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На основу чланова 31 став2 и 24 став 2 Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник 
РС“ бр. 79/05 и 54/07), поступајући у више случајева породичног или партнерског насиља, у 
циљу унапређења заштите и превенције жена,  жртава родно заснованог насиља, Заштитник 
грађана даје мишљење са препорукама министарствима надлежним за питања социјалне 
заштите, унутрашњих послова и правде  

 

МИШЉЕЊЕ 

 

Имајући у виду да је 24. новембра 2012. године протекао рок од 12 месеци, утврђен 
Општим протоколом о поступању и сарадњи установа, органа и организација у 
ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима, којим су 
обавезана министарства правде, здравља, социјалне политике, здравља и унутрашњих 
послова да до тог датума донесу и своје посебне протоколе о поступању у случајевима 
насиља над женама у породици и у партнерским односима, усклађене са садржајем 
Општег протокола, неопходно је да Министарство правде, Министарство унутрашњих 
послова и Министарство рада, запошљавања и социјалне заштите, без додатног одлагања 
донесу посебне секторске протоколе.  

Доношење посебних протокола предуслов је ефикасне међусекторске сарадње у 
споровођењу заштите жена од насиља, на основу принципа утврђених у Општем 
протоколу и, пре свега, доприноси побољшању приступа жртава одговарајућим 
услугама. 

Свако даље одлагање уређивања ефикасне међусекторске сарадње, поред тога што је 
пример лошег административног поступања, умањује ефикасност спровођења мера 
заштите као начина превенције жена од насиља у породици и партнерским односима.  

 

                                                                            ПРЕПОРУКЕ 

 

I. Министарство правде, Министарство унутрашњих послова и Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике без одлагања усвојиће посебне секторске протоколе 
о поступању у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, 
којима ће детаљније разрадити интерне поступке унутар сваког појединог система у 
складу са основним принципима и циљевима Општег протокола о поступању и сарадњи 
установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и 
партнерским односима. 
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II. Надлежна министарства обезбедиће систематско обучавање запослених за примену 
протокола и обезбедити друге стручне и техничке услове, како би жене жртве насиља 
несметано и равноправно са другим грађанима и грађанкама остваривале право на 
приступ институцијама и приступ правди и делотворним средствима заштитиле своја 
права, пре свега право на живот.  

III. Надлежна министарства подстицаће склапање споразума о сарадњи на локалном 
нивоу између установа и других организација чија је сарадња неопходна за ефикасно 
остваривање и спровођење заштите жртава насиља и имплементацију усвојених 
протокола. 

Разлози: 

Заштитник грађана је вршећи контролу законитости и правилности рада органа управе, као 
и стање остваривања заштите жена од насиља, утврдио да су надлежна министарства и то:  
правде, здравља, рада, запошљавања и социјалне политике и унутрашњих послова, била 
обавезна да до 24. новембра 2012. године донесу посебне протоколе о поступању у случају 
пријаве насиља  над женама и сарадњи са другим надлежним органима и институцијама, у 
складу са Општим протоколом о поступању и сарадњи установа, органа и организација у 
ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима (усвојен  24. новембра 
2011. године од стране Владе Републике Србије), јер је тог датума истицао рок  од 12 месеци 
од усвајања Општег протокола, када је требало комплетирати процедуралне акте надлежних 
ресора.  

 Министарство здравља једино је донело свој протокол још пре доношења Општег протокола 
и исти је доставило свим здравственим установама ради спровођења у свакодневном 
ординирању лекара. Не постоје информације, нити најаве о томе када ће остала 
министарства  донети своје протоколе о поступању у случајевима насиља над женама у 
породици и партнерским односима. 

Женама јe обавезујућим нормама међународног права, Уставом Републике Србије и бројним 
законима гарантовано пуно и једнако уживање свих људских права и слобода, међу којима 
су: право на живот, на равноправност полова, право на поштовање физичког и психичког 
интегритета, али и право на делотворно правно средство и једнаку доступност 
институцијама и правди. У том смислу кључни међународни документ у овој области, 
Конвенција УН о елиминацији свих облика дискриминације над женама (CEDАW), сматра 
насиље над женама обликом дискриминације. Сваки облик насиља према женама 
представља кршење основних људских права и права жена. 

Насиље у породици је најзаступљенији облик насиља над женама и његове последице 
угрожавају скоро све сегменте живота жртве насиља: становање, здравље, образовање, радни 
капацитет, однос са децом и осталим члановима породице и широм заједницом, као и право 
и слободу на живот без страха. Деца која живе у породици у којој је мајка жртва насиља и 
сама су жтртве насиља. 

Међутим, подаци о стопама пријављивања насиља надлежним органима и службама, како је 
истакнуто и у Националној стратегији за спречавање и сузбијање насиља над женама у 
породици и у партнерским односима, указују на то да се жртве насиља ретко обраћају 
надлежним органима и службама, а оне које су се одлучиле на тај корак, често нису 
задовољне пруженим интервенцијама. Тако је према истраживањима Виктимолошког 
друштва Србије из 2009. године, помоћ полиције приликом последњег насилног инцидента 
затражило само 23% жртава насиља, док се центрима за социјални рад обратило тек 18% 
жртава, а 39% је помоћ тражило у здравственим установама због настале повреде (најчешће 
прелома или ишчашења). Тек у 5% случајева биле су изречене мере заштите од насиља у 
породици по Породичном закону. Стратегија указује да још више забрињавају искази  
жртава насиље које су се обратиле полиције. Тако се 57% оних које су се обратиле полицији 
као разлог свог незадовољства радом полиције, истичу: инертност и недовољну 
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заинтересованост полиције да реагује, неефикасност интервенције, као и недовољну 
обученост за рад са жртвама насиља. Сличан је однос и према центрима за социјални рад, јер 
је 61% оних које су им се обратиле, изјавило да стручни радници у центрима нису ништа 
учинили да им помогну, да ако је и било помоћи да је била неадекватна, а истакле су и 
неразумевање проблема, недостатак емпатије, па чак и стављање на страну насилника. За 
разлику од односа према овим установама, 87% жртава које се обратило здравственим 
службама, било је задовољно подржавајућим и професионалним односом медицинског 
особља. 

Због свега овога насиље у породици није, и никако не може бити, само приватни, већ пре 
свега јавни проблем, који треба да решава држава и њени органи. Уколико то држава не 
чини, значи да га прећутно одобрава. Невладине организације, које су у области заштите 
жена од насиља биле пионири, јер су прве на то скретале пажњу, и даље ће имати свој 
простор за рад у циљу подршке женама жртвама породичног насиља, али кључну улогу у 
превенцији и заштити треба да имају државни органи, почев од локалног нивоа, где је 
подршка жени потенцијалној жртви, или жени која је насиље већ преживела, најважнија. На 
потребу сарадње организација цивилног друштва и државних органа у овој области, 
изричито је указано и у Националној стратегији за спречавање и сузбијање насиља над 
женама у породици и у партнерским односима.  

 Током поступања по притужбама, заштитник грађана је уочио, што је навео и у свом 
посебном извештају о случајевима насиља над женама,сачињеним 2011. године да се 
изостанак институционалне, ефикасне, међусекторске сарадње, најчешће  наводе као узрок 
неповерења жртава у систем, што за последицу често има смртни исход по жену која је 
покушала да у систему издејствује заштиту за себе, а у великом броју случајева цену плаћају 
и деца, која су неспорно увек индиректне жртве насиља у породици које се чини према 
женама, осим случајева када су и директне жртве насилног понашања родитеља. 
Превентивне мере заштите од насиља су спорадичне, стихијске, непланске и најчешће 
некординисане. 

Број убијених жена, које су починили њихови садашњи или некадашњи, брачни или 
ванбрачни партнери је недопустиво велики - у  2011. години 44 убијене жене, ове године већ 
двадесет и седам жена. То је аларм који захтева да  реакција надлежних органа јавне власти 
мора да буде синхронизована, брза, ефикасна, делотворна по жртву и починиоца. 

Зато Заштитник грађана подсећа на неопходност да органи разраде детаљно сопствена 
упутства за поступање  унутар сваке институције, за сваког запосленог  од момента пријема 
пријаве и/или информације о насиљу над женом и децом. Органи имају обавезу да едукују 
запослене о опхођењу према жени која је пријавила породично или партнерско насиље, да 
створе безбедне услове у којима ће са њом разговарати за то обучени стручни радници и 
преузети обавезу даљег контакта са другим надлежним органима и институцијама, уместо 
да жртву упућују коме „још“ треба да се обрате и тиме је фактички присиле да поново прође 
кроз цео немили догађај, што несумњиво представља секундарну виктимизацију жене. 

Посебно је значајна улога здравствених институција и Запштитник грађана истиче  као 
пример добре праксе посебан протокол Министарства здравља, који садржи упитник који 
помаже ординирајућем лекару/лекарки да постављањем питања наведе жртву да открије да 
трпи насиље, односно да препозна симптоме који ће показати да је пацијенткиња којој се 
пружа здравствена заштита изложена евентуално насиљу и да јој помогне обавештавањем 
другог органа о основама сумње, а пацијенткињу оснажи да предузимањем мера на заштити 
од насиља отклања симптоме и штити опште здравствено стање. Када јасне и детаљне 
процедуре буду имали и остали професионалци у ланцу заштите жена од насиља (полиција, 
социјалне службе, првенствено), подршка женама биће делотворнија и правовремена. 

Заштитник грађана давањем овог Мишљења са препорукама надлежним министарствима 
указује и  на то да све поменуте активности у циљу омогућавања правовремене заштите жена 
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жртава насиља у породици и партнерским односима, представљају тек неопходан минимум 
ка остваривању потпуне, ефикасне и делотворне заштите од насиља, али и да једнако 
доприносе превенирању насиља као друштвеног проблема, са којим се суочавамо 
свакодневно у школи, на радном месту, стадиону, улици. 

Такође, Заштитник грађана подсећа државне органе на обавезу поштовања прописаних 
рокова, који је у случају министарстава, правде, рада, запошљавања и социјалне политике и 
унутрашњих послова истекао 24. новебра 2012. године и на предузмања хитних мера за 
усвајање протокола без одлагања. 

Нужно је истаћи да ниједан државни орган, ни појединац нема право да сопственом 
неажурношћу, одлагањем обавеза евентуално допринесе да још нечије спокојство, здравље 
или живот буду угрожени. Напротив, обавеза запослених у органима јавне власти је да без 
одлагања, у што краћем року, учине све да се без дикриминације једнако заштите права свих 
грађана и грађанки.  

Мора се подвући да свако одлагање у случају насиља над женама било у породици или 
пратнерском односу, утиче и на децу у тим заједницама, а последице су далекосежне по 
друштво у целини. Заштита жена од насиља у породици и пре свега превенција су 
приоритет, јер су последице по здравље, економски статус, образовање, безбедност жртве 
вишеструко веће, имају вишу цену и у непосредном материјалном смислу, али и на развој 
друштва уопште. С друге стране последице не трпе само непосредне жртве, жене и деца, већ 
шира породица, радно окружење, а о свему овоме се може и мора водити рачуна и са аспекта 
демографског развоја као и одрживог развоја становништва у Србији. 

Заштитник грађана подсећа да приликом доношења посебних протокола посебно треба 
водити рачуна да прописане мере заштите буду примењиве, делотворне за жене у руралним 
срединама, старије жене, жене са инвалидитетом, Ромкиње, мигранткиње и друге жене које 
су, нажалост, вишеструко маргинализоване. 

Заштитник грађана очекује да ће надлежна министарства у најскорије време обавестити 
јавност и Заштитника да су испунили обавезу из Општег протокола у случајевима пријаве 
насиља над женама, тако што ће донети своје посебне протоколе и старати се за њихово 
спровођење и проверу ефикасности у свом  свакодневном раду. 

 

                                                                                                                                 ЗАМЕНИЦА  

                                                                                                                  ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

 

                                                                                                                   Тамара Лукшић Орландић 

Доставити : 

-   Министарству рада, запошљавања и социјалне политике 

-   Министарству унутрашњих послова 

-   Министарству правде 

-   Народној скупштини Републике Србије/Одбор за људска и мањинска права и 

    равноправност полова – ради упознавања 

-  Влади Републике Србије – ради упознавања 

-  Министарсву здравља – ради упознавања 

-  Министарству образовања – ради упознавања 

  


