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АПСТРАКТ 

Резилијентност се може дефинисати као прилагодљивост променама и капацитет за 

успешну адаптацију, упркост изазовима и тешким околностима. Темпо и начин живота 

указују на велики број прблема и количину стреса којима је човек у савременом свету 

изложен. Стога, насиље у породицама нажалост представља део свакодневице. У 

зависности од природе човека, али и појединих фактора утиче његова склоност ка насиљу.  

Међутим, најпре треба разликовати да ли је дете директно злостављано од стране 

родитеља или околине или је само било присутно насиљу. Такође, неопходно је обратити 

пажњу и на старосну доб детета, његов степен развоја и разумевање насиља. Управо то су 

неки од фактора који могу утицати на последице у будућности. 

Циљ мастер рада је приказивање теоријског, али и практичног аспекта на тему 

ризика и резилијентности који су повезани са насиљем у породици и окружењу. У раду ће 

бити представљени и модели резилијентности, ако и истраживања која се вршена, а имају 

за циљ да смање ниво насиља над децом. 

Ризик од насиља свакако је већи у породицама у којима то представља један од 

начина функционисања. Стога, пожељно је децу едуковати на време, још у вртићу, а 

уколико ипак до насиља дође онда је пружање подршке један од начина за превазилажење 

доживљеног стреса и настојање ка што мањим последицама. 

 

 

 

Kључне речи: резилијентност, злостављање деце у породици, заштита деце од 

злостављања. 

  



 

 

ABSTRACT 

Resilience can be defined as adaptability to change and capacity for successful adaptation, 

despite challenges and difficult circumstances. The pace and way of life indicate a large number 

of problems and the amount of stress to which a person is exposed in the modern world. Therefore, 

domestic violence is unfortunately a part of everyday life. Depending on a person's nature, but also 

certain factors, his tendency towards violence influences. 

However, it is first necessary to distinguish whether the child was directly abused by the 

parents or the environment or was just present with violence. It is also necessary to pay attention 

to the age of the child, his level of development and understanding of violence. These are some of 

the factors that can affect the consequences in the future. 

The aim of the master's thesis is to present the theoretical and practical aspects on the topic 

of risks and resilience associated with violence in the family and the environment. The paper will 

also present models of resilience, as well as research conducted, which aims to reduce the level of 

violence against children. 

The risk of violence is certainly higher in families where it is one of the ways to function.  

Therefore, it is desirable to educate children on time, still in kindergarten, and if violence 

does occur, then providing support is one of the ways to overcome the experienced stress and strive 

for the least possible consequences. 

 

 

 

Key words: resilience, domestic abuse of children, protection of children from abuse. 
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УВОД 

Злостављање деце је појава на коју утиче низ сложених условљавајућих фактора и 

представља проблем који оптерећује сва друштва и народе у целом свету, без обзира на 

посебности жртве и починиоца. То је проблем који се испољава на различите начине и 

условљен је многобројним факторима. Једно од основних права детета је право на живот и 

развој, где злостављање деце представљају повреде тог основног права и претњу његовом 

развоју и његовом животу, а последице таквог насиља су дуготрајне и често веома погубне 

по дете. Огроман број деце у Србији свакодневно доживи насиље, има бројне облике и јавља 

се у различитим контекстима — у интимном породичном окружењу, у школама, у 

институцијама у које се деца смештају ради заштите, у дигиталном простору и у заједници. 

Окружена су бројним починиоцима насиља, од родитеља, преко вршњака, до стручних лица 

која би требало да пружају подршку развоју деце (наставници, тренери итд.). Ако желимо 

да створимо систем који ће обухватати више од саме заштите деце која доживљавају 

злостављање, ако желимо да сузбијемо насиље у свим његовим различитим појавним 

облицима и различитим окружењима, потребно је да интервенције буду усмерене у односу 

на кључне узроке злостављања деце.  

Заштита од злостављања би укључила активности више институционалних система: 

образовања, здравства, социјалне заштите и правосуђа. Заштита права подразумева, пре 

свега, разноврсне друштвене активности усмерене на спречавање ових појава, као и 

организовање и непосредно спровођење заштитних интервенција у конкретним случајевима 

злостављања деце.  

Основни циљ истраживања је пажљиво праћење и анализирање фактора који утичу 

на насиље деце у породици, како би се правовремено акцијом здравствених 

професионалаца, службама подршке на нивоу заједнице и друштва у целини уклониле 

потешкоће и омогућио квалитетан живот детеце. 

Циљ мастер рада је приказивање теоријског, али и практичног аспекта на тему 

ризика и резилијентности који су повезани са насиљему у породици и окружењу. 
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1. ПРОСТОР И ОБЛИЦИ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ  

У Србији злостављање деце се појављује у различитим облицима, а јавља се као 

директно, интерперсонално, физичко, психолошко или сексуално насиље, као 

занемаривање које детету ускраћује задовољење потреба и спречава његов развој, а такође 

се јавља и у мање директним али комплексним облицима, као што је структурно насиље 

које се испољава у различитим облицима — на пример, кроз дечји брак, дечји рад или друге 

врсте експлоатације, или кроз вишеструку социјалну искљученост. Манифестације 

злостављања се такође разликују и по другим одликама: ко је починилац, колико озбиљно 

је дете повређено, које су краткорочне и дугорочне последице, у ком контексту се јавља и 

на који начин институције могу да реагују да би заштитиле дете.  

1.1. Породица 

Породица, која би требало да представља зону сигурности деце, заједницу која 

подстиче њихов развој, за многу децу то заправо није. Изложеност деце злостављању у 

породици је распрострањено, без обзира на то да ли су деца директне жртве насиља или 

сведоци насилног чина. Упркос чињеници да је телесно кажњавање класификовано као 

насиље према деци (Савет Европе ) и забрањено јер понижава дете и води физичким 

повредама и нарушавању здравља детета и даље је веома распрострањено у Србији и 

укорењено у одређеним вредностима и нормама где се телесно кажњавање сматра 

легитимном, чак и пожељном праксом у васпитавању детета (о томе сведоче и бројне 

народне изреке које су уврежене у свакодневним праксама, попут „Батина је из раја 

изашла”, „Сачувај штап, поквари дете” и др.).1  

Иако је током последњих десет година дошло до опадања примене насилних облика 

дисциплиновања деце у породицама (телесно кажњавање, психолошка агресија, тешко 

физичко кажњавање), још увек значајан део деце се васпитава применом ових метода.   

 
1 Ишпановић-Радојковић В.,, и група аутора (2011). Заштита деце од злостављања и занемаривања – примена 

општег протокола. Центар за права детета, Београд. 
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Млађа деца (узраста од 1–4 године) су под посебно великим ризиком и чешће 

изложена физичком злостављању него старија деца (узраста од 5–14 година) (47% насупрот 

42%).2 Родни обрасци насиља према деци у породици огледају се у чешћој изложености 

девојчица тешком физичком кажњавању у односу на дечаке, премда се овај начин 

дисциплиновања примењује над релативно малим бројем деце (1,8% девојчица у односу на 

0,5% дечака)3. Деца су такође изложена злостављању у приликама када су сведоци насиља 

у породици над својим мајкама. Изложеност злостављању у породици омета успешан развој 

детета — психички, емоционални и когнитивни. 

Истраживање спроведено међу женама које су доживеле насиље у породици је 

показало да су деца сведоци насиља у три четвртине случајева, а у готово половини 

случајева је очева агресија била непосредно усмерена на њих током тог инцидента4.  

Последице се крећу од физичких (инвалидитет, соматски поремећаји), преко 

емоционалних поремећаја, искривљене перцепције о себи (депресивност, анксиозност, 

агресивност, бес, непријатељски став, ниско самопоуздање, кривица, стид, посттрауматски 

стрес), когнитивних поремећаја (спутани развој когнитивних функција као општи 

поремећај, нпр. интелектуалне потешкоће и селективни поремећаји, попут развојне 

дисхармоније, интелектуалне инхибиције, проблема са концентрацијом) и социјалних 

поремећаја (анти-социјално, криминално понашање, злоупотреба алкохола и наркотика, 

малолетничка трудноћа, поновљена виктимизација)5.  

Студија негативних искустава у детињству реализована на узорку студентске 

популације у Србији показала је да постоје снажне везе између насиља и понашања које 

утиче на здравље. Код испитаника који су били изложени физичком насиљу је 1,5 пута већа 

вероватноћа да ће бити активни пушачи, двоструко већа вероватноћа да ће користити 

недозвољене дроге и 4,2 пута већа вероватноћа да ће покушати самоубиство6.  

  

 
2 Деца у систему социјалне заштите 2016 (2017), Републички завод за социјални заштиту. 
3 Бабовиц, М. (2015) Теоријски и методолошки приступи у проучавању структурног, и директног насиља. 

Социологија, Vol. 57, Nо. 2, pp: 331-352 
4 Игњатовић Ђ., (2015) Малолетници као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја, Београд, стр.19-37 
5 Стевковић, Љ. (2013) Утицај ране насилне виктимизације на насилни криминалитет одраслих. Београд: 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, магистарска теза 
6 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, „Службени гласник 

РС“, број 80 од 3. јуна 2020,  
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1.2. Школа 

Школа би требало да буде сигурно место посвећено учењу и социјализацији младих. 

Међутим, истраживање о насиљу у овом контексту показало је широку распрострањеност 

злостављања. У 2013. години , 44% ученика рекло је да је било изложено вршњачком 

насиљу у периоду од три месеца која су претходила истраживању.  

Међу њима, 45,8% доживело је вербално насиље, 33% физичко насиље и исто толико 

социјално насиље (сплеткарење, манипулативни односи итд.), док је 21% деце починило 

насиље. Дечаци се нешто чешће јављају као починиоци вређања него девојчице и нешто су 

чешће изложени насиљу вршњака и одраслих. Четвртина ученика од петог до осмог разреда 

основне школе навела је да је била изложена вређању наставника, 15% је навело да их је 

наставник ударио, а 5% да су били изложени претњама наставника7. Родно засновано 

насиље је распрострањено у школама и чак 69% ученика основне школе и 74% ученика 

средње школе пријавило је да су били изложени бар једном облику родно заснованог 

насиља. Дечаци чешће него девојчице испољавају ставове оправдавања родно заснованог 

насиља према женама8.  

1.3. Институције социјалне заштите 

Институције социјалне заштите за смештај деце у Србији (домови за децу без 

родитељског старања, установе за децу и младе са инвалидитетом, установе за децу у сукобу 

са законом) представљају још једно окружење у којем су деца изложена злостављању. 

Током истраживања анкетирана су деца са интелектуалним потешкоћама и запослени у 11 

институција социјалне заштите (укључујући и неке здравствене установе у којима деца 

бораве дужи период времена због лечења или рехабилитације) и 62% деце је дало податак 

да је присуствовало насиљу особља према деци9  

 
7 Попадић, Д., Плут, Д., & Павловић, З. (2014). Насиље у школама Србије. Анализа стања од 2006. до 2013. 

године. Београд: Институт за психологију, УНИЦЕФ. 
8 Sundaram, V., (2014). Preventing Youth Violence: Rethinking the Role of Gender and Schools, London: Palgrave 

Mac millan. 
9 Савић, А., Радивојевић, Д., Васић, Д., Јелић, С., Петровић, Ц., Перић, С. (1998) Дете ометено у развоју - од 

лишавања до насиља: Породица, вршњаци, институција, друштво резултати истраживања. у: Од 

занемаривања и лишавања до злостављања и насиља - дете ометено у развоју, Београд: Специјална болница 

за церебралну парализу и развојну неурологију, стр. 55-66 
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Физичко спутавање и изолација из групе примењује се у институцијама за децу са 

интелектуалним потешкоћама као мера у случајевима самоповређивања детета, за које се 

верује да је последица неадекватне бриге о деци која су дуго смештена у институцијама и 

која немају довољно контакта са људима, довољно подстицаја или неге.  

Истраживање које је обухватило децу која живе у домовима за децу без родитељског 

старања, на основу изјава деце, показује високу распрострањеност вршњачког насиља (76% 

случајева), док је већина особља то негирала (83%)10.  

1.4. Дигитални простор 

Дигитални простор постаје све значајнији контекст у коме се деца суочавају са 

насиљем. Злостављање из школа и заједнице често се преноси у дигитални простор, али 

нове претње и облици насиља се такође скривају на интернету и у друштвеним мрежама.  

Скоро две трећине ученика основне школе (62%) и 84% ученика средње школе били 

су изложени барем једној ризичној ситуацији на интернету током годину дана11.  

На Интернету постоји неколико хиљада организација које се баве неким од 

многобројних начина искоришћавања деце. Велики број тих организација легално су 

пријављена предузећа, хуманитарне или невладине организације са правним идентитетом. 

Њихово представљање у јавности недвосмислено упућује на службе за пружање 

разних врста помоћи, почев од хуманитарних материјалних донација, преко психолошке 

помоћи угроженим групама (деци разведених родитеља, деци са лошим материјалним и 

социјалним статусом, итд.), па све до пословних понуда са добрим и сигурним зарадама.  

Међутим, испод „шареног плашта“ примамљивих могућности за бољи живот 

најчешће се крију циљеви трафикинга, проституције, разних врста крађа и других начина 

искоришћавања жртава. С друге стране, постоје анонимни сајтови иза којих стоје 

криминалистичке групе које делују потпуно илегално, док у трећу групу спадају појединци 

који имају директан приступ жртви у намери да остваре своје циљеве, од којих је на првом 

месту сексуално злостављање.  

  

 
10 Попадић, Д., Плут, Д., & Павловић, З. (2014). Насиље у школама Србије. Анализа стања од 2006. до 2013. 

године. Београд: Институт за психологију, УНИЦЕФ. 
11 Попадић, Д. и Кузмановић, Д. (2013). Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност 

дигиталног насиља међу ученицима у Србији. 



7 

 

Заједничка особина таквих „ловаца“ јесте њихов невероватно „искрен“ наступ, пун 

емоција, разумевања и саосећања према потенцијалној жртви. Злоупотреба Интернета се не 

односи само на најчешћу асоцијацију која се јавља у вези са овим термином - порнографију, 

већ се односи и на веб-сајтове са штетном тематиком – попут самоубистава, анорексије, 

отмица, нацизма, дроге, религија, итд. Сајтови са „корисним“ саветима и некредибилним 

текстовима, такође су веома опасни, утолико више што не привлче велику пажњу али 

умногоме утичу на малолетнике, што доводи до последица које се крећу у распону од 

физичких повреда до болести, па чак и смрти.12  

1.5. Злостављање деце у заједници 

Насиље према деци у заједници присутно је у различитим облицима. Некада је 

засновано на етничкој припадности, политичкој припадности, навијању за одређени 

спортски клуб итд. Уместо да буду зона промовисања здравог начина живота, спортски 

клубови су арена насилних искустава. Међу децом која су укључена у спорт, 51% је навело 

да је доживело насиље од стране својих клупских колега, а 41% од стране противника. Чак 

61% младих ангажованих у спорту доживело је насиље од стране тренера13. Злоупотреба 

дечјег рада (дефинисана је као ангажовање деце испод одређеног препорученог узраста у 

опасним радним или економским активностима, које је штетно по добробит и развој деце) 

у већој мери је присутна у сиромашним породицама и руралним областима. Дечји брак је 

облик насиља којем су посебно изложене девојчице из ромских насеља. Вишеструким 

облицима насиља, од структурних до директних, изложена су деца из једне од 

најугроженијих друштвених група — деца која живе и раде на улици. Ова деца лако постају 

жртве експлоатације, посебно сексуалне експлоатације и у ризику су да доспеју у ланце 

трговине људима14.  

  

 
12 Попадић, Д. и Кузмановић, Д. (2013). Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност 

дигиталног насиља међу ученицима у Србији. 
13 Попадић, Бачанац Љ., ет ал. (2011). Насилно понашање према и међу децом и младима у спорту — резултати 

истраживања и препоруке, Београд: Центар за права детета, МОС, ГИЗ 2011 
14 Преград, Ј.; Томић Латинац, М.; Микулић, М.; Шепаровић, Н. (2010). Искуства и ставови ђеце, родитеља и 

учитеља према електроничким медијима. Загреб: УНИЦЕФ, Уред за Хрватску 
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2. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ 

Детерминанте и фактори који утичу на насиље према деци и узрокују га су бројни и 

јављају се на различитим нивоима друштва. На макро нивоу се испољавају као шире 

друштвено-економске, културне или институционалне детерминанте које стварају услове 

који доводе до повећаног ризика од насиља, као што су економска неразвијеност или 

нестабилност, сиромаштво, социјални конфликти, непостојећа или неадекватна законска 

регулатива итд15.  

На мезо нивоу испољавају се као социо-економски, културни или институционални 

фактори који су специфични за одређену локалну заједницу или регион или фактори који 

се тичу одређеног дела система заштите (нпр. мрежа центара за социјални рад, установе 

примарне здравствене заштите, образовни систем итд.).  

На микро нивоу испољавају се фактори везани за породицу (социо-економски 

положај, дисфункционални односи, насиље у породици, злоупотреба дрога и алкохола итд.) 

или поједине институције које стварају специфично окружење у којем су присутни фактори 

који повећавају ризик од насиља (или га смањују). Уз ове факторе, постоје и одређени 

фактори везани за појединце који повећавају ризик од изложености насиљу, као што су пол, 

старост, национална припадност, инвалидитет или одређене одлике понашања (агресивно 

понашање, сукоб са законским нормама итд.). 16 

2.1. Детерминанте на макро нивоу 

Обухватна анализа литературе о насиљу према деци у Србији истиче ефекте 

економске неразвијености, ратова током 1990-их, социјалних конфликата, миграција и 

вишедимензионалне социјалне искључености на насиље према деци.  

На пример, социјална искљученост се сматра важном детерминантом занемаривања 

развојних потенцијала деце која живе у ромским насељима.  

  

 
15 Ајдуковић, М., Римац, И., Рајтер, М., & Сушац, Н. (2013). Епидемиолошко истраживање преваленције и 

инциденције насиља над ђецом у обитељи у Хрватској.Љетопис социјалног рада, 19(3), 367-412 
16 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, „Службени гласник 

РС“, број 80 од 3. јуна 2020 
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Регионални фактори су препознати и истраживања показују да се вршњачко насиље 

чешће јавља у градским него у сеоским срединама, док се насиље према деци у породици 

ређе јавља у Београду него у осталим регионима у Србији. Релевантни закони и стратегије 

(нпр. Закон о породици, Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља) 

имају за циљ да утичу на смањење распрострањености и учесталости насиља, као и на 

промену доминантних норми и перцепције насиља17. Када они не постоје или уколико су 

слаби и неефикасни, насиље није адекватно регулисано, а деца нису на одговарајући начин 

заштићена.  

Културне детерминанте на макро нивоу испољавају се кроз висок ниво толеранције 

на насиље, који је последица ратова, криза и социјалних немира. Улога медија у 

„нормализацији” насиља, због тога што се садржаји насиља емитују без критичке обраде, 

оцењена је као фактор који доприноси повећаној агресивности деце и младих у 

краткорочном, али и у дугорочном временском периоду.  

Дискриминаторски ставови, посебно према деци из ромске популације и деци са 

инвалидитетом, истакнути су као значајни фактори који утичу на насиље у школи, док су 

родни стереотипи, норме и вредности везане за разумевање родних улога и односа 

препознати као главне детерминанте родно заснованог насиља у школама, породици и 

заједници.  

2.2. Детерминанте и фактори на мезо нивоу 

Истраживачи на овом нивоу истичу различите институционалне факторе: 

ефикасност механизама за препознавање случајева насиља и упућивања на поступање; 

успешност спровођења општих и посебних протокола и координације међу институцијама; 

адекватност законодавства и политика о смештању деце у инстутиције; и успешност 

процеса деинституционализације. Када су ови институционални механизми неделотворни, 

спори или реагују селективно, настаје контекст који у већој мери погодује појави насиља18.  

  

 
17 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, „Службени гласник 

РС“, број 80 од 3. јуна 2020 
18 Бањанин-Ђуричић, Н. (1998). Ударац по души – социолошка студија злостављања деце у породици. Београд: 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања 
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Унапређење постојећих институционалних механизама и одговора, као и увођење 

нових механизама, доприноси превенцији и заштити од насиља. Истичу се примери нових 

механизама који су усмерени на заштиту деце сведока насиља у породици у судским 

поступцима, развој капацитета стручних лица у систему заштите да препознају случајеве 

насиља и да поступају у таквим случајевима, као и механизми заштите у школама и другим 

институцијама у образовном систему.  

Истовремено, недостаци у институционалном систему омогућавају да насиље прође 

без адекватне реакције, што је у истраживању документовано указивањем на 

неделотворност центара за социјални рад у решавању проблема насиља у породици и у 

другим контекстима, непостојање информационог система за праћење насиља, нарочито у 

дигиталном простору или у случајевима сексуалног насиља и дечје порнографије, као и на 

недовољне институционалне механизме за заштиту деце која живе и раде на улици. 

Културне детерминанте и фактори везани за насиље према деци на мезо нивоу 

обухватају пре свега специфичне скупове норми, вредности и ставова који се односе на 

поступке васпитања деце и легитимне начине дисциплиновања деце, као и норме, вредности 

и ставове везане за специфичне видове насиља или специфичне контексте у којима се 

насиље испољава19.  

Ставови стручњака о методама васпитавања, поруке медија, као и ставови најшире 

јавности, утичу на размере и карактеристике насиља над децом у друштву. Иако већина 

стручњака у Србији сматра да је телесно кажњавање деце тешка повреда дечјих права и 

захтевају потпуну забрану телесног кажњавања деце, и даље постоје стручњаци који 

сматрају да је „разумна мера” телесног кажњавања право родитеља, те да оно не треба да 

буде изједначено са физичким насиљем и злостављањем. Ово објашњава зашто је је телесно 

кажњавање, иако у опадању, и даље значајно присутно у породицама. Доказано је да су 

ставови о сексуалном злостављању значајна детерминанта распрострањености и 

карактеристика сексуалног насиља20. Анализе јавног мњења у Србији указују на низак ниво 

свести о овом проблему у општој јавности, али и међу стручњацима и студентима, као и 

стручним особљем које ради са децом са интелектуалним потешкоћама.   

 
19 Ајдуковић, М., Римац, И., Рајтер, М., & Сушац, Н. (2013). Епидемиолошко истраживање преваленције и 

инциденције насиља над ђецом у обитељи у Хрватској.Љетопис социјалног рада, 19(3), 367-412 
20 Бањанин-Ђуричић, Н. (1998). Ударац по души – социолошка студија злостављања деце у породици. Београд: 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања 
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2.3. Детерминанте и фактори на микро нивоу 

Породични фактори обухватају различите социо-економске карактеристике 

породице: друштвени статус, ниво образовања и запослење родитеља, сиромаштво и 

материјалну депривацију. Лош економски положај, сиромаштво и материјална депривација 

повећавају фрустрираност у породици, а тиме и вероватноћу појаве насиља према деци. 

Материјална депривација и сиромаштво породица које живе у ромским насељима стварају 

погодно тло за занемаривање деце, јер родитељи не располажу средствима која су 

неопходна за задовољење потреба и рани развој њихове деце.21 

Нижи степен образовања родитеља повећава ризик од насиља према деци, а исто 

важи и за факторе као што су дисфункционални породични односи, злоупотреба дрога или 

алкохола од стране родитеља, насиље у породици и учествовање чланова породице у 

ратовима током деведесетих година прошлог века.  

Резултати истраживања показују да је учесталост појаве насиља мања у већим, 

вишегенерацијским породицама, док је код самохраних родитеља, услед већег оптерећења 

и фрустрираности, ризик од примене насилних метода дисциплиновања већи. Слабе 

друштвене мреже подршке и ослањање на услуге социјалне заштите такође повећавају 

ризик од насиља22.  

Културни фактори су углавном присутни у виду норми и ставова о праксама 

васпитавања деце код родитеља и других одраслих чланова домаћинства. Деца чији 

родитељи одобравају насилне методе дисциплиновања су у већој мери изложена физичком 

кажњавању.  

Породични фактори нису у довољној мери узети у обзир у студијама насиља у 

другим контекстима — у школи, у заједници, у дигиталном простору или у 

резиденцијалним институцијама. Институционални фактори на микро нивоу обично су 

повезани са појединачном институцијом или малом групом међусобно повезаних 

институција.  

  

 
21 Бањанин-Ђуричић, Н. (1998). Ударац по души – социолошка студија злостављања деце у породици. Београд: 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања 
22 Bath, H. I., & Haapala, D. A. (1993). Intensive family preservation services with abused and neglected children: An 

examination of group differences. Child abuse & neglect, 17(2), 213-225. 
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Најчешћи институционални фактори су недовољни капацитети због којих се деца 

смештају заједно са одраслима или се заједно смештају деца различитих узраста; 

недовољни људски капацитети у смислу неодговарајућег броја стручног особља према 

броју смештене деце, али и неадекватних квалификација и вештина запосленог особља, 

недовољно развијене свести и осетљивости на различите облике насиља.  

Као не мање значајни истакнути су и неповољни физички услови у институцијама у 

погледу хигијене, смештаја, исхране, као и задовољења потреба вишег реда (едукативни, 

социјални, рекреативни садржаји и сл.), због чега су деца у овим институцијама 

депривирана, односно њихове важне развојне и егзистенцијалне потребе су тешко 

занемарене. Поред наведеног, као важни институционални фактор наводи се и недостатак 

механизама жалбе унутар институција, као и механизама праћења, инспекције и надзора23.  

2.4.Фактори личности 

Ризици од изложености насиљу повезани су са одређеним карактеристикама детета, 

попут пола, узраста, инвалидитета или неког специфичног вида угрожености. Међутим, ови 

фактори нису сами по себи фактори насиља. Ако су девојчице (или дечаци) више изложени 

насиљу у породици то није због чињенице што су оне девојчице (или дечаци), већ због 

чињенице да културне норме које дефинишу легитимне или пожељне методе васпитавања 

или дисциплиновања деце одређују родне обрасце насиља.  

Слично, ако су деца са инвалидитетом више изложена насиљу у школи, то није због 

тога што она имају неки облик инвалидитета, већ због тога што у малој заједници 

преовлађују дискриминаторне норме и вредности, или због тога што су институционални 

механизми слаби да спрече и санкционишу насиље24. Најмлађа деца (1–4 године) су чешће 

изложена физичком кажњавању него старија деца.  

  

 
23 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, „Службени гласник 

РС“, број 80 од 3. јуна 2020 
24 Bath, H. I., & Haapala, D. A. (1993). Intensive family preservation services with abused and neglected children: An 

examination of group differences. Child abuse & neglect, 17(2), 213-225. 
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Нема довољно убедљивих резултата истраживања о родним разликама насиља према 

деци у породици, јер неки указују на већу распрострањеност одређених видова насиља 

према дечацима или девојчицама, док други не наводе значајније разлике25.  

Студије о насиљу у школама показују да су дечаци чешћи починиоци насиља, а 

студије о сексуалном насиљу наводе да су девојчице чешће жртве овог вида насиља.  

Неколико студија је указало на везу између инвалидитета и повећаног ризика од 

изложености насиљу у школи, институцијама и широј заједници. Карактеристике личности 

као што су неуротичност, агресивност, низак ниво одговорности и интровертност истакнуте 

су као фактори вршњачког насиља26.  

3. ДЕФИНИЦИЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 

3.1. Општа дефиниција злоупотребе детета 

Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког или 

емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, 

као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног 

нарушавања дететовог здравља, угрожавања дететовог развоја или достојанства у оквиру 

односа који укључује одговорност, поверење или моћ27.  

  

 
25 Бањанин-Ђуричић, Н. (1998). Ударац по души – социолошка студија злостављања деце у породици. Београд: 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања 
26 Попадић, Д., Плут, Д., & Павловић, З. (2014). Насиље у школама Србије. Анализа стања од 2006. до 2013. 

године. Београд: Институт за психологију, УНИЦЕФ. 
27 World Health Organisation, (1999)  Report on Consultation on Child Abuse Prevention, 29-31 March 1999, Geneva, 

World Health Organization, document WHO/HSC/PVI/99.1 
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3.2. Физичко злостављање 

Физичко злостављање детета је оно које доводи до стварног или потенцијалног 

физичког повређивања детета услед чињења или нечињења за које се разумно може 

сматрати да спада у домен контроле од стране родитеља или особе која је у положају да има 

одговорност, моћ или поверење у односу на дете, при чему треба правити разлику између 

злостављања и ненамерне озледе, односно физичких знакова и симптома који подражавају 

намерно озлеђивање али су, уствари, последица или су потпомогнути органским стањима 

од којих дете пати28. Акти злостављања могу бити једнократни или више пута понављани. 

Примери физичког злостављања су: ударање, шутирање, трешење, дављење, бацање, 

тровање, паљење, посипање врућом водом или излагање детета деловању вреле паре и сл. 

У физичко злостављање спада и намерно изазивање симптома болести код детета од стране 

родитеља, старатеља или друге одрасле особе која је одговорна за дете (тзв. Munchausen29 

syndrome by proxy).  

3.3. Сексуална злоупотреба 

Сексуална злоупотреба детета је свака сексуална активност са дететом за коју не 

постоји сагласност детета или дете не може дати своју сагласност, односно сагласност 

детета је неважећа било због когнитивне, емоционалне и/или социјалне незрелости детета 

или законских одредаба. Законодавство сваке државе утврђује узраст у коме се нека 

малолетна особа може сагласити са сексуалним контактом, и он је најчешће између 14 и 18 

година30.  

Према законима Републике Србије тај узраст је навршених 14 година, али се морају 

узети у обзир и индивидуалне карактеристике односно емоционална, когнитивна и 

социјална зрелост детета. У сваком случају, пристанак детета млађег од 14 година је правно 

неважећи.   

 
28 Љубојев, Н., (2009,) Злостављање детета у породици, Социјална мисао, вол. 16,бр. 1, стр. 63-77. 
29 Минхаузенов синдром преко посредника (М8Р) је посебан вид злостављања где починилац, с мотивом 

посредног преузимања улоге болесника, изазива телесне или душевне знаке, односно тегобе болести код 

жртве о којој се стара, а затим жртву упорно подвргава медицинском испитивању и лечењу. У ти пичним 

случајевима жртва злостављања је дете предшколског узраста, а починилац злостављања његова мајка. Овај 

термин је у стручну литературу увео 1977. године енглески психијатар Рој Медоу (Roy Meadow). Доступно 

на: https://www.webmd.com/mental-health/munchausen-by-proxy,преузето (01.04.2021) 
30 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања (2005), Влада Републике Србије 

https://www.webmd.com/mental-health/munchausen-by-proxy,преузето
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Када дете наврши 14 година, суд једино процењује да ли је сексуални контакт са 

малолетницом/ком учињен под принудом, употребом силе или претње да ће се непосредно 

напасти на живот или тело детета или њему блиског лица, односно процењује да ли је 

постојао однос подређености или зависности или се ради о сексуалном насиљу над особом 

која је душевно оболела, има тешкоће у развоју, односно да ли је сексуални однос извршен 

искоришћавањем немоћи или каквог другог стања малолетнице/ка у смислу немогућности 

за пружање отпора31.  

Код злоупотребе, одрасли врши сексуалне активности са дететом без његовог 

пристанка, уз принуду, уцену или грубу физичку силу, користећи своју моћ или однос 

поверења према детету. Треба знати да је пристанак детета, нарочито ако је млађе од 

четрнаест година, правно неважећи. Сексуални контакт између малолетника, уколико 

постоји знатна разлика у узрасту, нпр. између тинејџера и млађег детета, такође представља 

сексуалну злоупотребу. 

Сексуална злоупотреба детета обухвата читав низ понашања. Ту спадају контактне 

активности као што су силовање, присиљавање детета на вагинални, анални или орални 

однос, сексуализовано миловање, пипање, коришћење детета за мастурбацију одраслог, 

затим неконтактне активности у склопу воајеризма, опсценог говора или егзибиционизма 

пред дететом. Дечја проституција и порнографија такође спадају у сексуалну злоупотребу 

деце. Она се може кретати у распону од само једног инцидента од стране неке непознате 

особе, па до сталне злоупотребе која траје годинама од стране неког рођака или члана 

породице, до силовања и/или експлоатације путем проституције и порнографије32.  

Сексуалну злоупотребу детета не треба мешати са физичким контактима између 

одраслог и детета који представљају нежне или пажљиве изразе љубави, који нису 

еротизовани и сексуализовани. Одговорне одрасле особе ограничавају своје физичке 

додире са дететом, поштујући дете, а истовремено одржавајући топао, здрав, нежан однос 

према детету.  

 

 
31 Bonomi, A. E., Anderson, M. L., Rivara, F. P., Cannon, E. A., Fishman, P. A., Carrell, D., & Thompson, R. S. 

(2008). Health care utilization and costs associated with childhood abuse. Journal of General Internal Medicine, 23(3), 

294-299 
32 Попадић, Д., Плут, Д., & Павловић, З. (2014). Насиље у школама Србије. Анализа стања од 2006. до 2013. 

године. Београд: Институт за психологију, УНИЦЕФ 
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Починиоци сексуалне злоупотребе ређе су особе које су детету непознате, стране 

особе, а далеко чешће је то особа из блиског, породичног круга, коју дете воли и у коју има 

поверења (родитељ – отац или мајка, очух или маћеха, партнер мајке или оца, деда, стриц, 

ујак итд). Починилац искоришћава невиност, зависност, наклоност и евентуални страх 

детета33.  

3.4. Емоционално злостављање и занемаривање 

Интересовање за емоционално злостављање и његово прихватање као посебног вида 

злостављања детета релативно је новијег датума и уследило је тек више година након 

стручног препознавања физичког злостављања детета шездесетих година, а затим и 

сексуалног злостављања детета седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века.  

Разлоге треба тражити у чињеници да је препознавање, а нарочито доказивање 

емоционалног злостављања тешко, и у томе што се оно најчешће, иако не увек, јавља 

удружено са другим облицима злостављања, посебно са занемаривањем.  

Осим тога, у прошлости је у стручним круговима владало уверење да емоционално 

злостављање има мање тешке последице по здравље и развој детета него физичко или 

сексуално злостављање. Данас је општеприхваћено мишљење, засновано на научним 

доказима, да емоционално злостављање оставља најтеже последице на децу, било да се оно 

дешава засебно или удружено са другим облицима злостављања34. Постоји неусаглашеност 

око самог назива, па се често изрази емоционална злоупотреба и психолошко злостављање 

користе као синоними, иако неки аутори наглашавају да међу њима постоји разлика, јер је 

израз емоционална злоупотреба шири и обухвата и емоционално злостављање и 

емоционално занемаривање.  

Емоционално злостављање и занемаривање подразумева понављана понашања 

родитеља/старатеља, било у виду чињења или нечињења, која код детета изазивају или 

појачавају доживљај безвредности, одбачености или неадекватности, наносе детету 

 
33 Cancian, M., Slack, K. S., & Yang, M. Y. (2010). The effect of family income on risk of child maltreatment. 

Madison, WI: Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison 
34 Пејовић–Милованчевић, М., и група аутора (2001). Психолошке последице злостављања и занемаривања 

деце и адолесцената. Психијат.дани. /2001/33/3-4/175-187/, стр.175-188 
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психолошку патњу и могу изазвати озбиљне и трајне сметње осећајног, когнитивног или 

социјалног развоја детета.  

Битно је уочити да се код емоционалног злостављања и занемаривања ради о обрасцу 

понашања одраслог према детету, који је стално присутан или се понавља, а не о 

појединачним, изолованим инцидентима35.  

Следећи обрасци понашања квалифкују се као емоционално злостављање детета:36  

1. Одбацивање – обезвређивање детета  

2. Терорисање – застрашивање  

3. Игнорисање  

4. Изолација  

5. Кварење – подмићивање детета  

6. Искоришћавање – експлоатација  

Рано препознавање емоционалног злостављања и занемаривања од изузетног је 

значаја јер је оно извор интензивне патње детета, а одражава се и на целокупан развој детета 

– физички, психички и когнитивни.  

3.5. Занемаривање и немарно поступање 

Занемаривање обухвата запостављање основних потреба детета, како физичких тако 

и психичких (емоционалних, когнитивних), и потреба у области социјализације, у обиму, 

трајању или на начин који може довести до озбиљних оштећења здравља и развоја детета. 

Занемаривање укључује, такође, пропусте родитеља/пружаоца неге да заштите дете од 

физичких повреда или опасности, да обезбеде детету адекватан надзор, здравствену 

заштиту, школовање37. Ова понашања треба сагледати у контексту животних услова 

породице, родитеља или особе која брине о детету, као и у контексту безбедности, односно 

ризика од насиља којем је изложен и сам родитељ или особа која брине о детету. 

 
35 Ишпановић-Радојковић В.,, и група аутора (2011). Заштита деце од злостављања и занемаривања – примена 

општег протокола. Центар за права детета, Београд. 
36 Cancian, M., Slack, K. S., & Yang, M. Y. (2010). The effect of family income on risk of child maltreatment. 

Madison, WI: Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison 
37 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања (2005), Влада Републике Србије 
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Напуштање детета у потпуности или трајније остављање детета без старања једног 

родитеља или одговарајуће замене представља тежак облик занемаривања који се може 

завршити и смрћу детета.  
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Најчешћи обрасци понашања приликом занемаривања и немарног поступања38:  

1. Физичко занемаривање  

2. Здравствено занемаривање  

3. Едукативно занемаривање  

4. Емоционално занемаривање  

Физички показатељи занемарености детета су: стална глад, лоша хигијена, 

неодговарајуће облачење, стално одсуство надзора, сталан замор или одсуство пажње, 

запостављање физичких проблема или медицинских потреба, напуштање, губитак 

поткожног (масног) ткива. Показатељи у понашању детета који указују на занемареност 

детета јесу: кашњење говора, кашњење перцептивно-моторног развоја, неодговарајуће 

тражење наклоности, раван афекат и мало узбуђивање због било чега, преузимање 

одговорности и брига одраслих, слаба контрола импулса, расејаност, поремећај пажње, 

ниско самопоштовање и одсуство способности за ефикасно излажење на крај са својом 

околином, несрећан изглед, апатичност, делинквентни испади, вандализам, злоупотреба 

супстанци/алкохола, проституција, прошња и крађа хране, спорадично или ретко похађање 

школе, спавање на часовима у школи, рано долажење у школу и веома касно одлажење из 

ње.  

3.6. Експлоатација 

Комерцијална или друга врста експлоатације детета односи се на коришћење детета 

за рад или за друге активности, а у корист других особа. Ово обухвата рад деце и 

проституцију деце, киднаповање деце и/или продају деце у сврхе радне или сексуалне 

експлоатације, експлоататорско коришћење деце за порнографске представе и материјале и 

др. Ове активности имају за последицу нарушавање дететовог физичко или менталног 

здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја39.  

  

 
38 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно 

васпитним установама (2007), Министарство просвете, Влада Републике Србије.  
39 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања (2005), Влада Републике Србије 
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Трговина децом укључује намамљивање, превоз, пребацивање, скривање или 

прихват лица млађег од 18 година уз претњу или употребу силе или других облика принуде, 

отмице, односно обмане, преваре, злоупотребе власти или стања угрожености, давања или 

примања новца или повластица за добијање пристанка лица које има контролу над дететом, 

са циљем његове експлоатације. Као облик злоупотребе деце, појам трговине сублимира 

ситуације преузимања контроле над дететом од особе која није родитељ или законски 

старатељ ради експлоатације за прибављање материјалних средстава или задовољавања 

других потреба и интереса на рачун потреба, интереса и личности детета40.  

Он обухвата ситуације у којима се дете разноврсним средствима или околностима 

издваја из свог непосредног окружења, најчешће ради радне или сексуалне експлоатације, 

располагање дететом као власништвом, злоупотребу власти или стања рањивости уз 

примену средстава контроле и принуде или без њихове примене41.  

Међу облицима трговине децом наводе се42:  

1. трговина децом ради сексуалне експлоатације, дечје порнографије и педофилије, 

2. трговина децом ради експлоатације дечјег рада,  

3. трговина децом ради просјачења,  

4. трговина децом ради вршења криминалних активности, 

5. трговина нерођеном или тек рођеном децом ради усвојења,  

6. трговина децом ради склапања брака,  

7. трговина децом ради учествовања у оружаним сукобима,  

8. трговина децом ради продаје органа.  

  

 
40 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно 

васпитним установама (2007), Министарство просвете, Влада Републике Србије.  
41 Жегарац Н, Бауцал А и Гвозден У (2005). Ничија деца – трговина децом у Србији и Црној Гори. Београд: 

Центар за евалуацију, тестирање и истраживање, Save the children UK. 
42 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, „Службени гласник 

РС“, број 80 од 3. јуна 2020 
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3.7. Вршњачко злостављање 

Вршњачко злостављање (bullying) означава кињење или тиранисање детета од стране 

вршњака, које се понавља у дужем временском периоду на начин и у обиму у коме је детету 

које је жртва тешко да се одбрани43. Најчешће је међу децом школског узраста и може се 

испољавати као физичко, емоционално или сексуално злостављање. Феномен вршњачког 

насиља није нов, али је у новије време захваљујући новим технологијама добио не само 

нову димензију, него се и проширио у односу на некадашњи опсег овог појма. У западним 

земљама је управо због његових забрињавајућих размера, како у погледу броја деце која му 

подлежу тако и у погледу тежине повреда, завредио и стручни термин „bullying“. 

Поновљени карактер напада и разлика у моћи су његове основне карактеристике. Стабилан 

однос између нападача и жртве постаје саставни део шире вршњачке групе. Bullying је 

универзални феномен и око 10% деце и адолесцената постали су његове жртве широм 

света44. Резултати истраживања које наводи Олвеус (Olweus,1998) указују на потврде о 

интензивнијем насиљу код дечака, него код девојчица. Школарци оба пола око 4 пута више 

трпе насиље од дечака, девојчице, такође знатно више трпе насиље од дечака, него 

девојчица. Такође, више од 80% дечака је трпело насиље од дечака. То би значило да дечаци, 

више него девојчице, испољавају насиље и према дечацима и према девојчицама45. 

Насилно понашање се испољава на много различитих начина:  

1. Физички – наношење физичке повреде и бола (ударање, гурање, чупање, физичко 

спутавање), нежељени додири, штипкање;  

2. Вербално – ругање, уцењивање, задиркивање, оговарање, омаловажавање, називање 

погрдним именима, исмевање, претње, изнуђивање новца;  

3. Социјалном изолацијом (изопштавање из друштва) – негативно процењивање, 

игнорисање, намерно искључивање из круга пријатеља, увредљиве гримасе и 

гестикулација.  

 
43 Mary L., Gavin, MD Dealing With Bullying доступно на: https://kidshealth.org/en/teens/bullies.html, преузето 

(10.06.2021.) 
44 Salmon, G., James, A., Cassidy, E. L., & Javoloyes, M. A. (2000). Bullying-A review: Presentations to an adolescent 

psychiatric service and within a school for emotionally and behaviorally disturbed children. Clinical Child Psychology 

and Psychiatry, 5, 563-579. 
45 Olweus, D. (1998). Nasilje među djecom u školi ‒ što znamo i što možemo učiniti. Zagreb: Školska knjiga 

https://www.nemours.org/welcome.html?utm_source=khreview&utm_medium=nem&utm_campaign=mary-gavin
https://kidshealth.org/en/teens/bullies.html
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Последице вршњачког насиља могу бити врло озбиљне по психофизичко здравље и 

социјалну равнотежу детета, а зависе од многих околности: осећања сигурности, начина, 

узраста, зрелости, врсте и дужине трајања насиља, и тако даље.  

Непосредне последице преживљеног насиља могу бити46:  

1. Повученост и усамљеност, избегавање друштва (дете је углавном само у току 

школских одмора, не укључује у заједничке или спортске активности);  

2. Раздражљивост, напетост и склоност реаговања плачем;  

3. Ниско самопоштовање и самопоуздање;  

4. Неповерење у друге људе;  

5. Поремећај пажње;  

6. Пад успеха у школи;  

7. Губитак мотивације за одлазак у школу (неће или нерадо иде или је „болесно“ када 

треба да иде и жали се на тегобе за које лекари не могу да нађу органски основ);  

8. Избегавање уобичајеног пута до школе или тражи од родитеља да га воде;  

9. Слабљење апетита и проблеми са сном; 

10. Несигурност у школи (тражи друштво и близину наставника);  

11. Депресивне тенденције (понекад прети па чак и покушава самоубиство).  

Деца могу имати и трајније последице у виду поремећаја сна, ноћног мокрења, 

неконтролисане столице, телесних тегоба иако су физички здрава (главобоље, болови у 

стомаку, тешкоће дисања). Нападачи уче да користе агресију као начин да се докопају онога 

што желе и под већим су ризиком да се одају криминалном понашању у одраслом добу. И 

једни и други имају потешкоћа у прилагођавању широј друштвеној заједници.  

Која је сврха bullyinga као проактивне, циљане агресије?  

Оно може бити стратегија да се добије друштвени статус и моћ у вршњачкој групи.  

Како истраживања показују, они што малтретирају – насилници – су популарни, а 

bullying им помаже да одрже статус у групи и да се временом повећава47.  

  

 
46 Limber, S. P. (2002). Addressing youth bullying behaviors. Published in the Proceedings of the Educational Forum 

on Adolescent Health on Youth Bullying. Chicago: American Medical Association 
47 Salmon, G., James, A., Cassidy, E. L., & Javoloyes, M. A. (2000). Bullying--A review: Presentations to an 

adolescent psychiatric service and within a school for emotionally and behaviorally disturbed children. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry, 5, 563-579. 
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Бирајући пажљиво своје жртве које су махом субмисивне, несигурне у себе, физичке 

слабе, ниско котиране, или скроз одбачене од групе – нападачи могу несметано да 

демонстрирају своју моћ и да одржавају висок статус у групи, а да им се при томе нико не 

супротставља. Деца која трпе насиље најчешће се разликују од друге деце било физички 

(превише слаба, крупна или ситна), било на неки други начин – надарена или са сметњама 

у развоју, друге етничке припадности или социјалног порекла, нови у разреду или школи. 

Деца која се понашају насилно обично доминирају, имају жељу да владају другима тражећи 

пажњу и признање. Понашају се агресивно и према родитељима и наставницима, мислећи 

да су боља или вреднија од других, дају себи за право да контролишу друге, не прихватају 

различитости, импулсивна су и желе без одлагања задовољење својих потреба.48  

Другима делују супериорно, а у суштини се бране мржњом и презиром од своје 

унутрашње несигурности и потиштености. Показивање моћи захтева сведоке, тако да је у 

већини случајева група вршњака присутна. Понашање посматрача је веома важан фактор у 

одржавању зачараног круга насиља. Краткорочно гледано, жртве које су брањене од стране 

вршњака боље су прилагођене од оних за које се нико није заузео. Према појединим 

истраживањима, најтеже успомене везане за малтретирање су да никоме није било стало49. 

Малтретирање је вероватније у оним разредима где подршку нападачу дају ученици који 

имају бољи статус у групи. Због тога је и став да је кључно мењати понашање жртве и да 

их треба учинити мање рањивим на нападе вршњака замењен идејама о неопходном утицају 

на ширу вршњачку групу.  

Показало се да је променом понашања посматрача могуће смањити учесталост 

насиља, јер им се укида подршка и статус који су уживали у групи. У сваком случају жртве 

морају да добију помоћ и разумевање од одговорних у школи, а нападачи да се суоче са 

последицама свог неприхватљивог понашања50.  

  

 
48 Limber, S. P. (2002). Addressing youth bullying behaviors. Published in the Proceedings of the Educational Forum 

on Adolescent Health on Youth Bullying. Chicago: American Medical Association 
49 Salmon, G., James, A., Cassidy, E. L., & Javoloyes, M. A. (2000). Bullying--A review: Presentations to an 

adolescent psychiatric service and within a school for emotionally and behaviorally disturbed children. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry, 5, 563-579. 
50 Newman, DA., Horne, A.M. & Bartolomccci, C.L. (2000). Bully busters: A teacher’s manual for helping bullies, 

victims, and bystanders. Champaign, IL: Research Press. 
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Подаци из различитих истраживања говоре да однос детета које трпи насиље и 

детета које се понаша насилно може дуго времена бити скривен и невидљив за наставнике, 

родитеље па и стручњаке. Деца ће тешко сама признати да су жртве насиља и користиће 

своје механизме одбране да се изборе са стидом, страхом од освете и другим 

непријатностима. Због тога је неопходна заједничка акција свих, а у првом реду надлежних 

у школама који треба да организују читав систем превентивних, интервентних и мера за 

праћење стања. Ученици и родитељи морају бити не само упознати са проблемом, већ и 

информисани о свим његовим аспектима, како би што боље могли да допринесу његовом 

сузбијању51. Деца морају знати коме да пријаве случајеве малтретирања без бојазни да ће 

се на томе све завршити и да ће можда тиме угрозити и своју сигурност. Вршњачко насиље 

није проблем појединачног ученика и његове породице, већ у првом реду целе школе, која 

за све ученике треба да буде место на коме ће се осећати не само сигурно, већ и задовољно 

и спремно за усвајање нових знања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
51 Salmon, G., James, A., Cassidy, E. L., & Javoloyes, M. A. (2000). Bullying--A review: Presentations to an 

adolescent psychiatric service and within a school for emotionally and behaviorally disturbed children. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry, 5, 563-579. 
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4. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ЗЛОСТАВЉАЊУ ДЕЦЕ У СРБИЈИ  

Демографска слика Србије је обележена трендовима депопулације и демографско 

старења који су последица негативног природног прираштаја и негативног миграционог 

салда. Број становника у Србији се, између два Пописа становништва РС (Попис 2002. и 

2011. године), континуирано смањује, а резултати Процене становништва РЗС (Републички 

завод за статистику), указују на наставак ових трендова и у периоду након последњег 

Пописа становништва. Број деце у Србији се такође континуирано смањује, а резултати 

статистичких процена и пројекција указују на наставак овог тренда и у 2016. години.  

У Србији је, према Процени РЗС, у 2016. години било 1.223.628 деце а у 2019. години 

1.212,779, док је удео деце у укупној популацији Србије у 2016. години 17,3% а у 2019. 

години 17,4, што Србију сврстава међу земље са доминантно старијим становништвом – 

просечна старост укупног становништва у Републици Србији константно расте52. Процес 

старења становништва последица је све мањег удела младог становништва (од 0 – 14 

година) у укупном становништву. За разлику од демографских процеса у општој 

популацији, у систему социјалне заштите, према подацима центара за социјални рад, број 

деце у периоду 2010 –2019. године континуирано расте. У општој популацији деце у Србији 

се од 2010. до 2019. године број деце смањио за 10,8%, док је у истом периоду број деце у 

систему социјалне заштите порастао за 22,1%. У 2016. години на евиденцији Ценатра за 

социјални рад (ЦСР) је укупно 202.540 деце, а у 2019. години 197.713 деце. Удео деце 

корисника система социјалне заштите у општој популацији деце износи 16,6% у 2016 

години, а у 2019. години 16,3%53. Тренд пораста броја деце у систему социјалне заштите 

указује на пораст потреба најрањивијег дела популације за услугама социјалне заштите, 

односно на потребу за планирањем услуга и проширењем капацитета, доступности и 

ресурса система социјалне заштите као одговорa на потребе деце и њихових породица.  

  

 
52 Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 
53 Исто 
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4.1. Деца под старатељством 

Према годишњем извештају Републичког завода за социјалну заштиту54 у 2016. 

години укупно је било 10.097 деце према којој је примењена старатељска заштита, а у 2019. 

години 4.788. Ова деца чине 5% од укупног броја деце на евиденцији ЦСР, што је 

непромењено учешће ове деце у укупном броју деце у односу на претходну годину. У току 

2016. године донето је 2.756 нових решења о примени старатељске заштите над децом, а у 

2019. години 681 решење о примени мера старатељске заштите према деци. 

Најчешћи разлог био је лишење родитељског права које се јавља у 60,6% случајева. 

 

Графикон бр. 1: Деца под старатељском заштитом у Србији, 2014 -2019. 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
54 Деца у систему социјалне заштите (2017), Републички завод за социјални заштиту 2016, Београд,  
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4.2. Разлози примене старатељске заштите 

Разлози за предузимање старатељске заштите у односу на децу су слични по 

структури разлога из 2016. године, с тим што је 2019 године посебно издвојен као разлог 

насиље над дететом и он је присутан код скоро 5% старатељстава над децом. Формулација 

„неадекватно родитељско старање“, експлицирана у Породичном закону, нема довољно 

јасно дефинисан садржај55. РЗСЗ је покушао да олакша извештавање центрима, дајући своју 

дефиницију деце са неадекватним родитељским старањем, која гласи: деца са неадекватним 

родитељским старањем су деца чији родитељи неблаговремено или непримерено реагују на 

потребе деце из различитих разлога (недостатак вештина, налазе се у некој животној кризи). 

Овакво одређење је дато да би се направила разлика у односу на децу која су под 

старатељством (и издвојена из породице), а која су трпела насиље. 

Деца жртве насиља и занемаривања су дефинисана као деца која су жртве насиља и 

занемаривања ако постоји опасност да ће дете постати жртва или ако јесте жртва 

злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације, односно ако су му физичко, психичко 

или емоционално благостање и развој угрожени деловањем или пропустима родитеља, 

старатеља или друге особе која се о њему непосредно стара. Ова група разлога за 

предузимање старатељске заштите деце и даље представља континуум по тежини 

испољених родитељских нефункционалности и разлога за угроженост најбољег интереса 

детета и делом се поклапа са другим категоријама – деца чији су родитељи лишени 

родитељског права или пословне способности.  

У сваком случају, доминација разлога који се тичу родитељске нефункционалности 

за предузимање стратељске заштите према деци, као и пораст броја деце према којима се 

предузима ова мера, указују на неопходност развијања широке лепезе услуга подршке 

породицама које би могле да одговоре на потребе деце.  

  

 
55 Деца у систему социјалне заштите (2017) , Републички завод за социјалну заштиту 2016. Београд 
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Графикон бр. 2: Разлози примене старатељске заштите у Србији, 2019. година 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 

4.3. Деца жртве насиља и занемаривања 

Према Закону о социјалној заштити и у складу са Општим протоколом о заштити 

деце од злостављања и занемаривања, деца жртве насиља и занемаривања су деца код које 

постоји опасност да ће постати жртве или ако јесу жртве злостављања, занемаривања, 

насиља и експлоатације, односно ако су им физичко, психичко или емоционално 

благостање и развој угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или друге 

особе која се о њима непосредно стара. Број пријава насиља над децом евидентираних у од 

стране ЦСР у току 2016. године износио је 7.036, а 2019. године износио је 8.371 (Графикон 

3). У периоду од 2012 – 2019. године присутан је тренд повећања пријава насиља у свим 

старосним категоријама, док је број пријава насиља над децом у овом периоду порастао за 

86%. Према пријавама насиља у 2019. години, 97% породица у којима се врши насиље над 

децом су биолошке породице. Насиље у усвојитељским породицама је на истом нивоу као 

и претходних година (једна породица), док је у хранитељским породицама забележено 13 

случајева насиља. Насиље је видентирано и у 87 других врста породица, што је такође на 

нивоу претходних година.  
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Графикон бр. 3: Број пријава насиља над децом на евиденцији ЦСР, 2012 – 2019. 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд  

Према врстама насиља у 2019. години, највише пријава насиља поднето је због 

емоционалног насиља над децом (Графикон 4), са 36,1%, односно 2.726 доминирају пријаве 

због емоционалног насиља или ненамерног поступања над децом, а број пријава услед 

емоционалног насиља над децом износи 3.008.  

Осим занемаривања, у 2019. години у ЦСР евидентирано је: 2.428 пријава физичког 

насиља, 189 пријаве сексуалног насиља и 28 пријава економског насиља. У 2019. у односу 

на 2015. годину, број пријава због емоционалног насиља повећан је за 100,4%, сексуалног 

насиља за 64,3% а физичког насиља за 37% (Графикон 5). Занемаривање или немарно 

поступање смањено је за 5,7% док је број пријава за експлоатацију детета мањи за 55,5%.56 

 

Графикон бр. 4: Структура насиља над децом према доминатној врсти насиља, 2019 (%) 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд  

 
56 Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 
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Графикон 5. Пријаве насиља над децом на евиденцији ЦСР према врстама насиља, 2015 - 

2019. 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 

Број пријава насиља у породици над децом евидентираних од стране ЦСР у току 

2019. године износио је 8.371 (Графикон 6). У односу на 2015. годину број пријава насиља 

над децом је у 2019. години повећан за 28,4%. 

 

Графикон 6. Пријаве насиља над децом на евиденцији ЦСР, 2015 – 2019. 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 

Према полној структури деце жртава насиља, удео девојчица и дечака према 

подацима је готово изједначен у свим врстама насиља, изузев код сексуалног насиља, где је 

доминантан удео девојчица, које чине 81% жртава овог вида насиља.  
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Међу поступцима које су у 2019. години ЦСР предузимали у циљу заштите деце у 

случајевима насиља у породици, 63,7% поступака и мера односи се на мере и интервенције 

из домена рада ЦСР и то на пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подршке 

и помоћи детету и родитељу у ЦСР. Укупан број поступака које је ЦСР покренуо по 

службеној дужности пред судом је у 2019. године већи за 69% него у 2015. години 

(Графикон 7). У структури поступака за заштиту деце жртава насиља у породици које је 

ЦСР покренуо по службеној дужности пред судом, доминира поступак за изрицање мере 

заштите од насиља у породици са 36,6% иза којих по заступљености следе поступци за 

заштиту интереса и права детета 21%57. 

 

Графикон 7. Поступци које je ЦСР покренуо пред судом за заштиту деце жртава насиља, 

2015 – 2019. 

Извор: Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 

У 2019. у прихватилиштима за жртве насиља у породици евидентирано је 146 деце. 

Највећи удео од 39,7% чине деца основношколског узраста. Полна структура је 

уравнотежена у трогодишњем периоду. Удео деце жртава насиља у укупном броју 

корисника прихватилишта за жртве насиља је непромењен од 2017. године, тј. деца чине 

половину од укупног броја корисника58. 

  

 
57 Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 
58 Деца у систему социјалне заштите (2020) , Републички завод за социјалну заштиту 2019. Београд 
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4.4. Деца жртве сексуалног насиља 

Према шестогодишњем извештају Incest Trauma Centar – Београд, у периоду 

септембар 2009 – септембар 2014, забележено је у просеку 7 пријављених случајева 

сексуалног насиља над децом недељно. У 100% починилац је био детету позната особа 

(једнако за период 2005-2009). У 78.39% починилац је члан породице, најчешће биолошки 

отац. Девојчице су најчешће мете 83.22%. У 92.11 % случајева није започет кривични 

поступак. За случајеве који су пресуђени и сви се односе на децу испод 12 година, кривични 

поступак је у просеку трајао 3 године и 3 месеца.  

У просеку, казна је износила 1 годину и 2 месеца. У периоду септембар 2012 – 

септембар 2014, 36.26% су чинили случајеви злостављања деце до 10 година59. У просеку, 

злостављање деце најмлађег узраста је трајало 3 године и 2 месеца (готово трећина њиховог 

живота и ово су случајеви који су касније најчешће били у кривичном поступку који 

изузетно дуго траје чиме се директно спречава да дете настави живот)60.  

Ове случајеве најчешће карактерише претходно присутно насиље у партнерском 

односу где је мајка детета била изложена насиљу од стране партнера и у извесном тренутку 

одлучује да изађе из партнерске заједнице и заштити себе и дете. На жалост, у пракси је 

преживљено насиље на страни мајке за њу отежавајућа околност, на пример, на суду, јер се 

у њен исказ у вези злостављања детета мање верује. У овом периоду је наступио пораст 

пријављивања сексуалног злостављања које се догађа у оквиру вршњачке групе (у питању 

су малолетни починиоци) и овај вид злостављања је потпомогнут модерним технологијама 

и друштвеним мрежама. У 4.15% се радило о (поновљеном) групном силовању девојчице 

од стране вршњака који су јој познате особе, а да је зид ћутања изузетно снажан због њеног 

страха од осуде околине61. Да ли ће обелоданити злостављање, девојчице најпре процењују 

на основу претходног познављања реакција околине управо путем друштвених мрежа, као 

и реакција чланова породице за другу животну тешкоћу у вези које им се раније обраћала.  

  

 
59 Основна информација о резултатима Incest Trauma Centra- Београд, стр.2 доступно на: 

http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-

TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето 14.06.2021.) 
60 Исто, стр.2 
61 Исто. стр.3 

http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето
http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето
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У обе опције, саопштавају да очекују окривљавање и то их спречава да обелодане 

одговорност починилаца и потраже помоћ. За 6.19% пријављених случајева злостављања у 

оквиру хранитељских и усвојитељских породица, превасходно се радило о случајевима где 

је једно дете на хранитељству и да је недостајало благовремено информисање хранитељки 

да дете има предисторију сексуалног насиља, а о чему сазнаје: 

1. кад се заврши период адаптације детета у новој средини и оно почне да се осећа као 

члан(ица) породице и довољно безбедно да саопшти или  

2. хранитељка уочава знаке упозорења, махом кроз промене у понашању детета.  

Тада најчешће, иако у сасвим новој ситуацији, хранитељке одмах пријављују 

центрима за социјални рад и траже помоћ. У случајевима где је пријављено сексуално 

насиље међу децом која су на хранитељству у оквиру исте породице, радило се о 

злостављању девојчица од стране дечака и у решавању ових случајева.  

У априлу 2013., Парламент Републике Србије је усвојио Иницијативу Incest Trauma 

Centra – Београд за укидање застаревања сексуалних деликата почињених према деци, чиме 

је, након Велике Британије, Србија постала друга земља у Европи где законодавац 

препознаје дуготрајне ефекте сексуалне трауме (за разлику од дотадашње регулативе која 

је наметала да починилац може бити процесуиран само шест година након последњег 

инцидента сексуалног насиља над дететом) и омогућава особи која је преживела сексуално 

насиље у детињству да онда када има психичку снагу и друштвену моћ за равноправније 

учешће у кривичном поступку – то и учини62. У сарадњи са Женском парламентарном 

мрежом, Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбором за права 

детета, постигнуто је да је мера укидања застаревања унета у Закон63 о посебним мерама за 

спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима (у 

јавности познат као „Маријин закон“)64. На основу базе података овог Центра: од петоро 

деце која су сексуално злостављана четворо је женског пола и једно мушког пола.   

 
62 Исто, стр.3 
63 Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним 

лицима „Службени гласник РС“, број 32 од 8. априла 2013.чл.5 и 6. 
64 Име је добио по Марији Јовановић, осмогодишњој девојчици из Старих Лединаца, Нови Сад која је 26. јуна 

2010. убијена од стране починиоца који је пре тога био осуђиван за сексуалне деликте према деци и 

малолетницима. Након злочина отац невино страдале девојчице је покренуо иницијативу за доношење закона 

који би за сврху имао спречавање сличних догађаја у будућности 
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Дечаци су преживели сексуално насиље у 16.78%. Полна структура починилаца 

сексуалног злостављања деце: у 90.19% у питању су особе мушког пола и 9.81% женског 

пола. У 42.15% починилац сексуалног насиља над дететом је биолошки отац (најчешћи вид 

инцеста је отац-кћерка), док је у 50.64% починилац фигура оца (збирно, редоследом 

учесталости: отац, очух, хранитељ, усвојитељ). У 21.61% починилац је особа ван породице 

позната детету (породични пријатељ, комшија, „приватни“ професор), док су 10.02% 

чинили малолетни починиоци сексуалног насиља (превасходно вршили злостављање 

унутар вршњачке групе, затим унутар породице и унутар установа социјалне заштите где 

су деца на трајном смештају).  

У периоду 2009-2014, 100% починилаца су биле особе познате детету. Коришћене 

су следеће насилне сексуалне радње: опсцени телефонски позиви, показивање иначе 

покривених делова тела, воајеризам, миловање, снимање порнографских фотографија, 

покушај да се обави сексуални однос, силовање, инцест и дечија проституција.  

Једно дете било злостављано од стране 3 и више починилаца у 7.48% и један 

починилац је злостављао двоје деце у 6.17% и троје и више деце у 9.22%. Узраст првог 

инцидента сексуалног насиља је у просеку 5 година и 4 месеца. Трајање је забележено као 

вишемесечно у 30.73% и вишегодишње 69.27%65. Вишегодишње злостављање је у просеку 

износило изнад шест година. Физичка принуда је коришћена у 23.07% и то према 

адолесцентима или у оквиру породица у којима је фигура оца насилна емоционално и 

физички према мајци. У 57.69% пријављивање је извршено из акутне ситуације (сексуално 

насиље у току). Период између првог инцидента злостављање и пријављивања износи 8 

година и 5 месеци. Пријаву сексуалног насиља су најчешће извршили: у 54.34% сама особа 

која је преживела и мајка детета у 30.60%. Мајке најчешће пријављују за децу млађу од 12 

година, пријављују из акутне ситуације и то има за резултат заустављање насиља66.  

Особе ван породице су сексуално насиље над дететом пријавиле у 5.33%. Обраћање 

државним установама је забележено у 44.35% случаја и то су, према редоследу учесталости, 

установе: ЦСР, полиција, тужилаштво, здравство, и др. 

  

 
65 Основна информација о резултатима Incest Trauma Centra- Београд, стр.4 доступно на: 

http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-

TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето 14.06.2021.) 
66 Истом стр.5 

http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето
http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/Sazetak-OSNOVNA-INFO-O-REZULTATIMA-INCEST-TRAUMA-CENTRA-BEOGRAD2c-jul-2017-1.pdf(преузето
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5. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

5.1. Проблем мастер рада 

Породица, која би требало да представља зону сигурности деце, заједницу која 

подстиче њихов развој, за многу децу то заправо није. Изложеност деце насиљу у 

породици је распрострањено, без обзира на то да ли су деца директне жртве насиља или 

сведоци насилног чина. Упркос чињеници да је телесно кажњавање класификовано као 

насиље према деци (Савет Европе, 2006) и забрањено јер понижава дете и води 

физичким повредама и нарушавању здравља детета и даље је веома распрострањено у 

Србији и укорењено у одређеним вредностима и нормама. Сматра се да је суштина 

циклуса насиља у томе да су жртве насиља (деца) у повећаном ризику да и саме касније 

постану насилници. Најчешће одрасле особе испољавају насиље према деци која потом 

насиље користе према другима када одрасту. Насиље се дакле може преносити и 

интергенерацијски. 

Постоје индивидуални и социјални заштитни фактори који помажу у прекиду 

циклуса насиља. На њиховом препознавању би се морало још радити јер они 

представљају драгоцену алатку за прекид циклуса насиља код недовољно резилијентних 

особа. Посебно је значајно идентификовати модификујуће заштитне факторе и 

интервентно приступити промовисању ових фактора код раније злостављаних 

појединаца67. 

Резилијентно дете је оно које је емоционално „плутајуће“, односно у стресним 

ситуацијама остаје на површини својих емоција и успешно се опоравља и води 

резилијентан живот чак и у породицама са екстремним изазовима попут губитка, насиља 

или сепарације. 

  

 
67 Haskett ME, Ahern LS, Ward CS, Allaire JC. (2006) Factor structure and validity of the parenting stress index-

short form. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology.35:302–312. 
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5.2. Предмет мастер рада 

Класичне теорије психопатологије полазе од идеје да је позадина одређених 

озбиљних малдаптивних понашања неадекватан, прекинут, процес адаптације на услове 

одрастања68. Међутим, резултатима лонгитудиналних истраживања спроведеним са 

популацијом која је била изложена различитим аверзивним догађајима (попут 

сиромаштва, стресним ситуацијама у оквиру породица, родитељима који су патили од 

различитих врста проблема менталног здравља) добијени су подаци да је већина деце 

која су праћена овим студијама израсла у функционалне одрасле особе69.  

Сходно томе да веза раних негативних искустава и каснијих озбиљних проблема 

адаптације није тако јака као што се претпостављало ранијим моделима, може се 

претпоставити да постоје извесни модератори који мењају повезаност броја раних 

негативних искустава и резилијености, и који се могу понашати као заштитни фактор. 

  

 
68 Infurna J.F, Suniya S. Luthar S. S., (2016) Resilience to Major Life Stressors Is Not as Common as Thought First 

Published March 17, Research Article 
69 Werner, Emmy E. (2013) What Can We Learn about Resilience from Large-Scale-Longitudinal Studies?, in: 

Handbook of Resilience in Children, hg. v. Sam Goldstein und Robert B. Brooks, New York, 87–102 
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Мастенова објашњава да је резилијентност капацитет динамичког система да се 

успешно прилагоди претњама по његово функционисање, живот и развој. Према њој, 

резилијентност би указивала на способност људи да „избегну“ негативне ефекте 

стресних и потенцијално оштећујућих догађаја, успешно се врате на претходни ниво 

функционисања или чак остваре одређени раст и напредак70.  

Истраживањем резилијентности, различити аутори су препознали да људи 

развијају широк спектар понашања која могу помоћи томе да адаптација буде добра 

након тога што су били изложени негативним догађајима, као и да постоје одређене 

карактеристике особа или окружења које ће увек доприносити позитивној адаптацији, 

невезано за карактеристикеи квалитет негативних догађаја71. На тај начин уводи се 

феномен „протективних фактора“, који се односе на „нешто“ што модификује ефекте 

ризика које носе негативни догађаји према смеру позитивне адаптације, који неоспорно 

имају позитивну конотацију72. 

Предмет рада је описивање научних и стручних приступа који заговарају 

подстицање резилијенције код деце која су у ризику од злостављања и занемаривања као 

један од начина да се заштите од насиља у породици и постигну нормалан развој упркос 

негативним искуствима и тешкоћама. 

5.3. Циљ мастер рада 

Научни циљ рада је синтетички приказ, компарација и анализа расположивих 

релевантних истраживања о предмету рада; представљање, идентификација ризика и 

разилијентности деце која су изложена насиљу у породици. 

Друштвени циљ овог истраживачког пројекта је да се на темељу анализе литературе 

и расположивих резултата истраживања, стручњацима у будућности донесу препоруке за 

превенцију, рану интервенцију и третман деце која су била изложена насиљу у породици и 

да се укаже на потенцијалне индикаторе успешне примене заштитних фактора који помажу 

деци у прилагођавању да се изборе са тешкоћама живота. 

 
70 Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child development, 85(1), 6-20. 
71 Luthar, S. S., Sawyer, J. A., & Brown, P. J. (2006). Conceptual issues in studies of resilience. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 1094(1), 105-115. 
72 Исто 
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Основни циљ истраживања је да анализира скуп научно проверљивих фактора који 

утичу на насиље деце у породици, како би се правовремено акцијом здравствених 

професионалаца, службама подршке на нивоу заједнице и друштва у целини уклониле 

потешкоће и омогућио квалитетан живот детеце. 

Циљ мастер рада је приказивање теоријског, али и практичног значаја који 

подстицање резилијентности на раном узрасту има у превенцији последица. 

Практичан значај истраживања је што ће покушати да индетификује које аспекте 

превентивних активности у здравственој и социјалној заштити деце треба унапредити. 

5.4. Истраживачка питања 

Спроведено истраживање би требало да одговори на истраживачка питања:  

1. Да ли индетификовањем ризика за насиље над децом и заштитних фактора могу 

допринети да се насиље благовремено спречи. 

2. Да ли је дете резилијентно ако има унутрашње снаге и ако је усвојило 

интерперсоналне вештине за решавање проблема. 

3. Да ли подршком развоја резилијентности код деце могу развити вештине решавања 

проблема и социо-емоционалног развоја, развој здравог односа са родитељима и 

вршњацима и ојачавање самоконтоле. 
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5.5. Методе и технике мастер рада 

Тип истраживања овог рада је теоријски. Да би се у овом правцу могло спровести 

истраживање, примениће се афирмисана методолошка решења како би се оправдале или 

оповргле постављене хипотезе и испунио циљ истраживања. Примењене научне методе 

имају за циљ стицање научног сазнања, ради добијања валидних резултата научног 

истраживања. Коришћене научне методе заправо представљају свеобухватност средстава 

(инструмената, техника) којим се стиче научно сазнање, а које су одабране на основу 

научних критеријума и научно проверених праваца истраживања усмерених на добијање 

резултата научног истраживања о предмету и проблему истраживања.  

У складу са наведеним, извршена је селекција метода које обрађују логичку основу 

рада, затим методе које обрађују однос теорије и других делова науке о предмету и 

методама истраживања, али и оперативно–техничке методе које обрађују однос између 

претходних метода и њихових техника, затим правила конструисања и примене техника 

истраживања. 

У оквиру овог рада примениће се хипотетичко–дедуктивни и компаративни метод, 

као и метод прикупљања секундарних података, односно анализе садржаја.  

Имајући у виду да је реч о теоријском раду, наведене методе биће примењене кроз 

преглед примарне и секундарне литературе, што се односи на анализу садржаја часописа, 

научних и стручних публикација, темељну анализу предходно спроведених истраживања, 

стручних радова, уџбеника и осталих литературних записа везаних за тематику 

истраживања. 

Свака од наведених метода примењена је са циљем да подстакне логички поступак 

истраживања у ком се у генерализује истраживачко искуство, односно стиче ново сазнање 

које би се касније прокламовало као научни или стручни доказ теоријског аспекта ризика 

и резилијентности који су повезани са насиљему у породици и окружењу. 
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5.6. Оперативни план истраживања 

Истраживање обухвата анализу литературе која прати концептуални и 

контекстуални оквир дефинишући кључне појове које ћемо у анализи употребљавати, 

затим ћемо се осврнути на процену фактора ризика који могу довести до злостављања 

деце, где ћемо даље у раду говорити о заштитним факторима и моделима резилијенције, 

размотрићемо истраживања која су показала значај резилијенције у позитивном 

адаптирању индивидуе упркос стресним ситуацијама и коначно, рад се завршава 

закључним разматрањем и предлогом на који начин можемо радити са децом у 

предшколском и школском узрасту како бисмо подстакли разилијентност. 

У оквиру овог истраживања прати се теоријска основа предмета истраживања, као 

и експериментални подаци. Сходно томе резултати ће бити интерпретирани у контексту 

досадашњих истраживања, а у циљу постављања смерница за даљи истраживачки рад у 

овој области истраживања. 
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6. ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Према националном плану акције за децу, стратешки циљ Државе је : Успоставити 

свеобухватни систем за заштиту деце од злостављања и занемаривања, који ће обезбеђивати 

заштиту деце у складу са начелима Конвенције о правима детета и првенствено поштовати 

принцип најбољег интереса дeтета а који ће се реализовати кроз специфичне циљеве. У 

процесу заштите детета од злостављања и занемаривања треба да учествују установе и 

појединци из различитих система (здравство, образовање, социјална заштита, полиција, 

правосуђе и др.), сваки од њих у оквиру својих надлежности. Да би се постигла ефикасна 

заштита и унапређење добробити детета, потребно је да међу њима постоји добра сарадња 

и јасно дефинисане улоге. Улогу координатора у процесу заштите деце требало би да има 

центар за социјални рад који је, у нашем друштву, основна служба за заштиту деце и који, 

истовремено, врши послове органа старатељства73.  

6.1. Ризик извршења насиља над младима и децом 

Први корак ка спречавању могућег насиља у над дететом је идентификовање ризика 

и заштитних фактора које је могуће начинити како би насиље благовремено било спречено. 

Примена модела спречавања насиља над младима је од великог значаја. Тако на пример, у 

случају када су фактори насиља идентификовани, они могу послужити за прогнозирање 

ризика настанка негативног исхода. Стога, у оквиру овог рада биће дат преглед бројних 

истраживања који се односе на факторе који указују на постојање могућности да дође до 

насиља над децом. Најпре, неопходно је анализирати ужу околину у којој дете живи или 

проводи највећи део свог времена. Након окружења, испитује се ментално стање и 

понашање детета, као и последице које дете може имати уколико до злостављања дође. 

Свакако, највећи акценат треба ставити на интервенције које могу спречити насиље. 

  

 
73 Насиље према деци у Србији – национални извештај, детерминанте, фактори и интервенције (2017), 

УНИЦЕФ Србија, 
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6.2. Испитивање окружења и повезани ризици насиља 

Истраживање које се односи на изложеност насиљу у заједници показује да постоји 

виши степен ризика да до насиља дође код мушкараца, него код жена74. Баш као што постоји 

однос насиља према полу, не треба изоставити ни чињеницу да се заступљеност 

злостављања може анализирати и по старосној доби75. Тако, код мале деце налази се на 

нижем нивоу, за разлику од адолесцената. Класна и расна пропадност такође показују 

позитивну корелацију са изложеношћу насиљу. Тако, на пример, насиље у сиромашнијим 

породицама и окружењу је израженије него код породица где постоји адекватна 

материјална обезбеђеност 76. Такође, нижи степен насиља догађа се у градским урбанисм 

срединама. Економске могућности породице су од великог значаја, па тако се узимају у 

обзир и услови становања, да ли дете живи са једним или оба родитеља, број младих у 

домаћинству, као и могућности које се пружају од стране окружења детету или младој особи 

да оствари своје жеље и максимално искористи таленте које поседује. Дакле, на овом месту 

се може закључити да што је виши степен задовољства детета окружењем, мање су шансе 

за злостављањем и насиљем, како у односу са породицом, тако и са вршњацима и 

окружењем77. 

Недавне студије показале су да утицај окружења на насиље се може повезати са 

дефицом институционалних ресурса, колективном ефикасношћу, као и неформалном 

социјалном контролом на нивоу појединца или заједнице. Поред ових структурних 

карактеристика на основу којих се може анализира утицај окружења, свакако не треба 

изоставити ни употребу психоактивних супстанци, доступност ватреног оружја и поремећај 

етичког кодекса који утиче на раст стопе насиље.  

  

 
74 Cooley-Quille, M., Boyd, R. C., Frantz, E., Walsh, J. (2001). Emotional and behavioral impact of exposure to 

community violence in inner-city adolescents. Journal of Clinical Child Psychology, 30. 
75 Buka, S., Stichick, T., Birdthistle, I., Earls, F. (2001). Youth exposure to violence: Prevalence, risks and 

consequences. American Journal of Orthopsychiatry, 71. 
76 Garbarino, J., Hammond, R., Mercy, J., Yung, B. R. (2004). Community violence and children: Preventing exposure 

and reducing harm. In K. I. Maton, C. J. Schellenbach, B. J. Leadbeater, & A. L. Solarz (Eds.), Investing in children, 

youth, families, and communities (pp. 13-30). Washington, DC: American Psychological Association. 
77 Greene, M. B. (1998). Youth violence in the city: The role of educational interventions. Health Education and 

Behavior, 25. 
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У студији коју је 1997.године спровео Сампсон са својим колегама, наводи се да је 

свест о постојању насиља у свету на нешто вишем нивоу него у претходном веку, чему су у 

највећој мери допринеле маркетиншке кампање које воде борбу против насиља, али свакако 

да је из ове перспективе неопходно спровести још велики број истраживања78. 

Према структурној теорији стреса у веома угроженим слојевима исказан је велики 

допринос изолацији одређених група у веома угроженим слојевима заједнице. Релативна 

лишавања и препреке које стоје на путу до успеха ограничавају мобилност и на директан 

или индиректан налин доприносе насиљу у тим заједницама. Стога се може закључити да 

млади могу бити изложени насиљу у структуралним и друштвеним процесима, па самим 

тим постоји и висок степен повезаности насиља са претходно изнетим.  

Деца и млади који живе у запостављеним подручјима имају тенденцију ка већој 

вероватноћи насиља, док имају нижи степен могућности за остваривање позитивних односа 

са другим материјалним групама. Такође, и уколико деца не живе са родитељима или им 

родитељи не посвећују довољно свог времена може узроковати насиље. Стога, у оваквим 

породицама треба да интервенише Центар за социјални рад или друге надлежне 

институције како би се родитељима промовисао позитиван правац развоја детета.  

Становници који живе у подручјима где је концентрација сиромаштва на високом 

нивоу, директно утиче на „борбу за опстанак” која даље имплицира повећан стрес због 

бројних претњи које могу бити пласиране како у директном контакту, тако и индиректно 

путем медија при чему се код особа које се налазе у описаном положају изазива бес, љутња 

и повишен ризик да ће доћи до насиља79. Овакве поруке могу навести на поновни осећај 

маргинализације, немоћи и очаја код најугроженијих.  

Свакако је постигнут напредак у разумевању породичног насиља, али и оног које је 

присутно из ближег окружења. Стога, неколико емпиријских студија покушало је да испита 

исходе у међусобно повезаним друштвеним контекстима и искористи све податке који су 

релевантни за анализу која ће бити постављена на више нивоа. Ментално здравље особе је 

од великог значаја за настанак насиља,а неретко се као главне детерминанте у испитивању 

користе број жена у домаћинству и стамбена стабилност.   

 
78 Gephart, M. (1997). Neighborhoods and communities as contexts for development. In J. Brooks-Gunn, G. Duncan, 

& L. Aber (Eds.), Neighborhood poverty (pp. 1-43). New York: Russell Sage 
79 Agnew, R. (1999). A general strain theory of community differences in crime rates. Journal of Research in Crime 

and Delinquency, 36 
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Изузетно ретко је да у ситуацији када су и родитељ и дете жртве насиља, да родитељ 

у том моменту довољно времена посвећује емоционалном здрављу свог детета.  

Велики недостатак који се може извести из бројних истраживања која су спроведена 

на анализирану тему, је тај што постоји изузетно мало сазнања о психосоцијалним 

факторима и њиховој интеракцији са биолошким факторима ризика у односу са насилним 

понашањем младих80. Још један од недостатака који се испољава услед недовољно 

расположивих емпиријских доказа је то што се неретно добијени резултати генерализују.  

6.2.1. Процена ризика 

Жегарац наглашава да се процена ризика дефинише као „организовани процес 

прикупљања информација како би се развиле стратегије за доношење одлука током рада на 

случају и идентификовали исходи“81. Сам процес је, како пише ауторка, 

високоструктурисан и усмерен на долажење до чињеница које помажу у евалуацији нивоа 

ризика од будућег злостављања82. Према Општем протоколу за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања, процењује се да ли је дете угрожено независно од тога да ли 

је угроженост настала услед злостављања и занемаривања детета, партнерског сукоба у 

породици, неповољног здравственог, социјалног или материјалног положаја породице или 

других околности које дете ометају да достигне адекватан ниво здравља и развоја без 

интервенције социјалних и других служби у заједници83. 

У приручнику за примену Општег протокола, пре подношења пријаве Центру за 

социјални рад, наводи се прва, прелиминарна процена ризика, када се јави сумња да постоји 

злостављање или занемаривање. Наиме, циљ ове процене је да се донесе одлука о даљим 

акцијама, које ће заштити дете од злостављања и занемаривања и осигурати му безбедност.  

  

 
80 Raine, A. (2002). Biosocial studies of antisocial and violent behavior in children and adults: A review. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 30. 
81 Жегарац, Н. (2004). Деца која чекају – изазови и трендови професионалне праксе у заштити деце 

од злостављања. Београд: Саве тхе цхилдрен УК, Центар за права детета, стр.125 
82 Исто 
83 Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања (2005), Влада Републике Србије 



46 

 

Међутим, за подстицање резилијенције, сматрамо да треба да постоји процена 

ризика пре него што се посумња да је дете злостављано, да би се благовремено дете 

оспособило за превазилажење могућих потешкоћа, као што је нпр. потврда или решење 

Центра за социјални рад да је породица под одређен ом врстом ризика која се подноси 

приликом уписа детета у вртић. Овде је важна системска сарадња, како би се обратила већа 

пажња на дете за које знамо да је у ризику и тиме га правовремено заштитили. Касније у 

раду из нећемо наше предлоге за подстицање резилијенције код деце предшколскоги 

школског узраста. 

6.2.2. Фактори ризика 

Фактори ризка се могу дефинисати као „мерљиве карактеристике индивидуе које 

повећавају вероватноћу од лошег исхода у будућности за групу или индивидуу који деле 

фактор ризика, или које имају више варијабли ризика у односу на контролну групу која 

нема фактор ризика или има мањеваријабли ризика84“. Ризици, према Грамезију треба да 

истакну јаке стране или потенцијале који могу да предупреде тешкоће, основне процесе и 

механизме који воде одређеном исходу85. Термин ризик у научном контексту означава 

шансу да појединац оболи, односно развије неко неповољно понашање или 

карактеристику86. Ми сматрамо да је јако битно проценити ризик који повећава шансе да 

дете буде изложено злостављању или занемаривању било ког облика. Постоје бројни 

фактори који могу да допринесу да деца буду у ризику од злостављања и занемаривања. У 

модерном друштву све се тако вртоглаво брзо одвија да је људима једино важно да преживе, 

како тако. Породица се суочава са многобројним проблемима, од сиромаштва, не достатка 

образовања, различитих болести до злоупотребе супстанци, насиља, различитих облика 

дискриминације, и све то може неповољно утицати на односе унутар примарне породице.  

  

 
84 Bromfield, L. M., & Higgins, D. J. (2005). Chronic and isolated maltreatment in a child protection sample.Family 

Matters, 70, 38–45. 
85 Жегарац, Н. (2007). Деца говоре: ризик од трговине људима и резилијентност деце у Југоисточној Европи: 

извештај за Србију). Београд: Саве тхе Цхилдрен УК, Програм за Србију, стр.19 
86 Исто 
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Жртве су углавном деца. У оквиру социјалних служби, процена ризика се односи на 

одређивање степена ризика за специфично дете да буде изложено злостављању и 

занемаривању у односу на другу децу. Међутим, јако је важно схватити да „бити у ризику“ 

не значи нужно да ће се нешто и догодити. Приликом разматрања ризика који могу довести 

до злостављања и занемаривања важно је разумети да није један фактор тај који доприноси 

да дете буде злостављано. Наиме, ако узмемо за пример сиромаштво као фактор ризика, 

можемо уочити да нису сва деца која живе у сиромаштву злостављана.  

Оно се никад не јавља као резултат једног фактора, већ у корелацији са другим, нпр. 

Сиромаштво и алкохолизам, злоупотреба ПАС, и сл.87. 

Рак и Петерсон сматрају да деца која су у ризику имају мале шансе да постигну пун 

потенцијал као одрасли људи. Они сматрају да постоји опасност да ће она постати не 

функционална до тачке неспособности да подрже себе и успоставе квалитетне односе са 

другима. Међутим, аутори сматрају да постоје деца која су упркос недаћама 

идентификована као резилијентна и да користе заштитне факторе који им помажу у 

превазилажењу проблема88. 

6.2.3. Биолошки фактори 

Урођени дефекти и мала тежина на рођењу су примарни биолошки фактори који 

представљајуфакторе ризика. Оба се чешће јављају када мајке са ниским примањима немају 

одговарајућу исхрану и медицинску негу током трудноће. Деца мајки наркомана се могу 

родити са озбиљним физичким и емоционалним проблемима89. Жегарац наводе 

индивидуалне факторе који се могу сврстати у факторе ризика, као што су инвалидитет, 

застој у развој, повреда приликом рођења, ниска самопроцена превремено 

рођење,несигурна приврженост, неразвијене социјалне и комуникационе вештине90. 

  

 
87 Жегарац, Н. (2010). Приручник за мастер студије социјалног рада 2010/2011 (збирка текстова).Београд: 

Факултет политичких наука, стр.100-110 
88 Rak, C. F., & Patterson, L. E. (1996). Promoting resilience in at-risk children. Journal of Counseling & 

Development, 74(4), 368–373 
89 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
90 Жегарац, Н. (2010). Приручник за мастер студије социјалног рада 2010/2011 (збирка текстова).Београд: 

Факултет политичких наука, стр.100-110 
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6.2.4. Фактори средине 

Деца рођена здрава могу бити у ризичној глупи услед91: 

• сиромаштва, 

• ниво образовања родитеља, 

• породичних конфиката. 

Важно је напоменути да један од ових фактора не мора нужно да буде довољан за 

настанак злостављања, већ се оно јавља као комбинација више фактора који резултирају 

злостављањем. Негативна животна искуства (малтретирање, насиље, злостављање, 

занемаривање) су предуслов за лоше животне исходе. Жегарац такође сматра да у факторе 

ризика спадају92:  

1. Фактори унутар породице. На породичном нивоу то су: недостатак родитељског 

надзора, неадекватна дисциплина, родитељи који злоупотребљавају супстанце, душевно 

оболели родитељи, ментално ометени родитељи, породични и родитељски конфликти, 

насиље међу супружницима, велики број деце у породици са малим размаком у узрасту, 

незапосленост и сиромаштво породице, социјална изолација, недостатаксоцијалних мрежа 

подршке. Овде бисмо додали још и факторе који су везани за родитеље а могу бити ризични: 

нежељено дете, немирно дете које мало спава или непрекидно плаче, физички 

непривлачнодете, дете лишено родитељског старања, самохрани млади родитељи, 

наркомани, алкохоличари. 

2. Школе. Фактори ризика унутар школе: лош успех , рано испољено и истрајно 

антисоцијално понашање, насиље међу ученицима, изостајање из школе, искључивање из 

школе, ниска очекивања од наставника. 

3. Заједница. Фактори ризика унутар заједнице: сиромаштво и висока незапосленост, 

висока стопа криминалитета, недостатак служби подршке, изложеност насиљу, изложен ост 

наркотицима, дискриминација. 

  

 
91 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
92 Жегарац, Н. (2010). Приручник за мастер студије социјалног рада 2010/2011 (збирка текстова).Београд: 

Факултет политичких наука, стр.100-110 
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6.3. Нежељени исходи повезани са насиљем у породици и окружењу 

Докази који показују штетне ефекте изложености насиљу деце у породици и 

окружењу полавили су се у последње две деценије. Тако на пример, на основу једног 

истраживања деца која често спомињу насиље у породици имају повећан ризик од 

конзумације психоактивних супстанци, недоличног понашања, као и психичких проблема 

који укључују анксиозност, депресију и посттрауматски стрес. У својој студији објављеној 

1998.године Толан и Горан Смит (Tolan & Gorman Smith) су истраживали однос насиља у 

породици и анксиозности и депресије, а као резултати овог испитивања дошли су до 

резултата да највећи утицај постоји на дечаке од петог до седмог разреда који живе у 

угроженим подручјима93. Ова анализа показала је да утицај на анксиозност и депресију 

постоји, али је он скроман. Наредна анализа односи се на испитивање становника Јужне 

Америке где је утицај на насиље на високом нивоу. Ово се може оправдати чињеницом да 

велики део овог континента претежно живи у изузетно тешким условима, што даље 

имплицира и лоше материјално стање. Међутим, ова студија показује да је однос према 

насиљу у већој мери узрокован лошим претходним искуствима, него испољавањем 

анксиозности. 

Наредна студија која је анализирала популацију на истом географском подручју 

презентовала је резултате који говоре у прилог повећаној депресији услед излагања 

адолесцената насиљу.  

На основу истраживање дошло се до сазнања да код деце код које постоји насиље у 

породици, оно се одвија континуирано, па самим тим се код детета може јавити когнитивно 

оштећење. Најблажи облик који се може јавити код деце која су жртве насиља је постизање 

лошијег успеха у школи. У претходно споменутом истраживању које су спровели Толан и 

Горан Смит (Tolan & Gorman Smith) изложеност насиљу код дечака предвиђала је тренутну 

агресију након свих ситуација које су се у прошлости догађале, а повезане су са насиљем.  

  

 
93 Sheidow, A. J., Gorman-Smith, D., Tolan, P. H., Henry, D. B. (2001). Family and community characteristics: Risk 

factors for violence exposure in inner-city youth. Journal of Community Psychology, 29 
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Бук (Buka) је у студији из 2001. приказао однос насиља и агресије код деце, 

укључујући одбрамбене методе попут борбе или ношења оружја94. Годину дана раније до 

сличних сазнања дошли су и Марголин и Гордис (Margolin & Gordis). Ова истраживања 

ипак нису успела да утврде разлике између деце која су била жртве насиља и деце која су 

била сведоци насиља. Међутим, бројни су ефекти који могу бити испољени када је дете 

изложено насиљу. Нека истраживања сугеришу да нису баш сви облици насиља исти, у 

смислу ефеката које проузрокују на даљи ток развоја детета95.  

Међутим, један од метода који је широко заступљен у приказивању резултата 

истраживања додељује исту вредност или тежину различитим врстама насиља, што даље 

имплицира да је процена утицаја на одређене догађаје отежана.  

Други ефекти које никако не би требало занемарити приликом анализирања су:  

• Дефинисање односа детета са жртвом уколико је дете само посматрач насиља или 

однос детета и нападача, уколико је дете жртва насиља, 

• Реакција детета у току акције насиља, 

• Неопходно је анализирати време трајања акције, односно насиља, 

• Утврдити у којој мери може да се анализира оштећенмје које се може јавити код 

детета, што даље укључује у анализи и изложеност детета догађају, 

• Претходна трауматрска искуства, 

• Развојни статус детета, али и породице и окружења, 

• Исходи који се могу догодити код младих. 

  

 
94 Buka, S., Stichick, T., Birdthistle, I., Earls, F. (2001). Youth exposure to violence: Prevalence, risks and 

consequences. American Journal of Orthopsychiatry, 71. 
95 Trickett, P. K., Durán, L., Horn, J. L. (2003). Community violence as it affects child development: Issues of 

definition. Clinical Child and Family Psychology Review, 6. 
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Међутим, иако постоји велики број фактора чија је анализа у пракси могућа, до ње 

изузетно ретко долази, па самим тим одговори на ова питања не постоје у литератури. 

На основу истраживања може се закључити да последице изложености насиљу могу 

бити различите, баш као и сами исходи након насилног понасања. Једна студија обухватила 

је 137 ученика средњих школа при чему су се њихове теорије о насиљу значајно 

разликовале96. Велики део њих био је сведок и насилне смрти, било да је реч о убиству или 

самоубиству.  

Област коју намеће савремени свет у домену истраживања ризика насиља над децом 

односи се на медијаторе насиља. Једна од хипотеза коју поставља нови начин гледања на 

насиље у породицама је да су деца индиректно погођена насиљем кроз разумевање и 

испољавање родитељства од стране родитеља. Дакле, када се ради о породици у којој су 

родитељи сами већ трауматизовани насиљем, постоји велика шанса да имају знатно мању 

способност да штите своју децу, јер су заокупирани бројним стресаторима и веома лако 

западају у стање депресије. Основни покретач истраживања је била контрола и надзор од 

стране родитеља.  

Једна студија која је обављена у Филаделфији, укључивала је разговор са великим 

бројем родитеља и децом, који су становали у пет различитих четврти. Задатак испитаника 

је био да наведу своје ставове о породичној заједници, укључујући ризике и могућности за 

настанак ситуација које укључују породично насиље. Резултати овог истраживања 

потврђују позитиван однос између могућности настанка ситуација у којима је изражено 

злостављање и фактора ризика који се односе на нормалан развој детета.  

  

 
96 Aisenberg, E., Ayon, C., Orozco-Figueroa, A., Saltzman, W. The role of young adolescents’ perception in 

understanding severity of impact of exposure to community violence. Journal of Interpersonal Violence. 
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6.4. Појам рецилијенције и њени модели 

6.4.1. Појам резилијенције 

Резилијентност се описује као способност појединца да успешно управља својим 

животом и да се лако прилагоди променама и стресним ситуацијама проналазећи здраве и 

конструктивне начине њиховог решавања. Дакле, то је заправо умеће опстанка људског 

бића и способност да након одређеног тешког догађаја у животу имамо тенденцију ка 

поновној срећи и успеху. Тешке ситуације треба у животу да послуже само као додатно 

искуство. Савремени свет младима нуди знатно већи број стресних ситуација, него икада 

раније97.  

Неретко се дискутује о томе како су деца и млади изузетно агресивни, депресивни, 

склони самоубиству, склони конзумацији цигарета и наркотика, као и асоцијалном 

понашању. Управо из наведених разлога неопходно је разумети појам резилијентности, 

како би се смањио утицај хаотичног света који је саставни део данашњице. Резилијентност 

треба разумети као саставни део процеса родитељства. Код деце треба да се јави здрав ниво 

самопоуздања и истрајности у многобројним тешким ситуацијама како у детињству, тако и 

касније у животу.  

Од самог зачећа детета неопходно је радити на његовој припреми за живот у 

савременом свету. Наиме, постоји правила која су од кључне важности та развој 

резилијентности. Поменута правила односе се на заштиту од стране родитеља у детињству 

и учење детета како да поступи у одређеним ситуацијама у будућности. Стога, прве године 

живота су изузетно важне, јер се тада укорењују бројни фактори, емоционалних, психички, 

социјални и физички.  

  

 
97 Drapeau, S. et al. (2007). Processes that contribute to resilience among youth in foster care. Journal of Adolescence, 

30, pp. 977-999. 
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Како не би дошло до нежељених ситуација у одрастању, неопходно је поступати са 

дететом са пуно љубави и разумевања, али и указивања на грешке и могуће исходе уколико 

би се такво понашање наставило у будућности.  

Многе психолошке теорије баве се узроцима насиља у породици. Најчешће се истичу 

злоупотреба моћи и контроле насилника, иако значење улоге моћи и контроле зависи од 

теорије98. У литератури се истичу четири основне групе теорија које се баве насиљем у 

породици – психоаналитичке теорије, социјалне теорије, когнитивно-бихејвиоралне теорије 

и системске породичне теорије.  

1. Психоаналитичке теорије пажњу су усмериле на индивидуалне унутрашње 

психолошке процесе који стварају потребу да се буде насилан или да се прихвати насилно 

понашање.  

2. Социјалне теорије баве се питањима како се агресија, злостављање и насиље уче и 

преносе са једне на другу генерацију у породици.  

3. Когнитивно-бихејвиоралне теорије баве се истим питањем учења и преноса агресије, 

злостављања и насиља међу генерацијама у породици, али се баве и питањима зашто се у 

неким породицама насилна понашања преносе међу генерацијама, а у другим породицама 

се не преносе.  

4. Системске породичне теорије покушавају да објасне интеракције међу члановима 

породице и поделу одговорности за све што се догоди унутар породичног система. Када се 

показало да постоје велике варијације у развојним исходима међу децом под ризиком услед 

неповољних околности појавила се теорија резилијентности.  

Основни циљ истраживача резилијентности био је разумевање процеса који 

објашњавају како се неки појединци успешно суочавају са недаћама, а други неуспешно99.  

  

 
98 Hyde-Nolan, M.E. and Juliao, T. (2012) Theoretical Basis for Family Violence. In: Fife, R.S. and Scharger, S. 

(Eds.), Family Violence: What Health Care Providers Need to Know (pp. 5-16). Jones & Bartlett Learning, Ontario. 
99 Yates, T.M., Tyrell, F., Masten, A.S. (2014). Resilience theory and the practice of positive psychology from 

individuals to societes. In: Joseph, s. (Ed.), Positive psychology in practice: Promoting Human Flourishing in Work, 

Health, Education, and Everyday Life, Second Edition (pp.773-788). New Jersey: Wiley&Sons. 
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Бројна истраживања истакла су процесе којима појединци остварују позитивне 

развојне исходе без обзира што су изложени познатим препрекама (претњама) адаптацији – 

у породици, школама, заједницама и друштвима100. 

Историјски гледано, порекло резилијенције има дубоке корене у области медицине, 

међутим истраживања о резилијентности у понашању почела су да се појављују око 1970. 

године. Научници тврде да постоји три таласа истраживања о отпорности у развоју. Први 

талас, како наводе Золкоски и Булок (Zolkoski, & Bullock), долази од научника који желе да 

разумеју и спрече развој психопатологије101. Они су овим пионирским истраживањем 

потврдили значај деце која су добро напредовала упркос ризичним околностима. Други 

талас односи се на истраживања резилијенције која су била концентрисана на откривање 

процеса и регулаторних система који су чинили да заштитни фактори буду повезани са 

резилијенцијом102. Трећи талас је настао као осећај хитности за добробит деце која 

одрастају са невољама, да се промовише резилијенција путем превенције, интервенције и 

политике. Дакле, већ скоро 40 година овај термин се користи у литератури у општем 

значењу способности брзог опоравка индивидуе из невоља и ризичних околности. 

У време када се промене тако драстично дешавају, најбоље се сналазе људи који 

могу лако да се прилагоде и имају вештине и снаге да се изборе са проблемима и 

стресовима. Штавише, отпорност представља поседовање неколико вештина, у различитим 

степенима, који помажу особи да се избори103. 

Мастен, како наводи Жегарац, сматра да резилијентност не треба разумети као 

изузетан, већ као свакодневни квалитет: „оно што је у почетку био покушај да разумемо 

изузетно претворило се у моћ обичног“. Он даље истиче да резилијентност не произлази из 

ретких и специјалних способности, већ из магије и чудеса свакодневног и обичног104.  

  

 
100 Doll, B. (2013). Enhancing resilience in classrooms. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience 

in children (pp. 399–410). New York, NY: Springer. 
101 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
102 Исто 
103 Исто 
104 Жегарац, Н. (2010). Приручник за мастер студије социјалног рада 2010/2011 (збирка текстова).Београд: 

Факултет политичких наука, стр.100-110 
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Резилијенција, како наводе неки аутори, није једнодимензионални, дихотомни 

атрибут који појединац има или нема. Она мора да покаже позитивне резултате кроз више 

аспеката105. Резилијенција настаје када позивамо унутрашње, међуљудске и срединске 

подршке у тешким временима. Суштински услов резилијенције су присуство ризика и 

заштитни фактори који помажу промовишући позитивне исходе или смањујући 

негативне106.  

Другим речима, ризик мора да буде видљив и да буде процењен као претња да може 

да омета нормалан развој. Резилијентност се развија, како наводи Гротбергова, кад постоји 

подршка институција („ми имамо“), када особе имају унутрашње снаге као што је поверење, 

оптимизам, поштовање и емпатију („ми јесмо“) и када су усвојене интерперсоналне 

вештине за решавање проблема („ми можемо“)107. Ми сматрамо да се људи не рађају 

отпорни, већ да је резилијенција понашање, акција која се учи кроз живот и да различита 

животна искуства раније или касније науче човека да се позитивно адаптира на тешкоће. 

Резилијентни људи знају да контролишу своје емоције и да остану прибрани под 

притиском, и управо је то оно што им омогућава да искористе своје знање онда кад им је 

најпотребније. Понашем мишљењу, најважније је да људи на себе не гледају као на жртве, 

и да је остати прибран кад нас задеси проблем можда кључ за успех у превладавању 

потешкоћа. Резилијентност је, рекли бисмо, уметност превладавања проблема и наставка 

нашег развијања упркос тешким ситуацијама. Важно је, међутим, разумети зашто иста 

искуства, у истом развојном периоду, имају различите утицаје на индивидуе. Мислимо да 

је управо резилијентност оно што их разликује. Деца која су у ризику од злостављања и 

занемаривања немају времена да чекају да се адаптирају позитивно него сматрамо да кроз 

различите програме рада са њима можемо утицати да буду отпорнији.  

  

 
105 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
106 Исто 
107 Grotberg, E. (2006). Implications of the shift from diagnosis and treatment to recovery andresilience for research 

and practice.Washington: Georgtown University 
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Бернард наводи да, у општено говорећи, резилијентна деца имају 5 атрибута108: 

1. социјалну компетенцију, која обухвата квалитете као што су емпатија, брижност, 

флексибилност, комуникативност и смисао за хумор. Деца која имају социјалне 

компетенције успостављају позитивне односе са одраслима и вршњацима, односно са 

својом породицом, школом, и заједницом; 

2. вештину решавања проблема, која укључује способност да дете апстрактно мисли и 

омогућава му да налази решење за когнитивне и социјалне проблеме. Планирање и 

сналажљивост су две важне вештине решавања проблема; 

3. критичку свест, која укључује способност да факторе ризика (нпр. родитеља 

алкохоличара генерише у стратегију превазилажења; 

4. аутономију, која подразумева да особа има осећај свог властитог идентитета, 

способностда делује са мостално и способност да испољи контролу над окружењем; 

5. осећај сврхе, који укључује да дете има циљеве, образовне тежње и да верује у светлу 

будућност. 

Додали бисмо још једну компоненту, а то је да отпорна деца имају веру да ће се 

ствари добро завршити и да ће на крају све бити добро. У контексту овог разматрања, важно 

је поменути Карверову шему могућих одговора наживотне невоље, коју ћемо укратко 

објаснити109. На Y-оси је приказано време, док јена X-оси приказан ниво функционисања 

као одговори на животне невоље. Први ниво је напредак, што је термин који Карвер 

промовише јер сматра да литература не узима у обзир напредније или боље 

функционисање. Напредак по њему подразумева нове вештине и знања (нове 

интерперсоналне релације, учење о себи). Опоравак, односно резилијентност, што сматрамо 

позитивним одговором. Даље, одговор на животне невоље може бити преживљавање са 

оштећењем, што представља нижи ниво функционисања од оног пре невоље. Коначно, 

постоји и могућност да се подлегне трауми, када особа испољава неки облик патологије. 

Због последња два нивоа, сматрамо да је важно радити на подстицању резилијенције код 

деце која су у ризику од злостављања изанемаривања110. 

 
108 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
109 Carver, C. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of Social Issues, Vol. 54, No. 2, 

pp. 245-266. 
110 Исто 
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Слика 1. Карверова схема одговора на животне тешкоће 

Извор: Carver, C. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of Social Issues, Vol. 54, No. 

2, pp. 245-266. 

Сматрамо, дакле, да би ти резилијентан не значи немати искуство проблема, 

напротив. Бити резилијентан значи опоравити се и наставити развој. 

6.4.2. Модели резилијенције 

У овом раду биће обрађени следећи модели резилијенције: 

• Компензаторни модел, 

• Модел изазова, 

• Модел заштитног фактора, 

• Заштитно – стабилизаторски модел, 

• Заштитно – реактивни модел, 

• Заштитно – заштитни модел. 

1. Компензаторни модел испољава неутралност према ризику. Постоји искључиво 

директан и независан однос који утиче на крајњи исход. Један од примера из праксе односи 

се на место становања младих људи. Тако на пример, код младих које погађа сиромаштво 

постоји већа шанса да дође до насиља, у односу на оне код којих фактор сиромаштва не 

игра значајну улогу111. Директан утицај коменторске варијабле би могао да утиче на 

 
111 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children andYouth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
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смањење деликвенције, психопатије, као и употребу психоактивних супстанци. Стога, 

неопходно је појединца анализира на основу унапред утврђених образаца како би се 

прогнозирала могућност његовог насилничког понашања и у случајевима где су шансе 

велике, пожељно је утицати на понашање појединца тако што ће фактори који доводе до 

појаве насиља бити неутрализовани.  

2. Модел изазова. Стресатор који је карактеристичан за овај модел третира се као ризик 

који може да утиче на појачавање компетенција, с обзиром да количина стреса није 

екстремна. У својој студији чији су аутори Гармези и његови сарадници наводи се да у 

случајевима када је ниво страса низак, то није довољно изазовно за даље истраживање, док 

у супротном случају висок ниво стреса може довести до маладаптивног понашања112. 

Јачање компетенција се може постићи одржавањем стреса на умереном нивоу. Са друге 

стране, бројни аутори сматрају да се овај модел може описати и као учење деце да 

мобилишу ресурсе као да су изложени тешкоћама. На самом крају може се закључити да 

млади који су превазишли одређени ниво стреса, у наредним ситуацијама спремнији су да 

прихватају ситуације са вишим степеном ризика. 

3. Модел заштитног фактора познат је и као имунитет угрожености модела и 

објашњава да постоји условни однос између стреса и личних својстава у односу на 

адаптацију. Велики утицај на доживљени ниво стреса имају и личне особине особе која се 

посматра. То даље имплицира да уколико постоји висок степен подршке деце од стране 

родитеља, вероватноћа насилничког понашања се смањује113. 

4. Заштитно – стабилазаторски модел делује у смеру који настоји да неутралише 

ризике. У случајевима када протективни фактор не постоји, виши степен ризика и ниво 

негативно ихода крећу се у истом смеру. Само у случајевима постојања заштитног фактора, 

корелациони однос између исхода и ризика је присутан. Модел се у пракси може 

представити ситуацијом када млади имају малу или уопште немају подршку од стране 

родитеља, али ни трећег стручног лица, постоји већа вероватноћа да ће доћи до 

деликвентног понашања.  

  

 
112 Исто 
113 Исто 
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5. Заштитно – реактивни модел. Лутар са својим сарадницима наводи да и у 

ситуацијама када заштитни фактор није у потпуности уклонио однос ризика и исхода, 

корелација може бити ослабљена. Веза између ова два елемента јача је у ситуацијама када 

заштитни фактор није присутан114. Фергус и Цимерман су у својој студији истакли да млади 

који конзумирају психоактивне супстанце, неретко испољавају ризично сексуално 

понашање. Овакве ситуације у наведеном стању могу се избећи уколико је особа на том 

пољу образована, односно уколико је у току школовања постојало и сексуално образовање. 

6. Заштитно – заштитнички модел. Протективни фактор може да повећа ефекте другог 

протективног фактора у креирању исхода навели су Брук и његови сарадници у својој 

студији115. У пракси се овај модел може поистовеити са пружањем родитељске подршке 

детету да стекне што виши степен академског образовања. На основу неких испитивања 

дошло се до закључка да не постоји ниједан фактор који толико снажно утиче на образовање 

и мотивају као што је то подршка породице. 

6.5. Резилијентност и заштитни фактори 

У породицама у којима је насиље свакодневна појава, деца су присиљена да 

самостално развијају стратегије и стилове који ће им помоћи да сузбију застрашивање, 

претње и осећај губитка личне контроле. Међутим, већина деце која су изложена насиљу 

временом постају отпорна на бројне стресне ситуације, односно таква деца боље подносе 

ситуације са којима се сусрећу у животу, јер је праг толеранције на стрес на знатно вишем 

нивоу него код деце која се са насиљем у породици нису сусретала. Отпорност која се 

примењује код деце која живе у окружењу пуном стреса је динамичан процес између 

неколико нивоа116. Велики утицај насиља коме су деца изложена касније ће бити присутан 

и у интеракцији са вршњацима и немогућношћу за брзим прилагођавањем окружењу. 

Истраживачи веома често користе израз заштитни фактор како би описали искуства, 

могућности, односе и индивидуалне особине које су заступљене код угрожене деце.   

 
114 Исто 
115 Исто 
116 Ellis, B. J., & Boyce, W. T. (2011). Differential susceptibility to the environment: Toward an understanding of 

sensitivity to developmental experiences and context. Development and Psychopathology, 23(1), 1. 
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Док су други истраживачи ипак користили термо-развојно средствао за хватање 

повезаног скупа варијабли генерализованих и примењених на младима као целини, а не 

само на онима који су били изложени одређеном фактору ризика, попут насиља у 

породици117. Највећи део ранијих истраживања углавном  је била фокусирана на личне 

особине. Такође, анализа је укључивала темперамент и IQ особе118. За децу која су изложена 

насиљу у породици посебан фокус је на факторима ризика или факторима који 

представљају одређена ограничења. Постојање индивидуалних разлика код деце утиче и на 

њихово гледање на насиље и време које је потребно како би се дете опоравило од 

доживљене трауме. У случајевима када не постоји отпорност код детета, може доћи и до 

кривичног гоњења родитеља. Са друге стране, сматра се да они који не могу да предвиде и 

контролишу ризик од насиља у породици могу бити и директно одговорни за његов 

настанак.  

Сматрамо да се фактори заштите морају схватати као стратегије превладавања неког 

ризика који тај ризик усмеравају на позитивну страну. Они могу да мењају одговоре на 

ризике и тиме избегну негативне последице. Резилијенција је, како пишу бројни аутори, 

инхибирана факторима ризика и промовисана заштитним факторима119. Неки аутори наводе 

да фактори заштите укључују индивидуалне, породичне и факторе средине120. У 

индивидуалне факторе убрајају: интелигенцију, социјалне вештине, самоконтролу, веру и 

наду. 

Породични фактори који подстичу резилијенцију су потпорне афективне везе у 

породици, позитивна очекивања детета, демократски стил родитељства, ментално здравље 

и веза са проширеном породицом. Фактори средине за горе наведене ауторе подразумевају 

везе са просоцијалним одраслима и присуство институција које пружају подршку.  

  

 
117 Benson, P. L., Roehlkepartain, E. C., Sesma, A. (2004). Tapping the power of community: The potential of asset 

building to strengthen substance abuse prevention efforts. Search Institute Insights & Evidence, 2. 
118 Luthar, S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for 

future work. Child Development, 71. 
119 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
120 Drapeau, S. et al. (2007). Processes that contribute to resilience among youth in foster care. Journal of Adolescence, 

30, pp. 977-999. 
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Мишљења смо да заштитни фактори нису нешто са чим деца могу да се роде. Са 

децом треба радити и развијати те вештине како неповољне ситуације не би оставиле траг 

на напредовање детета, искоришћавање његовог капацитета и достизање потпуног 

потенцијала. Деца се морају научити да поседују ресурсе и да активно управљају својим 

животом. Кроз различите видове рада са децом, обуке и тренинге, сматрамо да се они могу 

предупредити.  

У оквиру овог рада понудићемо пар начина који би, по нашем мишљењу, били од 

помоћи. У наредним поглављима, размотрићемо сваки од заштитних фактора понаособ. 

6.5.1. Индивидуалне карактеристике 

Под индивидуалним карактеристикама као заштитним факторима, у литератури се 

најчешће помињу саморегулација и тзв. „селф-концепт“. Саморегулација је једна од 

најосновнијих заштитних фактора и односи се, како пишу аутори, на нечије способности да 

контролише реакције, импулсе и понашања у усклађивању са одређеним друштвеним и 

другим очекивањима, или личних циљева 121. Овај опсег вештина нам помаже да умерено 

емотивно, ментално реагујемо на различите негативне стимулансе.  

Истраживачи су, дакле, идентификовали „easy-go“ темперамент и добру 

саморегулацију као заштитне факторе у резилијенцији122. Позитивне емоције које се 

развијају код деце могу да допринесу лакшем решавању проблема и високом нивоу про-

социјалног понашања. Резилијентни појединци су, наиме, уверени у своју способност да 

превазиђу препреке123.  

Вернер је утврдио да ће они искористити могућности и ресурсе које поседују. Оно 

што резилијентну децу разликује од других је то што ће она, уколико имају неки проблем, 

самостално покушати да га реше. Добар пример за то је проблем у учењу. Уколико има 

проблем са учењем, резилијентно дете ће тражити додатног наставника, ићи на ваннаставне 

 
121 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
122 Eisenberg N, Valiente C, Morris AS, Fabes RA, Cumberland A, Reiser M, et al. (2003) Longitudinal relations 

among parental emotional expressivity, children's regulation, and quality of socioemotional functioning. 

Developmental Psychology.39:3–19. 
123 Zolkoski, S., Bullock, L. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services Review, 

34, pp. 2295-2303 
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активности, итд. Вернер наглашава да ћемо кроз учење деце да помажу другима, 

подстицати њихову одговорност, емпатију али и самопоштовање.   
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Мартон и сарадници су утврдили да позитивно самопоштовање подразумева 

постојање осећаја за себе и осећај да постоје значајне карактеристике личности124.   

Родитељи треба од најранијег детињства да развијају самопоштовање код детета 

похвалама, признањима. Чак и када дете није нешто добро урадило, родитељ би требало да 

га похвали, и тамотивација би требала да буде мотивација за следећи покушај који ће можда 

бити успешан. Она децакоја имају самопоштовање имаће позитивнији став према животу, 

став је многих аутора. 

6.5.2. Породични услови 

Значајна лонгитудинална студија из 1959. године идентификовала је да је 

ауторитативни стил родитељства повезан са оптималним компетенцијама код деце у 

адолесцентном период125. Баумринд је дошао до закључка да су ауторитативни родитељи 

одговорни и захтевни, да пружају љубав али и стварају когнитивно стимулативно 

окружење. 

6.5.3. Подршка заједнице 

У више истраживања утврђено је да узори које деца проналазе ван породице могу 

бити потенцијални ублаживачи за децу у ризику126. Узори ван породице могу бити 

наставници, супервизори, тренери, свештенство, вршњаци,комшије, итд.  

Заштитни фактори заједнице, према Алворду, Градосу, Бензиесу и 

Мичасијуку,укључују127:  

1. рану превенцију и програме интервенције; 

2. безбедност у насељима;  

3. релевантне сервисе подршке; 

4. доступност одговарајуће здравствене услуге;  

5. економске могућности за породице;  

6. религијске и духовне организације. 

  

 
124 Исто 
125 Исто 
126 Исто 
127 Исто 
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6.5.4. Други фактори 

Неки аутори верују да се заштитни фактори који успешно помажу деци и 

прилагођавању да се изборе са тешкоћама живота морају посматрати у контексту њихових 

појединачних култура и развојних фаза128. Идеја ризика је, како пише Жегарац, културно 

условљена: основна претпоставка је да постоји „прави начин“ на који треба гајити децу и 

да сва деца треба да расту на исти начин - у оквиру нуклеарне породице, са два одговорна 

родитеља129.  

Различите културе су измислиле различиту децу: етнолошка истраживања показују 

да не постоји униформан начин гајења деце, и да различит и развојни путеви настају у 

контексту материјалних, социјалних и културних аспеката средине у којој деца одрастају130. 

7. ИСТРАЖИВАЊА ПОСВЕЋЕНА ЗАШТИТИ ДЕЦЕ 

Заинтересованост истраживача за идентификовањем начина помоћу којих је могуће 

заштити децу од насиља представља велики позитивни помак у односу на модела чија 

фокусираност је искључиво на ризцима131. Деца која су изложена насиљу у породици 

истовремено се изложена ризицима неретко и на дневном нивоу, што укључује велики број 

стресатора које је потребно додатно истржаити. Још један од захтева за додатним 

истраживањем је време и дужина трајања дететове изложености насиљу. Претходно изнето 

може у великој мери утицати на даљи ток развоја детета. Раније било је изузетно мало 

студија које су се интересовале за појаву насиља у породицима, заштиту и изучавање 

ефеката дужине трајања последица насиља.  

  

 
128 Исто, стр.2298 
129 Жегарац, Н. (2007). Деца говоре: ризик од трговине људима и резилијентност деце у Југоисточној Европи: 

извештај за Србију). Београд: Саве тхе Цхилдрен УК, Програм за Србију, стр.19-22 
130 Исто 
131 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 
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У студији о породичном насиљу и резилијентности, коју су спровели Касис и 

сарадници на узоркуод 5.149 средњошколаца старих у просеку 14.5 година у четири државе 

чланице Европске уније (Шпанија, Словенија, Немачка и Аустрија), испитивана је 

распрострањеност изложености насиљу у породици 132. Аутори су пошли од премисе да 

адолесцент може бити резилијентан према насиљу у породици. При том, они су проширили 

дефиницију резилијенције како би укључили одсуство и психичке агресије и симптома 

депресије код адолесцената који су били изложени насиљу у својим породицама. Аутори су 

на тај начин проширили и само разумевање резилијенције, укључивши три нивоа која они 

описују као: „резилијентан“, „приближно резилијентан“ и „нерезилијентан“. На тајначин, 

Касис и сарадници пружили су флуидније схватање резилијенције. Када су у питању сами 

резултати овог истраживања, више од 30% испитаника је било изложено насиљу у 

породици. Супротно ранијим налазима истраживања, подаци истраживања Касиса и 

сарадника су показали да су структурне карактеристике попут државе, пола, друштвено-

економског имигрантског статуса биле минимално предиктивне у односу на резилијеност 

према насиљу и депресији на било ком нивоу. Генерално, за оба пола, упркос малим али 

значајним полним разликама, резилијенција је снажно повезана са личним и релационим 

карактеристикама и одсуством искуства које укључује изложеност  и директна искуства са 

насиљем. 

Подржавајући фактори резилијенције које је ова студија потврдила су: 

• емоционална самоконтрола; 

• разговори са родитељима или пријатељима о насиљу; 

• тражење помоћи како би се избегло насиље; 

• неусвајање веровања која подржавају насиље. 

Такође, истраживање је показало да су за резилијенцију, независно од државе, пола 

и социо-економског статуса, кључни нижи нивои искустава са виктимизацијом од стране 

дечака, ангажовањем у физичким обрачунима са момцима, родитељског злостављања, 

сведочења физичког злостављања супружника, изложености грубом, ауторитарном стилу 

родитељства и вербалној агресији од стране учитеља.  

  

 
132 Kassis, W. et al. (2013). Finding the way out: A non-dichotomous understanding of violenceand depression 

resilience of adolescents who are exposed to family violence.Child Abuse & Neglect 
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На основу овог истраживања, аутори су закључили да је резилијенција више од пуког 

одсуства једног или два бихевијорална фактора. То, према њима, такође значи да се 

позитивне промене у нивоима резилијенције могу олакшати подршком личних и 

друштвених веза са члановима породице, вршњацима и учитељима. 

Стога, истраживања новијег датума посебну пажњу поклањају пролазним, 

заштитним и трансакционим факторима, као и бројним другим попут економских и 

културних. Највише пажње приликом истраживања захтевају управо културни фактори 

који настоје да обрате информације у вези расположивих ресурса за деце или могућност 

запослења родитеља.  

Истраживачки приступи који се користе углавном су фокусирани на снаге и 

расположиве ресурсе родитеља. Истраживањем је могуће уочити начине на који породица 

реагује у случају високог стреса или трауматичног искуства. Неопходно је извршити 

испитивање помоћу квалитативних метода о перцепсији родитеља о насиљу, као и ставу 

околине у којој живе о овом проблему. Истраживања се спроводе од надлежних иституција, 

а циљ је презентовање стања и закључака до којих су дошли након истраживања како на 

локалном, тако и на националном нивоу. Презентовањем путем медија подтиче се будност 

становништа о значају ово феномена. Истраживање је значајније од пописа добијених 

информација, али никако не треба запоставити значај пописних листи. Као главни 

недостатак пописа наводи се немогућност располагања информацијама о свакодневним 

активностима које буде насиље код неког од чланова породице. Као један пример из праксе 

може послужити породица која живи на селу у коме постоји само једна продавница. Дете је 

жртва насиља у ситуацијама када један од родитеља долази у алкохолисаном стању. Наиме, 

истраживања треба да пруже одговор на бројна питања, попут: Да ли би до насиља дошло 

уколико би продавница била затворена?  

Такође, ове методе могу у великој мери допринети и начину разумевања историје 

породице, али њеног окружења. Тако на пример у року од две године код мексичких 

американаца био је широко распростањен процес имиграције, што је последично довело до 

сумње староседелаца у квалитет робе који се продаје на њиховом домаћем тржишту.  
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Бројне студије неоподно је извршити на тему насиља у породици и окружењу, али 

услед недостатка финансијских средстава, оне су одложене. Међутим, једно истраживање 

које је привукло велику пажњу је испитивање позитивних ефеката код деце која су или која 

су у прошлости била изложена насиљу133.  

Основни циљ ове анализе је на који начин кориговате важеће законе и политике како 

би насиље у породици било на нижем нивоу.  

Још једна важна област која захтева додатна истраживања је однос културе и њена 

изложеност насиљу и резилијентоности. Резултати истраживања указују на факторе који су 

од великог значаја са еколошког и културног аспекта. Тако на пример неретко у зависности 

од заступљености насиља у породици и ставова породице и околине у којој дете живи 

значајно у будућности може утицати на формирање мишљена о расизму или о економској 

неједнакости. Управо на овом месту долази до исказивања важности културе која је 

заступљена у заједници која се посматра. 

  

 
133 Buka, S., Stichick, T., Birdthistle, I., Earls, F. (2001). Youth exposure to violence: Prevalence, risks and 

consequences. American Journal of Orthopsychiatry, 71. 
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8. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ 

На основу постављених истраживачких питања можемо закључити: 

1. Индетификовањем ризика за насиље над децом и заштитних фактора могу 

допринети да се насиље благовремено спречи. Примена модела спречавања насиља над 

младима је од великог значаја и када су фактори насиља идентификовани, они могу 

послужити за прогнозирање ризика настанка негативног исхода, где је неопходно 

анализирати ужу околину у којој дете живи, а након тога испити ментално стање и 

понашање детета, као и последице које дете може имати уколико до злостављања дође. 

Свакако, највећи акценат треба ставити на интервенције које могу спречити насиље. 

2. Дете је резилијентно ако има унутрашње снаге као што су поверење, емпатија, 

оптимизам, поштовање, и ако је усвојило интерперсоналне вештине за решавање проблема, 

која укључује способност да дете апстрактно мисли и омогућава му да налази решење за 

когнитивне и социјалне проблеме, где су планирање и сналажљивост две важне вештине 

решавања проблема. Контролишући своје емоције и прибраност услед притисака дете може 

да искористи своје знање онда кад им је најпотребније. Деца која имају социјалне 

компетенције успостављају позитивне односе са одраслима и вршњацима, односно са 

својом породицом, школом, и заједницом. Резилијентно дете мора да има осећај свог 

властитог идентитета, способност да делује самостално и способност да испољи контролу 

над окружењем, као и да има има циљеве, образовне тежње и да верује у светлу будућност, 

као и веру ћа се се ствари добро завршити и да ће на крају бити све добро. 

3. Подршка развоју резилијентности деце се најбоље остварује кроз индивидуални 

развој различитих процеса укључујући вештине решавања проблема и социо-емоционалног 

развоја, развоју здравих односа са родитељима и вршњацима и ојачавање самоконтроле. 

Као протективни фактор дечијег развоја је развој квалитетних односа између родитеља и 

деце.Стратегије за развој резилијентности код деце усмерене су на превенцију ризика и 

стресора односно превенцији злостављања или занемаривања кроз едукацију родитеља; на 

процесе – развијање самоефикасности кроз постепени успех у вапитно-образовном раду; 

овладавање успешним стратегијама суочавања са специфичним ситуацијама; унапређивање 

сигурних афективних веза између деце и родитеља кроз рад са родитељима; охрабривање 

детета да развија пријатељство са просоцијалним вршњацима; подржавање културних 

традиција које деци пружају адаптивне ритуале могућности развијања односа са 

компетентним другим одраслима. 
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У раду смо најпре пружили концептуални и контекстуални оквир основних 

појмова које смо користили у самом раду. Освртањем на најважније и најзначајније 

факторе ризика, указали смо на потенцијалне узроке који могу допринети да дође до 

проблема злостављања и занемариваја, а кроз разматрање последица које злостављање 

оставља, указали на значај подстицања резилијенције као могућег одговора нанасиље. 

Будући да многи аутори наводе да је резилијенција инхибирана факторима ризика 

и промовисана заштитним факторима, у раду смо размотрили и саме заштитне факторе 

као начине превладавања ризикакоје тај ризик усмеравају на позитивну страну.  

У литератури је преовлађујуће мишљење да фактори заштите укључују 

индивидуалне, породичне и факторе средине. Потом, кроз моделе резилијенције 

настојали смо да објаснимо начине на које дете може да ублажи негативне последице и 

квалитетно се адаптира упркос изложеном стресу. На крају рада било је речи о неколико 

истраживања која су показала да одрастање у стабилној ситуацији повећава 

резилијентности у адолесценцији, али не у раном зрелом добу, да стресни животни 

догађаји и подршка партнера доприносе повећању резилијенције у раном зрелом добу, 

али да комшилук не врши директан однос на резилијенцију већ модерира однос између 

стабилности домаћинства и резилијенције у адолесценцији и између когнитивних 

способности ирезилијенције у младом зрелом добу. 

На самом крају рада може се закључити да је појединац био изван акцента анализе.  

Дакле, на овом месту представљање је вршено на основу проучавања насиља над 

децом у породицама и окружењу и помак који направљен у односу на степен 

заинтересованости јавности за овај феномен у прошлости. Размтрање фактора који утичу 

на настанак насиља у великој мери је помогло истраживачима за постављање полазних 

основа у својим теоријама. Касније, на овим тероијама започет је и практични приказ, као 

и развој политике која има утицај на степен ризика уколико дође до насиља у породици.  

Такође, неопходно је у блиској будућности и оформити адекватне пограме подршке 

деци и њиховим породицама.  

Најбоље решење је ангажовање истраживача који су становници у посматраном 

окружењу, па су самим тим и упознати са факторима који утичу на насиље у породици.  

  



71 

 

Неопходно је уклучити и перцепције становника, као и увид у разумевање насиља 

како би се дошло до адекватних мера заштите и смањења ризика. Управо су ово нека од 

питања чији одговор би у великој мери помогао анализи позитивних фактора код деце која 

су изложена насиљу у породици или блиском окружењу. 

Овим нашим сажетим разматрањем и предлозима желимо да дамо подстрек за даља, 

опсежна истраживања и конкретне помаке у подстицању резилијенције код деце у ризику 

од злостављања изанемаривања. 
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• да сам свестан/на да плагијат укључује и предствљање, употребу и дистрибуирање 

рада предавача или других студената као сопствених; 

• да је електронска верзија завршног рада индетична штампаном примерку и 

пристајем да његово објављивање под условима прописаним актима Високе 

здравствене школе струковних студија. 

 

Београд, ______________                                  Потпис студента: 

                     Датум                                             _________________ 



79 

 

 


