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Предлог за разматрање модела јединствене (и заједничке) евиденције  
података о насиљу у породици (и насиљу према женама) 

 
 
 
Аутономни женски центар, женска организација цивилног друштва из Београда, 
специјализована за заштиту жена од насиља у партнерским односима и насиља у 
породици, подноси предлог 
 
Tиму зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa Влaдe Рeпубликe Србиje, 
Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине, 
Заштитнику грађана, 
Повереници за заштиту равноправности, и 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  
 
(1) да заједно са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и 
равноправност полова и Покрајинским омбудсманом, размотре модел јединствене 
и заједничке (централне) евиденције о насиљу у породици, као и пропратна 
упутства за њено вођење и искуства настала тестирањем овог модела, и  
 
(2) да поднесу предлог надлежним представницима извршне власти на државном 
нивоу за даље активности на успостављању (измени актуелне) административне 
евиденције о насиљу у породици у Републици Србији, како би се одговорило свим 
обавезама које је држава у овој области преузела.   
   
Систематско и одговарајуће прикупљање података о насиљу према женама је 
препознато као битна компонента ефикасног креирања политике у области превенције 
и спречавања свих облика насиља према женама. Подаци који се прикупљају требало 
би да осигурају да жене и све друге жртве насиља у породици имају ефективнији и 
ефикаснији приступ свим релевантним службама у заједници које предузимају законом 
предвиђене мере и пружају заштиту и подршку за жртве и сведоке насиља.    
 
Административна евиденција мора да садржи одређене категорије података. 
Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у 
породици експлицитно назначава следеће податке: пол, узраст, врсту насиља, релацију 
између учиниоца и жртве и географску локацију, а помиње и остале релевантне 
податке. Евиденција мора да обухвати и информације о исходу случаја у свакој од 
институција у којој је он регистрован. Лични подаци морају бити прикупљани уз 
поштовање права особа које су власници података. Такође, нужно је да се обезбеди и 
јавна доступност статистичких података.  
 
Имајући у виду да у Србији не постоји јединствена административна евиденција о 
насиљу према женама и насиљу у породици, Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова током 2010. године је иницирао израду модела 
административне евиденције о насиљу у породици, која садржи два саставна елемента: 
(1) заједничку (централну) евиденцију о насиљу у породици, и (2) јединствену 
евиденцију о насиљу у породици за све релевантне службе: полицију, основно јавно 
тужилаштво, основне судове (прекршајни, кривични, суд у спору из породичних 
односа), центре за социјални рад, здравствене установе и специјализоване службе за 
подршку жртвама насиља. Овај секретаријат даље је предузео активности израде 
софтвера за електронску обраду података, који је током 2013. године тестиран од 
стране професионалаца/-ки из Зрењанина и Сомбора.  
 



Основни принципи на којима почива предлог заједничке евиденције интегрисани су у 
Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима коју је Влада Републике Србија усвојила 2011. године. 
Међутим, до сада, ниједна од предвиђених активности није реализована, иако рок 
важења овог стратешког документа истиче 2015. године.  
 
Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у 
породици, коју је Народна скупштина потврдила 2013. године, у члану 11. захтева од 
држава потписница, да у сврху примене Конвенције, предузму „прикупљање 
релевантних статистичких података у редовним временским размацима о случајевима 
свих видова насиља обухваћених Конвенцијом“. 
 
Комитет за елиминацију дискриминације жена у Закључним запажањима о другом и 
трећем извештају Републике Србије (2013) захтева од потписнице да: „унапреди систем 
прикупљања података“. И Европска комисија, разматрајући напредак Србије у 
приступању Европској унији, у извештају за 2014. годину, наводи да би требало 
побољшати механизме за координисање прикупљања и размене података између свих 
релевантних актера у систему.  
 
Сви наведени разлози и обавезе које је преузела Република Србија потврђују важност 
решавања питања успостављања одговарајуће административне евиденције о насиљу 
према женама и насиљу у породици, и оправдавају предлог Аутономног женског 
центра да се размотри постојећи модел евиденције и да се повеже са актуелним и 
будућим изменама. У наставку овог документа налази се детаљно образложење за 
поднети предлог. 
 


