци је ко је тре ба да се ба ве на сил-
ни ци ма су са мо по ли ци ја, ту жи ла штво, ка зне но по прав не 
ин сти ту ци је“; у од но су на ову тврд њу при сут не су зна чај-
не раз ли ке из ме ђу ис пи та ни ка из раз ли чи тих гру па, χ2 (5, 
N=202) = 40.129, p<.001, при че му су нај и зра же ни је код 
пред став ни ка по ли ци је (47.7%), а нај ма ње код пред став-
ни ка пра во су ђа (2.38%). Овај став има 9.5% пред став ни ка 
ЦСР. Раз ли ке су уоч љи ве и у од но су на пол, χ2 (1, N=195) 
= 8.660, p<.01, му шкар ци су скло ни ји да пре по зна ју ову 
тврд њу као тач ну у од но су на же не.

•	 	Ај тем број 2: „Си стем со ци јал не за шти те мо же да по ну-
ди по др шку у ре ха би ли та ци ји на сил ни ка“; ис пи та ни ци из 
раз ли чи тих гру па су ге не рал но ујед на че ни у пре по зна ва-
њу со ци јал не за шти те као ре ле вант ног ре сур са за рад са 
по чи ни о ци ма, χ2 (5, N=202) = 8.556, p=.128. У свим ка те-
го ри ја ма број ис пи та ни ка ко ји на овај на чин раз ми шља ју 
пре ла зи 70,0%., а нај и зра же ни ји је у си сте му пра во су ђа 
(95,0%).

•	 	Ај тем број 3: „На сил ни ци тре ба да бу ду изо ло ва ни, са 
њи ма се мо же ра ди ти је ди но у за тво ре ној сре ди ни“; ис-
пи та ни ци се у од но су на ову тврд њу зна чај но раз ли ку ју 
у од но су на уста но ву у ко јој ра де χ2 (5, N=202) = 33.844, 
p<.001. Овај став је нај и зра же ни ји код при пад ни ка по ли-
ци је (54.5%) и у ме ди ји ма (52.4%), а нај ма ње из ра жен код 
пред став ни ка пра во су ђа (21.4%) и ЦСР (12.6%). Раз ли ке 
су уоче не и у од но су на пол χ2 (1, N=195) = 15.819, p<.001, 
при че му је та кво раз ми шља ње при сут ни је код му шка ра-
ца. 
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•	 	Ај тем број 4; „Ба вље ње на сил ни ци ма кроз си стем со ци-
јал не за шти те ума њу је ре сур се за пру жа ње по др шке жр-
тва ма“; ис пи та ни ци из раз ли чи тих уста но ва се у од но су 
на ову тврд њу зна чај но раз ли ку ју χ2 (5, N=202) = 20.791, 
p<.001. Став је нај и зра же ни ји код при пад ни ка по ли ци-
је (47.7%), а нај ма ње из ра жен код пред став ни ка ЦСР 
(13.7%).

4.ДИСКУСИЈА

Ре зул та ти по ка зу ју да су у свим ис пи та ним си сте ми ма при-
сут на сте ре о тип на раз ми шља ња о ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца 
на си ља и узро ци ма на си ља. Раз ли ке из ме ђу ин сти ту ци ја по сто је 
и зна чај не су, ука зу ју на ве ћу за сту пље ност сте ре о тип них раз ми-
шља ња код при пад ни ка по ли ци је и су до ва. Ипак, не тач на са гле да-
ва ња су при сут на и код струч ња ка из си сте ма со ци јал не за шти те. 

Као узро ци на си ља нај че шће се пре по зна ју мен тал на бо лест, 
ал ко хо ли зам и не мо гућ ност кон тро ле бе са. Сви су нај и зра же ни ји 
код пред став ни ка по ли ци је и пра во су ђа, осим пер цеп ци је гу бит ка 
кон тро ле ко ја је ујед на че на код пред став ни ка свих ин сти ту ци ја, и 
као ва лид ну је про це њу је ско ро по ло ви на ис пи та ни ка из свих гру-
па. Ис тра жи ва ња не ги ра ју ове прет по став ке. По ка за но је да се са-
мо ма ли број по чи ни ла ца на си ља мо же свр ста ти у ка те го ри ју осо ба 
са мен тал ним по ре ме ћа ји ма8), као и да ал ко хо ли зам ни је узрок на-
си ља, иако из ме ђу ова два фе но ме на по сто ји по ве за ност9). Те о ри ја 
бе са, као јед на од те о ри ја ко ја об ја шња ва на си ље не мо гућ но шћу 
кон тро ле бе са је пре ва зи ђе на те о ри ја ко ја ни је на шла пот кре пље ње 
у ис тра жи ва њи ма и прак си10).

За ни мљи во је да и са ми по чи ни о ци на си ља на сли чан на чин 
об ја шња ва ју сво је на си ље, што се пре по зна је као је дан од ме ха ни-
за ма про јек ци је од го вор но сти11). Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по-

8) Ed ward W. Gon dolf, „MCMI-III Re sults for Bat te rer Pro gram Par ti ci pants in Fo ur Ci ti es: 
Less”Pat ho lo gi cal”Than Ex pec ted“,Journaloffamilyviolencе,Ple num Pu blis hing Cor po ra-
tion, Vol. 14, No. 1,1999, p. 1. 

9) Da vid Hir schel, Ira W. Hutchi son, Me ag han Shaw, „The In ter re la ti on ship bet we en Sub stan ce 
Abu se and the Li ke li hood of Ar rest, Con vic tion, and Re-of fen ding in Ca ses of In ti ma te Part-
ner Vi o len ce“,Journaloffamilyviolence,Sprin ger Sci en ce, Vol. 25/2010, p. 81-90.

10) Ми ле на Сто шић, Трансакционаанализаиженежртвенасиљаупородици, Про је кат 
Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља,Упра ва за род ну рав но прав ност, 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 19.

11) Гру па ауто ра, ур. Је ле на Се ку лић, Ду шан Ма ле ше вић, Приручник за обуку професи-
оналацаипрофесионалки затретманпочинилацанасиља у партнерскимодносима,
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ка зу ју да је про јек ци ја од го вор но сти осим на лич ном, при сут на и 
на дру штве ном ни воу и то код струч ња ка ко ји се ба ве фе но ме ном 
на си ља. Мо гу ће је да по сто ји по ве за ност из ме ђу ова два ни воа, од-
но сно да се са дру штве ног ре флек ту је на лич ни. Ва жно је на гла си-
ти да по сто ја ње ових про јек ци ја оне мо гу ћа ва по сти за ње про ме не 
на сил них обра за ца по на ша ња. 

По сто ја ње опи са них сте ре о тип них са гле да ва ња мо же ути-
ца ти на на чин на ко ји струч ња ци из сво јих над ле жно сти при ла зе 
про бле му на си ља у сми слу пре по зна ва ња на си ља, по ру ка ко је упу-
ћу ју по чи ни о цу и жр тви на си ља, као и про це ну ка зне них ме ра или 
по др шке на ко је ће их упу ти ти. Спро ве де но ис тра жи ва ње је по ка-
за ло да ви ше од по ло ви не пред став ни ка по ли ци је и пра во су ђа не 
пре по зна је да је на си ље при сут но у свим дру штве ним, кул тур ним 
и со цио-еко ном ским сло је ви ма. Мо гу ће је да то ути че на те шко ће 
у иден ти фи ко ва њу на си ља у ви шим со цио-еко ном ским ни во и ма 
дру штва. Про це на узро ка је ди рект но по ве за на са про це ном ме ра и 
по др шке на ко ју ће по чи ни лац на си ља би ти упу ћен. Уко ли ко се као 
узрок пре по зна је ал ко хо ли зам, из ри ца њем оба ве зне ме ре ле че ња 
ути ца ће се на про блем пре ко мер ног кон зу ми ра ња ал ко хо ла, али не 
и на про блем на си ља. Из тих раз ло га је де ло ва ње на про ме ну иден-
ти фи ко ва них сте ре о ти па од из у зет не ва жно сти. 

У кон тек сту уво ђе ња и раз во ја трет ма на по чи ни ла ца на си ља 
у парт нер ским од но си ма, про ме на ових сте ре о тип них уве ре ња је 
та ко ђе зна чај на, јер њи хо ва при сут ност ути че на по гре шну про-
це ну за укљу чи ва ње у трет ман као и оче ки ва ња ко је ре ле вант ни 
ак те ри од трет ма на има ју. Као и за раз вој сва ке услу ге, а у кон тек-
сту ин тер сек тор ске са рад ње у аспек ту за шти те од на си ља, ва жна је 
уса гла ше ност свих си сте ма. 

Иден ти фи ко ва на раз ли ка из ме ђу пред став ни ка ЦСР и по ли-
ци је и су до ва у од но су на при сут ност сте ре о тип них раз ми шља ња 
о узро ци ма на си ља и ка рак те ри сти ка ма по чи ни ла ца се ве ро ват но 
мо же об ја сни ти ве ћом и усме ре ни јом еду ко ва но шћу пред став ни ка 
ЦСР у обла сти парт нер ског на си ља. Ипак, ре зул та ти по ка зу ју да су 
ови сте ре о ти пи при сут ни у свим си сте ми ма, од но сно да по сто ји 
по тре ба за де ло ва њем и у си сте ми ма ЦСР, као и по ли ци је, пра во-
су ђа и ме ди ја.  

У од но су на при ро ду пре по зна тих сте ре о ти па, као нај е фи-
ка сни ји на чин њи хо ве про ме не пре по зна је се еду ка ци ја. По да ци 

Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну рав но-
прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 
86.
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до би је ни ис тра жи ва њем усме ра ва ју и де фи ни са ње са др жа ја еду-
ка ци је у од но су на уста но ву у ко јој се ор га ни зу је. У од но су на са-
гле да ва ња узро ка на си ља и ка рак те ри сти ка по чи ни ла ца, са пред-
став ни ци ма по ли ци је и пра во су ђа ва жно је ак це нат ста ви ти на: 
по дат ке ко ји ука зу ју на рас про стра ње ност на си ља у свим дру штве-
ним сло је ви ма и ука за ти на спе ци фич но сти у ис по ља ва њу и при-
ја вљи ва њу на си ља у од но су на дру штве ни ни во на ко ме се на си ље 
до га ђа; на ис тра жи ва ња ко ја го во ре о од но су ге не ти ке, мен тал не 
бо ле сти, ал ко хо ла и на си ља, од но сно усме ри ти их ка раз ли ко ва њу 
по ве за но сти и узроч но сти. Еду ка ци ја струч них рад ни ка ЦСР мо же 
об у хва та ти и на ве де не са др жа је, али је по се бан ак це нат по треб но 
ста ви ти на раз у ме ва ње те о ри је бе са и по дат ке ко ји го во ре о ње ној 
не ре ле вант но сти за раз у ме ва ње фе но ме на на си ља. 

Пре по ру ка је да се еду ка ци ја струч ња ка у си сте ми ма со ци-
јал не за шти те, по ли ци је и пра во су ђа спро во ди као јед на од оба ве-
зних ак тив но сти то ком им пле мен та ци је услу ге трет ма на по чи ни ла-
ца на си ља у но вим сре ди на ма, јер зна чај но ути че на ус по ста вља ње 
ове услу ге. У сре ди на ма у ко ји ма је ова услу га већ ус по ста вље на, 
по вре ме на еду ка ци ја је ва жан пред у слов ње ног да љег раз во ја. 

Ис тра жи ва њем су ис пи ти ва ни и ста во ви струч ња ка у од но су 
на мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца по на ша ња и фак то ри-
ма ко је пре по зна ју као аген се те про ме не. У овим ста во ви ма пред-
став ни ци пра во су ђа, по ли ци је, ЦСР и ме ди ја су ге не рал но уса гла-
ше ни. Ре зул та ти по ка зу ју да струч ња ци у ве ли кој ме ри пре по зна ју 
мо гућ ност про ме не на сил них обра за ца по на ша ња уз од го ва ра ју ћу 
по моћ, нај ви ше 15% ис пи та ни ка то до во ди у сум њу. Ово се мо же 
са гле да ти као по ве ре ње у мо гућ ност про ме не, об зи ром на то да је 
на си ље на у че но по на ша ње, али и као скло ност пред став ни ка свих 
си сте ма ка иде а ли за ци ји и пре це њи ва њу ре ал них мо гућ но сти за 
про ме ном.

У кон тек сту при ме не пси хо-со ци јал ног трет ма на опи са ни 
ста во ви мо жда мо гу во ди ти ка не ре ал ним оче ки ва њи ма од са мог 
трет ма на, по го то во у од но су на ре зул тат ко ји по ка зу је да пре ко 95% 
ис пи та ни ка из свих гру па пре по зна је пси хо-со ци јал ни трет ман као 
по тре бан за по сти за ње про ме не. Ис ку ства зе ма ља ко ја ре а ли зу-
ју трет ман по чи ни ла ца на си ља по ка зу ју да се њи хо ва успе шност 
про це њу је из ме ђу 50% и 80%.12) Слич на ис ку ства су пре по зна та 

12) Пол Кри сти јан Мо лин, Пјер Еј стејн Стејн свог, „Трет ман по чи ни ла ца на си ља у по ро ди-
ци и раз у ме ва ње фе но ме на“, Опочиниоциманасиљаупородициипартнерскимодно-
сима(ур. Сне жа на Ла ки ће вић), Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног 
на си ља, Упра ва за род ну рав но прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, Бе о град, 2011, стр. 37.
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и у на шој зе мљи13). Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је про ме на на сил-
них обра за ца по на ша ња мо гу ћа, да пси хо-со ци јал ни трет ман мо же 
во ди ти до те про ме не, али и да се та про ме на не де ша ва код свих 
по чи ни ла ца. 

Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем, у од но су на ка-
рак те ри сти ке ис пи та ног узор ка, го во ре пре све га о раз ми шља њи-
ма струч ња ка у Кра гу јев цу, од но сно оних ко ји су у над ле жно сти 
пра во суд них и по ли циј ских ор га на у Кра гу јев цу. Об зи ром да се 
пси хо-со ци јал ни трет ман ов де си стем ски раз ви ја од 2010. го ди-
не, од но сно да је ин тер сек тор ска са рад ња у ње го вом спро во ђе њу 
де ли мич но ус по ста вље на и струч ња ци де ли мич но ин фор ми са ни, 
мо гу ће је да би у дру гим ло кал ним сре ди на ма ре зул та ти би ли дру-
га чи ји. 

За ни мљи во је да ве ли ки број струч ња ка у свим ис пи та ним 
си сте ми ма пре по зна је зна чај и ре пре сив них ме ра за про ме ну на-
сил них обра за ца по на ша ња (нај ма ње око 50%), при че му пред став-
ни ци по ли ци је има ју нај ве ће по ве ре ње у ка зне и њи хо во ефи ка сно 
спро во ђе ње, а пред став ни ци пра во су ђа нај ма ње. Мо гу ће је да је то 
по ве за но са по зи ци јом пред став ни ка пра во су ђа, ко ја им омо гу ћа ва 
увид у ре ци див у од но су на кри вич но де ло на си ља у по ро ди ци, од-
но сно ефи ка сност при ме ње них ме ра.

Ре зул та ти сва ка ко го во ре у при лог отво ре но сти си сте ма со-
ци јал не за шти те, пра во су ђа и по ли ци је ка ус по ста вља њу и раз во ју 
услу ге пси хо со ци јал ног трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер-
ским од но си ма. Исто вре ме но ис пи та ни ци на гла ша ва ју и ва жност 
ефи ка сне и до след не при ме не ка зне них ме ра и као и по ве ћа ња ка-
зни. Ова кви ста во ви се по ду да ра ју са основ ном свр хом пси хо со ци-
јал ног трет ма на, ко ја га де фи ни ше као услу гу ко јом се про ши ру је 
дру штве ни спек тар од го во ра на на си ље. Он не тре ба би ти за ме на 
за ка зну, већ до пу на свих по сто је ћих ме ра ко је у од но су на за у ста-
вља ње на си ља по сто је, на ме њен од ре ђе ним по чи ни о ци ма на си ља, 
у тач но де фи ни са ним усло ви ма.14)

По ред то га, ре зул та ти нам ука зу ју и на ва жност спро во ђе-
ња ак тив но сти на из град њи ре ал них оче ки ва ња од трет ма на и мо-

13) Гор да на Пе тро ни је вић, Сан дра Јо ва но вић, „Ис ку ство у при ме ни трет ма на по чи ни ла ца 
на си ља у парт нер ским од но си ма“, Породицаулавиринтупородичногнасиља,(при ре-
ди ли: проф. др Ми о ми ра Ко стић, доц.  др Дар ко Ди мов ски), Прав ни фа кул тет Уни вер зи-
те та у Ни шу, Цен тар за со ци јал ни рад „Све ти Са ва“, Ниш, 2013, стр. 171.

14) Гру па ауто ра, ур. Је ле на Се ку лић, Ду шан Ма ле ше вић, Приручник за обуку професи-
оналацаипрофесионалки затретманпочинилацанасиља у партнерскимодносима,
Про је кат Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља, Упра ва за род ну рав но-
прав ност, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2012, стр. 
7.



ГорданаM.Петронијевић,СандраА.Јовановић Испитивањеодноса:...

123

гућ но сти ма про ме не на сил них обра за ца по на ша ња. Јед на од тих 
ак тив но сти је сва ка ко кон ти ну и ра на ева лу а ци ја ефе ка та трет ма на 
по чи ни ла ца и ње но пред ста вља ње свим ре ле вант ним ак те ри ма. 

Раз ми шља ња о то ме ко је уста но ве тре ба да се ба ве по чи ни-
о ци ма на си ља је сва ка ко по ве за но са раз ми шља њи ма о узро ци ма 
на си ља и на чи ни ма на ко је се про ме на по сти же. При пад ни ци по-
ли ци је има ју нај и зра же ни је ста во ве да је ба вље ње по чи ни о ци ма 
на си ља ис кљу чи во у над ле жно сти ин сти ту ци ја ре пре сив ног ка рак-
те ра. За ни мљи во је да уло гу си сте ма со ци јал не за шти те у ра ду са 
по чи ни о ци ма на си ља нај ви ше пре по зна ју пред став ни ци пра во су-
ђа, чак у ве ћем про цен ту не го са ми струч ња ци у Цен три ма за со-
ци јал ни рад. 

Ова тен ден ци ја је ве ро ват но по ве за на са не до вољ ном де-
фи ни са но шћу на чи на на ко ји се услу га трет ма на по чи ни ла ца на-
си ља у парт нер ским од но си ма спро во ди. До са да шња ис ку ства у 
ре а ли за ци ји трет ма на су од ре ђе на и не ким ло кал ним спе ци фич-
но сти ма, али у свим сре ди на ма за са да под ра зу ме ва до да ва ње још 
јед не ак тив но сти на све оста ле над ле жно сти ЦСР, без кон ти ну и-
ра не и де фи ни са не фи нан сиј ске по др шке. У том кон тек сту ва жно 
би би ло до не ти Пра вил ник o ме сту и на чи ну спро во ђе ња пси хо со-
ци јал ног трет ма на по чи ни ла ца на си ља у парт нер ским од но си ма.  
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ESTABLISHMENTSERVICESFOR
TREATMENTABUSERS

Resume
Exa mi na ti on of pro fes si o nals’s at ti tu des in so cial wel fa re sys-

tem, po li ce, ju di ci ary and me dia to ward per pe tra tors of vi o len ce is an 
im por tant pre re qu i si te for the im ple men ta tion and de ve lop ment of bat-
te rer tre at ment pro grams. The study pro vi des gu i dan ce for the as ses-
sment of dif fi cul ti es in the pro cess, and the ba sis for plan ning ac ti vi ti es.

Ste re otypi cal thin king abo ut the cha rac te ri stics of the per pe tra-
tors of vi o len ce and the ca u ses of vi o len ce is pre sent in all exa mi ned 
systems, what may af fect the pro fes si o nal’s at ti tu des to ward per pe-
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tra tors and the vi o len ce it self, as well as the pro cess of esta blis hing 
a bat te rer tre at ment pro grams. It has been shown that the ten dency of 
re spon si bi lity pro jec ti ons for vi o lent be ha vi or, which are pre sent with 
per pe tra tors thin king, are pre sent at the so cial le vel as well, and with 
pro fes si o nals who deal with vi o len ce.

Ste re otypi cal thin king is the most ex pres sed in the po li ce and ju-
sti ce systems, but it is pre sent in the system of so cial pro tec tion as well. 
At po li ce and ju di ci ary re pre sen ta ti ves it is re la ted to the as ses sment of 
men tal il lness, al co hol or ina bi lity for an ger con trol as the ca u se of vi o-
len ce, and the fa i lu re to re cog ni ze the pre sen ce of vi o len ce in all stra ta 
of so ci ety. In the area of   so cial pro tec tion, the do mi nant be li ef is in ac-
cor dan ce with the out of da te the ory of an ger in ex pla i ning the vi o len ce 
phe no me non.

Re sults in di ca te the im por tan ce of or ga ni zing spe ci a li zed edu-
ca ti o nal tra i nings for po li ce, ju di ci ary, so cial wel fa re cen ters and the 
me dia, and this study of fers gu i de li nes for plan ning the con tent of tho se 
tra i nings for each tar get gro up se pa ra tely, ba sed on iden ti fied ne eds. 
This will re mo ve so me of the bar ri ers to esta blis hing bat te rer tre at ment 
and en su re com pli an ce of all systems in this re gard. It is re com men ded 
that this ser vi ce sho uld be in tro du ced in new lo cal com mu ni ti es and 
sup por ted in tho se com mu ni ti es whe re this pro gram me is al redy de ve-
lo ped.

Pro fes si o nals in all exa mi ned systems lar gely re cog ni ze the pos-
si bi lity of chan ging the pat terns of vi o lent be ha vi or. In this mat ter they 
are mostly har mo ni zed, and they per ce i ve the im por tan ce of the si mul-
ta ne o us ap pli ca tion of re pres si ve me a su res and the irs ef fi ci ency im pro-
ving, but al so the im por tan ce of psycho so cial pro grams at the sa me 
ti me. In re la tion to the re cog ni zed pos si bi lity of ove re sti ma tion of the 
pro ba bi lity of chan ges in vi o lent be ha vi or and un re a li stic ex pec ta ti ons 
of psycho so cial tre at ment, it is im por tant to con duct a con ti nu o us eva-
lu a tion of the ef fects of per pe tra tor tre at ment and pre sent the re sults to 
all re le vant sta ke hol ders.

The ro le of so cial pro tec tion in de a ling with the per pe tra tors of 
vi o len ce is the le ast re cog ni zed by po li ce, but the most re cog ni zed by 
ju di ci ary system, even mo re than by pro fes si o nals in so cial wel fa re. The 
re sults spe ak in fa vor of or ga ni zing ac ti vi ti es for po li ce re pre sen ta ti ves 
with aim to pre sent the ob jec ti ves, pur po se and ef fects of psycho so cial 
tre at ment of per pe tra tors of vi o len ce.  Lack of syste ma ti cal de fi ni tion 
of pro vi ding bat te rer tre at ment pro cess, and the lack of con ti nu in ged 
fi nan cial sup port are one of the ma jor ob stac les for furt her de ve lop ment 
of the tre at ment. In this con text, it is ne ces sary to adopt the Ru le bo ok 
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on the pla ce and man ner of im ple men ta tion of psycho so cial tre at ment 
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