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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Ibi dem, 2008, р. 40.

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

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

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

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

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

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

7) Ibi dem, 2008, p. 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) Ibi dem, 2012, стр. 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО ДР ШКЕ У СР БИ ЈИ

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

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

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

24) Та ња Иг ња то вић, Та ња Дроб њак, Ана ли за ускла ђе но сти за ко но дав ног и стра те шког 
окви ра Ре пу бли ке Ср би је са Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив 
на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци – основ на студијa, Ауто ном ни жен ски цен тар, 
Бе о град, 2014, стр. 51–61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33)  Од лу ка о пра ви ма и услу га ма у со ци јал ној за шти ти Гра да Кру шев ца, Слу жбе ни лист 
гра да Кру шев ца, 4/2013 и 11/2013.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50. стр. 33-.59

44

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

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

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

35) Од лу ка о пра ви ма из обла сти со ци јал не за шти те на те ри то ри ји Гра да Ни ша, Слу жбе ни 
лист Гра да Ни ша, 510/12.
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На те ри то ри ји гра да Ужи ца ни јед но пра во, ни ти услу га со-
ци јал не за шти те ни је спе ци фич но на ме ње на же на ма са ис ку ством 
на си ља. По зи ти ван по мак пред ста вља чи ње ни ца да су у бу џе ту 
гра да за 2014. го ди ну из дво је на сред ства у из но су од 500.000,00 
ди на ра за по чет но фи нан си ра ње услу ге СОС те ле фо на. Иако пред-
ви ђа услу гу при вре ме ног сме шта ја у При хва ти ли ште за жр тве на-
си ља у по ро ди ци, Од лу ка о со ци јал ној за шти ти Гра да Ужи ца36) 
ни је род но сен зи бил на јер не пре по зна је же не жр тве на си ља. У том 
сми слу, ни јед но пра во ни ти услу га пред ви ђе на овом Од лу ком ни-
је спе ци ја ли зо ва на за же не из ло же не на си љу. Услу гу сме шта ја у 
при хва ти ли ште мо гу ко ри сти ти ли ца ко ја су, по про це ни Цен тра 
за со ци јал ни рад, из ло же на на си љу, зло ста вља њу или за не ма ри-
ва њу у по ро ди ци и ко ји ма је нео п ход но нео д ло жно обез бе ди ти си-
гур ност и спре чи ти да ље на си ље, зло ста вља ње или за не ма ри ва ње 
(чл. 25 Од лу ке). У Од лу ци се да ље на во ди да се пру жа ње услу га 
сме шта ја у при хва ти ли ште за нај ви ше 5 ко ри сни ка уго во ром по ве-
ра ва Слу жби за де цу и по ро ди цу у окви ру ЦСР, а да ће се сме штај 
ве ћег бро ја жр та ва обез бе ди ти пу тем јав не на бав ке услу ге со ци јал-
не за шти те. Има ју ћи у ви ду ве ли чи ну гра да Ужи ца, број ста нов ни-
ка, као и број иден ти фи ко ва них и еви ден ти ра них жр та ва на си ља у 
из ве шта ји ма ЦСР у Ужи цу, ја сно је да на ве де ни ка па ци те ти ни су 
до вољ ни, а пре ма по да ци ма Град ске упра ве до са да ни је ор га ни зо-
ва на ни јед на јав на на бав ка за ову услу гу. 

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

3.1. Ци ље ви ис тра жи ва ња

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

психичко
насиље

физичко
насиље

економско
насиље

сексуално
насиље

ухођење и
прогањање

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

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

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

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

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

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

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

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

си гур не ку ће

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Овај рад је примљен 23. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2015. године.
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