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I УВОД
1.1. Разлози за израду овог извјештаја
У медијима се често објављују информације о случајевима насиља у породици на подручју
Кантона 10. Тако је 11. 10. 2017. године и Еуроблиц објавио информацију о тешком положају
повратника у општинама Дрвар, Босанско Грахово и Гламоч. Еуроблиц наглашава, да је и
безбједност овдје луксуз уз навођење случаја жене жртве насиља у породици, којој је
полицајац рекао да “дође сутра”.
Омбудсмани Босне и Херцеговине су на основу наведене информације објављене у
Еуроблицу, одлучили да сачине Специјални извјештај о положају жртава насиља у породици
у Кантону 10.
С обзиром на значај улоге коју породица има за развој па и опстанак сваког друштва,
проблему насиља у породици даје се све већи значај. Друштво не смије дозволити да жене,
дјеца, немоћна лица и други, буду жртвом породичног насиља. Тим прије, уколико су дјеца
жртве насиља или гледају насиље кроз дужи период, на најбољем су путу да и сами постану
насилни.
Постоји низ међународних докумената који гарантују права угроженим категоријама, при
чему истичемо Истанбулску конвенцију коју је Босна и Херцеговина ратификовала, чиме се
обaвезала на предузимање законодавних и других мјера ради превенције насиља над женама,
заштите жртава насиља те кажњавање починилаца насиља.
У Кантону 10 који је у саставу Федерације Босне и Херцеговине постоји правни оквир који
регулише заштиту насиља у породици, али је отворено питање стварне примјене донесених
законодавних прописа. Питање заштите у породици уређено је Законом о заштити од насиља
у породици Федерације Босне и Херцеговине1.
1.2. Циљ извјештаја
Циљ Извјештаја је да обезбиједи разумијевање проблема и питања везаних за положај лица
изложених насиљу у породици у Кантону 10, као једног од предуслова за обезбјеђење права
сваког, а посебно жена, на социјалну, правну и економску заштиту, те да допринесе општем
побољшању права свих лица да живе слободно од насиља, као и побољшању људских права
и слобода у Кантону 10. Извјештај треба да обезбиједи идентифицикацију кључних смјерова
за институционално дјеловање с циљем рјешавања уочених проблема у овој области.
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II РЕЛЕВАНТНО ЗАКОНОДАВСТВО
2.1. Међународни стандарди
2.1.1. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима1
Члан 2. 2. Државе чланице овог пакта обавезују се да гарантују да ће сва права која су у
њему формулисана бити остваривана без икакве дискриминације засноване на раси, боји,
полу, језику, политичком или каквом другом мишљењу, националном или социјалном
поријеклу, имовинском стању, рођењу или каквој другој околности.
Члан 3.
Државе чланице овог пакта обавезују се да обезбиједе једнако право мушкарцима и женама
да уживају сва економска, социјална и културна права која су набројана у овом пакту.
2.1.2. Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена 2
Члан 1.
За сврхе ове конвенције, израз “дискриминација жена” означава сваку разлику, искључење
или ограничење у погледу пола, што има за посљедицу или циљ да женама угрози или
онемогући признање, остварење или вршење људских права и основних слобода на
политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или другом пољу, без обзира
на њихово брачно стање, на основу равноправности мушкараца и жена 3.
2.1.3. Европска конвенција о људским правима и основним слободама
Члан 14. (Забрана дискриминације)
Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом обезбјеђује се без дискриминације
по било којем основу, као што је пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или
друго мишљење, национално или социјално поријекло, веза с неком националном мањином,
имовно стање, рођење или други статус.
2.1.4. Протокол број 12. Европске конвенције о људским правима и основним слободама
Члан 1. (Општа забрана дискриминације)
1. Уживање свих права одређених законом обезбиједиће се без дискриминације на било којем
основу као што је пол, раса, боја коже, језик, вјера, политичко или друго мишљење,
национално или социјално поријекло, припадност националној мањини, имовина, рођење или
други статус.

1 Усвојен и отворен за потпис, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине 2200А (XXИ) од 16. децембра
1966. године, ступио на снагу: 3. јануара 1976. године;
2 Одобрена и предложена за потпис, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација
34/180 од 18. децембра 1979. године. Конвенција је ступила на снагу 3. септебра 1981. године;
3 У Општој препоруци 19, Комитет је закључио да насиље засновано на гендеру – насиље над женом зато што је жена или
које диспропорционално утиче на жене, било да га врше јавне власти или нека лица, организације или предузећа – спада под
дефиницију члана 1.”;
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2. Нико не смије бити изложен дискриминацији јавних органа на било којем основу, како је и
наведено у ставу 1.
2.1.5. Европска социјална повеља (ревидирана)4
Члан 12. (Право на социјалну заштиту)
Са циљем обезбјеђења ефикасног кориштења права на социјалну заштиту, земље
потписнице преузимају обавезу да:
1. успоставе или одржавају систем социјалне заштите;
2. одржавају систем социјалне заштите на задовољавајућем нивоу, који је као минимум
једнак оном који је потребан за ратификацију Европског кодекса социјалне заштите;
3. настојати прогресивно подизати систем социјалне заштите на виши ниво; ...
Члан 13. (Право на социјалну и медицинску помоћ)
Са циљем обезбјеђења ефикасног кориштења права на социјалну и медицинску помоћ, земље
потписнице преузимају обавезу да:
1. обезбиједе да свако лице које не располаже одговарајућим ресурсима, и које није у
могућности да обезбиједи те ресурсе било властитим напорима или из других извора,
посебно уживањем бенефиција шеме социјалне заштите, добије одговарајућу помоћ,
и у случају болести, бриге коју изискује његово стање;
2. обезбиједи да лица која примају такву помоћ неће, из тог разлога, подносити
смањење својих политичких и социјалних права;
3. предвиди да свако може добити, преко одговарајућих јавних или приватних служби,
савјете и личну помоћ која им је евентуално потребна да би спријечили, отклонили
или ублажили лично или породично сиромаштво.
Члан 14. (Право на кориштење служби социјалне заштите)
Са циљем обезбјеђења ефикасног кориштења права на кориштење служби социјалне
заштите, земље потписнице преузимају обавезу да:
1. промовишу или пружају услуге које, кориштењем метода социјалног рада, доприносе
добробити и развитку и појединаца и група унутар заједнице, и њихово прилагођавање
социјалном окружењу;
2. подстиче учествовање појединаца и добровољних и других организација у успостављању и
одржавању таквих служби.
Члан 16. (Право породице на социјалну, правну и економску заштиту)
Са циљем обезбјеђења потребних услова за пуни развитак породице, која је основна јединица
друштва, земље потписнице преузимају обавезу да промовишу економску, правну и социјалну
Европска социјална повеља (Повеља) је најзначајнији документ који регулише остваривање еконоских и социјалних права
у оквиру Европске уније. Босна и Херцеговина (БиХ) је ратификовала Повељу 2008. године, чиме се обавезала на
усклађивање домаћег законодавства и праксе са стандардима предвиђеним у овом документу. Примјена, обезбјеђење
остваривања и заштита права предвиђених у Повељи један је од услова у оквиру процеса придруживања БиХ Европској
унији;
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заштиту породичног живота средствима као што су социјалне и породичне накнаде,
фискални аранжмани, пружање становања за породицу, бенефиције за младе брачне парове,
и друга одговарајућа средства.
Члан 17. (Право дјеце и младих на социјалну, правну и економску заштиту)
Са циљем обезбјеђења ефикасног кориштења права дјеце и младих да одрасту у окружењу
које подстиче пуни развитак њихове личности и њихових физичких и менталних
капацитета, земље потписнице преузимају обавезу да, било директно или у сарадњи с
јавним и приватним организацијама, предузму све одговарајуће и потребне мјере креиране у
циљу:
1. а) обезбјеђења да дјеца и млади, уважавајући права и обавезе њихових родитеља, имају
заштиту, помоћ, образовање и обуку коју требају, посебно предвиђањем оснивања или
одржавања институција и служби довољних и адекватних за ову сврху;
б) заштите дјеце и младих од занемаривања, насиља и експлоатације;
в) предвиђања заштите и посебне помоћи од државе за дјецу и млада лица привремено или
коначно ускраћена за помоћ њихове породице;
2. омогућити дјеци и младима бесплатно основно и средње образовање, као и стимулисати
њихово редовно присуство настави.
2.1.6. Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици 5
Члан 1. Циљеви Конвенције
1.Циљеви ове конвенције су:
а. заштита жена од свих облика насиља и спречавање, процесуирање и елиминисање насиља
над женама и насиља у породици;
б. допринос сузбијању свих облика дискриминације над женама и промоција суштинске
једнакости између жена и мушкараца, укључујући и оснаживање жена;
в. израда свеобухватног оквира, политика и мјера заштите и помоћи свим жртвама насиља
над женама и насиља у породици;
г. унапређење међународне сарадње у погледу елиминисања насиља над женама и насиља у
породици;
д. пружање подршке и помоћи организацијама и тијелима унутрашњих послова у ефикасној
сарадњи да би се усвојио прецизан приступ елиминисању насиља над женама и насиља у
породици.
2. Да би се обезбиједила ефикасна примјена одредби Конвенције, у оквиру ове конвенције
одређен је механизам за праћење.
Члан 2. Област примјене Конвенције
1. Конвенција се односи на све облике насиља над женама, укључујући насиље у породици,
које жене погађа несразмјерно у односу на мушкарце.
5

Службени гласник БиХ, број 15/13;
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Члан 4. Основна права, принцип једнакости и недискриминације
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере за унапређење и
заштиту права свакога, посебно жена, да живи слободно од насиља како у јавној тако и у
приватној сфери.
2. Чланице ће осудити све облике дискриминације над женама и без одгађања предузети
неопходне законодавне и друге мјере за спречавање дискриминације, а посебно:
- укључивањем у устав државе односно друге одговарајуће законе на принципу једнакости
између жена и мушкараца и обезбјеђивањем практичног остваривања овог принципа;
- забраном дискриминације над женама, укључујући кориштење санкција, према потреби;
- укидањем закона и пракси којим су жене изложене дискриминацији.
3. Чланице ће обезбиједити примјену одредби ове конвенције, посебно мјера заштите права
жртава, без дискриминације по било којем основу, као што су: пол, род, раса, боја коже,
језик, вјероисповијест, политичко или неко друго мишљење, национално односно друштвено
поријекло, припадност националној мањини, имовина, рођење, сексуално опредјељење, родни
идентитет, узраст, здравствено стање, инвалидитет, брачно стање, статус мигранта
или избјеглице, односно неки други статус.
4. Посебне мјере неопходне за спречавање и заштиту жена од родно заснованог насиља не
сматрају се дискриминацијом у смислу ове конвенције.
Члан 5. Обавезе држава и неопходна пажња
1. Чланице ће се суздржати од учествовања у било каквом чину насиља над женама и
обезбиједити да државна тијела, званичници, службеници, установе и други актери који
наступају у име државе поступају у складу с овом обавезом.
2. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере да с дужном пажњом
спријече, истраже, казне и обезбиједе компензацију за дјела насиља обухваћена овом
конвенцијом која учине актери који не иступају у име државе.
Члан 7. Свеобухватне и координиране политике
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере за усвајање и примјену
ефикасних, свеобухватних и координираних државних политика које обухватају све
релевантне мјере за спречавање и борбу против свих облика насиља обухваћених овом
конвенцијом и нуде холистички одговор на насиље над женама.
2. Чланице ће обезбиједити да политике које се наводе у ставу 1. ставе права жртве у
центар свих мјера и да се примјењују кроз ефикасну сарадњу свих надлежних тијела,
институција и организација.
3. Мјере које се предузимају у складу с овим чланом укључиће, према потреби, све надлежне
актере, као што су државни органи, националне, регионалне и локалне скупштине и управе,
државне институције за заштиту људских права и организације цивилног друштва.
Члан 8. Финансијска средства
Чланице ће одвојити одговарајућа финансијска средства и људске ресурсе за адекватно
провођење интегрисаних политика, мјера и програма за спречавање и борбу против свих
облика насиља обухваћених овом конвенцијом, укључујући и оне које проводе невладине
организације и цивилно друштво.
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Члан 9. Невладине организације и цивилно друштво
Чланице ће препознати, подстицати и подржавати, на свим нивоима, рад невладиних
организација и организација цивилног друштва у борби против насиља над женама и
успоставити ефикасну сарадњу с овим организацијама.
Члан 10. Координациони орган
1. Чланице ће одредити односно успоставити један или више званичних органа надлежних за
координацију, провођење, праћење и процјену политика и мјера за спречавање и борбу
против свих облика насиља обухваћених овом конвенцијом. Ови органи ће у сагласности
прикупљати податке и у складу са чланом 11. вршити анализу и објављивати резултате.
Члан 16. Програми превентивне интервенције и програми за рад с починиоцима насиља
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере за оснивање и подршку
програма који имају за циљ да починиоци насиља у породици науче и усвоје ненасилно
понашање у међуљудским односима у погледу спречавања даљег насиља и измјене образаца
насилног понашања.
2. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере за оснивање и подршку
програма за рад с починиоцима, посебно сексуалним преступницима, који имају за циљ
спречавање понављања кривичног дјела.
3. Приликом предузимања мјера из ст. 1. и 2, чланице ће обезбиједити да безбједност,
подршка за жртве и њихова људска права буду од примарног значаја и да, према потреби,
оснивање и провођење ових програма буде у блиској сарадњи са специјализованим службама
за подршку жртвама.
Поглавље IV Заштита и подршка
Члан 18. Опште обавезе
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере заштите свих жртава
од даљег насиља.
2. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере, у складу с
међународним правом, да обезбиједе одговарајуће механизме за ефикасну сарадњу између
свих надлежних државних тијела, укључујући судове, јавна тужилаштва, тијела
унутрашњих послова, локалне и регионалне управе, као и невладине организације и остале
релевантне организације и лица, у пружању заштите и подршке жртвама и свједоцима свих
облика насиља обухваћених Конвенцијом, укључујући и упућивање на опште и
специјализоване службе подршке, наведене у чл. 20. и 22. ове конвенције.
3. Чланице ће обезбиједити да мјере које предузимају у складу с овим поглављем испуњавају
сљедеће критеријуме:
- да су засноване на разумијевању насиља над женама и насиља у породици из родне
перспективе и да су усмјерене на људска права и безбједност жртве;
- да су засноване на интегрисаном приступу који узима у обзир однос између жртава,
починилаца, дјеце и њиховог ширег друштвеног окружења;
- да имају за циљ избјегавање секундарне виктимизације;
- да имају за циљ оснаживање и економску независност жена жртава насиља;
- да, тамо гдје је то прикладно, различите службе за заштиту и подршку жртава буду у
истим просторијама;
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- да одговарају на специфичне потребе угрожених лица, укључујући и дјецу-жртве, и да су
им доступне.
4. Пружање услуга не смије зависити од спремности жртве да поднесе пријаву или свједочи
против било којег починиоца.
Члан 20. Опште услуге подршке
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере како би обезбиједиле да
жртве имају приступ услугама које омогућавају њихов опоравак од насиља. Ове мјере треба
да обухватају, када је то неопходно, услуге као што је правно и психолошко
савјетовалиште, финансијска помоћ, становање, образовање, обука и помоћ приликом
запошљавања.
2. Чланице ће предузети све неопходне законодавне односно друге мјере како би омогућиле
жртвама приступ услугама здравствене и социјалне заштите, као и адекватну
опремљеност ових служби и обученост запослених за помоћ жртвама и упућивање на
одговарајуће службе.
Члан 22. Специјализоване услуге подршке
1. Чланице ће предузети неопходне законодавне односно друге мјере да омогуће односно
осигурају, уз одговарајућу географску распрострањеност, непосредне краткорочне и
дугорочне специјализоване услуге подршке за сваку жртву која је била изложена било којем
дјелу насиља обухваћеног Конвенцијом.
2. Чланице ће омогућити односно обезбиједити специјализоване услуге подршке за све жене
жртве насиља и њихову дјецу.
Члан 23. Сигурне куће
Чланице ће предузети све неопходне законодавне и друге мјере како би омогућиле отварање
одговарајућих, лако доступних сигурних кућа у довољном броју за безбједан смјештај и
проактивну помоћ жртвама насиља, посебно женама и њиховој дјеци.
2.2. Законодавство у Босни и Херцеговини
2.2.1. Устав Босне и Херцеговине 6
Члан II (Људска права и основне слободе)
Босна и Херцеговина и оба ентитета обезбиједиће највиши ниво међународно признатих
људских права и основних слобода.
1. Међународни стандарди
Права и слободе предвиђени у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних
слобода и у њеним протоколима се директно примјењују у Босни и Херцеговини. Ови акти
имају приоритет над свим осталим законима (...)

6„Анекс

IV Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини“
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Анекс I
Додатни споразуми о људским правима који ће се примјењивати у Босни и Херцеговини
...8. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966)
9. Конвенција о уклањању свих облика дискриминације у односу на жене (1979)
...
2.2.2. Закон о омбудсману за људска права Босне и Херцеговине
Члан 1.
1. Омбудсман за људска права Босне и Херцеговине је независна институција успостављена
у циљу промовисања добре управе и владавине права, заштите права и слобода физичких и
правних лица, како је загарантовано посебно Уставом Босне и Херцеговине и међународним
споразумима који се налазе у додатку тог устава...
Члан 2.
1. Институција ће разматрати предмете који се односе на слабо функционисање или
повреде људских права и слобода почињене од стране било којег органа власти у Босни и
Херцеговини.
2. Институција ће дјеловати по пријему жалбе или ex officio...
Члан 25.
1. Органи власти у Босни и Херцеговини обaвезни су Институцији пружити одговарајућу
помоћ у истрази и вршењу контроле.
Члан 32.
1. Омбудсман може дати препоруке владиним органима у циљу усвајања нових мјера. ...
4. Када, након разматрања предмета, омбудсман установи да начин на који је закон
примијењен води неправичним резлутатима, он може упутити надлежном органу владе
препоруке које би довеле до правичног рјешења ситуације предметног појединца. Омбудсман
може надлежном органу дати приједлог мјера чија примјена би вјероватно побољшала
ситуацију на коју се жали, укључујући исплату одштете, и у годишњем или специјалном
извјештају Институције дати приједлог за измјене и допуне закона и других прописа када он
сматра да је то потребно. ...
2.2.3. Закон о забрани дискриминације Босне и Херцеговине 7
Члан 2. (Дискриминација)
(1) Дискриминацијом ће се, у смислу овог закона, сматрати свако различито поступање
укључујући свако искључивање, ограничавање или давање предности засновано на стварним
или претпостављеним основама према било ком лицу или групи људи на основу њихове расе,
боје коже, језика, вјере, етничке припадности, националног или социјалног поријекла, везе с
7

Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 59/05 и 66/16;
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националном мањином, политичког или другог увјерења, имовног стања, чланства у
синдикату или другом удружењу, образовања, друштвеног положаја и пола, полног
изражавања или оријентације, као и свака друга околност која има за сврху или посљедицу
да било ком лицу онемогући или угрожава признавање, уживање или остваривање на
равноправној основи, права и слобода у свим областима јавног живота.
(2) Забрана дискриминације примјењује се на све јавне органе као и на сва физичка или
правна лица, и у јавном и у приватном сектору, у свим областима, а нарочито: запослења,
чланства у професионалним организацијама, образовања, обуке, становања, здравства,
социјалне заштите, добара и услуга намијењених јавности и јавним мјестима, те обављања
привредних активности и јавних услуга.
Члан 3. (Облици дискриминације)
(1) Непосредна дискриминација је свако различито поступање по основама одређеним
чланом 2. овог закона, односно свако дјеловање или пропуштање дјеловања када је неко лице
или група људи доведена или је била или би могла бити доведена у неповољнији положај за
разлику од неког другог лица или групе људи у сличним ситуацијама.
(2) Посредна дискриминација подразумијева сваку ситуацију у којој, наизглед неутрална
одредба, критеријум или пракса, има или би имала ефекат довођења неког лица или групе
људи у неповољан или мање повољан положај у односу на друга лица.
Члан 6. (Област примјене)
Овај закон примјењује се на поступање свих јавних тијела на нивоу државе, ентитета,
кантона и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, општинских институција и тијела, те
правних особа с јавним овлаштењима, као и на поступање свих правних и физичких лица, у
свим областима, а посебно у сљедећим:
ц) социјалне заштите, укључујући социјално осигурање, социјалне накнаде, социјалну помоћ
(накнаде за становање, накнаде за младе, итд.) и начин поступања према корисницима
социјалне заштите;
Члан 7. (Централна институција за заштиту од дискриминације)
(1) Централна институција надлежна за заштиту од дискриминације је Омбудсман за
људска права Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Омбудсман Босне и Херцеговине).
(2) Омбудсман Босне и Херцеговине поступа у складу с овим законом и Законом о
омбудсману за људска права БиХ тако да у оквиру своје надлежности:
а) заприма појединачне и групне жалбе у вези с дискриминацијом;
б) физичким и правним лицима која су поднијела жалбу због дискриминације даје потребна
обавјештења о њиховим правима и обавезама, те могућностима судске и друге заштите;
в) поводом жалбе Омбудсман Босне и Херцеговине може одлучити да не прихвати жалбу
или да покрене истражни поступак у складу с посебним прописима;
г) предлаже покретање поступка медијације у складу с одредбама Закона о медијацији;
д) прикупља и анализира статистичке податке о случајевима дискриминације;
ђ) подноси годишњи извјештај, а према потреби и ванредне извјештаје о појавама
дискриминације Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Парламенту Федерације
Босне и Херцеговине, Народној скупштини Републике Српске и Скупштини Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине;
е) информише јавност о појавама дискриминације;
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ж) на властиту иницијативу, проводи истраживања у области дискриминације;
з) даје мишљења и препоруке с циљем спречавања и сузбијања дискриминације, те предлаже
одговарајућа законска и друга рјешења надлежним институцијама у Босни и Херцеговини;
и) има право да покреће и учествује у поступку за заштиту од дискриминације за прекршаје
прописане овим законом;
ј) прати законодавство и даје савјете законодавним и извршним тијелима;
к) ради на промоцији овог закона, информише јавност, подиже свијест, проводи кампање и
на друге начине активно промовише борбу против дискриминације у сврху њене превенције;
2.2.4. Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини 8
Члан 1.
Овим законом уређује се, промовише и штити равноправност полова, гарантују једнаке
могућности и равноправан третман свих лица без обзира на пол, у јавној и у приватној
сфери друштва, те уређује заштита од дискриминације на основу пола.
Члан 2.
(1) Лица мушког и женског пола су равноправна.
(2) Пуна равноправност полова гарантује се у свим областима друштва, укључујући али не
ограничавајући се на области образовања, економије, запошљавања и рада, социјалној и
здравственој заштити, спорту, култури, јавном животу и медијима, без обзира на брачно и
породично стање.
(3) Дискриминација на основу пола и полне оријентације забрањена је.
(4) Дискриминацијом се не сматра увођење, доношење и провођење привремених посебних
мјера с циљем отклањања постојеће неравноправности, промовисања једнакости и
заштите равноправности полова.
(5) Дискриминацијом по основу пола не сматра се норма, критеријум или пракса коју је
могуће објективно оправдати постизањем законитог циља, пропорционалног предузетим
неопходним и оправданим мјерама.
Члан 3.
(1) Дискриминација по основу пола је свако стављање у неповољнији положај било ког лица
или групе људи засновано на полу због којег се лицима или групи људи отежава или негира
признавање, уживање или остваривање људских права или слобода.
(2) У својим облицима дискриминација може бити директна, индиректна, узнемиравање,
сексуално узнемиравање, подстицање на дискриминацију и насиље по основу пола.
Члан 6.
(1) Насиље по основу пола је забрањено.
(2) Насиље по основу пола је свако дјеловање којим се наноси или може бити нанијета
физичка, психичка, сексуална или економска штета или патња, као и пријетња таквим
дјеловањем које спутавају лице или групу људи да ужива у својим људским правима и
слободама у јавној и приватној сфери живота.
(3) Насиље по основу пола укључује, али се не ограничава, на
8
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а) насиље које се догађа у породици или домаћинству;
б) насиље које се догађа у широј заједници;
в) насиље које почине или толеришу органи власти и други овлаштени органи и појединци;
г) насиље по основу пола у случају оружаних сукоба.
(4) Надлежне власти обавезне су да предузму одговарајуће мјере ради елиминације и
спречавања насиља по основу пола у јавној и приватној сфери живота, те да обезбиједе
инструменте пружања заштите, помоћи и накнаде жртвама.
(5) Надлежне власти обавезне су да предузму одговарајуће мјере, укључујући а не
ограничавајући се, на област образовања ради елиминације предрасуда, обичаја и свих
других пракси заснованих на идеји инфериорности или супериорности било ког пола, као и на
стереотипним улогама лица мушког и женског пола. Ово укључује, али није ограничено на
едукацију и подизање свијести међу државним службеницима, у јавности и на друге начине.
Члан 16.
(1) Сви имају једнака права на социјалну заштиту без обзира на пол.
(2) Забрањена је дискриминација на основу пола у уживању свих облика социјалних права
утврђених важећим законима, а посебно у случајевима:
а) подношења захтјева за остваривање било којег права из области социјалне заштите;
б) поступка утврђивања и начина кориштења социјалних права и утврђених бенефиција;
в) престанка уживања утврђених права.
Члан 17.
Надлежне власти обезбиједиће да закони и други акти, те механизми који се односе на
приступ и кориштење социјалне заштите нису дискриминаторски по основу пола, било
директно или индиректно.
Члан 24.
(1) Органи власти на државном и ентитетском нивоу, кантонални органи и органи јединица
локалне самоуправе, правнa лица с јавним овлаштењима, правна лица у већинском
власништву државе, у оквиру својих надлежности, дужни су да предузму све одговарајуће и
потребне мјере ради провођења одредби прописаних овим законом и Гендер акционим
планом Босне и Херцеговине, укључујући, али не ограничавајући се на:
а) доношење програма мјера ради постизања равноправности полова у свим областима и на
свим нивоима власти;
б) доношење нових или измјену и допуну постојећих закона и других прописа ради
усклађивања с одредбама овог закона и међународним стандардима за равноправност
полова;
в) провођење активности и мјера Гендер акционог плана Босне и Херцеговине кроз редовне
програме рада уз обезбјеђење буџетских средстава;
г) обезбјеђење прикупљања, вођења, анализе и приказивања статистичких података
разврстаних по полу;
(2) Саставни дио програма мјера ради постизања равноправности полова у свим областима
укључује, али се не ограничава на:
а) анализу стања полова у одређеној области;
б) имплементацију донесених државних политика кроз акционе планове за равноправност
полова;
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в) мјере за отклањање уочене неравноправности полова у одређеној области.
(3) Надлежни законодавни, извршни и органи управе свих нивоа власти у Босни и
Херцеговини обавезни су да оснују одговарајуће институционалне механизме за
равноправност полова који ће проводити Закон о равноправности полова у Босни и
Херцеговини, синхронизовати реализацију програмских циљева из Гендер акционог плана
Босне и Херцеговине и обезбиједити провођење међународних стандарда у области
равноправности полова.
(4) Надлежни државни, ентитетски и кантонални органи власти, као и органи јединица
локалне самоуправе дужни су све прописе и друге акте из своје надлежности прије
упућивања у законску процедуру доставити на мишљење институционалним механизмима
за равноправност полова из става (2) овог члана ради усуглашавања с одредбама Закона о
равноправности полова у Босни и Херцеговини.
Члан 25.
(1) Надгледање над провођењем овог закона обавља Министарство за људска права и
избјеглице (у даљем тексту: Министарство).
(2) Ради праћења примјене овог закона, у оквиру Министарства за људска права и
избјеглице, формира се Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Агенција).
(3) Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине организује се и ради у складу с
посебном одлуком коју, на приједлог Министарства из става (1) овог члана, доноси Савјет
министара Босне и Херцеговине.
Члан 26.
Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине у оквиру својих надлежности обавља
сљедеће послове: ...
ф) у поступку припреме нацрта и приједлога закона, подзаконских и других нормативних
аката, стратегија, планова и програма, а прије достављања Савјету министара Босне и
Херцеговине, даје мишљење о усаглашености наведених аката са овим законом и
међународним стандардима о равноправности полова;
Члан 27.
(1) Гендер центар Федерације Босне и Херцеговине и Гендер центар Републике Српске прате
примјену Закона на нивоу ентитета и у ту сврху нарочито обављају сљедеће послове:
а) прате усаглашеност закона и других аката, политика, стратегија, планова и програма
који се доносе на нивоу ентитета, с домаћим и међународним стандардима за
равноправност полова;
б) дају мишљење о усаглашености закона и других аката, политика, стратегија, планова и
програма који се доносе на нивоу ентитета са одредбама овог закона и другим домаћим и
међународним стандардима за равноправност полова и покрећу иницијативе за
усаглашавање;...
х) сарађују с невладиним организацијама које се баве заштитом људских права и слобода;
и) пружају стручну и савјетодавну подршку и помоћ свим институцијама система и другим
партнерима.
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2.2.5. Закон о заштити од насиља у породици у Федерацији БиХ 9
Члан 1. Предмет Закона
Овим законом уређује се: заштита од насиља у породици, појам породице и насиље у
породици, врста и сврха заштитних мјера за лица која су починила насиље у породици,
начин и поступак изрицања заштитних мјера, заштита жртве од насиља у породици,
међусобна повезаност свих субјеката који су у функцији заштите од насиља у породици и
друга питања од значаја за заштиту од насиља у породици.
Члан 3. Општа принципи пружања заштите и изузеће од примјене закона
Пронципи заштите од насиља у породици уређени овим законом и другим прописима, као и
међународни стандарди које је прихватила Босна и Херцеговина који уређују област насиља
у породици, примјењиваће се у свим случајевима ради обезбјеђења најефикасније заштите за
жртве насиља у породици.
Примјену и провођење овог закона у складу са својим надлежностима обезбиједиће
општински суд - прекршајно одјељење суда (у даљњем тексту: надлежни суд), полиција,
орган старатељства и друге институције надлежне за социјалну и здравствену заштиту,
уз обавезу заједничког и синхронизованог дјеловања.
Институције из става 2. овог члана треба да обезбиједе да поступања са жртвама насиља
и насилним лицима обављају запослени едуковани за рад с наведеним лицима.
Према дјетету из става 3. члана 2. овог закона које учини радње из члана 7. овог закона неће
се примјењивати одредбе чл. од 9. до 30. овог закона.
Заштиту жртви насиља у породици могу пружити и невладине организације регистроване
за пружање ових услуга.
Члан 31. Обезбјеђивање основних животних потреба
Жртва насиља у породици има право на обезбјеђивање основних животних потреба у
погледу неопходног здравственог, социјалног и материјалног збрињавања и право
обезбјеђивања правне помоћи за рјешавање социјалног, економског и другог статуса.
Заштита жртве насиља у породици из става 1. овог члана обезбјеђује се у складу с
важећим законима који прописују право на здравствену и социјалну заштиту и остваривање
права на правну помоћ.
Члан 32. Финансирање основних облика заштите и привремене помоћи жртви
Средства за финанцирање основног облика жртве насиља у породици којој се одмах не
може обезбиједити заштита у складу са чланом 31. овог закона у оквиру постојећих
система здравствене и социјалне заштите, обезбиједиће се у оквиру привремене помоћи.
Са циљем остваривања привремене помоћи из става 1. овог члана влада кантона донијеће
пропис у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона којим ће се прописати
начин остваривања привремених облика помоћи, укључујући и правну помоћ жртви насиља у
породици.
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Члан 33. Начин збрињавања жртве
Ради обезбјеђења физичке заштите и остваривања права и интереса жртве насиља у
породици, без страха и опасности по живот, полиција и орган старатељства дужни су, уз
претходни пристанак жртве, привремено збринути жртву насиља у породици у сигурну
кућу/склониште (у даљњем тексту: сигурна кућа), другу одговарајућу институцију или код
друге породице.
Жртва насиља у породици привремено се збрињава у сигурну кућу на захтјев полиције или
органа старатељства у трајању најдуже до шест мјесеци.
Рок из става 2. овог члана може се на захтјев сигурне куће продужити уз писану
сагласност надлежног органа старатељства.
Члан 35. Оснивање и финансирање сигурних кућа
Сигурну кућу може основати правно или физичко лице у складу са законом.
Средства за финансирање привременог збрињавања жртве насиља у сигурној кући, другој
одговарајућој институцији или код друге породице обезбјеђују се у складу с прописима
Федерације Босне и Херцеговине и кантона у процентима од:
1) буџета кантона у висини од 30%,
2) буџета Федерације Босне и Херцеговине у висини од 70%.
Критеријуме и стандарде за оснивање, рад и финансирање сигурних кућа прописаће
федерални министар рада и социјалне политике у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 37. Програм мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у породици
Влада кантона доноси двогодишњи програм мјера за превенцију, заштиту и борбу против
насиља у породици за подручје кантона...
Члан 39. Протокол о сарадњи
Надлежне институције из члан 8. став 1. овог закона као и надлежни правосудни органи
дужни су за подручје једне или више општина потписати протокол о сарадњи којим ће
бити утврђена међусобна права и обавезе у поступку пријављивања случајева насиља у
породици, пружања заштите жртвама насиља у породици, као и у раду с насилним лицима.
Члан 40. Вођење евиденције
Полицијска управа дужна је да води евиденцију о пријављеним случајевима насиља у
породици и о провођењу заштитних мјера из чл. 11, 12. и 13. овог закона...
Надлежни суд дужан је да води евиденцију о поднесеним захтјевима за изрицање
заштитних мјера и о изреченим заштитним мјерама...
Орган старатељства дужан је да води евиденцију о изреченим заштитним мјерама лицима
која су штићена заштитном мјером и о насилним лицима којима су изречене заштитне
мјере...
Све евиденције из овог члана морају се водити у складу са чланком 18. Закона о
равноправности полова у Босни и Херцеговини...
Евиденције из овог члана обавезно се достављају Гендер центру Федерације Босне и
Херцеговине најкасније до 10. јануара за претходну годину.
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Члан 41. Обавезе полицијске управе
Полицијска управа дужна је да одмах обавијести орган старатељства о случају насиља у
породици, као и да достави службене забиљешке које води везано уз случајеве насиља у
породици ради евиденције и превенције.
Полицијска управа је, по сазнању о непоступању по изреченој заштитној мјери, од лица ком
је изречена заштитна мјера, дужна без одлагања да обавијести надлежни суд с приједлогом
за изрицање новчане казне у складу са чланом 45. овог закона.
Члан 42. Обавезе органа старатељства
Орган старатељства је дужан да прати извршење изречене мјере, обавјештава надлежни
суд о извршењу мјере, предложи прекид или продужење или замјену мјере другом мјером.
Орган старатељства дужан је да достави суду извјештај о извршењу заштитне мјере
најкасније у року од шест мјесеци, а на захтјев суда, према потреби, и раније.
Члан 43. Надзор над провођењем
Надзор над провођењем овог закона врши Федерално министарство правде.
Влада Федерације обавезна је једном годишње да поднесе редовни годишњи извјештај о
провођењу Закона о заштити од насиља у породици Парламенту Федерације Босне и
Херцеговине.
2.2.6. Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и
заштите породица с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине10
Члан 12.
Корисници социјалне заштите, у смислу овог закона, јесу лица која се налазе у стању
социјалне потребе и то:
1) дјеца без родитељског старања,
2) васпитно занемарена дјеца,
3) васпитно запуштена дјеца,
4) дјеца чији је развој ометен породичним приликама,
5) лица с инвалидитетом и лица ометена у физичком или психичком развоју,
6) материјално неосигурана и за рад неспособна лица,
7) стара лица без породичног старања,
8) лица с друштвено негативним понашањем,
9) лица и породице у стању социјалне потребе, којима је усљед посебних околности
потребан одговарајући облик социјалне заштите.
Прописима кантона може се проширити круг корисника социјалне заштите из става 1.
овог члана у складу с програмима развоја социјалне заштите и специфицним приликама у
кантону.

10

Службене новине Федерације БиХ, бр. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14, 45/16, 19/17 и 40/18;
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Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине 11
Члан 222. Насиље у породици
(1) Ко насиљем, дрским или безобзирним понашањем угрожава мир, тјелесну цјеловитост
или психичко здравље члана своје породице, казниће се новчаном казном или казном затвора
до једне године.
(2) Ко кривично дјело из става 1. овог члана учини према члану породице с којим живи у
заједничком домаћинству, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.
(3) Ако је при извршењу кривичног дјела из ст. 1. и 2. овог члана употријебљено оружје,
опасно оруђе или друго средство којим се може нанијети тешка тјелесна повреда или
нарушити здравље, учинилац ће се казнити казном затвора од три мјесеца до три године.
(4) Ако је кривичним дјелом из ст. од 1. до 3. овог члана члан породице задобио тешке
тјелесне повреде или му је здравље тешко нарушено, или ако је кривично дјело из ст. од 1. до
3. овог члана учињено према дјетету или малољетнику, учинилац ће се казнити казном
затвора од једне до пет година.
(5) Ако је кривичним дјелом из ст. од 1. до 4. овог члана проузрокована смрт члана породице,
учинилац ће се казнити казном затвора од двије до петнаест година.
(6) Ко усмрти члана породице и ког је претходно злостављао, казниће се казном затвора
најмање десет година или казном дуготрајног затвора.
Закон о прекршајима Федерације БиХ 12
Члан 1.
Предмет Закона
Овим се законом дефинише: прекршај, прекршајне санкције, поступак према
малољетницима, застара, прекршајни поступак, прекршајни налог, захтјев за покретање
прекршајног поступка, усмени претрес, рјешење о прекршају, жалба, поврат у пређашње
стање, понављање поступка, евиденција и брисање санкција, извршење казни, као и друга
питања од значаја за прекршаје на подручју Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Федерација).
Члан 12.
Прописивање прекршаја
(1) Прекршаји и прекршајне санкције могу бити прописани законима Босне и Херцеговине,
Федерације, кантона или другим прописима Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе
Федерације, влада кантона и одлукама градскога или општинског вијећа.
(2) Органи овлаштени за доношење прописа о прекршајима могу прописивати само казне и
заштитне мјере предвиђене овим законом и у границама које одређује овај закон.
(3) Органи овлаштени за доношење прописа из става (1) овога члана могу прописивати
прекршајне казне и заштитне мјере само за повреде прописа које они доносе у оквиру своје
надлежност утврђене Уставом и законом, под условима одређеним овим законом.
(4) Орган овлаштен да прописује прекршајне казне и заштитне мјере не може ово право
пренијети на друге органе.
Службене новине Федерације БиХ, бр. 36/03, 21/04-испр., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17;
Службене новине Федерације БиХ, бр. 63/14

11
12
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Члан 16.
Изрицање прекршајне санкције
(1) Прекршајну санкцију може изрећи суд у прекршајном поступку који је покренут и
проведен у складу са овим законом.
(2) Овлаштени орган може изрећи прекршајну санкцију путем издавања прекршајног налога
у складу с поступком који је прописан овим законом.
Члан 25.
Условна осуда
(1) Условном осудом суд окривљеном утврђује новчану казну и/или заштитну мјеру и
истовремено одређује да се она неће извршити ако окривљени за вријеме које одреди суд, а
које не може бити краће од шест мјесеци нити дуже од једне године (вријеме провјере), не
направи нови прекршај или испуни други услов који му одреди суд.
(2) При одлучивању хоће ли изрећи условну осуду суд ће, водећи рачуна о сврси условне осуде,
посебно узети у обзир приватност окривљеног, његов ранији живот, његово понашање
послије учињеног прекршаја, степен прекршајне одговорности и друге околности под којима
је прекршај учињен.
(3) Заштитне мјере изречене уз условну осуду извршавају се.
Члан 28.
Заштитне мјере
(1) Заштитне мјере могу се прописати само законом.
(2) За прекршај се могу прописати сљедеће заштитне мјере: 1) одузимање предмета, 2)
забрана вршења позива, дјелатности или дужности, 3) потпуна или дјелимична забрана
управљања моторним возилом, 4) лијечење од зависности и 5) забрана приступа
оштећенику, објектима или мјесту извршења прекршаја.
(3) Законима који прописују прекршаје могу се одредити додатне врсте заштитних мјера, с
тим да свака заштитна мјера која није предмет директног извршења од органа власти
мора бити условљена добровољним пристанком окривљеног на такву заштитну мјеру.
Члан 72.
Рјешење о прекршају
(1) Прекршајни поступак завршава се доношењем рјешења о прекршају.
(2) Рјешењем о прекршају суд ће одлучити: 1) да се прекршајни поступак обуставља, 2) да
је окривљени одговоран због пропуштања, или...
Члан 80.
Изјављивање жалбе
Окривљени и овлаштени орган могу изјавити жалбу на рјешење о прекршају. Оштећени
може изјавити жалбу на рјешење о прекршају само у погледу имовинско-правног захтјева.
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Породични закон Федерације Босне и Херцеговине13
Члан 4.
(1) У породици је забрањено насилничко понашање брачног партнера и било ког другог
члана породице.
(2) Под насилничким понашањем подразумијева се свако нарушавање физичког или
психичког интегритета у смислу члана 4. Закона о равноправности полова у Босни и
Херцеговини.
2.2.7. Закон о социјалној заштити Кантона 10 14
Члан 14.
Корисник социјалне заштите је самац или породица који немају довољно средстава за
подмирење основних животних потреба, а нису у могућности да их остваре својим радом
или приходом од имовине или из других извора, односно самац или породица који се налазе у
стању социјалне потребе.
Корисници социјалне заштите су и:
• дјеца без родитељске заштите,
• васпитно занемарена и запуштена дјеца,
• дјеца чији је развој ометан породичним приликама,
• физички или ментално оштећено или психички болесно дијете те дијете према којем је или
би требало да буде примијењена мјера породичне или кривичноправне заштите,
• физички или ментално оштећено или болесно одрасло лице, старије, немоћно и друго лице
које због трајних промјена у здравственом стању не може да удовољи основним животним
потребама,
• друго лице које је у невољи због поремећених односа у породици, зависности о алкохолу,
дрогама или другим опојним средствима или због других облика друштвено неприхватљивог
понашања и других узрока.
Корисник социјалне заштите из става 2. овог члана може бити самац, члан породице или
породице у цјелини.

13
14

Службене новине Федерације БиХ, бр. 35/05, 41/05, 31/14 и 32/19;
Народне новине ХБЖ, број 5/98;
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III СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
3.1. Статистички показатељи
Кривична дјела насиља у породици по годинама и општинама
Година Бос.Грахово Дрвар
2017.
нема
2018.
3
11
2019.
2
8
2020.
1
4
30. 6.

Гламоч
подат.
8
6

Купрес

Ливно

1
2

28
28

3

0

9

Томиславград Укупно
46
7
58
8
54
17

0

Поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу насиља у породици Тужилаштву
у Ливну
Година Бос.Грахово Дрвар
2017.
1
5
2018.
2
5
2019.
1
4
2020.
0
2
30. 6.

Гламоч
0
6
4

Купрес
2
0
2

2

0

Ливно
15
12
19

Томиславград Укупно
1
24
2
27
2
32

4

8

0

Поднесени захтјеви за изрицање заштитиних мјера Општинском суду Ливно
Година Бос.Грахово Дрвар
2017.
2018.
2
2
2019.
1
4
2020.
0
0
30. 6.

Гламоч
нема
6
3

Купрес
подат.
0
0

0

0

Ливно

Томиславград Укупно

10
18

1
1

21
27

5

0

5

Одлуке Кантоналног тужилаштва по поднесеним извјештајима о почињеном
кривичном дјелу
Година

Оптужница

2017.
2018.
2019.

27
25
27

Обустав.
истрага
2
2
8

Наредба о непр.
истраге
11
4
7

Ријешено на
други начин
1
0
0
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Одлуке Општинског суда Ливно у кривичним предметима насиља у породици
Година

У раду

Ријешено

2017.

27

24

2018.

28

23

2019.

28

22

Врсте казни
Условна осуда--- 15
Казна затвора---- 6
Ослобађајућа------ 2
Новчана казна--- 1
Условна осуда---- 16
Казна затвора----- 6
Присил.смј.у здр.уст.--- 1
Условна осуда----- 19
Казна затвора------ 2
Новчана казна----- 1

Прекршајно одјељење Општинског суда у Ливну је у току 2017, 2018. и 2019. године, у
предметима изрицања заштитних мјера у случајевима насиља у породици, изрекло
сљедеће заштитне мјере:
Заштитна мјера лијечење од алкохола----------------------------------------------------------------Психосоцијални третман--------------------------------------------------------------------------------Забрана приближавања жртви насиља----------------------------------------------------------------Забрана узнемиравања или ухођења лица изложеног насиљу------------------------------------Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора и забрана враћања у
стан, кућу или неки други стамбени простор----------------------------------------------------------

17
21
1
4
2

Одлуке Кантоналног суда у Ливну по изјављеним жалбама из 2017, 2018. и 2019. год.
„Кривични по жалби (Кж)
- Чл. 222/2 примљено 23 од којих је потврђено 18, преиначено 2 и укинуте 3;
- Чл. 223/3 примљена 1, потврђена 1;
- Чл. 222/1 примљено 11, потврђено 8, преиначено 1, укинуто 2;
Прекршајни по жалби (Пжп)
ЗОЗОНП/7/ Закон о заштити насиља у породици
- примљено 9, потврђено 8 и 1 отворен предмет”.
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3.2. Прикупљање информација о случајевима насиља у породици и проблемима с
којима се надлежни органи сусрећу
3.2.1. Информације од НВО Удружење грађанки Грахово
Удружење грађанки “Грахово” из Босанског Грахова је новинарима дало прву информацију о
проблему жртава насиља у породици у општини Босанско Грахово. То је био разлог да
Институција омбудсмана затражи од наведеног удружења корисне информације о овом
проблему.
Удружење грађанки Грахово је својим поднеском бр. 64-10/17 од 30. 10. 2017. године
доставило сљедећу информацију:
“Удружење грађанки Грахово већ дужи низ година ради на пројектима превенције насиља у
обитељи, младих и дјеце, као и на пројектима заштите жртава насиља, првенствено жена
и дјеце. У свом раду, кроз активности, психосоцијалне радионице, савјетовања и подршке
женама, од истих свакодневно сазнајемо много информација о насиљу у обитељи над
женама, као и насиља над дјецом и међу дјецом.
Наиме, ми смо прије више од четири године отвориле Центар за дјецу “Гнијездо” у
Босанском Грахову, гдје свакодневно радимо с дјецом која долазе из вишеструко
проблематичних обитељи. Свакодневно дјеца у Центру бораве од 10 до 17 сати, а дјеца су
старости од шест до 16 година. Такође, радимо и с њиховим родитељима, најчешће
мајкама, те кроз разне активности едукацијама покушавамо да им помогнемо у рјешавању
обитељских проблема, најчешће алкохолизма, насиља, сиромаштва и др.
Кроз свој рад добијемо разне информације, жене се највише жале, а највише на неадекватну
помоћ локалне заједнице и институција када је у питању насиље у обитељи. Због учесталих
притужби жена и тражења помоћи од нашег удружења, одлучили смо да формирамо један
мултисекторски тим у Босанском Грахову с циљем борбе против насиља у обитељи, насиља
над дјецом и младима. Тим чине представници локалне полиције, граничне полиције, Дома
здравља Дрвар (амбуланта Босанско Грахово), Основне школе Босанско Грахово, Службе за
социјални рад при Опћини Босанско Грахово, Дневног центра за дјецу “Гнијездо”, Удружења
жена “Цалендула” и представник Скупштине Опћине Босанко Грахово.
Потписали смо Протокол о сурадњи и усвојили смјернице за рад у поступању са жртвама
насиља. Периодично се састајемо и покушавамо ријешити тај проблем, али оно што смо до
сада детектирали јесу проблеми у институцијама, као што су: неадекватан рад амбуланте
у Босанском Грахову, гдје лијечник опће праксе долази само три дана у тједну и ради свега
два сата дневно, па када евентуалну жртву упутимо код лијечника она није у могућности
да оде, јер мора у Дрвар или у Ливно, а нема осигуран пријевоз”.
Проблем је што Општина Босанско Грахово нема Центра за социјални рад, већ једну службу,
гдје је запослено једно лице, а која је уједно и помоћник начелника за општу управу и
социјалну заштиту, а у Општини нема запослено ниједно стручно лице, социјални радник,
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педагог или психолог, а истог тог кадра недостаје, односно нема никако у Основној школи
Босанско Грахово.
Проблеми у полицији су такође евидентни због недовољног броја полицијских службеника,
као и њихово знање и вјештина у поступањима у случајевима насиља у породици и
поступањима са жртвама насиља. Из тих и других разлога жртве насиља често не пријављују
насиље, или га покушају пријавити, али због свих ограничења и “зида” на који наиђу
одустају од тога и даље трпе насиље.
Удружење грађанки Грахово у локалној заједници покушава помоћи у рјешавању проблема
насиља у породици, у честим разговорима са женама упути их, по Протоколу, полицији и
служби за социјални рад. Међутим, врло мало жена пријави насиље, или, и ако пријави, у
даљем поступку одустане, најчешће када, и ако предмет дође до тужилаштва.
Статистички подаци, полиције и служби, о броју пријављених случајева насиља у породици
нису тачни ни мјеродавни, а у свему ни добар показатељ генералног стања насиља, али и
поштовања људских права.
У просјеку пет жена мјесечно дође у просторије Удружења грађанки Грахово или у
просторије Центра “Гнијездо” и проговори о личним проблемима насиља у породици. Након
разговора с нама њих двије одлуче да пријаве насиље, једна одустане “на пола пута” до
полиције или општине, а друга након првог контакта са службеником.
Искрено би нам било драго да након истраге о стању жртава насиља у породици дате
препоруке надлежним институцијама да побољшају и унаприједе свој рад у поступању са
жртвама али и починиоцима породичног насиља.
На састанку одржаном 11. 6. 2020. године, предсједница наведеног удружења је истакла “да
на свим нивоима власти није препознато разумијевање проблема насиља у обитељи, па тако
ни на жупанијском и опћинском нивоу”. Наиме, по овом проблему ни Кантон ни Општина
нису овом удружењу одобравали средства, изузев у случају неког пројекта. У том случају
вриједност одобрених средстава кретала се од 2.000 до 3.000 КМ по пројекту. Та средства
нису ни 5% од потреба Удружења. Трошкове смјештаја у сигурне куће сноси ово удружење,
а жртве насиља смјештене су у Сигурну кућу “Медица” Зеница, те “Мајчино село” Међугорје
и у Тузли. Општина Босанско Грахово нема потписан уговор за смјештај жртава насиља ни
са једном сигурном кућом у Босни и Херцеговини.
По питању оснивања сигурних кућа Кантонални координациони тим према Кантоналној
влади није никада поднио никакав писани захтјев. У више наврата је Министарству рада,
здравства, социјалне заштите и протјераних Кантона 10 поднесен захтјев за смјештај жртава
насиља у сигурну кућу, али никада није добијена тражена помоћ. Осим лијепих ријечи од
Владе није добијена конкретна помоћ, а од Општине Босанско Грахово поготово.
Похвално се изражава о Федералном министарству образовања које је у два наврата
одобрило износе од 5.000 КМ за рад са женама жртвама насиља и дјецом.
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Чланови општинског мултисекторског тима долазе на састанке и раде на одређеним
пројектима само док им ово удружење плаћа радни ангажман.
Удружење је према пројекту “Медице” Зеница, а на терет средстава Агенције EU Women,
вршила едукацију полицијских службеника у Босанском Грахову, а на тему рада и понашања
полицијских службеника са жртвама насиља када је обучено десетак полицајаца.
У задње три или четири године, у сарадњи с Радио Студио Н Ливно је емитован низ радиоемисија у којима су промовисани међународни документи и домаће законодавство који
третирају проблематику насиља у породици. Снимљене емисије емитоване су и на Радио
Купресу и Радио Дрвару. Радио Ливно је објавио само неке емисије док Радио Томиславград
је одбио да емитује емисије.
Посебно истиче да нема сарадње између Кантоналног координационог тима и Општинског
координационог тима, те да конкретног рада у Кантоналном координационом тиму нема.
3.2.2. Информације начелника општине Босанско Грахово и Службе за општу управу и
социјалну заштиту
Начелник општине Босанско Грахово у свом акту бр. 02-10-1316/18 од 13. 11. 2018. године
истиче сљедеће:
“1. Општина Босанско Грахово, односно њена Служба за општу управу и социјалну
заштиту је активно укључена у имплементацију обавеза дефинисаних Протоколом о
поступању у случајевима насиља у породици на подручју Кантона 10 кроз поглавље Улога
центара за социјалну заштити.
2. У циљу заједничког дјеловања на превенцији насиља у породици и унапређења жртава
насиља на подручју општине је формиран Мултисекторски тим за пружање заштите и
унапређења жртава насиља и донесене Смјернице за рад наведеног тима. Током 2018.
године одржано је неколико састанака Мултисекторског тима на којим је разматрана
проблематика насиља у породици на подручју општине.
Успут желимо да напоменемо да су на подручју општине Босанско Грахово у 2018. години
званично регистрована два случаја насиља у породици, те не видимо основа за оцјену да је у
општини Босанско Грахово тешка ситуација у погледу насиља у породици”.
Служба за општу управу и социјалну заштиту Општине Босанско Грахово у свом поднеску
бр. 03-35-1715/17 од 5. 1. 2018. године, истиче, да су у 2017. години евидентирана два
случаја насиља у породици која су процесуирана. У достављеној Информацији се истиче
сљедеће:
“Кад је у питању системско рјешавање проблема насиља у породици сматрамо да је у
наведеној области успостављен добар правни оквир за дјеловање, али да је општа економска
и социјална ситуација ограничавајући фактор за ефикасније дјеловање у погледу помоћи
жртвама насиља. Наиме, често постоји потреба да се ради помоћи жртвама насиља
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издвоје знатна финансијска средства (трошкови смјештаја у сигурне куће и сл.) која се у
буџету Општине не планирају и не постоји разумијевање за потребу трошења средстава у
те сврхе. Поред тога, најчешћи починиоци насиља у породици су лица од чијих прихода се
породично домаћинство издржава, тако да се кажњавањем починиоца насиља или
изрицањем неких заштитних мјера починиоцу, у неким случајевима кажњава цијела
породица пошто остаје без средстава за живот. Претходно наведено је вјероватно један
од разлога због којих се насиље у породици не пријављује.”
Надаље, наведена служба у свом акту бр. 03-10-557/19 од 19. 6. 2019. године, истиче:
“1. На подручју општине Босанско Грахово није формиран центар за социјални рад те
послове из надлежности центра обавља Служба за општу управу и социјалну заштиту.
Послове који се односе на социјалну заштиту у оквиру наведене службе обавља само један
радник, дипломирани правник који је руководилац Службе и ради на радном мјесту
помоћника општинског начелника. Међутим, ни он не ради само и искључиво на пословима
социјалне заштите, него и друге послове из области опште управе, матичних књига и др.
Из претходно наведеног да се закључити да ни организационо ни кадровски питање рада на
пословима социјалне заштите на подручју општине Босанско Грахово није добро ријешено.
2. Актом број 09-01-35-132/18 од 18. 10. 2018. године од стране Министарства рада,
здравства, социјалне заштите и протјераних Кантона 10, затражено је од општина
Босанско Грахово и Дрвар, у којој се послови из области социјалне заштите такође
обављају у оквиру надлежне општинске службе, да одмах, а најкасније у року од шест
мјесеци предузму мјере на оснивању центара за социјални рад. На састанку који је наведено
министарство у сарадњи са ОСЦЕ-ом накнадно организовало на тему оснивања центара за
социјални рад у поменутим општинама, закључено је да би у почетној фази центар требало
минимално да запошљава по једног дипломираног правника и социјалног радника.
Наведени акт разматран је на сједници Скупштини општине Босанско Грахово које је
закључило да постоји потреба за оснивањем центра за социјални рад, али да са оснивањем
треба сачекати док се не створе потребне материјалне и кадровске претпоставке. Треба
напоменути, да су рачуни Општине Босанско Грахово у вријеме разматрања наведеног акта
били блокирани од стране Пореске управе због неизмирених пореза и доприноса, те да је
Општина Босанско Грахово дефицитарна кадровима.”
3.2.3. Информације Службе за општу управу и друштвене дјелатности Општине Дрвар
Служба за општу управу и друштвене дјелатности Општине Дрвар у свом поднеску бр. 0535-4369-1/17 од 1. 2. 2018. године, истиче:
“Ова служба стоји на располагању 24 сата дневно како у току радног времена тако и ван
радног времена и нерадним данима у свако доба дана и ноћи. На сваки позив службеници
социјалне заштите излазе на терен с полицијом и предузимају одговарајуће мјере свако из
своје надлежности...
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Ова служба с великом пажњом прати потребе жртава насиља у породици, помаже
новчано, материјално, за једну жртву насиља обезбиједили смо други стан, њена дјеца су
запослена тако да егзистенција није упитна, а починилац насиља има вишеструке затворске
казне, налази се у затвору. Жртви смо понудили смјештај у сигурну кућу што је
категорично одбила, не жели да напусти Дрвар без обзира на ризик.
На подручју Кантона 10 не постоји сигурна кућа те би у случају потребе морали тражити
смјештај изван Кантона, али жртве насиља то не прихватају. У већини случајева жртве
насиља имају ближе сроднике, породичне куће и станове, један број кућа и станова
изнајмљују, има већи број кућа и станова празних, тако да жртва насиља може имати
ријешено стамбено питање. Од свих пријављених случајева жртве насиља или имају
запослену дјецу која помажу у издржавању, или нађу запослење, а као радно способна лица
могу узети подстицаје за самозапошљавање, подстицаје за одрживи повратак, посједују
куће, станове и друге некретнине од којих могу остваривати приходе. Када жртва насиља
нема никакве друге могућности помаже се путем социјалне новчане и материјалне помоћи у
оквиру расположивих средстава на терет буџета Општине Дрвар и Министарства рада,
здравства, социјалне заштите и протјераних Томиславград.
У већини пријављених случајева жртва насиља, најчешће супруга, наредни дан повлачи
пријаву, оправдава починиоца насиља као тренутну слабост или неспоразум, те тражи да
се починилац насиља одмах пусти из затвора...
Овој служби се није обратио ниједан медиј и нико није тражио информацију о положају
жртава насиља те изненађује сазнање да медији објављују непровјерене информације...
Ова служба је обрадила и услужила сваки пријављени случај породичног насиља и не постоји
ниједан неријешен случај на подручју општине Дрвар, а Служба и даље стоји на
располагању жртвама насиља 24 сата дневно. На основу изложеног цијенимо да су медијске
информације о стању жртава насиља у породици на подручју општине Дрвар непровјерене и
неосноване”.
3.2.4. Информације Општине Гламоч и Центра за социјални рад Гламоч
Центар за социјални рад Гламоч својим поднеском бр. 01-02-35-20/18 од 19. 1. 2018. године,
осим информације да у 2017. години није било регистрованих случајева насиља у породици,
није дао друге информације.
Начелник општине Гламоч у свом поднеску бр. 01-01-10-694-2/18 истиче:
“Дана 13. 11. 2018. године у Општини Гламоч одржан је састанак с представницом Гендер
центра Федерације БиХ и састанку су присуствовали представници Општине Гламоч и
Центра за социјални рад Гламоч. На састанку је договорено да се приступи формирању
Мултисекторског тима на подручју општине Гламоч, што би требало да буде реализовано
ускоро.”
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3.2.5. Информације Општине Купрес и Центра за социјалну заштиту Купрес
Центар за социјалну заштиту Купрес у свом поднеску бр. 01-10-102/1/17 од 4. 1. 2018.
године, истиче, да је у 2016-ој и 2017-ој години евидентиран по један случај насиља у
породици, а који случајеви су адекватно процесуирани.
Надаље се истиче: “Један од проблема с којима се сусрећемо јест недовољна сурадња са
осталим надлежним институцијама конкретно с полицијском постајом, те Центром за
ментално здравље који нас не обавјештавају о одређеном случају до краја поступка. Још
један од проблема с којим се сусреће Центар јесте и недовољна финанцијска подршка од
стране Опћине, што нам ствара додатне проблеме кад је у питању смјештај жртве.
Смјештај жртава у сигурну кућу један је од облика заштите који систем треба осигурати.
Ту долазимо до још једног проблема гдје у цијелој Херцегбосанској жупанији нема ниједне
сигурне куће. Ако жртву треба негдје да смјестимо прво морамо пронаћи у некој другој
жупанији слободно мјесто, платити смјештај, јер код нас опћине плаћају смјештај,
осигуравају пријевоз за жртву што нам изискује додатне финанцијске трошкове. Једно од
привремених рјешења смјештаја жртве насиља јесте и додјела станова од стране Опћине
Центру, како би жртве могле да се смјесте у датом тренутку до неког другог трајнијег
рјешења.
Жртве насиља потребно је подстицати да пријаве насиље али им морамо осигурати
одређену новчану помоћ као и економско оснаживање јер упознати смо са чињеницом како
жртаве најчешће не пријављују насилника, јер економски зависе управо о насилнику.
Сматрамо како је кључна сурадња свих надлежних органа у ланцу који се бави жртвама и
насилницима како би добили што потпуније информације, те што ефикаснију заштиту
жртве.
Сматрамо како је неопходно јачати сuрадњу свих надлежних органа (Центар за социјални
рад, полиција, Центар за ментално здравље, суд, тужитеqство, невладине организације)
који се баве проблемом насиља у обитеqи, јер само на тај начин, сурадњом свих, можемо
жртви пружити квалитетну подршку, а не као што у већини случајева остаје само на
психолошкој подршци.”
Начелник општине Купрес својим поднеском од 23. 11. 2018. године, обавјештава, да је
упутио поднесак општинским институцијама бр. 01/1-35-2-59/18 од 22. 11. 2018. године,
којим их позива да из своје институције доставе име лица које ће ту институцију
представљати у општинском мултисекторском тиму и да то ураде до 30. студенога 2018.
године, како би се приступило именовању лица од стране Скупштине општине.
3.2.6. Информације Града Ливна и Центра за социјалну заштиту Ливно
Центар за социјалну заштиту Ливно доставио је поднесак бр. 01-35-1-401/15 од 22. 12. 2017.
године, у којем је наведено, да је у 2017-тој години евидентирано 16 случајева насиља у
породици.
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Надаље, као проблем се истиче, “неријешено кадровско питање институција које се баве
овим проблемом... и досљеднија примјена Закона и казнено-правних санкција починитеља
насиља. Ово је чињеница која многе жртаве спутава да пријављује насиље, јер је много
насилника само увјетно кажњено, враћа се жртви и практично насиље се наставља, с тим,
да је жртва сада у још горем положају”...
У разговору обављеном с директорицом Центра, 13. 2. 2020. године, истакнуто је да Центар
приоритетно реагује у случајевима насиља у породици. Што се тиче кадровске попуњености
Центар има три социјална радника, два правника и једног психолога. Центар се у више
наврата писаним путем обраћао Министарству рада, здравства, социјалне заштите и
протјераних Кантона 10, са захтјевом да се запосленима осигура едукација из области
насиља у породици, али без резултата.
Такође, Центру је познато да је сачињен Нацрт закона о социјалној заштити Кантона 10, по
којем је предвиђена социјална помоћ за жртве насиља, али нацрт још није усвојен.
По питању потребе за оснивањем сигурне куће у Кантону 10, у овом центру сматрају да оне
нису потребне жртвама насиља с подручја Ливна, јер жртве одбијају да уђу у сигурне куће. У
посљедњих 10 година само су двије жртве насиља смјештене у сигурне куће у Тузли и
Међугорју, за шта је плаћена накнада.
У Центру је особље на дужности 24 сата, а у предметима насиља у породици поступа се по
хитном поступку и подносе захтјеви за изрицање заштитних мјера. Центар прати проведбу
изречених заштитних мјера и води евиденцију о њима, те извјештава суд о њиховом кршењу.
Градоначелник Ливна у свом поднеску бр. 02-05-2496/18 од 8. 11. 2017. године, истиче:
“У вези с наведеним желимо првенствено да истакнемо да Град Ливно у цијелости
подржава све активности надлежних органа у циљу спрјечавања насиља у обитењи на
подручју Херцегбосанске жупаније.
Протокол о поступању у случају насиља у обитељи за подручје Херцегбосанске жупаније
настао је у оквиру пројекта Мултидисциплинарни приступ у раду с починитељима насиља у
обитељи на подручју Херцегбосанске жупаније. Овим путем желимо истаћи да у
поменутом пројекту нисмо судјеловали, нити смо били консултирани око обвеза
(формирање и рад мултисекторског тима) које би наведеним протоколом за нас биле
утврђене, а нисмо ни потписници протокола. Формирање мултисекторских тимова није
законска обвеза опћина и она не може бити наметнута Протоколом који је правно
обвезујући акт само за потписнике истог.
Упркос тому, изражавамо спремност да судјелујемо у имплементацији Протокола чим
Влада Херцегбосанске жупаније формира Координациони орган за провођење програма
мјера и затражи сурадњу Града Ливна.”
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3.2.7. Информације Општине Томиславград и Центра за социјалну заштиту
Томиславград
Центар за социјалну заштиту Томиславград у свом поднеску бр. 02-35/2-183/17 од 18. 1.
2018. године истиче, да им проблем у раду представља “сама проведба заштитних мјера
обвезног психосоцијалног третмана и обвезног лијечења од болести овисности. Сматрамо
да у овом дијелу закон и важеће подзаконске акте који регулирају област заштите од
насиља у обитељи треба мијењати. Ако је законом прописано да је одређена мјера обвезна,
онда се морају наћи механизми да се та обвеза и проведе. У оном тренутку кад починитељ
насиља не приступи проведби заштитних мјера, обавијести се надлежни суд који је донио
рјешење и најчешће изриче новчане казне, што сматрамо да је највећа погрешка. Поставља
се питање какву поруку шаљемо жртви насиља.
Често се заједно изриче и психосоцијални третман као и обвезно лијечење од болести
овисности, што само по себи није проблем, напротив то је и позитиван примјер праксе.
Међутим, проблем је поново у начину проведбе. У складу с правилима струке, није могуће
проводити прво психосоцијални третман па онда лијечење од болести овисности (нпр.
алкохола) а посебно још и амбулантно. Потребно је радити на одвикавању од овисности и
то по могућности болничко лијечење а тек након мишљења установе гдје се проводи ова
заштитна мјера (код нас на Одјелу психијатрије Жупанијске болнице у Ливну) амбулантно,
па тек након лијечења приступи психоцоцијалном третману. Радити с починитељем неку
од терапија у којима се најчешће ради на промјени понашања, а без претходног лијечења од
овисности, бесмислено је и неефикасно.
Кронични проблем је неедуцираност стручњака који проводе наведене заштитне мјере (нпр.
из области когнитивно-бихевиоралне терапије, обитељске системске, реалитетне и сл.)
зато што су оне скупе и надлежна министарства најчешће немају новац како би се
стручњацима омогућила едукација. Такође, велики проблем је непостојање јединственог
програма третмана рада с починитељима насиља који би прописао шта је стручњак дужан
да одради у проведби заштитних мјера, јер би тиме и извјештавање о проведби мјера било
јединствено и у завршници, постојала би прописана форма шта мора садржавати наведени
извјештај. Кронични проблем је и недостатак стручних особа у центрима за социјалну скрб,
а све више се истим дају овласти по другим законима и тиме оптерећују разним
администрацијама, а стручни рад је негдје по страни а требало би да буде приоритет.”
На састанку представника Институције омбудсмана с директором Центра за социјалну
заштиту Томиславград, одржаном 5. 3. 2020. године, директор је истакао да се у предметима
насиља у породици поступа убрзано, а да у Центру раде два социјална радника, те да је и
директор социјални радник.
Директор истиче, да су у организацији Гендер центра ФБиХ и кантоналног министарства
редовно одржаване едукације, те сматра, да би требало вршити едукацију за психосоцијални
третман свих стручних лица која поступају у овим предметима. У том смислу је контактирао
ресорно кантонално министарство које се сагласило с приједлогом, али до данас то није
заживјело.
32

Средства за рад Центра обезбјеђује оснивач, тј. Општина Томиславград те нема посебне
новчане помоћи Кантоналног министарства у случају насиља у порпдици.
Директор сматра да постоји потреба за оснивање сигурне куће, али жртве насиља често
изјављују да желе да се смјесте код родбине.
Директор истиче да је Центар до 1. 1. 2019. године, имао на располагању особље на
дужности 24 сата, док је плаћан прековремени рад. Међутим, не види ту велики проблем јер
странке позивају запослене и ван радног времена и поступа се у свим случајевима.
Центар предлаже и прати проведбу изречених заштитних мјера те у случају потребе
извјештава суд. У договору с полицијом заједнички се предлаже заштитна мјера. У
посљедње три-четири године било је неколико случајева да се починилац насиља није
одазвао на извршење изречене заштитне мјере психосоцијални надзор, о чему је обавијештен
суд ради изрицања новчане казне.
Сарадња с другим органима је добра, као и са школама на подручју општине гдје су већ
показани одређени резултати.
Општински начелник у Томиславграду у свом акту бр. 02-12-1589/18 од 28. 11. 2018. године,
истиче:
“Опћина Томиславград пружала је помоћ надлежном Центру за социјалну скрб
Томиславград у виду плаћања трошкова смјештаја за жртве насиља, осигуравала
логистичку помоћ при организирању округлих столова и семинара на тему насиља у
обитељи, те и других видова помоћи које иначе пружа Центру за социјалну скрб у редовном
обављању својих послова. Један од видова помоћи јесте јачање стручног особља те је
Центру омогућено запослење (тренутно на одређено вријеме) једног социјалног радника
како би се ојачали стручни капацитети Центра.
На иницијативу Центра за социјалну скрб Томиславград и Гендер Центра Федерације Босне
и Херцеговине у Канцеларији начелника опћине Томиславград, дана 30. 8. 2018. године
одржан је састанак с начелником и представницима наведених институција и
представником Полицијске управе Томиславград. Тема састанка била је оснивање опћинског
мултисекторског тима за поступање у случају насиља у обитељи, гдје је начелник подржао
идеју, те је предсједник Опћинског вијећа информирао бијећнике о осниванју овог тијела.
Опћина Томиславград, у сурадњи с Центром за социјалну скрб и Полицијском управом
Томиславград, обавт ће све припремне радње за именовање мултисекторског тима и у томе
дати пуну подршку.”
3.2.8. Информације Центра за ментално здравље Ливно
На састанку одржаном 27. 2. 2020. године, представница Центра је истакла, да се током
проведбе заштитне мјере психосоцијалног третмана, у неким случајевима показало да
корисницима мјере треба измијенити изречену заштитну мјеру, те је у више наврата Центар
за ментално здравље писаним путем затражио од надлежног суда измјену мјере. Међутим, по
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том питању је изостала сарадња Општинског суда у Ливну, који се није огласио по
приједлогу овог центра. У једном случају Суд је кориснику четири пута изрекао исту мјеру и
поред писаних упозорења да већ изречена мјера не даје резултате. Наиме, изречена мјера по
мишљењу Центра за ментално здравље у Ливну није проводива због несарадње клијента, а
што је предуслов напредовања у раду.
Суд се Центру за ментално здравље изјашњава само по питању висине рачуна надлежних
установа у којима корисници извршавају заштитну мјеру. Правилником о начину и мјесту
проведбе психосоцијалног третмана у породици 15 прописано је да орган који само изрекне
заштитну мјеру сноси трошкове смјештаја.
Приликом извршења заштитне мјере психосоцијалног третмана, често се укључују и чланови
породице.
Центар за ментално здравље Ливно има разрађена интерна правила за поступање у
случајевима насиља у породици те води све евиденције.
Такође се истиче, да у складу с Правилником о организацији, ближим условима простора,
медицинско-техничке опреме, стручног кадра, које треба да испуњавају центри за ментално
здравље у заједници као и едукацији у области злоупотребе психоактивних супстанци ФБиХ,
пожељно би било да свака општина има овакав центар.
Центар има три запослена лица: руководилац службе - психолог, магистар сестринства и
савјетник реалитетне психотерапије и социјална радница. Психолог и магистар сестринства
су ишли на едукацију из психотерапије у Европском институту за психијатрију у Словенији,
о чему су добили и увјерење.
По питању откривања и идентификације жртава насиља у породици на одређеном подручју,
а у вези с вођеним разговорима у Кантоналном координационом органу, оформљен је
мобилни тим састављен од представника Центра за социјалну заштиту Ливно, Полицијске
управе Ливно и Центра за ментално здравље Ливно. Међутим, рад у овом тиму није заживио.
По питању сарадње Центра са школама на подручју Ливна, истиче се позитиван примјер ОШ
“Фра Ловро Караула” те наводи случај када се обратио педагог Школе истичући да је код
неких ученика примијећено агресивно понашање, које би могло бити посљедица насиља у
породици. У евиденцији Школе поменута дјеца су чланови породица у којима се догодило
насиље. У том смислу је магистар сестринства (који је уједно и савјетник реалитетне
психотерапије) у наведеној школи на неколико школских часова едуковала дјецу о
превенцији и значају борбе против насиља у породици, те потреби пријављивања истог.
Предавању су присуствовали наставници и родитељи из породица у којима је извршено
насиље. Ова едукација је показала резултате јер су та дјеца поправила успјех у школи и своје
понашање.
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Службене новине Федерације БиХ, број 63/17;

34

На крају се истиче, да су запослени у Центру имали више медијских иступа на Радио Ливну
и Студију Н, да су одржали неколико јавних трибина, да обиљежавају Свјетски дан
менталног здравља, оглашавају се на локалним порталима итд.
3.2.9. Информације Министарства унутрашњих послова Кантона 10
Министартво унутрашњих послова Кантона 10 својим поднеском бр. 02-03/4-3-0417402/19/МС од 22. 10. 2019. године, поред достављања статистичких податка о случајевима
насиља у породици за 2017. годину, истиче сљедеће:
“Проблеми с којима се припадници МУП-а сусрећу су техничко-материјалне природе
(недостатак адекватних просторија за збрињавање и саслушање жртава), позивање
жртава на чл. 97. ЗКП-а ФБиХ, (упозоравате се да имате право да одбијете свједочење ако
вам је осумњичени брачни, односно ванбрачни друг или родитељ или дијете, усвојитељ или
усвојеник) те након поднесене пријаве Жупанијском тужитељству позову се на претходно
наведени чланак. Службе за социјалну скрб Босанско Грахово, Гламоч, Купрес и Дрвар немају
довољно стручног кадра (психолог, социјални радник) што отежава рад у случајевима
насиља у обителји у смислу добивања адекватне социјалне анамнезе неопходне за рад по
предмету. Такође је проблем и непоштивање законског рока за изрицање заштитних мјера.
Центар за социјалну скрб Ливно и Полицијска управа Ливно имају позитивну сурадњу око
наведене проблематике. Сукладно Закону о заштити од насиља у обитељи конзултирају се
пригодом предлаганја заштитних мјера те саставлјају записник који се доставља
Опћинском суду. Сурадња са другим службама за социјалну скрб је отежана због наведеног
дефицитарног кадра (психолог,социјални радник) што отежава рад у случајевима насиља у
обитељи.“
На састанку одржаном 12. 2. 2020. године, припадници Министарства унутрашњих послова
истакли су сљедеће:
“На састанцима поводом случајева насиља у обитељи је назначено да се ова дјела
третирају као казнена и обавијести тужитељство. У овим предметима се поступа по
смјерницама Федералног министарства унутарњих послова из 2013. године.
Према препоруци тужитељства истом се подноси извјештај као за сва друга казнена дјела
те се Закон о заштити не примјењује као замјена за казнено гоњење.
На нивоу МУП-а нема специјалног тима за рад на предметима насиља у обитељи, али
постоји један радник едуциран за поступање у овим предметима. У полицијским постајама
постоје полицајци који дежурају и за случајеве насиља у обитељи, али нису едуцирани.
Шефови криминалистичке полиције по полицијским постајама су едуцирани, имају увјерење
да су похађали едукацију али не и да су оспособљени за рад на предметима насиља у
обитељи.
У полицији не постоји контакт особа за насиље у обитељи.
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Интервентни тимови у својим редовима имају полицајке, а у случају интервенције учествује
и полицајка само ако је у смјени.
У ПП Ливно имају три полицајке, ПП Гламочу двије, Томиславграду и Дрвару једна, док у
Босанском Грахову и Купресу нема полицајки у наведеном интервентном тиму.
Није било евидентираних случајева насиља у обитељи од стране полицајаца, а за случај да
се то догоди одговарали би у складу с интерним правилима о прекршајној одговорности, као
и казненој одговорности.
Суд полицију обавјештава о заштитним мјерама из надлежности полиције, а у случају
кршења заштитних мјера полиција обавјештава суд.
По питању ефекта изречених заштитних мјера и казни, у полицији су мишљења да се изричу
благе казне, као нпр. увјетне осуде, а у случају понављања дјела да се поново изриче увјетна
осуда.”
3.2.10. Информације Кантоналног тужилаштва Кантона 10
На састанку одржаном 18. 2. 2020. године, главни тужилац је истакао да жртве насиља често
одбијају да свједоче у конкретном случају и не желе кривично гоњење починиоца, зато што
желе да наставе живот у брачној заједници. У таквим случајевима Тужилаштво доноси
Наредбу о непровођењу истраге јер крунски свједок одбија да свједочи.
Тужилаштво случајеве насиља у породици увијек третира као кривично дјело у складу с
Кривичним законон ФБиХ. Такође, да тужиоци активно учествују у истрази и полицији дају
налоге, упутства итд.
Главни тужилац истиче да изрицање заштитне мјере није замјена за кривично гоњење
починиоца, већ се поред подношења приједлога за изрицање заштитних мјера обавезно
покреће и кривични поступак.
Тужиоци и стручни сарадници редовно похађају едукације, једном до два пута годишње, а
као носиоци активности појављују се Гендер центар, невладине организације, који и сносе
трошкове едукације.
Тужилаштво је у протеклом периоду посредством Центра за социјалну заштиту затражило
одређени вид помоћи и подршке жртвама насиља у породици, те се истиче случај из Дрвара,
када је жена - жртва насиља смјештена у једну сигурну кућу.
У предметима насиља у породици Тужилаштво поступа хитно, а у случајевима насиља над
дјецом да се то подразумијева.
У погледу условних осуда изречених од стране суда у предметима насиља у породици,
главни тужилац је изјавио да се на осуде увијек изјављују жалбе, те информише да се
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условна осуда изриче починиоцу насиља ако није осуђиван. Ако у времену провјере није
поновио кривично дјело насиља у породици, да му се поново изриче условна осуда.
3.2.11. Информације Општинског суда у Ливну
На састанку одржаном у просторијама Општинског суда у Ливну 19. 2. 2020. године, а у
погледу великог броја изречених условних осуда у случајевима насиља у породици,
одговорено је да починилац насиља, најчешће, раније није кривично одговарао, али, да су у
Суду свјесни да морају увести ригорозније санкције. Истакнуто је, да и Кантонални суд у
Ливну по изјављеној жалби на пресуду којом се изриче казна затвора исту преиначава на
условну осуду. Такође, да у Суд често приступи непозвана супруга и изјављује да не тражи
кривично гоњење свог супруга - починиоца насиља у породици.
Надаље се истиче, да Кантонално тужилаштво у Ливну у већини случајева изјављује жалбе
на донесене пресуде, а да приликом изрицања заштиних мјера Суд уважава мишљење
стручних лица Центра за социјалну заштиту.
Суд посебно истиче, да се у предметима насиља у породици поступа убрзано.
3.2.12. Информације Владе Кантона 10
У Министарству рада, здравства, социјалне заштите и протјераних Кантона 10, одржан је
састанак 17. 10. 2019. године, на којем је истакнуто да су сва лица с подручја Кантона која су
укључена у програм заштите од насиља у породици, ишла на семинаре и састанке још од
2010. године. Едукацију су проводили представници Гендер центра Федерације Босне и
Херцеговине.
Представници Министарства су истакли да су све општине у Кантону обавезне да образују
мултисекторске тимове и одреде координатора који би давао информације Координационом
тиму на кантоналном нивоу, али да је ту обавезу испунила само Општина Купрес. У вези са
оснивањем општинских мултисекторских тимова, наводи се да госпођа Фатима Бећировић из
Гендер центра Федерације Босне и Херцеговине, није успјела договорити и одржати састанак
само са градоначелником Ливна.
Као отежавајућа околност у раду на предметима насиља у породици наводи се да општине
Босанско Грахово и Дрвар немају центре за социјални рад већ одговарајуће службе.
У Министарству сматрају, да се у предметима насиља у породици изричу благе казне, да се
не изричу казне затвора а што је примјерено конкретним случајевима. Постоје проблеми код
извршавања заштитних мјера, то јест, како и ко прати да ли је починилац насиља прекршио
забрану доласка кући или приближавања жртви и контакту с њом.
О изреченим заштитним мјерама суд извјештава центре за социјални рад и полицију, али
нема обавезу да обавјештава и Координационо тијело, па се информације о наведеном дају
само на упит.
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Надаље, проблем представља што полиција, тужилаштво и суд немају запослене социјалне
раднике, те да би било корисно по школама, поготово средњим вршити едукацију.
С представницима Координационог тијела за превенцију, заштиту и борбу против насиља у
породици у Кантону 10, одржан је састанак, 14. 2. 2020. године, када је истакнуто да жртве
насиља у породици немају статус корисника социјалне помоћи у Закону о социјалној
заштити Кантона 10. Такође, да Влада није донијела посебан пропис о начину остваривања
привремених облика помоћи.
Влада није издвајала финансијска средства за смјештај жртава насиља у сигурну кућу, зато
што “жртве насиља не желе да бораве у сигурним кућама”, те да центри за социјалну
заштиту “изналазе модус за рјешавање овог проблема с невладиним сектором”. Наглашава
се, да нико никада није исказао потребу у Кантону 10 за средствима за боравак жртава
насиља у сигурним кућама.
Даље се истиче, да је Влада у разговору с општинама као алтернативе предложила да свака
општина обезбиједи један до два стана за смјештај жртава насиља у породици.
На питање да ли Влада помаже општинама додјелом буџетских средстава за ту намјену,
одговорено је да то није обавеза Владе већ општина као оснивача Центра за социјални рад.
На питање да ли је разматран ангажман стручног особља, на примјер психолога, који би
покривали по неколико центара за социјални рад, поново је одговорено да је то обавеза
општина.
На питање ко је обезбиједио средства за едукацију лица која поступају у предметима насиља
у породици, одговорено је да је то учинила Влада ФБиХ а да је Гендер центар вршио
едукацију.
На крају је истакнуто да је Влада Кантона 10 донијела Програм мјера за превенцију, заштиту
и борбу против насиља у породици у новембру 2019. године.
3.2.12.1. Протокол о поступању у случају насиља у породици
Министри рада, здравства, социјалне заштите и протјераних, унутрашњих послова,
правосуђа и управе, те науке, просвјете, културе и спорта Кантона 10, потписали су, 27. 2.
2018. године, Протокол о поступању у случају насиља у породици за подручје Кантона 10 (у
даљем тексту Протокол).
Циљ Протокола јесте да се обезбиједе услови за потпун и цјеловит рад надлежних тијела, а
ради унапређења заштите и пружања помоћи жртви насиља у породици, као и промјени
вриједносног система у циљу ненасилног рјешавања сукоба и досљедњој примјени важећег
законодавства, као и уважавања равноправности полова.
Овим протоколом су одређени принципи, процедуре и проблематика смјештаја жртава
насиља у породици.
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Основни принципи при поступању са жртвама насиља су:
-

-

-

Постићи да се проблем насиља у породици не третира као приватни већ као јавни
друштвени проблем;
Постићи свијест жртве насиља о могућностима пријаве насиља и заштити жртве;
Поступајући према жртви, надлежни органи и установе дужни су да поступају према
принципу најбољег интереса жртве, водећи рачуна о њеном здравственом,
емоционалном и психофизичком стању; савјетовати се и уважавати препоруке
стручњака о начину поступања са жртвама насиља;
Починиоца насиља упознати с могућностима укључивања у психосоцијални третман
без прејудицирања његове кривичне одговорности с циљем помоћи у промјени
његовог понашања;
Обавијестити странку – жртву насиља о даљем поступању.

Процедурама се одређује ко, шта и на који начин треба радити, као и могуће врсте помоћи...
Протоколом је одређена улога и задаци полиције, правосудних органа, центара за социјалну
заштиту, васпитно-образовних установа, здравствених институција, невладиних организација
те улога општина.
Протоколом је одређено да су надлежни органи обухваћени Протоколом дужни, одмах на
локалном нивоу предузети мјере превенције насиља у породици на нивоу заједнице и
појединца... Превенција насиља у породици подразумијева три категорије:
1. Примарна превенција: спречавање појаве насиља, подизање свијести, кампање,
едукација и едукативни програми за дјецу и адолесценте;
2. Секундарна превенција: идентификација фактора ризика и ризичних група
остваривање помоћи, отварање СОС телефона и правно савјетовање;
3. Терцијарна превенција: огледа се у проведби одредаба које спречавају појаву даљег
насиља, као што је пружање директне помоћи жртвама насиља, отварање сигурних
кућа, ефикасне полицијске интервенције, судске пресуде те рад с насилницима.
Протоколом је одређено да Кантонална влада у складу са чланом 39. Закона о заштити од
насиља у породици доноси Протокол о сарадњи којим су утврђена међусобна права и обавезе
у поступку пријављивања насиља у породици, пружање заштите жртвама насиља у породици
и у раду с починиоцима насиља.
Кантонална влада у складу са чл. 37. Закона о заштити од насиља у породици ФБиХ доноси
Програм мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у породици, којим су
обухваћене обавезе и активности на кантоналном и општинском нивоу.
Кантонална влада у складу са чл. 37. Закона о заштити од насиља у породици ФБиХ формира
координациони орган састављен од представника надлежних институција на кантоналном
нивоу и представника општина.
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-

-

-

Координациони орган чине представници надлежних кантоналних институција у чијој
надлежности је правосуђе, полиција, социјална заштита, образовање, здравствена
заштита, те по могућности представници општинских мултисекторских тимова. У
састав координационог органа могу ући и представници медија, невладиних
организација и други експерти зависно о потребама и могућностима кантона.
Координациони орган припрема Приједлог програма мјера који представља акциони
план за реализацију активности у области превенције, заштите и поступања у
случајевима насиља у породици. Овај документ усваја кантонална влада, а сагласност
дају општине.
Координациони орган припрема годишње извјештаје о имплементацији програма
мјера. Ове извјештаје усваја кантонална влада, а сагласност дају општине.
Координациони орган има периодичне састанке на којима расправља о питањима
насиља у породици и предлаже модалитете рјешења. У свој рад укључује и
представнике законодавне, судске и извршне власти. Такође успоставља сарадњу с
општинским мултисекторским тимовима и другим нивоима власти.

3.2.12.2. Програм мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у породици
Кантона 10 за 2019. и 2020.
Влада Кантона 10 је на сједници одржаној 19. 11. 2019. године, на основу члана 37. Закона о
заштити од насиља у породици донијела Програм мјера за превенцију, заштиту и борбу
против насиља у породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину (у даљем тексту: Програм
мјера).
Програм мјера сачињен је у три дијела: Основа, Анализа стања и Акциони план за
реализацију програма мјера.
Основа
Као основа за доношење Програма мјера наведен је Закон о заштити од насиља у породици
ФБиХ, Закон о равноправности полова Босне и Херцеговине – пречишћени текст и
Стратегија за превенцију и борбу против насиља у породици (2013-2017) (Службене новине
Федерације БиХ, број 22/13). Наиме, у складу са чланом 37. став 1. Закона о развојном
планирању и управљању развојем у Федерацији БиХ (Службене новине Федерације БиХ,
број 32/17) постојећи стратешки документи остају на снази за постојећи циклус планирања
до краја 2020. године, када ће се у складу с новим циклусом планирања, те у складу са
чланом 36. Закона о заштити од насиља у породици у ФБиХ припремати нови стратешки
документ у овој области.
Надаље, при доношењу Програма мјера Влада се позива на Конвенцију Савјета Европе о
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Гендер акциони план
Босне и Херцеговине за период 2018-2022, те Кривични закон ФБиХ.
Од осталих докумената истичу се:
- Породични закон ФБиХ
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- Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица с
дјецом ФБиХ
- Закон о кривичном поступку ФБиХ
- Кривични закон ФБиХ
- Закон о заштити личних података БиХ
- Закон о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ
- Закон о социјалној заштити Кантона 10.
На крају се наводи и већи број подзаконских аката.
Анализа стања
Анализом стања као дијела Програма мјера обухваћени су: социјална заштита, здравствена
заштита (Центар за ментално здравље), образовање (улога школе), безбједност, правосуђе
(суд, тужилаштво), медији и невладине организације.
3.2.12.3. Акциони план за реализацију Програма мјера за превенцију, заштиту и борбу
против насиља у породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину

Акциони план је донесен 19. 11. 2019. године, а њиме су утврђени сљедећи оперативни
циљеви:
-

Усклађивање нормативно-правног оквира у области насиља у породици с домаћим и
међународним стандардима из ове области;

-

Унапређивање знања и вјештина лица која се професионално баве питањима насиља у
породици;

-

Унапређивање методологије за прикупљање података о случајевима насиља у
породици;

-

Повећање друштвене свијести о насиљу у породици и облицима ненасилничког
понашања;

-

Развијање мултидисциплинарног приступа у локалним заједницама у пружању
одговарајућих видова заштите и третмана жртава насиља у породици и рада с лицима
која су починила насиље у породици.

Планирано је до децембра 2020. године усвајање и ступање на снагу Закона о социјалној
заштити Кантона 10, у којем би жртва насиља била препозната као социјална категорија.
Планирано је пружање бесплатне правне помоћи на терет буџетских средстава носилаца
активности – Министарства правосуђа и управе.
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Акционим планом се образлаже обезбјеђење финансирања планираних активности на
сљедећи начин:
“Када је у питању финанцирање активности кроз прорачунска средства дат је допринос
кроз рад Херцегбосанске жупаније планирати и осигурати средства за реализацију
појединих активности. Такође, за поједине активности су већ договорена средства од
донација, а након усвајања Програма мјера од стране Владе Херцегбосанске жупаније, кроз
пројекте ће се код потенцијалних донатора аплицирати за средства која су потребна за
реализацију појединих активности. Дио средстава осигуран је кроз већ договорене
активности на којима ће учествовати представници жупанијских институција и
организација.”
3.2.12.4. Управни надзор над радом центара за социјалну заштиту у општинама
Кантона 10
Министар рада, здравства, социјалне заштите и протјераних Кантона 10, Рјешењем бр. 09-0135-131.2/18 од 18. 10. 2018. године, именовао је Комисију за обављање управног надзора над
радом центара за социјалну заштиту у Кантону 10 (Ливно, Томиславград, Гламоч и Купрес).
У општинама Босанско Грахово и Дрвар не постоје центри за социјалну заштиту већ
одговарајуће општинске службе.
Предмет надзора, поред осталог, били су просторни и кадровски услови рада у складу с
Правилником о условима у погледу простора, опреме и потребних стручних и других
радника центра за социјалну заштиту и подружнице16 те начин успоставе права и провођења
истих у складу с прописима из подручја социјалне заштите.
Након обављених управних надзора донесени су извјештаји којима се од оснивача, односно
начелника општина/града и општинских/градских скупштина тражи предузимање мјера на
побољшању просторних и кадровских услова за рад центара, у складу са Законом о
социјалној заштити 17 и Правилником о условима у погледу простора, опреме и потребних
стручних и других радника центра за социјалну заштиту и подружнице.
Такође, од оснивача се тражи разматрање могућности повећања буџета центара за 2019.
годину на име испуњавања основних прописаних услова за рад центара, у складу са Законом
и Правилником, како би, као оснивачи центара, показали намјеру стварања финансијских
услова за испуњавање наведених законских и подзаконских прописа и о томе информисали
Министарство.

16
17

Народне новине ХБЖ, број 2/13;
Народне новине ХБЖ, број 5/98;
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3.2.13. Информације радио-станица с подручја Кантона 10
3.2.13.1. Јавно предузеће Радио-телевизија Ливно д.о.о. Ливно
1. У периоду од 2017. године до данас одржано је цирка 20 емисија на тему насиља у
породици. Ријеч је о тематским емисијама, прилозима с терена, изјавама те
саопштењима у вези с овом тематиком.
2. Иницијатори одржавања наведених радио-емисија били су: Влада Кантона 10,
Министарство рада, здравства, социјалне заштите и протјераних Кантона 10,
Министарство просвјете, културе и спорта Кантона 10, Министарство унутрашњих
послова Кантона 10, Град Ливно, Центар за социјални рад Ливно, Удружење грађанки
“Грахово” Босанско Грахово, Коалиција “Уважавање”, ливањске средње школе,
УНИЦЕФ, те новинари Радио Ливна.
3. Као гости у радио-емисијама који су презентовали одговарајућу тематику по овом
проблему били су: представници ресорних министарстава задужених за ову
проблематику, директори средњих школа, психолози и савјетници, директори
институција који се у свом раду баве и овом проблематиком, представници
међународних организација који указују на овај проблем.
4. Новинари овог јавног предузећа учествовали су на округлим столовима, радионицама
везаним за ову проблематику. Било је петнаестак радионица (презентација) округлих
столова.
5. Радио је имао финансијску подршку за одржавање ових радио-емисија, само током
пројекта који је реализован у сарадњи с УНИЦЕФ-ом.
3.2.13.2. Јавно предузеће Радио Томиславград д.о.о. Томиславград
Према информацији добијеној од овог радија, у програму тог радија од 2017. године до данас
нису емитоване никакве посебне емисије на тему насиља у породици, није било никаквих
иницијатора, новинари нису били ни на каквим едукацијама и није било финансијске
подршке за одржавање тих емисија. Сваке седмице у програму овог радија емитује се
полицијски извјештај за Кантон 10 и једино у оквиру полицијског извјештаја прати се стање
у овој области.
3.2.13.3. Јавно предузеће Радио Купрес д.о.о. Купрес
1. У програму Радио Купреса, у периоду од 2017. године до данас емитовано је
двадесетак емисија на тему насиља у породици.
2. Иницијатори одржавања наведених радио-емисија били су новинари, ЦЦИ, школе,
наставници, удружења и др.
3. Гости у радио-емисијама били су наставници школа, педагози, директори,
представници појединих удружења, институција, психолози и др.
4. Новинари су неколико пута били учесници едукација везаних за насиље у породици.
5. Радио није имао финансијску подршку за одржавање ових радио-емисија.

43

3.2.13.4. Јавно предузеће Радио Дрвар д.о.о. Дрвар
Радио Дрвар се темом насиља у породици бавио самоиницијативно и спорадично два пута
годишње, а до сада је емитовано укупно осам емисија. Били су то осврти и коментари на
основу података о броју забиљежених случајева насиља у породици добијених од стране ПУ
Дрвар и Министартсва унутрашњих послова Кантона 10. При томе су кориштени подаци и
информације разних удружења за равноправност полова на нивоу Кантона 10. Углавном,
теме су биле везане за насиље у породици у којима су жртве жене и дјеца. Један од прилога у
рубрици актуелне теме био је посвећен ткзв. статистичкој грешци по питању насиља у
породици у којој су мушкарци били жртве насиља и то на поприлично духовит начин (“док
јуначко срце куца ја не излазим испод кревета”). Сви покушаји да се у студио доведу
адекватни гости нису уродили плодом, вјероватно због већ познатог локалног менталитета и
осјетљивости теме, истичу у Радио Дрвару.
3.2.13.5. Радио Студио Н д.о.о. Ливно
Радио Студио Н Ливно је у два наврата имао два велика једногодишња пројекта финансирана
од стране међународних организација, али прије 2017. године, када су два пута мјесечно
рађене и емитоване тематске емисије посвећене овом друштвеном проблему.
Надаље, сваког понедјељка у пријеподневном програму гостује портпарол МУП-а Кантона
10 с којим се разговара о седмичним збивањима. Готово да не прође ниједна седмица а да се
не догоди један-два, или више случајева породичног насиља.
О проблему насиља у породици посебно се говорило након састанака и радионица које је на
ову тему организовао Гендер центар ФБиХ и UN Woman. Гости у емисијама су били
представници Гендер центра, стручњаци различитих профила, психолози, социолози,
припадници МУП-а Кантона 10, представници суда и тужилаштва, невладиних организација
који се баве овим проблемом, те с времена на вријеме и жртве насиља.
Представница Радио Студио Н Жељка Михаљевић учествује на едукацијама те ради
едукације на тему значаја медијског представљања породичног насиља, за шта је ангажована
од Гендер центра ФБиХ, односно UN Woman.
Овај Радио од 2017. године па све до данас, није имао никакву финансијску помоћ за
одржавање ових радио-емисија ни од кога.
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IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине успостављена је у циљу
промовисања добре управе и владавине права, те заштите права и слобода физичких и
правних лица и главни је механизам за заштиту од свих облика дискриминације.
Законом о омбудсману за људска права Босне и Херцеговине у члану 32, одређено је да
Омбудсмани могу реаговати у случају када основано сумњају да начин на који су
примијењени закони и међународни документи о заштити људских права и основних
слобода води неправичним резултатима, а Законом о забрани дискриминције у члану 7, став
(2), тачка к предвиђено је да Омбудсмани прате законодавство и дају савјете законодавним и
извршним органима.
Институција омбудсмана је приликом израде овог извјештаја узела у обзир међународне
стандарде за заштиту људских права која регулишу права социјалне безбједности и заштите,
али превасходно са аспекта међународних стандарда којима је регулисана забрана
дискриминације на основу пола, те Закона о забрани дискриминације, Закона о
равноправности полова и Закона о заштити од насиља у породици ФБиХ.
У области заштите права жена два изразито важна обавезујућа међународна инструмента за
Босну и Херцеговину су Конвенција УН-а о елиминацији свих облика дискриминације жена
(CEDAW) 18 и Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици – Истанбулска конвенција. 19
С тим у вези, Омбудсмани подсјећају да је Конвенција Савјета Европе о спречавању и борби
против насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO) - Истанбулска конвенција,
кључни међународни инструмент у заштити од насиља над женама која представља
међународни споразум и правно обавезујући инструмент у Европи који за циљ има стварање
правног оквира за превенцију насиља над женама, заштиту жртава насиља и кажњавање
починилаца насиља.
Насиље у породици погађа жене несразмјерно у односу на мушкарце и као такво представља
вид насиља над женама, те је препознато у Конвенцији Савјета Европе о спречавању и борби
против насиља над женама и насиља у породици (члана 2).
Истанбулска конвенција обавезује земље потписнице на свеобухватни приступ насиљу над
женама и предузимање неопходних законодавних и других мјера за спречавање
дискриминације жена, израду свеобухватног оквира, политика и мјера заштите и помоћи
свим жртвама насиља над женама и насиља у породици и примјену ефикасних,
свеобухватних и координираних државних политика које обухватају све релевантне мјере за
спречавање и борбу против свих видова насиља обухваћених овом конвенцијом.
Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW) ступила је на снагу 3. септембра 1981. године.
Инкорпорирана у Уставу БиХ, у Анексу 1;
19 Босна и Херцеговина је 26. земља чланица СЕ која је потписала Конвенцију Савјета Европе о превенцији и борби против
насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO), 8. 3. 2013. године. Дом народа (31. сједница, одржана 23. 7) и
Заступнички дом (50. сједница, одржана 18. 7) Парламента Босне и Херцеговине ратификовали су Конвенцију;
18
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Конвенција УН-а о елиминацији свих облика дискриминације жена намеће обавезу државама
чланицама да примијене начела садржана у њој, као и да у ту сврху усвоје мјере потребне за
отклањање дискриминације у свим њеним видовима и манифестацијама.
Анализом статистичких показатеља о случајевима насиља у породици у Кантону 10,
евидентно је да се сваке године биљежи знатан број ових случајева, као и да у неким
случајевима починиоци насиља понављају кривично дјело, па се поставља питање
ефикасности изречених заштитних мјера и донесених судских пресуда. Према
информацијама добијеним од стране Општинског суда у Ливну, у кривичним предметима
вођеним за кривично дјело насиље у породици, најчешће се изричу условне осуде. Релативно
велики број случајева насиља у породици, те често понављање тог дјела од стране починиоца
насиља, указује на неефикасност предузетих мјера и радњи надлежних органа у Кантону 10,
што недвосмислено упућује на закључак о настављању дискриминације жртава насиља,
прије свега дискриминације жена.
Влада Кантона 10 је донијела Протокол о поступању у случају насиља у породици за
подручје Кантона 10, као и Програм мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у
породици те Акциони план за реализацију Програма мјера за превенцију, заштиту и борбу
против насиља у породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину.
Влада је оформила и Координациони орган за превенцију, заштиту и борбу против насиља у
породици у Кантону 10. Координациони орган чине представници надлежних кантоналних
институција у чијој надлежности је правосуђе, полиција, социјална заштита, образовање,
здравствена заштита, те по могућности представници општинских мултисекторских тимова.
У састав овог координационог органа могу ући и представници медија, невладиних
организација и други експерти зависно о потребама и могућностима кантона.
Међутим, и поред напријед предузетих мјера и радњи од стране Владе, евидентно је да
проблем насиља у породици и дискриминација жена и даље постоји у Кантону 10, те да се не
смањује број евидентираних случајева.
Надлежни органи Кантона 10, у својим одговорима често истичу недостатак мултисекторске
сарадње, кадровске проблеме и неедукованост особља, недостатак финансијске подршке од
кантона и општина, неефикасност условних осуда и новчано кажњавање починилаца које
погађа и породицу.
Наведени проблеми су тим сложенији, што се у Кантону 10 налазе општине Дрвар, Босанско
Грахово и Гламоч, које су повратничке општине, које су неразвијене, с претежно старијом
популацијом, с малим бројем запослених итд. Иако тешку социо-економску ситуацију дијеле
и општине Томиславград и Купрес те град Ливно, неспорно је најтежа ситуација у наведеним
повратничким општинама.
Члан 1. Закона о социјалној заштити Кантона 10 уређује начин обављања финансирања
дјелатности социјалне заштите, права корисника социјалне заштите, поступак за остваривање
тих права, те уређује оснивање установа социјалне заштите, вршење надзора у остваривању
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дјелатности социјалне заштите, те друга питања важна за остваривање дјелатности социјалне
заштите у Кантону 10.
Чланом 98. истог закона одређено је да Центар за социјалну заштиту оснива општина за своје
подручје, те да је оснивач центра за социјалну заштиту дужан претходно прибавити
мишљење министра надлежног за послове социјалне заштите.
И Влада Кантона 10 је у свом осврту на стање социјалне заштите у Програму мјера за
превенцију, заштиту и борбу против насиља у породици Кантона 10, истакла: “На простору
Херцегбосанске жупаније дјелују четири центра за социјалну скрб, те двије службе при
опћинама које се баве питањима пружања заштите грађанима. Тренутна анализа показује
да у постојећим центрима за социјалну скрб и службама социјалне скрби постоје велике
разлике у стручним ресурсима, техничким, материјалним и просторним капацитетима”...
У прилог изречене констатације о неадекватној мултисекторској сарадњи, Омбудсмани
истичу чињеницу да им Координациони орган није могао дати информацију о изреченим
судским пресудама јер “судови немају обвезу нас извјештавати”. Омбудсмани оцјењују да се
у конкретном случају ради о слабој међусекторској сарадњи, а што је у супротности с чланом
7. Истанбулске конвенције, којим је установљена обавеза држава на предузимање
свеобухватних и координираних политика.
У том смислу, Омбудсмани подсјећају да је чланом 10. Истанбулске конвенције одређено да
ће “чланице одредити односно успоставити једно или више званичних органа надлежних за
координацију, провођење, праћење и процјену политика и мјера за спречавање и борбу
против свих облика насиља обухваћених овом конвенцијом. Ови органи ће координирано
прикупљати податке у складу са чланом 11. вршити анализу и објављивати резултате”.
Омбудсмани подсјећају, да у прилог мишљења о слабој међусекторској сарадњи, да је и
Влада Кантона 10 у Програму мјера за превенцију, заштиту и борбу против насиља у
породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину, а у дијелу који се односи на стање социјалне
заштите у Кантону 10, истакла: ...”Овакво стање, уз недовољну међусекторску сурадњу
између пет главних актера (центри, полиција, судство, правосуђе и здравство) који се баве
питањима заштите од насиља у обитељи, често резултира неједнаким приступом у
третирању случајева обителјског насиља. У циљу отклањања овог проблема неопходно је
развити мултидисциплинарни приступ на принципу међусобне сурадње, размјене
расположивих информација и узајамног повјерења. Најефикаснији механизам за развијање
овог партнерства јесте успостављање партнерских односа кроз примјену закона,
подзаконских аката и потписивање протокола о међусобној сурадњи”.
Надаље, Омбудсмани подсјећају да Истанбулска конвенција наглашава обавезу чланица да
обезбиједе да претходно описане политике ставе права жртве у центар свих мјера и да се
примјењују кроз ефикасну сарадњу свих надлежних органа, институција и организација,
односно укључивање државних органа, националних, регионалних и локалних скупштина и
управе, државних институција за заштиту људских права и организације цивилног друштва.
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Неспорно је да Истанбулска конвенција препознаје значај организација цивилног друштва у
заштити од насиља над женама и насиља у породици, да обавезује чланице да одвајају
одговарајућа финансијска средства и људске ресурсе за адекватно провођење интегрисаних
политика, мјера и програма које проводе и невладине организације и цивилно друштво (члан
8), да су обавезне да препознају, подстичу и подржавају, на свим нивоима, рад невладиних
организација и организација цивилног друштва у борби против насиља над женама и
успоставе ефикасну сарадњу с овим организацијама (члан 9).
Истанбулска конвенција у посебном члану који носи назив сигурне куће, намеће обавезу
државама чланицама да предузму све неопходне законодавне и друге мјере како би
омогућиле отварање одговарајућих, лако доступних сигурних кућа у довољном броју за
безбједан смјештај и проактивну помоћ жртвама насиља, посебно женама и њиховој дјеци
(члан 23).
Међутим, у одговорима надлежних тијела достављених Омбудсманима, често се истиче, да
кантонална и општинске власти у цијелости нису испуниле своје обавезе у погледу
осигурања достатних финансијских средстава за борбу против насиља у породици, не
издвајају средства за плаћање смјештаја жртава насиља у сигурне куће, већ то често пада на
терет невладиних организација.
Омбудсмани, у том смислу, поново подсјећају да је Влада Кантона 10, у већ поменутом
Програму мјера истакла, да: ...”У пракси, увјети за проведбу заштитних мјера често нису
осигурани. Често се деси да жртва бива избачена на улицу с дјецом те је због различитих
околности често приморана да се врати кући насилнику. Ово се дешава зато што жртве
обитељског насиља нису препознате у закону о социјалној заштити, заштити цивилних
жртава рата и заштити обитељи с дјецом. На нивоу жупаније не постоји ниједна сигурна
кућа нити центар за лијечење од овисности”.
И Закон о заштити од насиља у породици Федерације Босне и Херцеговине предвиђа
збрињавање жртве насиља у породици у сигурну кућу/склониште, која представља посебну
мјеру подршке којом се обезбјеђује сигуран смјештај и помоћ жртвама насиља у породици,
коју може реализовати правно лице, уз пристанак жртве и на најдуже шест мјесеци, што се
може продужити уз писану сагласност надлежног органа старатељства. Према одредбама
овога закона сигурну кућу може основати правно или физичко лице у складу са законом, а
критеријуме и стандарде за оснивање, рад и финансирање сигурних кућа прописује
федерални министар рада и социјалне политике. Средства за финансирање привременог
збрињавања жртве насиља у сигурној кући, другој одговарајућој институцији или код друге
породице, обезбјеђују се у складу с прописима Федерације Босне и Херцеговине и кантона у
постоцима од: 1) буџета кантона у висини од 30%; 2) буџета Федерације Босне и
Херцеговине у висини од 70% (члан 35 и члан 43).
Омбудсмани подсјећају да Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава
рата и заштите породица с дјецом ФБиХ тренутно не препознаје жртве насиља као
категорију корисника социјалне заштите. Када су у питању кантонални закони о социјалној
заштити као категорија корисника социјалне заштите жртва насиља у породици се не
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препознаје у свим кантоналним законима, па тако ни у Закону о социјалној заштити Кантона
10.
Међународни документи који гарантују права из области социо-економских права, међу
којима је и право на социјалну заштиту и који се примјењује у Босни и Херцеговини јесу већ
раније поменути Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима као и
ревидирана Европска социјална повеља, а која је држава дужна поштовати, штитити и
испуњавати. С обзиром да обавеза лежи на држави, начин на који ће се ова права испунити
јесте у искључивој бризи државе и свака држава за себе одређује моделе социјалне заштите
онако како то најбоље одговара њеном политичко-државном уређењу, традицији,
специфичним проблемима који оптерећују земљу итд.
Међутим, иако жртве насиља у породици, узимајући у обзир тренутну ситуацију у којој су у
неким законима препознате као корисници социјалне заштите, а у другима не, ова категорија
има низ специфичности и захтијева посебан приступ цијенећи да истовремно, као што је већ
раније истакнуто, насиље у породици представља вид дискриминације жена, те да је заштита
ове категорије гарантована и међународним стандардима у области права жена.
Међународни стандарди о заштити жртава насиља нагласак стављају на жртву, те прво
узимају у обзир безбједност и заштиту жртве, те у том смислу подстичу државе да
координирају радње у вези са заштитом жртава, како би жртве добиле тренутну и
свеобухватну помоћ путем координираног, мултидисциплинарног и стручног дјеловања, те
сарадњу између полиције, здравствених и социјалних служби, правосудног и невладиног
сектора. Међутим, примјера ради, Омбудсмани подсјећају да надлежни органи у општини
Босанско Грахово нису испунили своје обавезе у случајевима када су жртве насиља имале
потребу да затраже љекарску помоћ у Дрвару или Ливну, (амбуланта у Босанском Грахову
ради два пута седмично по два сата) јер нису имале обезбијеђен превоз. У конкретном
случају су надлежни органи на подручју општине Босанско Грахово имали обавезу да
обезбиједе или обаве превоз жртве насиља до здравствене установе.
У вези с претходно наведеним, уважавајући финансијски аспекет, доношење буџета,
оснивање сигурних кућа и/или плаћање смјештаја жртвама насиља у породици, приликом
проналажења оптималног модела заштите жртава насиља у породици неопходно је имати
претходно наведено у виду.
Надлежни органи у својим одговорима истичу да су жене жртве насиља у породици због
економске зависности принуђене да се врате починиоцу насиља, као и да пред тужилаштвом
одбијају да свједоче и не траже кривично гоњење починиоца. Омбудсмани су мишљења да
оваквом понашању жена жртава насиља у доброј мјери доприноси неадекватан одговор
власти на обавезе из чл. 18. и 20. Истанбулске конвенције, које нису предузеле адекватне
мјере на оснаживању и економској независности жена жртава насиља, њиховој обуци и
помоћи приликом запошљавања. Такође, жене жртве насиља, најчешће, немају могућност да
уз помоћ власти ријеше питање свог становања, што због недовољне бриге власти, а што због
лоше финансијске ситуације и недостатка адекватног стамбеног простора.
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Иако невладине организације и центри социјалне заштите у конкретним случајевима пружају
одговарајућу правну помоћ жртвама насиља у породици, на кантоналном нивоу још није
обезбијеђена бесплатна правна помоћ.
Важно је указати и на Препоруку 22. коју је Комитет за укидање дискриминације жена дао у
Закључним запажањима на комбиновани четврти и пети периодични извјештај Босне и
Херцеговине 20: “Комитет препоручује да земља чланица: (а) успостави ефикасне
институционалне механизме за координацију, праћење и оцјену ефикасности утицаја
развијених стратегија и предузетих мјера са циљем да обезбиједи досљедну примјену закона
на свим нивоима; ...(е) обезбиједи одговарајућу подршку, заштиту и рехабилитацију женама
жртвама свих облика насиља, укључујући јачање капацитета постојећих склоништа и
проширење сарадње и финансирање невладиних организација које обезбјеђују склониште и
рехабилитацију жртвама.”
Акционим планом за реализацију Програма мјера за превенцију, заштиту и борбу против
насиља у породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину, планирано је усклађивање
нормативно-правног оквира у области насиља у породици с домаћим и међународним
стандардима из ове области, унапређивање знања и вјештина лица која се професионално
баве питањима насиља у породици, унапређивање методологије за прикупљање података о
случајевима насиља у породици, повећање друштвене свијести о насиљу у породици и
облицима ненасилничког понашања, те развијање мултидисциплинарног приступа у
локалним заједницама у пружању одговарајућих видова заштите и третмана жртава насиља у
породици и рада с лицима која су починила насиље у породици.
У Акционом плану је предвиђено оснивање сигурне куће, успостављање бесплатне правне
помоћи те доношење измјена и допуна Закона о социјалној заштити Кантона 10, којим се
жртве насиља у породици препознају као корисници социјалне помоћи.
Међутим, Омбудсмани подсјећају да је до истека 2020. године до када је предвиђена
реализација наведенога преостало мало времена и упитно је шта ће од планираног бити
остварено.
Омбудсмани подсјећају на значај медија у превенцији, заштити и борби против насиља у
породици, чије промотивне активности треба да буду усмјерене бољој информисаности
жртава о њиховим правима и могућностима остваривања тих права и о штетности насилног
понашања чланова породице.
У том смислу, Омбудсмани позивају медије да наставе одговорно презентовати
проблематику насиља у породици, а тамо гдје има простора, да побољшају свој рад с циљем
што боље информисаности грађана о овом важном друштвеном проблему.
Омбудсмани посебно указују на важност учествовања стручних лица у свим емисијама
везано за ову проблематику.

20Закључна

запажања на комбиновани четврти и пети периодични извјештај Босне и Херцеговине Комитета за укидање
дискриминације жена, од 25. јула 2013. године, http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/02/CEDAW_4-5.pdf, стр. 6;
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Оцјеном датих изјашњења надлежних органа, може се констатовати да нису досљедно
поштоване одредбе међународних стандарда о људским правима и домаћег законодавства, а
у смислу финансијских обавеза као ни обавеза које се односе на оснивање, рад и
финансирање сигурних кућа, препознавање жртве насиља као корисника социјалне помоћи у
Закону о социјалној заштити, те успостављања бесплатне правне помоћи.
Омбудсмани указују на изостанак адекватне мултисекторске сарадње, на потребу
попуњавања надлежних органа стручним и едукованим кадром, као и питање ефикасности
изречених условних осуда.
Узимајући у обзир све наведено, поступајући у складу са својим овлаштењима, на основу
члана 32. Закона о омбудсману за људска права Босне и Херцеговине и члана 7 Закона о
забрани дискриминације, Омбудсмани Босне и Херцеговине, узимајући у обзир безбједност и
заштиту жртава насиља у породици, доносе
ПРЕПОРУКУ

1. Да сви надлежни органи у Кантону 10 предузму ефикасне мјере и радње на досљедној
проведби међународних стандарда о људским правима, домаћег законодавства и
Акционог плана за реализацију Програма мјера за превенцију, заштиту и борбу
против насиља у породици Кантона 10 за 2019. и 2020. годину, а у складу с налазима
из ове препоруке.
2. Да у року од 30 дана од дана пријема Препоруке обавијесте Омбудсмане за људска
права Босне и Херцеговине о предузетим мјерама у циљу реализације исте.

Омбудсмени Босне и Херцеговине
_______________________
Проф. др Љубинко Митровић
_______________________
др Јасминка Џумхур
_______________________
Нивес Јукић
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