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СПЕ ЦИ ФИЧ НЕ КА РА КА ТЕ РИ СТИ КЕ ЗА КО НА  
О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ1

Сажетак:Ак ту ел ним За ко ном о спре ча ва њу на си ља у породицi на чел но 
су уре ђе ни ор га ни за ци ја, ци ље ви и на чин по сту па ња над ле жних др жав них 
ор га на и уста но ва у спре ча ва њу те вр сте на си ља и у за шти ти жр та ва и 
у по др шци жр тва ма тог на си ља у Ре пу бли ци Ср би ји. Ис ку ства над ле жних 
по ли циј ских слу жбе ни ка, јав них ту жи ла ца и су ди ја сте че на то ком њи хо ве 
спе ци ја ли зо ва не обу ке и у њи хо вој де ве то ме сеч ној прак си спро во ђе ња За ко на 
о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, ука за ла су на не ке од спе ци фич них ка рак-
те ри сти ка тог За ко на. По ла зе ћи од тих ис ку ста ва, ис тра жи ва ње чи ји су 
ре зул та ти пре зен то ва ни у ра ду би ло је усме ре но на то, да се иден ти фи ку ју 
и си сте ма ти зу ју ка рак те ри сти ке За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци 

1 Рад је, ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту: „Упра вља ње по ли циј ском ор га ни за ци јом 
у спре ча ва њу и су зби ја њу прет њи без бед но сти у Ре пу бли ци Ср би ји“ ко ји фи нан си ра и ре-
а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2015-2019) и на про јек ти ма 
ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 
под на зи ви ма: „Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и евро ин те гра ци ја“ (бр. 
ИИИ 47023; 2011−2018) и „Раз вој ин сти ту ци о нал них ка па ци те та, стан дар да и про це ду ра за 
су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу и те ро ри зму у усло ви ма ме ђу на род них ин те-
гра ци ја“ (бр. 179045; 2011−2017).
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ко је су од по себ ног зна ча ја за раз у ме ва ње ње го ве су шти не, а ти ме и за ње го во 
ефек тив но и ефи ка сно спро во ђе ње. Ре зул та ти ма та ко усме ре ног ис тра-
жи ва ња пре зен то ва ним у ра ду, као по себ но зна чај не ка рак те ри сти ке тог 
За ко на, опи са не су: 1) те жи шна усме ре ност За ко на на пре вен тив но де ло ва-
ње (превенција) и на за шти ту жр та ва на си ља (протекција), 2) фор ма ли за-
ци ја по ступ ка про це не ри зи ка и из ри ца ња хит них ме ра (процесуирање), и 
3) про пи са ност ви шег ни воа струч но сти ли ца за во ђе ње по ступ ка (компе
тетност) и оба ве зне ко ор ди на ци је ак тив но сти из ме ђу над ле жних ор га на 
и уста но ва у при ме ни За ко на (интеграција).

Кључнеречи:На си ље, по ро ди ца, жр тва, учи ни лац, пре вен ци ја, за шти-
та, про це на, ри зик, струч ност, ко ор ди на ци ја.

УВОД

На си ље у по ро ди ци као со ци јал но-без бед но сни фе но мен исто риј ски ду-
гог тра ја ња, ши ро ко је рас про стра ње но и ду бо ко уко ре ње но у кул ту ро ло шким 
обра сци ма и вред но сти ма ско ро свих дру штве них за јед ни ца. Као крај ње де-
ли ка тан и не га тив ним на сле ђем, сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма, кул ту ром 
по ри ца ња и ћу та ња и дру гим оби ча ји ма и тра ди ци јом оп те ре ћен без бед но-
сни про блем,2 та вр ста на си ља се, и по чет ком овог ве ка, пре по зна је као 
узрок број них по сле ди ца ко ји ма се озбиљ но угро жа ва без бед ност, пре све га, 
же на и де це, а ти ме и по ро ди ца па и дру штве них за јед ни ца.3 

Упр кос то ме, прав но ре гу ли са ње спре ча ва ња по ро дич ног на си ља, укљу-
чу ју ћи по себ но прав ну за шти ту жр та ва тог на си ља, ду го су и у ве ли кој ме ри 
за не ма ри ва ни, ка ко на ме ђу на род но прав ном та ко и на на ци о нал но прав ном 
ни воу. Све до усва ја ња 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 ска Кон вен ци ја),4 
у овој обла сти ни је по сто јао прав но о ба ве зу ју ћи ме ђу на род но прав ни ин стру-
мент. По ла зе ћи од оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом те Кон вен ци је, Ре-
пу бли ка Ср би ја је, За ко ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци (у да љем тек сту: 

2 Ви ше о то ме, на при мер, у: Сла ђа на Дра ги шић Ла баш, Вик ти ми зо ва не и стиг ма ти-
зо ва не же не у ал ко хо ли чар ском парт нер ству, Со ци о ло шки пре глед, 1/2016, Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Бе о гра ду, 41-58; и Љу бо мир Ста јић, „Од го вор др жа ве на на си ље у по ро ди ци“, 
Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (ПФНС), 3/2017, 659-660. 

3 Упо ре ди ти са: Обра зло же ње За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, http://www.
par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2675-16%20la t.pd f (25.11.2017.).

4 Кон вен ци ја је усво је на 11. ма ја 2011., а ра ти фи ко ва на је 31. ок то бра 2013. го ди не; Ви ше 
о Кон вен ци ји у: Гор да на Га сми, Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив 
на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци – прав ни ко мен тар, Ми ни стар ство ра да и со ци-
јал не по ли ти ке Р. Ср би је, Бе о град, 2012.
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За кон),5 прав но уре ди ла ор га ни за ци ју и по сту па ње др жав них ор га на и уста-
но ва у спре ча ва њу тог на си ља и у пру жа њу хит не, бла го вре ме не и де ло твор-
не за шти те и по др шке ње го вим жр тва ма.

Ис ку ства над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка, јав них ту жи ла ца и су-
ди ја сте че на то ком њи хо ве спе ци ја ли зо ва не обу ке и у де ве то ме сеч ној прак-
си при ме не За ко на, ука за ла су на не ке од ње го вих спе ци фич них ка рак те ри-
сти ка. По ла зе ћи од то га, а има ју ћи у ви ду и по зна ту прав ну из ре ку: „Ко 
са мо ре чи за кон ске зна де, тај још за ко на не зна, док му не схва ти ра зум и 
сми сао“,6 ис тра жи ва ње чи ји су ре зул та ти пре зен то ва ни у ра ду би ло је 
усме ре но на то да се иден ти фи ку ју, си сте ма ти зу ју и на уч но опи шу ка рак те-
ри сти ке на ве де ног За ко на ко је су од по себ ног зна ча ја за раз у ме ва ње ње го ве 
су шти не и за ње го во ефек тив но и ефи ка сно спро во ђе ње.

1. УСМЕ РЕ НОСТ ЗА КО НА НА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ НА СИ ЉА

Усме ре ност За ко на на пре вен ци ју на си ља у по ро ди ци ја сно је из ра же-
на ње го вим на зи вом, а од ре ђе на је пре ци зни је у ње го вим увод ним од ред ба-
ма (чл. 1-3). Пре све га, де ло твор но спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци утвр ђе но 
је тим од ред ба ма као основ ни циљ За ко на, а за тим и бли же од ре ђе но као 
„скуп ме ра ко ји ма се от кри ва да ли пре ти не по сред на опа сност од тог на си-
ља и скуп ме ра ко је се при ме њу ју ка да је не по сред на опа сност от кри ве на“ 
(чл. 2 и чл. 3 ст. 1). Та ква – пре вен ти ва усме ре ност За ко на до дат но се по твр-
ђу је и пој мов ним од ре ђе њем не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро ди ци, 
ко ја по сто ји „ка да из по на ша ња мо гу ћег учи ни о ца и дру гих окол но сти про-
из и ла зи да је он спре ман да у вре ме ну ко је не по сред но пред сто ји по пр ви 
пут учи ни или по но ви на си ље у по ро ди ци“ (чл. 3, ст. 2). 

Прет ход но на ве де ни скуп ме ра ко ји ма се от кри ва да ли пре ти не по сред-
на опа сност од на си ља у по ро ди ци ре а ли зу је се, у осно ви: 1) пре по зна ва њем 
тог на си ља или опа сно сти од ње га – као За ко ном (чл. 13, ст. 3) про пи са ном 
оба ве зом над ле жних др жав них ор га на (по ли ци је, јав них ту жи ла шта ва, су до ва 
оп ште над ле жно сти и пре кр шај них су до ва) и уста но ва (цен та ра за со ци јал-
ни рад), 2) нео д ло жним при ја вљи ва њем на си ља у по ро ди ци или опа сно сти 
од тог на си ља по ли ци ји или ја ва ном ту жи ла штву – као За ко ном (чл. 13 ст. 
1 и 2 и чл. 14 ст. 1) про пи са но ном оба ве зом сва ко га (по је ди на ца, др жав них 

5 За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, „Сл. гла сник РС”, бр. 94/2016, чл 2.
6 „…ова прав на из ре ка ни је Бо ги ши ће ва, а сре ће се још у рим ском пра ву код Ул пи-

ни ја на, та ко да упу ћу је на Dic ta et re gu lae iu ris Д. Стој че ви ћа и А. Ром ца, за пра во на из ре ку 
ко ја се ов де на во ди.“ (Д. М. Лу ко вић, Бо ги ши ћев за ко ник, при пре ма и је зич ко об ли ко ва ње, 
По себ на из да ња 105, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о град 
2009, 312).
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и дру гих ор га на, ор га ни за ци ја и уста но ва, укљу чу ју ћи и јав на ту жи ла штва 
и су до ве),7 под прет њом пре кр шај не од го вор но сти због њи хо вог не при ја-
вљи ва ња (чл. 36 ст. 2), 3) до во ђе њем и за др жа ва њем мо гу ћег учи ни о ца на-
си ља у по ро ди ци до осам са ти – као За ко ном (чл. 14) про пи са ном оба ве зом 
и овла шће њем свих по ли циј ских слу жбе ни ка и 4) про це њи ва њем ри зи ка, 
од но сно по сто ја ња не по сред не опа сно сти од тог на си ља, у сва ком кон крет-
ном (при ја вље ном) слу ча ју – као За ко ном (чл. 15-17) про пи са но ном оба ве зом 
и овла шће њем над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка.

Дру го на ве де ни скуп ме ра ко је се, пре ма од ред ба ма чл. 17, 19, 25 ст. 2 и 
29-31, при ме њу ју ка да је не по сред на опа сност од на си ља у по ро ди ци от кри-
ве на, ре а ли зу је се, пре све га: 1) из ри ца њем и про ду жа ва њем хит них ме ра 
мо гу ћем учи ни о цу на си ља, 2) уру чи ва њем мо гу ћем учи ни о цу на си ља на-
ре ђе ња о из ри ца њу хит них ме ра и ре ше ња над ле жног су да о њи хо вом про-
ду же њу, 3) до ста вља њем на ре ђе ња о из ри ца њу хит них ме ра над ле жном 
цен тру за со ци ја ла ни рад и оба ве шта ва њем жр тве на си ља о из ре че ним и 
про ду же ним хит ним ме ра ма, 4) спро во ђе њем из ре че них и про ду же них хит-
них ме ра у скла ду са ин ди ви ду ал ним пла но ви ма за шти те жр та ва и по др шке 
жр тва ма тог на си ља, као и 5) оба ве шта ва њем жр тве на си ља о ор га ни ма, 
прав ним ли ци ма и удр же њи ма ко ја јој пру жа ју за шти ту и по др шку и о ње-
ном пра ву на бес плат ну прав ну по моћ. 

Та квом фо ку си ра но шћу За ко на, те жи ште у по сту па њу по ли ци је и дру-
гих ор га на и уста но ва над ле жних за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, су-
штин ски се пре но си са тра ди ци о нал но при о ри тет ног при ку пља ња до ка за 
и ра све тља ва ња на си ља ко је је из вр ше но – у про шло сти (ре пре сив но де ло-
ва ње) на при о ри тет но спре ча ва ње на си ља ко је се мо же до го ди ти – у бу дућ-
но сти (пре вен тив но де ло ва ње).8 При мар ни циљ та кве про ме не при о ри те та 
у по сту па њу над ле жних ор га на и уста но ва је да се спре чи бу ду ће на си ље у 
по ро ди ци,9 од но сно да се то на си ље не по но ви или да се не до го ди по пр ви 
пут, у вре ме ну ко је не по сред но пред сто ји. 

Ран ги ра ње при о ри те та на та кав на чин под ра зу ме ва да је, за при ме ну 
За ко на, ва жни је то шта се мо же де си ти у бу дућ но сти, од то га шта се де си ло 
у про шло сти. Са гла сно то ме, са ли цем при ја вље ним за на си ље у по ро ди ци, 
при о ри тет но се по сту па као са по тен ци јал ним – мо гу ћим учи ни о цем тог 

7 Упо ре ди ти са: Г. Б. Ко ва чек Ста нић, „По ро дич но прав на за шти та од на си ља у по ро-
ди ци у у срп ском и европ ском пра ву“, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом 
Европ ске уни је, Прав ни фа кул тлет уни вер зи те та у Но вом са ду, 2016, стр. 132.

8 При то ме, тре ба има ти у ви ду да ре пре си ја има и пре вен тив не ефек те (Да не Су бо-
шић, Ор га ни за ци ја и по сло ви по ли ци је, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 
2017, 124-129).

9 Обра зло же ње За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, http://www.par la ment. gov.
rs /upload/ ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2675-16%20la t.pd f (25.11.2017.).
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на си ља, а се кун дар но као са учи ни о цем већ из вр ше ног на си ља (пре кр ши о цем 
за ко на). Та ко схва ће но при о ри тет но спре ча ва ње бу ду ћег на си ља, не под ра зу-
ме ва и за не ма ри ва ње или ис кљу чи ва ње евен ту ал но пре кр шај но прав но или 
кри вич но прав но про це су и ра ње истог ли ца за већ из вр ше но де ло на си ља.

При о ри тет на усме ре ност За ко на на пре вен ци ју на си ља у по ро ди ци не 
до во ди се у пи та ње, упр кос чи ње ни ци да се За кон, у опе ра тив ном сми слу, 
спро во ди и ре пре сив ним ме ра ма (до во ђе ње, за др жа ва ње, из ри ца ње и спр о-
во ђе ње хит них ме ра) ко је су по ли циј ски слу жбе ни ци ду жни и овла шће ни 
да пре ду зму пре ма мо гу ћем учи ни о цу на си ља. Уз то, пре вен тив на усме ре-
ност За ко на на гла ша ва се и од ред бом ње го вог чл. 5, пре ма ко јој ње го ва при-
ме на има при о ри тет у од но су на при ме ну оста лих за ко на,10 као и од ред ба ма 
чл. 12-13, 18-19 и 24-25 тог За ко на, ко ји ма су про пи са не пре вен тив не уло ге 
у спро во ђе њу За ко на, чак и за тра ди ци о нал но и пре те жно ре пре сив не др жав-
не ор га не, као што су јав на ту жи ла штва и су до ви.

2. УСМЕ РЕ НОСТ ЗА КО НА НА ЗА ШТИ ТУ ЖР ТА ВА  
И НА ПО ДР ШКУ ЖР ТВА МА НА СИ ЉА

Као јед на од ње го вих кључ них ка рак те ри сти ка, при о ри тет на усме ре-
ност За ко на на за шти ту (про тек ци ју) жр та ва и на по др шку жр тва ма тог 
на си ља, ин ди ко ва на је ње го вим од ред ба ма ко ји ма су про пи са ни: 1) пра ва 
(овла шће ња) и ду жно сти по ли циј ских слу жбе ни ка, јав них ту жи ла ца и су-
до ва, 2) пра ва жр тве на оба ве ште ње и на бес плат ну прав ну по моћ, 3) ду жно-
сти над ле жних ор га на и уста но ва да из ра ђу ју и спро во де ин ди ви ду ал не 
пла но ве за шти те жр та ва, 4) хит ност по ступ ка по при ја ви на си ља у по ро ди-
ци и 5) пој мо ви жр тве и мо гу ћег учи ни о ца на си ља у по ро ди ци.

Пре све га, чла ном 17 За ко на, про пи са но је пра во (овла шће ње) по ли циј-
ских слу жбе ни ка да, по при ја ви на си ља у по ро ди ци, а у ци љу за шти те жр тве, 
мо гу до ве сти мо гу ћег (при ја вље ног) учи ни о ца у слу жбе не про сто ри је по ли-
ци је, за др жа ти га и из ре ћи му хит не ме ре – ако се за то стек ну За ко ном 
про пи са ни усло ви, не за ви сно од то га да ли у ње го вом прет ход ном по на ша-
њу по сто је или не по сто је еле мен ти кри вич ног де ла или пре кр ша ја. При 
то ме, хит не ме ре се не из ри чу као ка зна због из вр ше ног де ла на си ља, већ 
ис кљу чи во као ме ра за спре ча ва ње мо гу ћег учи ни о ца да на си ље из вр ши (по 
пр ви пут) или по но ви у вре ме ну ко је не по сред но пред сто ји. Са истим ци љем, 
са гла сно чл. 18-19, над ле жни јав ни ту жи лац мо же пред ло жи ти, а над ле жни 
суд мо же од лу чи ти да се из ре че не хит не ме ре про ду же у тра ја њу од 30 да на.

10 Ми сли се пре све га на Кри вич ни за ко ник, За ко ник о кри вич ном по ступ ку, За кон о 
пар нич ном по ступ ку, По ро дич ни за кон и За кон о по ли ци ји. 
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С дру ге стра не, За ко ном (чл. 29) је про пи са на ду жност др жав них ор га-
на и уста но ва над ле жних за ње го ву при ме ну, да жр тви на си ља у по ро ди ци, 
у пр вом кон так ту са њом, да ју пот пу на оба ве ште ња о ор га ни ма, прав ним 
ли ци ма и удру же њи ма ко ји јој мо гу пру жи ти за шти ту и по др шку. Пра во 
жр тве на си ља у по ро ди ци на бес плат ну прав ну по моћ пре ма по себ ном за-
ко ну, као и ду жност над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка да жр тву тог на-
си ља оба ве сти о хит ној ме ри ко ја је из ре че на мо гу ћем учи ни о цу на си ља, 
та ко ђе су екс пли цит но про пи са ни За ко ном (чл. 30 и 17 ст. 6).

Са гла сно од ред би чл. 31 За ко на, ин ди ви ду ал ним пла ном за шти те и 
по др шке жр тви, гру па за ко ор ди на ци ју и са рад њу, утвр ђу је: 1) кон крет не 
ме ре за шти те и по др шке жр тви (и дру гим чла но ви ма по ро ди це ко ји ма је 
по др шка по треб на), 2) из вр ши о це тих ме ра, 3) ро ко ве за њи хо во пред у зи ма-
ње, као и 4) план пра ће ња и про це њи ва ња де ло тво р но сти пла ни ра них и 
пред у зе тих ме ра. Та ко пла ни ра не ме ре за шти те и по др шке има ју за циљ 
да се: 1) пру жи без бед ност жр тви, 2) за у ста ви на си ље, 3) спре чи ње го во по-
на вља ње, 4) за шти те пра ва жр тве и 5) да се жр тви пру жи пси хо со ци јал на и 
дру га по др шка ра ди ње ног опо рав ка, осна жи ва ња и оса мо ста љи ва ња.

Фо кус За ко на на хит ност по ступ ка ко ји се во ди по при ја ви на си ља у 
по ро ди ци, ин ди ко ван је број ним од ред ба ма тог За ко на (чл. 14, ст. 2, чл. 18 
ст. 2 и чл. 19 ст. 3), ко ји ма су про пи са ни крат ки ро ко ви за по сту па ње по ли-
ци је, јав ног ту жи ла штва и су да по при ја ви на си ља у по ро ди ци, по себ но за 
про це ну ри зи ка, из ри ца ње и спро во ђе ње хит них ме ра, као око сни це ме ха-
ни зма за шти те жр та ва тог на си ља. Пре ма тим од ред ба ма, над ле жни по ли-
циј ски слу жбе ник је ду жан да у ро ку од осам са ти из вр ши про це ну ри зи ка 
и да до не се од го ва ра ју ћу од лу ку о из ри ца њу хит них ме ра мо гу ћем учи ни о-
цу на си ља. У на ред них 24 ча са, над ле жни јав ни ту жи лац је у оба ве зи да 
до не се од лу ку о пред ло гу за про ду же ње из ре че не хит не ме ре, на кон че га је 
над ле жни су ди ја, та ко ђе у ро ку од 24 ча са, у оба ве зи да од лу чи о пред ло гу 
јав ног ту жи о ца за про ду же ње хит не ме ре. 

На хит ност по ступ ка ја сно ука зу ју и оста ле од ред бе За ко на у ко ји ма се, 
у раз ли чи тим гра ма тич ким об ли ци ма, ко ри сте тер ми ни: „хит не ме ре“, „хит-
ност“, „од мах“, „бр зо“, „без од ла га ња“, „нео д ло жно“, „бла го вре ме но“. Та ко се 
тер мин хит не ме ре ко ри сти 44 пу та у укуп но 39 чла но ва За ко на, при че му се 
је дан од два кључ на ци ља За ко на (чл. 2) фор му ли ше као хит на, бла го вре ме на 
и де ло твор на за шти та и по др шка жр тва ма на си ља у по ро ди ци, док се два 
под на сло ва тог За ко на (ис пред чл. 17 и 23) фор му ли шу као Хит не ме ре и као 
Хит ност у од лу чи ва њу о ме ра ма за обез бе ђе ње при су ства окри вље ног.11 

Од ред ба ма За ко на (чл. 13, ст 1, 2 и 5, чл. 14, ст. 1 и чл. 36, ст. 2.), про пи-
са не су и оба ве зе (ду жно сти): 1) др жав них ор га на и уста но ва над ле жних за 

11 Упо ре ди ти са: Г. Б. Ко ва чек Ста нић, стр. 130.
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при ме ну За ко на, да бр зо, де ло твор но и ко ор ди ни са но спре ча ва ју на си ље у 
по ро ди ци; 2) сва ко га, да по ли ци ји или јав ном ту жи о цу при ја ви без од ла га-
ња на си ље у по ро ди ци или не по сред ну опа сност од ње га; 3) др жав них и 
дру гих ор га на, ор га ни за ци ја и уста но ва, да, под прет њом пре кр шај не од го-
вор но сти, нео д ло жно при ја ве по ли ци ји или јав ном ту жи о цу сва ко са зна ње 
о том на си љу или о не по сред ној опа сно сти од ње га; 4) јав ног ту жи о ца, ко ме 
је при ја вље но на си ље или не по сред на опа сност од ње га, да при ја ву од мах 
про сле ди по ли циј ским слу жбе ни ци ма, као и 5) ду жност свих по ли циј ских 
слу жбе ни ка да о сва ком на си љу у по ро ди ци или не по сред ној опа сно сти од 
ње га, одмах оба ве сте над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка.

За ко ном (чл. 15 ст. 1 и 2, чл. 16 ст. 3 и чл. 17 ст. 6), та ко ђе је про пи са на 
ду жност над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка: 1) да одмах по при је му оба-
ве ште ња о на си љу у по ро ди ци или о не по сред ној опа сно сти од ње га про це-
ни ри зик не по сред не опа сно сти од тог на си ља, не за ви сно од то га да ли је 
мо гу ћи учи ни лац до ве ден или ни је до ве ден у над ле жну ор га ни за ци о ну је-
ди ни цу по ли ци је, 2) да сва до ступ на оба ве ште ња о на си љу у по ро ди ци или 
не по сред ној опа сно сти од ње га са про це ном ри зи ка – ако она ука зу је на 
не по сред ну опа сност од тог на си ља, одмах до ста ви над ле жном јав ном ту-
жи о цу, цен тру за со ци јал ни рад и гру пи за ко ор ди на ци ју и са рад њу, и 3) да 
на ре ђе ње о из ри ца њу хит не ме ре, по сле ње го вог уру че ња мо гу ћем учи ни о-
цу на си ља, од мах до ста ви над ле жном јав ном ту жи о цу, цен тру за со ци јал ни 
рад и гру пи за ко ор ди на ци ју и са рад њу, као и 4) да о из ре че ној хит ној ме ри 
од мах пи са но оба ве сти жр тву на си ља. 

Хит ност по ступ ка ин ди ку је се на спе ци фи чан на чин и од ред бом За ко-
на (чл. 36 ст. 2) пре ма ко јој се осу ђу ју ћа пре су да мо гу ћем учи ни о цу на си ља 
за пре кр шај кр ше ња из ре че не хит не ме ре мо же из вр ши ти и пре ње не прав-
но сна жно сти. Уз све на ве де но, за кон ска од ред ба ко јом су пој мо ви жр тве и 
мо гу ћег учи ни о ца де фи ни са ни та ко да укљу чу ју ши ри круг ли ца од уо би ча-
је ног и тра ди ци о нал ног схва та ња пој ма чла на по ро ди це,12 та ко ђе по твр ђу-
је те жи шну усме ре ност За ко на на за шти ту жр та ва или мо гу ћих жр та ва 
на си ља у по ро ди ци.

Та ква усме ре ност за кон ских ре ше ња на за шти ту жр та ва на си ља у по-
ро ди ци под ра зу ме ва, пре све га, пре но ше ње при о ри те та, са тра ди ци о нал но 

12 Пре ма од ред би чл. 3 ст. 3 За ко на, „На си ље у по ро ди ци, је сте акт фи зич ког, сек су-
ал ног, пси хич ког или еко ном ског на си ља учи ни о ца пре ма ли цу са ко јим се учи ни лац на ла-
зи у са да шњем или ра ни јем брач ном или ван брач ном или парт нер ском од но су или пре ма 
ли цу са ко јим је крв ни срод ник у пра вој ли ни ји, а у по боч ној ли ни ји до дру гог сте пе на или 
са ко јим је срод ник по та зби ни до дру гог сте пе на или ко ме је усво ји тељ, усво је ник, хра ње-
ник или хра ни тељ или пре ма дру гом ли цу са ко јим жи ви или је жи вео у за јед нич ком до ма-
ћин ству.“ Упо ре ди ти са: Упо ре ди ти са: Г. Ко ва чек Ста нић, С. Са мар џић, „Но ви не ко је до-
но си Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља 
у по ро ди ци“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, XLVI II 2 (2014), стр. 103-105
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при о ри тет ног ци ља да се учи ни лац из вр ше ног де ла на си ља у по ро ди ци 
про на ђе, про це су и ра и ка зни, на са да при о ри тет ни циљ да се жр тва (и/или 
мо гу ћа жр тва) за шти ти од бу ду ћег на си ља.13 На тај на чин, за раз ли ку од 
прет ход но уо би ча је не прак се, жр тве (и/или мо гу ће жр тве) на си ља у по ро-
ди ци по ста вља ју се у пр ви ред при о ри те та, та ко што се њи хо вој без бед но сти 
(за шти ти и по др шци) при да је ве ћи зна чај и при о ри тет у од но су на зна чај и 
при о ри тет про на ла же ња и про це су и ра ња учи ни о ца већ из вр ше ног или мо-
гу ћег учи ни ца бу ду ћег на си ља у по ро ди ци. 

На гла ше ном усме ре но шћу За ко на на за шти ту жр та ва, њи хо ва без бед-
ност (за шти та) од на си ља у по ро ди ци За ко ном се од ре ђу је као јав ни ин те рес, 
а не са мо као при ват ни ин те рес жр тве да не бу де жр тва. Циљ та квог схва-
та ња за шти те жр та ва на си ља у по ро ди ци је да се то на си ље убу ду ће не де-
ша ва под ве лом по ро дич не тај не, од но сно скри ва њем исти не „из ме ђу че ти-
ри зи да.“14 Од го вор ност др жа ве за оства ри ва ње та ко по ста вље ног ци ља, 
прав но је уте ме ље на ра ти фи ка ци јом 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, ко јом је утвр-
ђен прин цип ду жне па жње („due di li gen ce“, кон ти ну и ра не и пот пу не по све-
ће но сти) др жав них ор га на и уста но ва са ве сном ис пу ња ва њу пре у зе тих оба-
ве за у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.15

Тим прин ци пом (ду жне па жње и са ве сно сти) утвр ђе на је оба ве за (ду-
жност) др жа ве пот пи сни це Кон вен ци је (чл. 5 ст. 1 и 2): 1) да обез бе ди да се 
ње ни ор га ни, зва нич ни ци, аген ти, ин сти ту ци је и дру ги ак те ри ко ји исту па ју 
у име др жа ве уз др же од де ла на си ља над же на ма, 2) да спр о ве де ду жну па жњу 
и са ве сност у ве зи са де ли ма на си ља об у хва ће ним Кон вен ци јом, ко ја по чи ње 
не др жав ни ак те ри, као и 3) да ор га ни зу је од го вор на све об ли ке на си ља об у-
хва ће не Кон вен ци јом, та ко да ње ни над ле жни ор га ни мо гу са ве сно да спре-
ча ва ју, ис тра жу ју и ка жња ва ју де ла по ро дич ног на си ља и да обез бе де ре па ра-
ци ју за та ква де ла. У слу ча је вим кр ше ња тих оба ве за др жа ва је од го во р на за 
чин на си ља, што би ина че би ла ис кљу чи ва од го во р ност не др жав них ак те ра. 

3. ФО Р МА ЛИ ЗО ВА ЊЕ ПРО ЦЕ НЕ РИ ЗИ КА  
И ИЗ РИ ЦА ЊА ХИТ НИХ МЕ РА 

Фо р ма ли зо ва ње тра ди ци о нал ног по ступ ка про це њи ва ња (про це не) ри-
зи ка од на си ља у по ро ди ци и мо гућ ност из ри ца ња хит них ме ра мо гу ћем 
учи ни о цу тог на си ља, ка да су за то ис пу ње ни За ко ном пред ви ђе ни усло ви 

13 О тра ди ци о нал ном и мо дер ном у ра ду по ли ци је ви де ти ши ре у: Д. Су бо шић, 132.
14 Упо ре ди ти са: Г. Ко ва чек Ста нић, С. Са мар џић, стр. 100. 
15 Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља над же на ма и на-

си ља у по ро ди ци, „Сл. гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 012/13, чл. 5.
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(про це су и ра ње), зна чај на је ино ва ци ја у по ли циј ском по сту па њу.16 Њо ме је, 
су штин ски, фо р ма ли зо ван прет ход но уо би ча је ни по сту пак про це не си ту а-
ци је као осно ва за до но ше ње од лу ка о по ли циј ском по сту па њу по при ја ви 
на си ља у по ро ди ци. Раз у ме ва ње те ино ва ци је усло вље но је раз у ме ва њем 
пој мо ва: 1) ри зи ка, 2) про це њи ва ња и про це не ри зи ка, 3) фак то ра ри зи ка, 4) 
ни воа ри зи ка, и 5) хит них ме ра. 

Под пој мом ри зи ка, у те о риј ском сми слу, под ра зу ме ва се ве ро ват но ћа (мо-
гућ ност или оче ки ва ње)17 на стан ка не по жељ ног до га ђа ја (опа сно сти) у бу дућ-
но сти. По ла зе ћи од та ко уоп ште ног од ре ђе ња, по јам ри зи ка од на си ља у по ро-
ди ци мо гао би се од ре ди ти као ве ро ват но ћа (мо гућ ност или оче ки ва ње) на стан-
ка кон крет ног до га ђа ја (опа сно сти) ко јим се то на си ље ис по ља ва. Ме ђу тим, 
пре ма од ред ба ма За ко на (чл. 3 ст.1), по јам тог ри зи ка се им пли цит но од ре ђу је 
као не по сред на опа сно сти од на си ља у по ро ди ци, ко ја по сто ји ка да из по на-
ша ња мо гу ћег учи ни о ца и дру гих окол но сти про из и ла зи да је он спре ман да 
то на си ље учи ни пр ви пут или по но ви у вре ме ну ко је не по сред но по сто ји.

Пре ма ре ле вант ном Стан да р ду, про це њи ва ње ри зи ка се од ре ђу је као 
про цес иден ти фи ко ва ња, ана ли зе и вред но ва ња иден ти фи ко ва ног ри зи ка.18 
Ре зул тат тог про це са је про це на ри зи ка – као фор мал ни до ку мент ко јом се 
утвр ђу је укуп ни ни во иден ти фи ко ва ног ри зи ка и ни во ње го ве при хва тљи-
во сти. При то ме се уку пан ни во (те жи на) ри зи ка од ре ђу је ком би но ва њем 
ве ро ват но ће на сту па ња не по жељ ног до га ђа ја (опа сно сти) и те жи не мо гу ће 
по сле ди це ње го вог на сту па ња, док се ни во ње го ве при хва тљи во сти свр ста-
ва у при хва тљив или не при хва тљив.19 

За раз ли ку од то га, про це њи ва ње ри зи ка се, пре ма За ко ну, мо же од ре-
ди ти као про цес у окви ру ко јег над ле жни по ли циј ски слу жбе ник упо ре ђу је 
рас по ло жи ве по да та ке ко ји су при ку пље ни по кон крет ној при ја ви на си ља у 
по ро ди ци,20 са фак то ри ма ри зи ка ко ји су про пи са ни За ко ном21 и си сте ма-

16 О тој и оста лим ино ва ци ја ма, ви ше у: Љ.Ста јић, 667-671. 
17 Мо гу ће је и не у трал но схва та ње ри зи ка као (не га тив не или по зи тив не) де ви ја ци је 

– од сту па ња од оче ки ва ног (Срп ски стан дард – СРПС А.Л2.003, Ин сти тут за стан да р ди за-
ци ју Ср би је, Бе о град, 2017, т. 3.1.5, стр. 8).

18 Ви ше о то ме у: Да не Су бо шић, Об рад Сте ва но вић, „Им пле мен та ци ја те о ри је ри-
зи ка у За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци“, Кул ту ра по ли са, XV, бр. 35, Но ви Сад и 
Бе о град 2018, 319-330; Гру па ау то ра, Про це на ри зи ка у за шти ти ли ца, имо ви не и по сло ва ња, 
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град 2016, 11.

19 Срп ски стан дард – СРПС А.Л2.003, Ин сти тут за стан да р ди за ци ју Ср би је, Бе о град 
2017, при лог А1 и А2, 24-26 и 49-50.

20 Те по дат ке, над ле жни по ли циј ски слу жбе ник при ку пља, пре све га, из: при ја ве на си ља, 
раз го во ра са жр твом, из ја шње ња учи ни о ца или мо гу ћег учи ни о ца на си ља и из по ли циј ских 
еви ден ци ја и до ку мен та ци је – укљу чу ју ћи по себ но еви ден ци је ко је се во де у скла ду са чл. 
32-34 За ко ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.

21 За ко ном о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, као не ки од фак то ра ри зи ка, од но сно 
еле ме на та ре ал не ствар но сти ко ји узроч но или по го ду ју ће ути чу на на ста нак на си ља у 
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Др Об рад М. Сте ва но вић, Др Да не Р. Су бо шић, Др Да ли бор Д. Ке кић, Специфичне... (стр. 153–168)

ти зо ва ни од го ва ра ју ћом чек ли стом.22 Ре зул тат та ко уоп ште не и по јед но-
ста вље не упо ред не ана ли зе је про це на ри зи ка од на си ља у по ро ди ци ко ја, у 
су шти ни, пред ста вља став (за кљу чак) над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка 
о то ме, да ли у кон крет ном слу ча ју, по сто ји или не по сто ји не по сред на опа-
сност од на си ља у по ро ди ци. 

Та ко од ре ђе ну про це ну ри зи ка, над ле жни по ли циј ски слу жбе ник за-
сни ва на објек тив ним чи ње ни ца ма о то ме, да ли у кон крет ном (при ја вље ном) 
слу ча ју по сто ји или не по сто ји при су ство За ко ном (чл. 16) про пи са них фак-
то ра ри зи ка, али не за ви сно од објек тив них чи ње ни ца у по гле ду вр сте, уче-
ста ло сти и те жи не по сле ди ца при ја вље ног на си ља. При то ме се за кљу чу је 
да не по сред на опа сност од на си ља у по ро ди ци: 1) по сто ји – ка да чи ње нич-
но ста ње ин ди ци ра при су ство за ко ном утвр ђе них фак то ра ри зи ка или 2) не 
по сто ји – ка да чи ње нич но ста ње не ин ди ци ра при су ство тих фак то ра у 
кон крет ном (при ја вље ном) слу ча ју на си ља.23

Ка ко се у та ко За ко ном про пи са ном по ступ ку не утвр ђу ју вр ста, уче-
ста лост и мо гу ћа те жи на по сле ди ца, а ти ме ни ни во ри зи ка од при ја вље ног 
на си ља у по ро ди ци, већ са мо по сто ја ње или не по сто ја ње ри зи ка, од но сно 
не по сред не опа сно сти од тог на си ља, про це на ри зи ка се су штин ски сво ди 
на за кљу чак о по сто ја њу јед не од те две мо гу ће си ту а ци је. Упра во због то га, 
сва ка про це на ри зи ка ко јом над ле жни по ли циј ски слу жбе ник утвр ди по сто-
ја ње не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро ди ци, не за ви сно од ње го ве 
вр сте и ње го вог ни воа, пред ста вља не при хва тљив ри зик, а ти ме и фор мал-
ни за кон ски основ и услов за из ри ца ње и спр о во ђе ње хит них ме ра као кључ-
ног ин стру мен та де ло твор не (ефек тив не) и бр зе (ефи ка сне) за шти те жр тве 
од бу ду ћег на си ља у по ро ди ци.24

За ко ном (чл. 15-17) је про пи са на мо гућ ност из ри ца ња две вр сте хит них 
ме ра, и то: 1) при вре ме но уда ље ње (мо гу ћег) учи ни о ца на си ља из ста на и 
2) при вре ме на за бра на (мо гу ћем) учи ни о цу на си ља да кон так ти ра жр тву на си-

по ро ди ци, про пи са ни су: ра ни је учи ње но на си ље у по ро ди ци и спрем ност мо гу ћег учи ни-
о ца да то на си ље по но ви; ра ни је прет ње мо гу ћег учи ни о ца уби ством или са мо у би ством, 
по се до ва ње оруж ја или мен тал но обо ље ње мо гу ћег учи ни о ца, прет ход но из ре че не хит не 
ме ре или ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци мо гу ћем учи ни о цу, страх ко ји жр тва до жи-
вља ва и про це на жр тве да ри зик од на си ља у по ро ди ци по сто ји (“Сл. гла сник РС”, бр. 94/2016, 
чл. 16). Не ки од тих фак то ра про пи са ни су и По себ ним про то ко лом о по сту па њу по ли циј ских 
слу жбе ни ка у слу ча је ви ма на си ља над же не ма у по ро ди ци и у па рт не р ским од но си ма (https://
www.si gur na ku ca.ne t/upload/do cu ments/Pla vi Tekst.pdf  (20.01.2018.), 11-12).

22 Чек ли ста пред ста вља сво је вр стан стан дард за про це ну ри зи ка од на си ља у по ро ди ци 
у кон крет ном слу ча ју. При мер за то је стан дард из Ве ли ке Бри та ни је: Do me stic Vi o len ce Risk 
Iden ti fi ca tion Ma trix (DVRIM), по знат и као Bar nar dò s, ко ји је на ме њен за за шти ту де це од по-
ро дич ног на си ља (https://www.re du cin gthe risk.or g.uk /cm s/si tes/re du cin gthe risk/fi les/fol ders/ re so-
ur ces/ risk_and_sa fety/Child_risk_in di ca tor_ma trix_an d_next_steps_ ju ne_2010_A3.pd f (11.3.2018.)).

23 Ви ше о то ме: Д. Су бо шић, О. Сте ва но вић, 319-330
24 Ibid.
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ља и да јој при ла зи.25 Циљ из ри ца ња и спро во ђе ња тих хит них ме ра је, да се 
обез бе ди бр за и де ло твор на за шти та жр та ва на си ља у по ро ди ци, ко ја у прет-
ход ној прак си њи хо ве за шти те, ни је мо гла да се обез бе ди при ме ном по сто је ћих 
гра ђан ско прав них, пре кр шај но прав них и кри вич но прав них ме ха ни за ма.26

Ти ме се, су штин ски, пре ва зи ла зи, ра ни је ве о ма из ра жен про блем прав ног 
и без бед но сног „ва ку у ма“ у за шти ти жр та ва на си ља у по ро ди ци, по себ но у 
пе ри о ду од при ја ве тог на си ља до от по чи ња ња или окон ча ња од го ва ра ју ћих 
суд ских по сту па ка. У том пе ри о ду жр тве на си ља у по ро ди ци би ле су на ро чи-
то из ло же не опа сно сти од тог на си ља: 1) ка да ни је по сто јао за кон ски основ за 
од ре ђи ва ње за др жа ва ња учи ни о цу пре кр ша ја, од но сно за др жа ва ња или при-
тво ра учи ни о цу кри вич ног де ла, 2) у пе ри о ду до из ри ца ња санк ци је у пре-
кр шај ном или кри вич ном по ступ ку или 3) у пе ри о ду до из ри ца ња не ке од 
дру гих за ко ном пред ви ђе них ме ра. 

Прет ход но опи са но за кон ско ре ше ње, ко је под ра зу ме ва из ри ца ње истих 
хит них ме ра за вр ло раз ли чи те вр сте и ни вое ри зи ка, су штин ски пред ста вља 
нор ма тив ни из раз прин ци па „нул те то ле ран ци је“ на на си ље у по ро ди ци.27 
У прак си, ипак, тре ба има ти у ви ду две те о риј ски не спор не чи ње ни це. Пр ва 
се од но си на то да ри зик од на си ља у по ро ди ци те о риј ски увек по сто ји, са мо 
је ни во тог ри зи ка раз ли чит (ве о ма ма ли или за не мар љив, ма ли, сред њи, ви сок 
или ве о ма ви сок). Дру га, ва жни ја чи ње ни ца, од но си се на то да је ри зик од 
на си ља у по ро ди ци објек тив но про мен љи ва ка те го ри ја, што зна чи да ње гов 
ни во – у те о риј ском сми слу и ње го во по сто ја ње или не по сто ја ње – у сми слу 
За ко на, мо гу ва ри ра ти то ком вре ме на, за ви сно од при су ства или од су ства 
по је ди них узроч них или по го ду ју ћих фак то ра.

4. СТРУЧ НОСТ У ВО ЂЕ ЊУ ПО СТУП КА И ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
АК ТИВ НО СТИ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ ЗА КО НА

Фо кус за кон ских ре ше ња на ком пе тент ност (струч ност) у спро во ђе њу 
За ко на ин ди ко ван је од ред ба ма тог За ко на (чл. 8-10) пре ма ко ји ма у спре ча ва њу 
на си ља у по ро ди ци мо гу да по сту па ју са мо об у че ни и фор мал но од ре ђе ни 

25 Упо ре ди ти са: Г. Ко ва чек Ста нић, С. Са мар џић, стр. 105-109.
26 Обра зло же ње За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, http://www.par la ment.gov .

rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2675-16%20la t.pd f (25.11.2017.).
27 На та кво схва та ње за кон ског ре ше ња о при вре ме ним ме ра ма ја сно ука зу је и прак-

са над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји су, у пе ри о ду од 01.06.2017. 
до 31.12.2017. го ди не, из ре кли чак 13.808 хит них ме ра (61,64 днев но, од но сно 2,28 днев но по 
под руч ној по ли циј ској упра ви), од че га 4.469 (32,36% или око 1/3) ме ра при вре ме ног уда-
ље ња учи ни о ца из ста на и 9.339 (67,63% или око 2/3) ме ра при вре ме не за бра не учи ни о цу да 
кон так ти ра жр тву на си ља и да јој при ла зи. При то ме, од лу ком над ле жног су да про ду же нео 
је укук пно 7.762 (56,21%) хит них ме ра. (Акт Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли-
ке Ср би је 05 број 050-95/18-1 од 09.01.2018.).
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(„над ле жни“) по ли циј ски слу жбе ни ци, јав ни ту жи о ци (за ме ни ци јав них 
ту жи ла ца), су ди је су до ва оп ште над ле жно сти и су ди је пре кр шај них су до ва. 
Као по се бан услов за њи хо во од ре ђи ва ње да по сту па ју у спре ча ва њу на си ља 
у по ро ди ци, За ко ном (чл. 28) је пред ви ђе на спе ци ја ли зо ва на обу ка ко ју, пре-
ма про гра му Пра во суд не ака де ми је, ре а ли зу ју Пра во студ на и Кри ми на ли-
стич ко-по ли циј ска ака де ми ја ко је по ла зни ци ма из да ју од го ва ра ју ћи сер ти-
фи кат о ре а ли за ци ји те обу ке.

На тај на чин, у спро во ђе ње За ко на су им пле мен ти ра ни и еле мен ти 
упра вља ња ква ли те том, као спе ци ја ли зо ва не ме наџ мент ди сци пли не, са 
ци љем ја ча ња ком пе тен ци ја и сен зи би ли за ци је слу жбе них ли ца, а ти ме и 
пр о фе си о на ли за ци је у ра ду ор га на и уста но ва над ле жних за спре ча ва ње 
на си ља у по ро ди ци. Оправ да ност по тре бе за ви шим ни во ом струч них зна-
ња у при ме ни За ко на про из и ла зи из чи ње ни це да је спре ча ва ње на си ља у 
по ро ди ци ве о ма ак ту ел на, те шка, де ли кат на, озбиљ на и иза зов на ак тив ност 
(оба ве за) по ли ци је, јав них ту жи ла шта ва, су до ва и цен та ра за со ци јал ни рад, 
од но сно над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка, јав них ту жи ла ца и су ди ја. 
По ред струч но сти и сен зи би ли за ци је тих слу жбе них ли ца, успе шно спро-
во ђе ње За ко на под ра зу ме ва и њи хо ву по све ће ност ду жној па жњи, за ко ни-
то сти и етич но сти и њи хо ву мо ти ви са ност, кре а тив ност и са рад њу у по сту-
па њу, али и омо гу ћа ва њи хов про фе си о нал ни раз вој. 

Ин те гра ци ја ак тив но сти над ле жних ор га на и уста но ва у спро во ђе њу 
За ко на, за сни ва се на За ко ном (чл. 12) про пи са ној оба ве зи тих ор га на и уста-
но ва „да бр зо, де ло твор но и ко ор ди ни са но спре ча ва ју на си ље у по ро ди ци 
(...) и да пру же жр тви за шти ту, прав ну по моћ и пси хо со ци јал ну и дру гу по-
др шку ра ди ње ног опо рав ка, осна жи ва ња и оса мо ста љи ва ња“. Ма да је, на 
на ци о нал ном ни воу, и ра ни је би ла пред ви ђе на број ним про то ко ли ма,28 са-
рад ња као вид ко ор ди на ци је ак тив но сти из ме ђу ор га на и уста но ва над ле-
жних за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, да нас се за сни ва, пре све га, на 
од ред ба ма Кон вен ци је ко ји ма се од зе ма ља пот пи сни ца зах те ва ко ор ди ни са ни 
при ступ тих ор га на и уста но ва у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.29

Та вр ста са рад ње, као вид ко ор ди на ци је ак тив но сти, са ци љем по сти за ња 
си нер гиј ског ефе ка та у за шти ти жр та ва и по др шци жр тва ма на си ља у по ро ди ци, 
су штин ски се оства ру је, „мул ти сек тор ском са рад њом у ло кал ној за јед ни ци“.30 
У фор мал но-ор га низ ци о ном сми слу, она је бли же уре ђе на За ко ном, та ко да 

28 На при мер: Оп шти про то кол 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 ма. https://www.
mi nrzs.go v.rs /.../Op sti%20pro to kol%20na si lje%20u%2 (28.03.2018.); и По се бан про то кол о по-
сту па њу по ли циј ских слу жбе ни ка у слу ча је ви ма на си ља над же не ма у по ро ди ци и у парт-
нер ским од но си ма, https://www.si gur na ku ca.ne t/upload/do cu ments/Pla vi Tekst.pdf  (20.01.2018.). 

29 Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на си ља над же на ма и 
на си ља у по ро ди ци, „Сл. гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 012/13, чл. 7.

30 Упо ре ди ти: За кон о по ли ци ји, „Сл. гла сник РС“, бр. 6/2016, чл. 27 и 28.
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се оства ру је ре а ли зо ва њем За ко ном про пи са них ак тив но сти ли ца од ре ђе них 
за ве зу и чла но ва гру па за ко ор ди на ци ју и са рад њу31 ко је, у скла ду са За ко ном 
(чл. 24 ст. 1 и 2 и чл. 26 ст. 1 и 2), име ну ју над ле жни ру ко во ди о ци по ли ци је, 
јав них ту жи ла шта ва, су до ва и цен та ра за со ци јал ни рад.32 

Ли ца од ре ђе на за ве зу сва ко днев но раз ме њу ју оба ве ште ња и по дат ке 
ко ји су бит ни: 1) за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, 2) за от кри ва ње, го ње ње 
и су ђе ње за кри вич на де ла од ре ђе на За ко ном и 3) за пру жа ње за шти те и по-
др шке жр тва ма на си ља у по ро ди ци и жр тва ма кри вич них де ла од ре ђе них 
тим За ко ном (чл. 24 ст. 3). Гру па за ко ор ди на ци ју и са рад њу, нај ма ње јед ном 
у 15 да на, одр жа ва са стан ке на ко ји ма, по ред оста лог, раз ма тра: 1) сва ки 
слу чај на си ља у по ро ди ци ко ји ни је окон чан пра во сна жном суд ском од лу-
ком, као и 2) слу ча је ве ка да тре ба да се пру жи за шти та и по др шка жр тва ма 
на си ља у по ро ди ци и жр тва ма кри вич них де ла из За ко на о спре ча ва њу на-
си ља у по ро ди ци (чл. 25 ст. 2 и 3).

На зна чај са рад ње и ко ор ди на ци је ак тив но сти из ме ђу ор га на и уста но-
ва над ле жних за спро во ђе ње За ко на, ука зу ју и од ред бе чл. 24 ст. 4, чл. 27 
тог За ко на, пре ма ко ји ма ми ни стри над ле жни за уну тра шње по сло ве, по-
сло ве пра во су ђа и по сло ве по ро дич не за шти те, спо ра зум но: 1) про пи су ју 
на чин раз ме њи ва ња оба ве ште ња и по да та ка из ме ђу ли ца од ре ђе них за ве зу 
и 2) до но се пра вил ник о са рад њи ко јим се уре ђу ју оба ве зе и са рад ња др жав-
них ор га на и уста но ва при спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци и пру жа њу за-
шти те и по др шке жр тва ма на си ља у по ро ди ци. 

Ка ко је пред ви ђе но од ред ба ма За ко на (чл. 25 ст. 2 и 3), од го ва ра ју ћим 
по слов ни ци ма о ра ду гру па за ко ор ди на ци ју и са рад њу бли же ће се уре ди ти 
на чин ра да и од лу чи ва ња на са стан ци ма тих гру па, чи ме ће се до дат но фор-
ма ли зо ва ти ко ор ди на ци ја ак тив но сти из ме ђу др жав них ор га на и уста но ва 
над ле жних за спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци. Ре а ли зо ва њем та ко фор ма-
ли зо ва не ко ор ди на ци је из ме ђу над ле жних др жав них ор га на и уста но ва, уз 
мо гућ ност ко ри шће ња по да та ка из од го ва ра ју ће цен трал не елек трон ске еви-
ден ци је ко ју, пре ма За ко ну (чл. 32-34), во ди Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво, 
у зна чај ној ме ри би ће пре ва зи ђен ра ни је из ра жен про блем пре кла па ња и/
или ја за у струк ту ри ра њу њи хо ве од го вор но сти. 

ЗА КЉУЧ ЦИ

Син те зом ре зул та та спро ве де ног ис тра жи ва ња, као по себ но зна чај не 
ка рак те ри сти ке За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, иден ти фи ко ва не 

31 Пре ма те о ри ји ор га ни за ци је, са рад ња се од ре ђу је као вр ста ко ор ди на ци је, због 
че га за кон ска фор му ла ци ја „ко ор ди на ци ја и са рад ња“, пред ста вља пле о на зам.

32 Упо ре ди ти са: Г. Б. Ко ва чек Ста нић, стр. 133.
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су: 1) усме ре ност За ко на на пре вен тив но де ло ва ње (превенција) и на за шти-
ту жр та ва на си ља (протекција), 2) фор ма ли за ци ја по ступ ка про це не ри зи-
ка и из ри ца ња хит них ме ра (процесуирање), 3) про пи са ност ви шег ни воа 
струч но сти слу жбе них ли ца за при ме ну За ко на (компететност) и 4) оба-
ве зне са рад ње као ви да ко ор ди на ци је ак тив но сти, из ме ђу над ле жних ор га-
на и уста но ва у ње го вој при ме ни (интеграција). 

Фо ку си ра но шћу За ко на на пре вен ци ју, при о ри тет у по сту па њу оста лих 
над ле жних ор га на и уста но ва, су штин ски се пре но си са тра ди ци о нал но те-
жи шног при ку пља ња до ка за о на си љу у по ро ди ци из вр ше ном у про шло сти 
на спре ча ва ње на си ља ко је се мо же до го ди ти у бу дућ но сти. При о ри тет ном 
усме ре но шћу За ко на на за шти ту (про тек ци ју) и по др шку жр тва ма на си ља 
у по ро ди ци, при о ри тет се пре но си са тра ди ци о нал ног фо ку са на тра га ње за 
учи ни о цем или мо гу ћим учи ни о цем, на пред у зи ма ње ме ра за шти те и по др-
шке жр тви (или мо гу ћој жр тве) тог на си ља.

Тра ди ци о нал ни не фор ма ли зо ва ни по сту пак про це њи ва ња си ту а ци је и 
до но ше ња од лу ка о по сту па њу по при ја ви на си ља у по ро ди ци, За ко ном је 
фор ма ли зо ван та ко да под ра зу ме ва про цес у окви ру ко јег над ле жни по ли-
циј ски слу жбе ник: 1) утвр ђу је, да ли у кон крет ном (при ја вље ном) слу ча ју, 
по сто ји или не по сто ји не по сред на опа сност од на си ља у по ро ди ци и 2) на-
ре ђе њем из ри че про пи са не хит не ме ре мо гу ћем учи ни о цу, ка да про це ном 
ри зи ка утвр ди да не по сред на опа сност од тог на си ља по сто ји. Фо ку сом за-
кон ских ре ше ња на струч ност слу жбе них ли ца за при ме ну За ко на, ство ре-
не су прав не прет по став ке за упра вља ње ква ли те том у ње го вој при ме ни. 
Про пи са ном оба ве зом над ле жних ор га на и уста но ва, да ме ђу соб но са ра ђу ју 
и ко ор ди ни ра ју сво је ак тив но сти, обез бе ђе ни су усло ви за њи хо ву нео п ход-
ну ин те гра ци ју и за по сти за ње си нер гиј ског ефек та у спро во ђе њу За ко на. 

Та квим кон ци пи ра њем за кон ских ре ше ња, ство ре ни су усло ви за пре-
ва зи ла же ње не ких од ра ни је из ра же них про бле ма спре ча ва ња на си ља у 
по ро ди ци. Нај зна чај ни ји од њих су: 1) про блем „там не број ке“ као по сле ди-
це из о стан ка при ја вљи ва ња и про це су и ра ња на си ља, због оп ште по зна тих 
сте ре о ти па и пред ра су да, 2) про блем прав ног и без бед но сног ва ку у ма у 
за шти ти жр та ва, 3) про блем не до вољ не ком пе тент но сти и од су ства са рад ње 
из ме ђу но си ла ца спре ча ва ња на си ља у по ро ди ци и 4) про блем пре кла па ња 
и/или ја за у струк ту ри ра њу од го вор но сти за за шти ту жр та ва тог на си ља. 
Ти ме су, исто вре ме но, ство ре не прет по став ке за по ве ћа ње укуп ног учин ка, 
од но сно пра во вре ме но сти (ефи ка сно сти) и де ло твор но сти (ефек тив но сти) у 
спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци и у за шти ти жр та ва тог на си ља. 
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Spe ci fic Cha rac te ri stics of the Law on the Pre ven tion  
of Do me stic Vi o len ce

Ab stract: The cur rent Law on the Pre ven tion of Do me stic Vi o len ce ba si cally 
re gu la tes the or ga ni za tion, go als and man ner of ac ting of com pe tent sta te aut ho-
ri ti es and in sti tu ti ons in pre ven ting this type of vi o len ce and in pro tec ting vic tims 
and sup por ting vic tims of this vi o len ce in the Re pu blic of Ser bia. Ex pe ri en ces of 
com pe tent po li ce of fi cers, pro se cu tors and jud ges ac qu i red du ring the ir spe ci a-
li zed tra i ning and ni ne-month prac ti cal im ple men ta tion of the Law on Pre ven tion 
of Do me stic Vi o len ce, con fir med so me of the spe ci fic cha rac te ri stics, but al so 
po in ted out so me pro blems in the im ple men ta tion of the Law. Star ting from this, 
the re se arch who se re sults we re pre sen ted in the work was ai med at iden tifying, 
syste ma ti zing and sci en ti fi cally de scri bing the cha rac te ri stics of the Law on the 
Pre ven tion of Do me stic Vi o len ce that are of par ti cu lar im por tan ce for un der stan-
ding its es sen ce and for its ef fec ti ve and ef fi ci ent im ple men ta tion. 

The re sults of such di rec ted re se arch, as par ti cu larly im por tant cha rac te ri-
stics of this Law, ha ve been iden ti fied in the pa per as well: 1) tar ge ted the Law 
on pre ven ti ve ac tion (pre ven tion) and hig her le vel of ex per ti se of of fi ci als for the 
ap pli ca tion of pro tec tion of vic tims of vi o len ce (pro tec tion), 2) for ma li za tion of the 
risk as ses sment pro ce du re and pro no un ce ment of ur gent me a su res (pro ces sing), 
3) the sta tu tory law (com pe ten ce) co o pe ra tion and co or di na tion of ac ti vi ti es bet-
we en com pe tent aut ho ri ti es and in sti tu ti ons in its im ple men ta tion (in te gra tion). 

Such a con cep tion of le gal so lu ti ons, con di ti ons ha ve been cre a ted to over-
co me so me of the pre vi o usly ex pres sed pro blems of pre ven ting do me stic vi o len ce. 
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Нај зна чај ни ји од њих су: The most sig ni fi cant of the se are: 1) the pro blem of 
“dark fi gu res” as a con se qu en ce of the ab sen ce of re por ting and pro ces sing of 
do me stic vi o len ce, 2) the pro blem of le gal and se cu rity va cu um in the pro tec tion 
of vic tims, 3) the pro blem of in suf fi ci ent com pe ten ce and the lack of co o pe ra tion 
bet we en pro vi ders of pre ven tion of do me stic vi o len ce and 4) the pro blem of ove-
r lap and / or gap in the struc tu re of re spon si bi lity for the pro tec tion of vic tims of 
this vi o len ce. 

Keywords: vi o len ce, fa mily, vic tim, of fen der, pre ven tion, pro tec tion, as ses-
sment, risk, ex per ti se, co or di na tion.
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