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САЖЕТАК 

 

Најучесталији облик насиља у породици је насиље у интимним партнерским односима у 

којима су најчешће жртве жене, а починиоци њихови партнери. Насиље према женама 

подразумева различите врсте злостављања на родној основи која доводи до дискриминације 

и угрожавања равноправности и других људских права. 

Предмет истраживања у овом раду је испитивање повезаности између димензија 

породичног функционисања примарне породице и насиља у партнерском односу, 

дефинисаних „Circumplex model“ Олсона и сарадника. 

Циљ истраживања је испитивање утицаја функционалности примарне породице на појаву 

насиља у партнерском односу, као и утврђивање да ли је облик насиља, физичког или 

другог, директно повезан са примарном породичном фукционалношћу. 

Истраживање је спроведено путем упитника породичне адаптабилности и кохезивности 

(Family Adaptation and Cohesion Scales - FACES IV) за испитивање породичних односа и 

динамике, фаза у породичном животу, врста породица, породица са посебним проблемима.  

Учеснице истраживања су жене са искуством насиља, кориснице Прихватилишта за жене и 

децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ при Центру за социјални рад 

града Новог Сада и СОС Женског центра Нови Сад и запослене у предшколској установи 

„Радосно детињство“. 

Резултати нашег истраживања показују да је код жена које су имале искуство насиља 

присутан је нижи степен породичне функционалности у породици, него код жена без 

искуства насиља.  

 

Кључне речи: насиље, насиље у партнерском односу, породична функционалност. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The most common form of domestic violence is the violence in intimate partnerships, where the 

victims are most often women, and the perpetrators are their partners. Violence against women 

implies various types of gender-based abuse that lead to discrimination endangering equality and 

other human rights. 

The subject of research in this paper is to examine the relationship between the dimensions of the 

familial functioning of the primary family and partner violence, defined by the Circumplex model, 

Olson and associates. 

The aim of the study is to explore primary family functionality impact on the occurrence of partner 

violence as well as to determine whether the form of violence, physical or other , is directly related 

to primary family functionality. 

The research was conducted through the Family Adaptation and Cohesion Scales (FACES IV) to 

investigate the family relationships and dynamics, phases in family life, family types, families with 

specific problems. 

The participants in the research are women who have experienced violence, the protectees of the 

Shelters for women and children endangered by domestic violence "Safe Women's House" at the 

Center for Social Work of Novi Sad and the SOS Women's Center Novi Sad as well as the 

employees of the preschool "Joyful Childhood". 

The results of our study show that women who have been the victims of violence have a lower 

level of family functionality in the family than women with no experience of violence.  

 

Keywords: violence, partner violence, family functionality. 
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УВОД 

 

Породица представља једну од најстаријих друштвених група која је присутна од постанка 

друштва до данашњих дана и то у свим друштвеним системима. 

Породица за појединца представља тачку ослонца, поготово у време великих друштвених 

промена. Међутим, оно што је карактеристика данашње породичне реалности је снажан 

притисак брзих, неочекиваних и веома често радикалних промена у разним сферама 

друштвеног живота. Разлика између патријархалне и савремене породице је што савремену 

породицу карактеришу функционалне и структурне промене структуре због смањења броја 

чланова породице, јер породицу најчешће чине супружници и њихова деца. Циклус живота 

једне породице може да претпостави и неочекиване догађаје у било којој фази њеног 

развоја. Пролазећи кроз своје фазе, породица треба да је прилагодљива и ту се тестира њена 

функционалност (Вуковић, 2015). 

“Под породицом се подразумева заједница ужег или ширег круга лица међусобно везаних 

многобројним везама, а пре свега заједницом живота и сродством, између којих постоје 

одређена права и обавезе предвиђене правом, обичајем, моралом или религијом и која 

представља историјски променљиву категорију”. (Почуча, Крстинић, 2020, 168-178). 

 До поремећаја у породичној динамици доводе друштвене кризе и дуготрајни друштвени 

конфликти, који се не решавају или немају перспективе да буду решени, што доводи до  

повећане учесталости социјално патолошких појава мрђу члановима, а самим тим и до све 

већег броја дефицијентних породица. Оно што је значајно за породицу као емотивну 

заједницу јесте интерперсонална комуникација, која не значи само размену информација 

већ потребу  да чланови породице деле и осећања која су везана за њих саме. 

Функционисање породичног система зависи од способности тог система да комуницира на 

адекватан начин, да  пренесе информације, да размени информације, да чланови породице 

ускладе понашање, негују поверење, решавају проблеме и конфликте, да изразе радост и 

тугу. Породица као систем може да продукује и неке специфичне форме комуникације, 

коалиције међу члановима породице (нпр. мајка и кћи, отац и син и сл.) и троуглове (нпр. 

незадовољство партнерским односом компензује се претераним радом, или претераним 



8 
 

бављењем децом и сл.). Породица продукује дисфункционалне и функционалне обрасце 

понашања, те је за опстанак породице као система, веома важно разликовати функционално 

и дисфункционално у породичном животу (Тодоровић, Симић, 2013). 

Насиље над женама је злочин из мржње. Насиље засновано на родној припадности је нови 

термин за појам „мушко насиље над женама”. Фактор ризика да се насиље догоди је пол. 

Само зато што је жена, она постаје жртва насиља. Мизогинија државе, друштва и 

извршиоца, доводе до појаве (и понављања) злочина из мржње. Да би се насиље одвијало, 

потребне су три компоненте: моћ, ауторитет и поверење. Све компоненте постају 

компоненте друштвене опсесије и познате су из области различитости. Бити жена-жртва 

или жена која је преживела насиље, значи бити различита. Значи још један маргинализовани 

друштвени идентитет и још једну дискриминацију. Фактор ризика се не крије у обележјима 

расе, класе, сексуалној оријентацији, изгледу, интелектуалној и физичкој способности, 

старости, етничкој односно националној припадности, религији. Ниједно географско 

подручје не носи посебну заступљеност, а исто важи и за образовање. Не постоји дефинисан 

профил жртве, профил извршиоца или профил породице. Свако се може наћи у једној од 

ових позиција (Попадић, 2011).  

Уколико је породица дисфункционалана и функционише по таквим обрасцима, често се 

међусобни конфликти решавају испољавањем физичке агресије. На појаву насилног односа 

утичу социо-економски статус, ниско самопоштовање, стереотипни ставови, присуство 

ставова којима се оправдава насиље, дефицит социјалних вештина, тешкоће у решавању 

проблема и управљању емоцијама, изложеност насиљу и друштвеним ставовима који 

легитимизују насиље.  

Насилник у породици, као и жртва породичног насиља, може бити било који члан породице. 

Лица која се сматрају члановима породице и која уживају посебну заштиту од породичног 

насиља дефинисана су Породичним законом.  То су: супружници или бивши супружници, 

деца, родитељи и остали крвни сродници, лица у тазбинском или адоптивном сродству, тј. 

лица које везује хранитељство, лица која живе или су живела у истом породичном 

домаћинству, ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери и лица која су била или 

су још увек у емотивној или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је дете 
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на путу да буде рођено, иако никада нису живели у истом породичном домаћинству. Управо 

наведена лица представљају и најчешће жртве насиља у породици, односно то су жене, деца, 

старе особе, а ређе и мушкарци (Крстанић, Васиљковић, 2019). 

Неједнакост моћи између мушкарца и жене резултирала је насилним односом према жени 

озбиљној дискриминацији жена унутар друштва и породице, кршењем или укидањем 

њихових људских права и темељних слобода.  Насиље које жену дискриминише, оставља 

последице на њен психички, физички и сексуални интегритет, често користи традицију и 

обичаје као оправдање за кршење њихових права.  

Учинилац насиља у породици и партнерским односима у највећем броју случајева је 

мушкарац. Мушкарци који чине насиље према женама потичу из свих друштвених, 

економских и образовних слојева. Не постоји психолошки профил учиниоца насиља у 

породици. Ипак, могуће га је препознати по томе што намеће контролу, контролише све 

аспекте породичног/партнерског живота, поставља сва правила, инсистира на томе да је 

„његова последња“ у расправама и доношењу одлука; има уверење да има право, да му 

припадају посебна права и привилегије, захтеван је и инсистира да буде по његовом; не 

поштује, сматра да је његова партнерка (или деца) мање вредна и способна, комуницира с 

њом из позиције супериорности; манипулативан је, вешто изврће аргументе, уме да буде 

добар, чак нежан, ако му то користи, приказује се позитивно пред другима. Заједнички 

именитељ његовог понашање је став о власништву према члановима породице (Кротић, 

2016). 

С друге стране, често се од жена може чути да остаје и даље са насилним партнером јер 

имају заједничку децу. Ту се ипак ради о страху од партнера, а деца као основни мотив за 

остајање у таквом односу представљају социјално најприхватљивији разлог. Поред тога, 

наводе се и други разлози остајања: нада за променом, изолација, друштвено порицање, 

баријере, опасности које означава одлазак, економска несамосталност. Излазак из круга 

насиља је дуг и компликован процес - седам до једанаест пута у просеку жене покушају да 

напусте партнера пре него то и успешно реализују (Кнежевић, 2016).  

Насиље је последица неједнаке расподеле моћи између мушкарца и жене, односно, увек је 

узроковано злоупотребом моћи и вршењем контроле над члановима породице који 
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располажу мањим ресурсима, а у условима поверења и привржености. У већини друштава 

мушкарци су ти који имају знатно више моћи: физичке, економске, социјалне, образовне и 

кроз друштвене улоге. Због тога су најчешће жртве насиља у породици жене, деца, стара и 

болесна лица. Моћ може да буде увећана или умањена неким ставовима, очекивањима, 

предрасудама, обичајним или религијским праксама које одредјују, „типичне” 

карактеристике чланова породице. У породицама углавном не постоји баланс моћи међу 

партнерима. Моћ се може употребити за бригу, подршку, заштиту, подстицање развоја 

чланова породице или се може злоупотребити за контролу, изолацију, застрашивање, 

уценивање, понижавање, принуду, претње и злостављање (Ајдуковић-Ајдуковић, 2010). 

 

У овом раду ћемо настојати да утврдимо постоје ли разлике у функционалности породица 

код жена које су имале искуство насиља у примарној породици у односу на жене које немају 

то искуство. Настојаћемо да утврдимо како је насиље у примарној породици (тј, у оној којој 

су одрасле) утицало на функционалност секударне  породице (тј, коју су саме формирале 

улазећи у брачну или ванбрачну заједницу)  и појаву  партнерског насиља. 

Предмет нашег истраживања је, дакле, повезаност насиља у примарној породици и  

функционалности у секударној породици, као и утицај те повезаности на појаву насиља у 

партнерском  односу. 

Истраживачко питање гласи: да ли нижи ниво фукционалности, присутан у примарној 

породици, узрокује смањење функционалности и појаву партнерског насиља у секундарној 

породици? 

У том смислу, општа хипотеза истраживања је следећа:  

- Примарне породице у којима је присутан нижи ниво функционалности узрокују 

појаву партнерског насиља у секундарним породицама. 

Из ове хипотезе изведене су три посебне подхипотезе:  
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Код жена које су искусиле  насиље  у примарној породици присутан је нижи степен 

балансираних димензија породичне функционалности него код жена које су одрасле у 

функционалним породицама. 

Код жена које су искусиле партнерско насиље у секударној породици присутан виши 

степен неизбалансираних димензија породичне функционалности, него код жена које 

су  у функционалним породицама.  

Код жена које су биле жртве физичког насиља присутан је нижи степен балансираних 

димензија породичне функционалности, него код жена које су искусиле друге облике 

злостављања.   

Научни циљ овог истраживања је научна дескрипција утицаја функционалности у 

примарној породици на појаву насиља у секундарној породици, као и утврђивање да ли 

облик насиља, физичко, психичко или друго, јесу директно повезани са породичном 

функционалношћу. 

Полазећи од врсте извора података у овом истраживању и постављених циљева 

истраживања, као основни и једини метод прикупљања података, изабран је метод 

анкетирања. Истраживање је спроведено у периоду од септембра 2021. године до новембра 

2021. године у Прихватилишту за жене и децу угрожене породичним насиљем  

 „Сигурна женска кућа“ при Центру за социјални рад града Новог Сада, СОС Женском 

центру Нови Сад као експерименталној групи, док су контролну групу чиниле запослене у 

предшколској установи „Радосно детињство“. У циљу што релевантније добијених 

података, екпериментална и контролна група су уједначене по годинама старости. 

Инструменти за вршење овог истраживања су FACES IV (The Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale) и Општи упитник о социодемографским подацима, који је 

посебно конструисан за потребе овог истраживања. FACES IV упитник се заснива на 

Circumplex model Олсона и сарадника и садржи четири важна аспекта породичног 

функционисања, а то су: кохезија, флексибилност, комуникација и задовољство. Уз помоћ 

ових система се процењује степен функционалности породице. Модел проистиче из 
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хипотезе која тврди да су избалансирани брачни парови и породични системи 

функционалнији од неизбалансираних. 

Извор података у нашем истраживању су жене са искуством насиља кориснице СОС 

женског центра, (њих 17), и жене на смештају у Прихватилишту за жене и децу жртве 

породичног насиља „Сигурна женска кућа“при Центру за социјални рад града Новог Сада 

(13 испитаница). Учеснице истраживања у контролној групи, коју је чинило (њих 30), 

запослене су у Предшколској установи „Радосно детињство“ у Новом Саду. Истраживачки 

узорак обухватио је 60 жена, по 30 из обе групе. Након провере валидности одговора, из 

узорка је, због непоузданости, изузето две жене. У питању су жене које нису у потпуности 

испуниле упитник или нису озбиљно приступиле давању одговора (заокружујући све 

понуђене одговоре) тако је коначан истраживачки узорак обухватио 60 испитаница. 

Независна варијабла истраживања је: функционалност примарне и секударне породице. 

Зависна варијабла истраживања је: појава партнерског насиља. 

Друштвени значај истраживања огледа се у осветљавању овог проблема и подизању 

друштвене свести о психичком, физичком и сексуално насиљу које према пунолетним 

особама женског пола врше брачни или ванбрачни другови, садашњи или бивши, чланови 

породице без обзира да ли живе у истом домаћинству или не, као и особе с којима деле 

животни простор, без обзира да ли су у сродству или не. 



13 
 

2. УТИЦАЈ НАСИЉА СТЕЧЕНОГ У ПРИМАРНОЈ ПОРОДИЦИ НА  

ПОРОДИЧНУ ФУНКЦИОНАЛНОСТ  У СЕКУДАРНОЈ ПОРОДИЦИ 

 

Код жена које су искусиле  насиље у примарној породици присутан је нижи степен 

балансираних димензија породичне функционалности него код жена које су одрасле у 

функционалним породицама. 

Насиље негативно утиче на опште благостање жена, на њихове породице, заједницу и 

земљу у целини. Последице насиља у породици, партнерског насиља су бројне и битно 

утичу на ментално и физичко здравље оних који су непосредно изложени насиљу али и оних 

који га посматрају. Жене које су биле изложене физичком насиљу имају вишеструке и 

озбиљне здравствене последице које из тога произилазе, којих у већини случајева жртве 

нису ни свесне. Многе злостављене жене, пре или касније, имају потребу за лекарском 

помоћи, због специфичних повреда или због психичке траума насиља које није могуће 

пребродити без стручне подршке и помоћи. Иако насиље има директне последице на 

здравље, жртве насиља су изложене и дугорочним здравственим ризицима, у ближој или 

даљој будућности. Последице насиља које жена преживљава у партнерском односу могу 

бити физичке и психичке сметње, проблем на послу, губитак породице и пријатеља 

(Попадић, 2011). Поред тога, глобална истраживања показала су да са порастом насиља у 

породици расте и насиље у друштву. 

Помоћу статистичких података које смо обрадили доказаћемо како насиље стечено у 

примарној породици у којој смо одрасли  утиче на функционалност у секударној породици 

формираној ступањем у брачну или ванбрачну заједницу. 

У истраживању ћемо користити упитник породичне адаптабилности и кохезивности 

(Family Adaptation and Cohesion Scales - FACES IV) који најчешће служи за испитивање 

породичних односа и динамике, фаза у породичном животу, врста породица, породица са 

посебним проблемима, утицаја породичних саветовања и образовања, као и индивидуалног 

развоја. 
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Упитник мери шест димензија, од којих су две балансиране (балансирана кохезивност и 

балансирана флексибилност) и што је већи скор на ове две скале то су породице 

функционалније, и четири неизбалансиране (раздвојеност, умреженост, ригидност и 

хаотичност), где је нижи скор функционалнији. Поред ових шест димензија, упитник мери 

и породично задовољство и породичну комуникацију уз помоћ десет ставки.  

Упитник се састоји од 60 тврдњи које се вреднују оценама од 1 до 5. Тврдње могу имати 

значење:,,Изразито се не слажем“, ,,Генерално се не слажем“, ,,Неодлучан сам“, „Генерално 

се слажем“ и ,,Јако се слажем“. Што се тиче тврдњи везаних за задовољство, оне се 

означавају:,,Врло незадовољан“, ,,Помало незадовољан“, ,,Генерално задовољан“, ,,Врло 

задовољан΄΄, ,,Екстремно задовољан΄΄. Упитник је намењен свим члановима породице 

старијим од 12 година (Олсон, 2000). 

Поред упитника породичне адаптибилности и кохезивности, за потребе овог истраживања 

конструисан је и општи упитник социодемографских варијабли, који нам даје увид у 

основне социодемографске податке испитаница као што су: узраст, дужина трајања 

насилног односа, искуство насиља у примарној породици, најчешћи облик насиља којем су 

биле изложене, брачни статус, ниво образовања, радна ангажованост тј. запосленост. 

Испитанице са искуством насиља у партнерском односу наводе да су у 70% случајева имале 

искуство насилног односа и у примарној породици. Кориснице СОС женског центра су у 

58,8% случајева претрпеле насиље у примарној породици, односно њих 11 од укупно 17 

испитаница. Жене које су кориснице услуге Сигурне женске куће претрпеле су насиље у 

примарној породици у 76, 9% случаја, тј.  11 од укупно 13 жена које су попуниле упитник. 

Од укупног броја (30 испитаница) из контролне групе, две (6,6%) су одговориле да су 

преживеле насиље у примарној породици.   
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График 5. Структура узорка по искуству насиља у примарној породици 

 

 

 

Поставка главне хипотезе се показала оправданом, јер добијени показатељи упућују на то 

да жене које су биле изложене насиљу у примарној породици тј оној у којој су одрасле, 

касније и у секундарној породици, коју су формирале улазећи у брак, рађајући и подижући 

сопствену децу, су мање функционалне и склоније психичком, физичком, емоционалном и 

сексуалном насиљу. Насиље које је доживљено у детињству је ризични фактор за 

изложеност насиљу у партнерском односу.  

Уколико психолошки развој родитеља „није одрађен“ на правилан начин и уколико њихово 

родитељско заједништво није квалитетно, велика је вероватноћа да оптимални услови за 

психолошки развој адолесцената неће бити остварени. 

Родитељи се, као први и најзначајнији узори идентификације у детињству, доживљавају као 

свемоћни и величанствени. Ране идентификације са родитељима остављају најдубље и 

најтрајније трагове у личности и врше значајан утицај на одабир обележја са којима ће се 

дете накнадно идентификовати. Централно место идентификације у психичком развоју 

потврђено је савременим лонгитидуналним студијама, уз истицање квалитативне разлике у 

односу на пол родитеља: улога мајке је да пружа сигурност, а очева да подстиче 

истраживања. Утицај очева на развој деце и адолесцената, ретко се остварује независно од 

мајки (Дуканац, Ђурђевић, 2017)  
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Према истраживању које су спровеле Сесар и Додај (2014) жене које су сведочиле 

психолошком и телесном насиљу у породици, имале су повећани ризик за злостављање 

својих партнера. Осим тога, жене које су биле изложене било којем облику злостављања у 

породици биле су под повећаним ризиком за реципрочно насиље у партнерским везама. 

Наведени резултати упућују на то да је изложеност злостављању у детињству повезана с 

повећаним ризиком за једнострано и обострано партнерско насиље. Изложеност вербалном 

и психолошком злостављању у детињству повезана са физичким злостављањем партнера у 

интимним везама, такође, ризик за партнерско насиље је и сведочење вербалној агресији 

између родитеља (Сесар, Додај, 2014). 

Према студији спроведеној у Црној Гори 2012. године, када су у питању односи у примарној 

породици, показало се да је одређени проценат испитаница одрастао у дисфункционалним 

породицама у којима су се дешавали насилни инциденти. На питање да ли су у примарној 

породици биле изложене насиљу, њих 27,0 % је потврдно одговорило. Оне су насиље 

најчешће доживеле од оца или мајке (50,0 % и 27,3 %) и, како су истакле, у питању је било 

психичко или физичко насиље (48,3 % и 39,6 %). Ово показује да је значајан постотак особа 

које су биле изложене насиљу у примарној породици и да оне чешће од других бирају 

насилне партнере. Овако насилни обрасци понашања имају тенденцију да се прогресивно 

преносе са генерација на генерацију (Студија о насиљу у породици...2012). 

Разлике у постигнућу на димензијама избалансиране флексибилности између жена које су 

претрпеле насиље у примарној породици и оних које нису имале то искуство испитиване су 

помоћу т-теста. Резултати анализа указују на то да жене које су претрпеле насиље у 

примарној породици постижу значајно ниже резултате на димензијама флексибилности 

(23,15) у секударној породици, од жена које су одрасле у здравим породицама и нису 

претрпеле насиље (31,50). Другим речима, породице у којима се дешава насиље су мање 

флексибилне од породица у којима нема насиља, то су породице које тешко излазе на крај 

са проблемима, где често родитељи нису равноправни лидери, нема дисциплине и 

одговорности. Статистичка разлика (т -4,157) нам показује колико је велика разлика у 

флексибилности (Табела 1). 
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Значајне разлике између жена са искуством насиља и оних које немају то искуство показале 

су се у породичној флексибилности. Крут породични систем карактерише недостатак 

равноправности у доношењу одлука, и постојање строго дефинисаних правила која се никад 

не мењају. Један члан породице је апсолутни лидер и има висок степен контроле 

породичног система, не постоје могућности за здрав развој нарочито ако се узме у обзир 

постојање строго дефинисаних правила. 

У нашем истраживању, уочене су разлике у постигнућу на димензијама избалансиране 

кохезије и између жена које су претрпеле насиље у примарној породици и оних које нису 

имале то искуство испитиване су помоћу т-теста. Резултати анализа указују на то да жене 

које су претрпеле насиље у примарној породици постижу значајно ниже резултате (22,75) 

на кохезивности у секундарној породици од жена које нису претрпеле насиље (30,25). 

Другим речима, породице у којима се дешава насиље су мање повезане од породица у 

којима нема насиља. Низак степен кохезивности могу да представљају проблем за 

функционисање породичног система и остваривање васпитне функције породице. Чланови 

овакве породице нису укључени у животе једни других, емотивно су дистанцирани и не 

пружају подршку једни другима.  Постоји статистички значајна разлика у димензијама 

балансиране кохезије (t = -4.060)   и балансирана флексибилност (t = -4.157) код жена које 

су имале искуство насиља. 

Табела 1. Разлике између испитаница на димензијама балансиране кохезије и 

флексибилности 

 

 АS   

t 

 

Sig. (2-tailed) Да  Не 

Кохезија 22,75 30,25 -4,060 ,000 

Флексибилност 23,15 31,50 -4,157 ,000 

*да- жене које су имале искуство насиља у примарној породици; не- жене које нису имале искуство насиља 
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Пошто у нашем раду говоримо о функционалности примарне породице и каснијег насиља 

у партнерском односу, жене које потичу из дисфункционалних породица у којима је било 

присутно насиље у детињству, али и у одраслој доби, много чешће имају нарушено здравље 

од жена које насиље немају у свом искуству. 

Разултати показују да су примарне породице жена са искуством насиља мање емоционално 

повезане, њих карактерише ниска кохезивност, односно емоционална удаљеност, 

раздвојеност чланова породице. 

Према налазима истраживања које је 2015. године спроведено у БИХ у 23 града на узорку 

од 2237 младих, они који имају искуство емоционалног насиља у везама потичу из породица 

са ниским нивоом породичне кохезивности. Особе са нижом породичном кохезијом имају 

слабији квалитет каснијег живота и више проблема у социјалним односима, јер усвајају 

неефикасне комуникацијске и интерперсоналне вештине, које затим негативно утичу на 

социјалну интеракцију појединца и тиме доводе до неефикасног социјалног функционисања 

и укључености у међуљудске, а посебно партнерске односе.  

Породица производи специфичне позитивне повратне спреге у којима се понашање развија 

и одржава, јер доводи до добити. Такође, развија и негативне повратне спреге, које 

одвраћају од одређених понашања. Насилник може бити подстакнут да настави са насиљем 

или да га прекине. Понашање засновано на насиљу учи се у детињству и непрестано 

учвршћује кроз свакодневне интеракције и медије. Како је понашање у породици међусобно 

условљено, не може се говорити о једностраној контроли једног члана над другим 

члановима породице, па тиме ни о апсолутној немоћи жртве и тоталне моћи насилника над 

породичним системом. Члан породице има и емоције, мотивације и стратегије које су део 

„колективне породичне игре, која на њега утиче и која му ограничава потезе које има на 

располагању“ (Настасић, 2013). Управо ова ограничења воде га ка понашањима кроз која 

особа губи или предаје моћ и прихвата насиље ради даљег останка и учешћа у породичној 

игри.  

Димензија породичне адаптабилности или флексибилности најшире је схваћена као 

способност породичног система да се мења. Преструктурисање расподеле моћи, улога и 

правила којима се регулишу унутар породични односи, значајно је нарочито у кризним 
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ситуацијама, када је потребно да се одржи релативна стабилност породичног система. 

Различите породице су у различитој мери способне да одговоре таквим захтевима. И у овој 

димензији ниски или високи скорови, то јест, хаотичан или ригидан систем улога, односа и 

правила указују на лоше функционисање породице. 

2.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОРОДИЧНИ ОБРАСЦИ 

Функционални породични обрасци подразумевају стабилност која се односи на присуство 

предвидљивих сталних правила, улога и образаца понашања. Функционална 

флексибилност подразумева постојање стабилне структуре и одређених ритуала, при чему 

постоји и могућност промене (адаптабилност), која подразумева прилагођавање 

промењеним околностима и развојним токовима у оквиру породичних животних циклуса, 

нарочито када су кризе у питању. Функционалан породични систем омогућава одржавање 

стабилности, али и отвара могућности за прилагођавање одређеним животним околностима 

и потребама чланова породице.  

У функционалним породичним системима, чланови истог исказују уважавање ка потребама 

свих других чланова породице. Ове породице карактеришу осећаји припадности и 

солидарности, али, са друге стране, и поштовање индивидуалности. Функционална 

породица одговара развојним потребама својих чланова, подстиче њихов раст и сазревање, 

даје подршку у свим фазама како индивидуалног, тако и породичног животног циклуса. 

Оваква породица расте, развија се, мења своју структуру пратећи фазе индивидуалног и 

породичног развоја.  

У литератури се користе различити термини којима се описују породице које добро 

функционишу, као на пример, емоционално здраве породице, снажне породице, успешне, 

срећне, оптималне породице итд. Оно што је за њу карактеристично је да чланови породице 

верују да живе у породици која добро функционише и да су задовољни односима у оквиру 

исте. 

Функционална породица располаже адекватним ресурсима и способна је да испуни задатке 

и одговори развојним потребама својих чланова. С друге стране, дисфункционалне 

породице одлажу решавање проблема, не одговарају развојним потребама својих чланова. 
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Породична кохезивност 

Породично заједништво, тј, кохезивност, представља емоционалну повезаност између 

чланова породице, која се мери преко следећих варијабли: емоционална везаност, границе, 

коалиције, време, простор, пријатељи, доношење одлука, интересовања и рекреација. 

Димензија кохезивности је у овом моделу схваћена као емотивна везаност (приврженост) 

међу члановима породице, а фокусирана је на равнотежу између заједништва и раздвајања. 

Кохезивност се може изразити са четири степена: разједињеност (веома ниска), издвојеност 

(ниска до умерене), повезаност (умерена до висока) и испреплетеност (веома висока). Када 

су чланови породице способни да доживе и уравнотеже екстреме, да буду независни, али и 

везани за своју породицу, тада кажемо да је присутна уравнотеженост породичног система. 

У испреплетеним породичним системима постоји превише слагања, а премало 

независности, док у разједињеним системима чланови породице су одвојени (свако за себе) 

(Симоновић, Грујић, 2019). 

На основу Circumplex modela, веома висок степен кохезивности (умреженост) и веома низак 

степен кохезивности (необавезност) могу да представљају проблем за функционисање 

породичног система и остваривање васпитне функције породице.  

Члановима породице је такође битно да више свог времена проводе одвојено, али да постоји 

и време проведено заједно, када се доносе заједничке одлуке и када се решавају брачни и 

породични проблеми. Активности и интересовања су углавном различита, али постоје и 

нека заједничка. У повезаним породичним системима постоји осећање емотивне блискости 

и оданости. Време проведено заједно је њима битније од времена проведеног насамо, 

односно нагласак је стављен на заједништво. 

Породична адаптибилност (флексибилност) 

Значајне разлике између жена са искуством насиља и оних које немају то искуство показале 

су се у породичној флексибилности. Крут породични систем карактерише недостатак 

равноправности у доношењу одлука, и постојање строго дефинисаних правила која се никад 

не мењају. Један члан породице је апсолутни лидер и има висок степен контроле 
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породичног система, не постоје могућности за здрав развој нарочито ако се узме у обзир 

постојање строго дефинисаних правила. 

Адаптабилност (флексибилност), као породична димензија, описује односе моћи у 

породици и начине на које се формирају улоге, те успостављају и мењају правила. У 

истраживању спроведеном 2015. године у БиХ међу младима, адолесценти, који у својим 

примарним породицама нису могли адекватно учествовати у расподели моћи, врло 

вероватно ће свој сугестивни образац и неадекватне стратегије у решавању проблема 

пренети и у будући емотивни однос. То имплицира да млади, који потичу из породица у 

којима постоји оптимална адаптабилност, имају и већи лични утицај у процесима 

одлучивања и формирању односа у оквиру њих, те тако развијају виши ниво властите 

самосталности и самопоштовања, како у оквиру породице, тако и у односима изван ње. 

(Веселић, 2017). 

Изражавање лидерства, организацију, остваривање улога, доношење правила у односима и 

договарање између чланова породице, представља породичну флексибилност 

(адаптaбилност). Флексибилност/адаптабилност се изражава количином промена, које 

породични систем може да издржи у вођству, улогама и правилима. Брачним паровима и 

породицама потребни су стабилност и промена и зато су избалансирани породични системи 

(структурирани и флексибилни) функционалнији. У таквим породицама постоји 

демократско вођство и доношење одлука, отворено договарање са укључивањем деце. 

Уколико је породица изразито ригидна и хаотична, доношење одлука је је везано за једну 

особу, која контролише остале чланове, вођење је круто, импулсивно и честе су промене 

улога (Симоновић, Грујић, 2019). 

Породични системи које карактерише флексибилан однос имају подељено лидерство са 

демократским приступом у доношењу одлука. Договори су отвореног типа и активно 

укључују децу. Улоге су подељене и, када је то неопходно, до њихових промена долази врло 

лако. Правила се могу мењати и прилагодљива су различитим узрастима.  

На димензијама адаптабилности и кохезивности карактерише тенденција ка стабилности, 

одржавању равнотеже али и потреба за прилагођавањем одређеним животним околностима, 

као и постојање повезаности и одржавање релацијског заједништва које је негујуће и 



22 
 

подржавајуће, али са поштовањем индивидуалних разлика, што пружа могућности за 

индивидуални развој и остваривање васпитне функције породице, карактерише 

функционалне породичне системе (Матејевић, Тодоровић, 2013). 

Флексибилност је у прошлости била дефинисана као количина промене у породичном 

вођству, у односима међу улогама и у правилима у вези са односима. Нова дефиниција 

породичне флексибилности је према Олсону (Оlson, 2007) квалитет и експресија вођства и 

организације, односи међу улогама и преговарање. Флексибилност се односи на то како 

породица уравнотежује стабилност и промену.  

Постоји пет нивоа флексибилности:  

1. Екстремно низак ниво - ригидност;  

2. Од ниског до умереног нивоа - блага флексибилност;  

3. Умерен ниво - умерена флексибилност; 

4. Умерен до висок ниво - велика флексибилност;  

5. Екстремно високи ниво - хаотичност. 

Породична комуникација 

Вуковић наводи да неадекватна комуникација подразумева неконгруентан садржај који 

дисквалификује саговорника, недостатак емпатије и подршке упућене саговорнику, 

критицизам, неефикасност у решавању проблема, као и противуречне и поруке са 

двоструким значењем. Из описа се јасно види да таква комуникација онемогућава 

члановима породице да размењују мисли и осећања, а тиме је смањена могућност промене 

нивоа кохезивности и флексибилности (Вуковић, 2015). 

Комуникација је трећа димензија Олсоновог модела и представља димензију која служи 

поспешивању претходне две димензије. Она је одређена као експресија мисли и осећања на 

асертиван начин. Комуникација је пажљива и тачна рецепција (пријем) туђих мисли и 

осећања коју процењујемо кроз вештине слушања и говорења чланова породице, јасноћу 

говора, могућност праћења континуитета разговора, као и уважавање и поштовање других 

наспрам истицања себе (Митић, 1997). Карактеристике комуникације, која омогућује 

породици да постигне оптималан ниво кохезивности и флексибилности јесу: јасан и 
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конгруентан садржај поруке, емпатичност, активно слушање, пружање подршке и 

ефикасност у решавању проблема. Када описује неадекватну комуникацију Олсон мисли на 

следеће: неконгруентан садржај који дисквалификује саговорника, недостатак емпатије и 

подршке упућене саговорнику, критицизам, неефикасност у решавању проблема, као и 

противуречне и поруке са двоструким значењем.  

Комуникација у дисфункционалним породицама је веома слаба и неразвијена, док 

функционалне породице поседују веома добру комуникацију где омогућава породици да 

постигне виши ниво кохезивности, флексибилности. Комуникација је једна од битних 

ставки за развој здраве породице. 

Старост испитаница 

Општи упитник социодемографских варијабила помаже нам да одредимо ближе шта још 

утиче на појаву партнерског насиља и функционисање породичног система, a то су подаци 

испитаница као што су: старосно доба испитаница, дужина трајања насилног односа, облик 

насиља које су преживеле у примарној породици, најчешћи облик насиља којем су 

испитанице биле изложене у партнерском односу, брачни статус, ниво образовања, радна 

ангажованост, запослење тј. да ли су економски зависиле од свог партнера. 

Просечна старост испитаница које су имале искуство насиља је 38,2 године, испитанице 

које су попуниле упитник као кориснице СОС женског центра просечне су старости 36,5 

година, а кориснице услуге Сигурне женске куће 39,9 година. Просечна старост испитаница 

из контролне групе је 39,1 година. Просечна старост целокупног узорка је 38,6 година. 

(графикон 1.) 

Испитаници који процењују ниску породичну кохезивност и адаптабилност раније ступају 

у емотивне везе, како би задовољили властите емотивне потребе за пажњом, подршком, 

блискошћу и емотивном сигурношћу, а које су изостале или су биле недовољно заступљене 

у оквиру њихових примарних породица (Веселић, 2017). 
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График 1. Структура узорка према годинама старости 

 

 

 

Како наводи Шубић (2014) цитрајући Харњел и Спенце (2000) резултати других 

истраживања су константна што се тиче млађег доба, конкретније наводе да је млађа доб 

жена ризични фактор за изложеност партнерском насиљу (Шубић, 2019). 
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3. ПОЈАВА ПАРТНЕРСКОГ НАСИЉА И УТИЦАЈ НА ПОРОДИЧНУ 

    ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

                           

Код жена које су искусиле партнерско насиље присутан је виши степен 

неизбалансираних димензија породичне функционалности него код жена које су 

одрасле у функционалним породицама. 

Свако насиље према женама заправо јесте утемељено на родној/полној основи, које 

резултира, или би могло резултирати, физичким, сексуалним или психичким повредама или 

патњама жена, укључујући претње таквим делима, присиљавање или одузимање слободе. 

Без обзира на то да ли се то догађа у јавном или приватном животу, жене изложене насиљу 

нерадо причају о томе. Разлози су бројни, попут страха од насилника, економске 

зависности, културолошког обрасца толерантног на насиље, бриге за децу, страха од 

самоће, лојалности и емоционалној везаности са насилником, осећања кривице, 

непријатности, стида, понижења, дисфункционалних породичних односа, насиља 

претрпљеног у детињству, недостатка поверења у било кога, недовољно знања о насиљу, 

сажаљевања насилника и уверења да ће ,,то временом проћи”, бриге да ће мислити да 

измишља, неинформисаности да може помоћ потражити у ординацији, неповезивања 

властитих симптома и стања са насиљем.  

Породица омогућава лични развој и задовољење основних потреба, па су односи у њој 

посебно емоционални, снажни и утицајни. Појединац се сусреће с мноштвом тешкоћа које 

настају како из ширег окружења (захтеви, промене итд.), тако и из саме породице 

(незадовољне потребе чланова, развојне промене и задаци и сл.), које треба превазићи да би 

се обезбедио развој и опстанак. Превазилажење појединачних и породичних проблема 

настаје кроз специфичне системске процесе, у којима насиље може бити једно од „решења“. 

Члан породице има и емоције, мотивације и стратегије које су део „колективне породичне 

игре, која на њега утиче и која му ограничава потезе које има на располагању“. Управо ова 

ограничења воде га ка понашањима кроз која особа губи или предаје моћ и прихвата насиље 

ради даљег останка и учешћа у „породичној игри“ (Настасић, 2013). 
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Када је реч о четири димензије из неизбалансиране скале (неукљученост, заплетеност, 

ригидност и хаотичност), резултати показују да постоје статистички значајне разлике у две 

димензије. То су породична неукљученост и породична хаотичност. Наиме, испитанице које 

су имале искуство са партнерским насиљем процењују своју породицу као неукључену  и 

хаотичну на значајно вишем нивоу од испитаница које нису претрпеле партнерско насиље 

(Табела 3). У нашем истраживању, утврђено је постојање статистички значајних разлика у 

неким небалансираним димензијама породичне функционалности. То су породична  

неукљученост и породична хаотичност.  

У нашем статистичком истраживању испитанице које су имале искуство са партнерским 

насиљем процењују своју породицу као неукључену (31,73) на значајно вишем нивоу од 

испитаница које нису претрпеле партнерско насиље (13,30). Значајна разлика утврђена је у 

димензији породичне неукљученост (t=-3,12) (Табела 3). 

У димензији породичне хаотичности, у истраживању које смо спровели, такође је утврђена 

статистички значајна разлика (t=-3,97). Наиме, испитанице које су имале искуство са 

партнерским насиљем процењују своју породицу као хаотичну (32,15) на значајно вишем 

нивоу од испитаница које нису претрпеле партнерско насиље (15,42) (Табела 3). 

Табела 3 - Разлике између испитаница на димензији породична неукљученост 

хаотичност. 

 

 АS   

t 

 

Sig. (2-tailed) Да  Не 

Неукљученост 31,73 13,30 -3,12 ,000 

Хаотичност 32,15 15,42 -3,97 ,000 

*да- жене које су имале искуство партнерског насиља; не- жене које нису имале искуство партнерског насиља 
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3.1 ДИСФУНКЦИОНАЛНИ ПОРОДИЧНИ ОБРАСЦИ 

Породице у којима је суштински, тешко одрастати и стицати самопоштовање, тешко учити 

се социјализацији и вештинама комуникације и тешко носити улоге које породица  

неувремењено даје. Такве породице често прибегавају сурогат решењима, без аутентичног 

бављења својим члановима и без могућности да младом члану помогну на путу његовог 

раста, развоја и социјализације. Адолесценти у таквим породицама често заузимају положај 

попут клацкалице: између одрастања и неодрастања, породице и друштва или између 

живота и смрти (Дуканац, 2013). 

Дисфункционалним се сматрају оне породице у којима није задовољена потреба за 

сигурношћу, опстанком, самопоштовањем, развојем вештина самосталног живљења једног 

или више својих чланова. У таквој породици доминирају непредвидиви и неприхватљиви 

обрасци понашања, као и занемаривање, неумереност у домену емоција, од пренаглашене 

емоционалне реакције, до потпуне емоционалне дистанце итд. С обзиром на наведено, 

оваква породица је константно у кризи, не препознајући проблем све до појаве симптома 

код својих чланова или пак претећег распада породичног система (Почуча, Крстинић, 2020).  

„ Дисфункционалне породице репродукују неадаптабилне, патолошке обрасце породичног 

живота. Трансгенерацијска анализа представља приказ преношења породичне културе: 

систем веровања, вербалне и невербалне шеме реаговања (комуницирања), практично 

понашање, стандарде емоционалне експресивности, конфликте, митове, тајне, етичке 

ставове, све оно што одређује јединственост дате породице. Породица понавља саму себе. 

Претпоставља се да ће обрасци понашања у претходној генерацији обезбедити 

имплицитни модел за функционисање у следећој “. (Симоновић, Грујић, 2019, 34). 

„Карактеристике дисфункционалне породице су: често манифестовање физичке или 

вербалне агресије, хладни, извештачени, неповољни емоционални односи, узајамни односи 

унутар породице су спутани и блокирани, ауторитет је концентрисан у једној особи што 

гуши самоиницијативу и онемогућава оптимално функционисање породице, већина чланова 

је незадовољна улогом у породици; конфликти унутар породице се не решавају на 

одговарајући начин, већ се користе патолошки обрасци, конфликти су претежно 
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деструктивни (имају за сврху потцењивање и угрожавање других чланова породице, при 

чему се не бирају средства)“ (Илић, Стајић, 2013, 41). 

За разлику од функционалне породице, дисфункционалну породицу одликују недостатак 

заједништва и сагласности у важним питањима породичног живота, емоционална 

неповезаност, недостатак подршке и чести сукоби који се не разрешавају. 

Дисфункционалне породице негују круте обрасце функционисања, нетолеранцију и снижен 

квалитет брака. Дисфункционална породица је породица која није у стању да се прилагоди 

новонасталим условима живота и која не може да се суочи са стресом без већих последица. 

Границе између чланова породице су избрисане или круте, или су чланови међусобно 

дистанцирани.  (Голднер, Вуков, 1988). 

Дисфункционалне породице су неуспешне у задовољавању потреба за опстанком, 

сигурношћу, љубављу и припадањем, самопоштовањем, развојем вештина комуникације, 

способности решавања проблема, самосталности и одговорности. 

Дисфункционалне породице, карактеришу многобројни проблеми социјалне, емоционалне 

или материјалне природе. Као учестао образац на нивоу породице запажа се проблем 

кохезивности од неукључености чланова у живљење породице, до тоталитета умрежености 

(Олсон, 2000). 

Неизбалансиране породице имају потешкоћа у целокупном функционисању, а на то указују 

високи скорови на неизбалансираним скалама и мањак снага и протективних фактора који 

би потенцијално могли долазити из балансираних скала. Термин „дисфункционално“ се 

односи на нешто што функционише погрешно или уопште не функционише. За разлику од 

функционалности, много је лакше разумети шта термин дисфункционалност представља у 

једном породичном систему. Ако бисмо кренули од полазишта да свака промена у току 

животног циклуса једне породице доноси стрес који је њен неминовни пратилац, тада би 

дисфункционална породица представљала ону „породицу која није у стању да се прилагоди 

новонасталим условима живота и која не може да се суочи са стресом без већих последица. 

(Пиннеy,  Глипп, 1982). 

Отворено емоционално изражавање је дисфункционално када је: 
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- присутан страх и неповерење, 

- присутан критицизам и кривица, 

- емоционално изражавање постаје високо реактивно, 

- комуникација затворена и тајновита, да би се избегло дељење болних осећања, 

- амбивалентна осећања нису прихваћена; у умреженим породицама, чланови 

покушавај да потисну амбивалентна осећања или негирају негативне емоције и 

понашање,  потенцирајући позивна осећања, 

- у дезангажованим породицама присутно изражавање љутње и негативних емоција,  

- оскудно изражавање похвала или нежности. 

Отворено емоционално изражаваје у породици је функционално уколико доводи до:  

- толеранција широког опсега осећања, 

- међусобног поверења,  

- неокривљавања и личних напада, 

- прихватања неизвесноти, амбиваленције и неслагања, 

- показивања интересовања чланова породице за оно што остали говоре и до 

очекивања за разумевање. (Опсеница,  Костић,  Тодоровић,  Јанкови, Ниш) 

Процена функционалности породице 

- Неке од симптома који се јављају у дисфункционалним породицама: 

- недостатак емпатије, разумевања и сензибилности према појединим члановима      

породице, док с друге стране постоји изражавање екстремне емпатије према једном 

или више чланова породице који имају „ посебан статус “ 

- порицање (одбијање да се призна постојање непожељног понашања), 

- неадекватне или непостојеће личне границе, 

- непоштовање туђих граница, 

- крајности у конфликтима (или превише свађе или недовољна расправа између 

чланова породице), 

- неједнак и неправедан однос (правила) према једном или више чланова породице 

због њиховог пола, узраста, способности, расе, економског статуса, итд, 

- висок ниво љубоморе и других контролишућих понашања, 
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- разведени или раздвојени родитељи у сталном конфликту или родитељи који је 

требало да се раздвоје, али нису (на штету властитог детета), 

- недостатак времена проведеног заједно, посебно рекреационих активности 

идруштвених догађаја („Ми никад ништа не радимо као породица“), 

- неприхватљиво сексуално понашање (прељуба, промискуитет или инцест), 

- деца се боје да разговарају о ономе што се дешава код куће (у склопу или ван 

породице), или на било који други начин осећају страх од својих родитеља, 

- чланови породице (укључујући децу) који не признају једни друге, и одбијају да буду 

виђени заједно у јавности (било унилатерално или билатерално). (Опсеница, Костић, 

Тодоровић, Јанковић, 2017). 

 Неукљученост 

Степен неукљученост у примарним породицама жена са искуством насиља нижи  је у 

односу на оне код којих не постоји насиље. Обрасци дезангажованих породичних система, 

родитељског стила на основу одбијања и презаштићености, присуство непотпуних 

породичних системима у корелацији су са партнерским насиљем. Те породице нису у 

могућности да успоставе равнотежу између раздвојености и заједништва и у њима 

доминирају недостатак блискости и повезаности међу члановима породице, недостатак 

јединства, претеран нагласак на независности односно породични систем у коме нема јасно 

дефинисаних породичних правила, и у коме чланови породице имају ограничену или лошу 

комуникацију. Очекивано је да особе које одрастају у атмосфери која није подржавајућа, у 

којој постоји неповољна емоционална клима и повезаност чланова породице развију неке 

облике агресивног понашања, могуће и као један од видова начина комуникација (Bandura 

& Walters, 1966). 

Неукљученост има екстремну емотивну одвојеност: чланови ових породичних система 

веома мало се упуштају у односе са осталим члановима породице, па се код ових особа у 

великој мери подстиче одвојеност и независност, на рачун блискости и заједништва. 

У нашем статистичком истраживању испитанице које су имале искуство са партнерским 

насиљем процењују своју породицу као неукључену (31,73) на значајно вишем нивоу од 
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испитаница које нису претрпеле партнерско насиље (13,12). Значајна разлика утврђена је у 

димензији породичне неукљученост (t=-3,12). Табела 3. 

Одсуство кохезије говори у прилог томе да су чланови породице више усмерени на себе, 

властити живот и пријатеље, дражи им је лични простор него заједница, и проводе мало 

времена заједно. У неукљученим породицама чланови живе свако за себе, ту недостаје 

емотивна блискост између чланова породице, удаљени су једни од других и нису ослонац 

једни другима. Боље се слажу са људима изван породице, ретко раде нешто заједно, 

избегавају контакт једни с другим, углавном се понашају независно чак и кад постоји 

проблем у породици.  

На основу Circumplex modela, веома висок степен кохезивности (умреженост) и веома низак 

степен кохезивности (необавезност) могу да представљају проблем функционисање 

породичног система и остваривање васпитне функције породице. Нека истраживања су 

показала да је степен емоционалне блискости која постоји са родитељима, веома значајан 

за психичко здравље адолесцената. 

Ригидност 

Када је однос ригидан, тада је једна особа главна, поседује висок степен контроле, а 

договори су лимитирани, пошто је већина одлука наметнута од стране вође. Правила се 

стриктно дефинишу и никада се не мењају. У ригидним породичним системима је присутна 

доминантност једног члана, при чему нема преговора, улоге нису дефинисане, а правила су 

ригидна. У породици постоје јасна правила и строге консеквенце кад неки члан породице 

учини нешто лоше, јер породица има правило за сваку могућу ситуацију. Породица је 

високо организована и тешко подноси промене. 

Породични системи које карактерише структурални однос имају тенденцију да поседују 

релативну, привидну демократију, у којој постоји одређени степен договарања, који 

укључује и децу. Улоге су стабилне, мада повремено долази и до измене улога. Правила су 

стриктно наметнута и постоје врло мале промене у њима. У таквим породицама  је претежно 

низак ниво флексибилности. 
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Висока контрола је типична за ригидне породичне системе. Тамо где породица у целини 

функционише кроз висок степен контроле, надгледања понашања чланова породице да не 

ураде нешто ван правила која су изричито донешена за сваку ситуацију и проблем, постоје 

и строге консеквенце, ако неко од чланова породице учини нешто лоше или крши правила. 

Нефлексибилно схватање улога при чему је један члан доминантан у свему и главни у 

доношењу правила, ослања на послушност и високу контролу и потпуно је усаглашен са 

породичном динамиком. 

Будући да су ригидне породице оне које нерадо мењају правила и у којима је вероватно 

фигура оца доминантна у постављању правила, очување правила понашања и поделе улога 

у породици је вероватно веома важно за очеве, а с обзиром на то да различите фазе 

одрастања намећу прилагођавање у подели посла, обавеза и улога, што вероватно очеви 

више доживљавају као стрес. Профаца (Profaca, 2002) је утврдила да родитељски стрес јесте 

узрок у настанку злостављања и занемаривања деце, што може бити у складу са добијеним 

резултатима који говоре о стресу у ригидним породицама. 

Хаотичан однос је однос у коме је лидерство нестално или ограничено. Одлуке се доносе 

импулсивно и о њима се никада довољно не размишља. Улоге су нејасне и често се преносе 

са једног на другог члана. Код хаотичних породица лоша је организација породичног 

функционисања, не постоје правила нити породични ритуали, као ни јасна подела обавеза. 

У породицама са високим скором на димензији хаотичности, не постоје правила која се 

поштују, него су променљива и ситуационо специфична. За разлику од крутих породичних 

система, хаотичне породичне системе карактерише подела улога које нису јасно 

дефинисане међу члановима. Улоге су нејасне и често прелазе са једног члана породице на 

другог (са родитеља на децу), одлуке се доносе импулсивно и оне никада нису довољно 

размотрене, а родитељи занемарују своју позицију власти. Породични односи које одликује 

хаотичност имају промењиво или неограничено вођство. Одлуке су импулсивне и 

непромишљене, а правила нејасна и мењају се од ситуације до ситуације (Матејевић, 

Тодоровић, 2012). Флексибилне породице су оне које лако могу прилагодити своје 

функционисање измењеним захтевима средине, и у периоду кризе или промена,  имају 

способност да се мењају и прилагођавају. 
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Заплетеност 

Заплетеност кад чланови породице превише времена проводе заједно, исувише зависе једни 

од других, осећају кривицу уколико проведу више времена ван породице. Умрежени, 

испреплетени односи представљају екстремну блискост и лојалност. Чланови породице су 

веома зависни једни од других, нема приватног простора и постоји проблем сепарације 

(Olson, 2000). 

Умрежене породичне системе карактерише осећање емотивне блискости у екстремној мери, 

као и инсистирање на оданости (Митић, 2011). Појединци су веома зависни једни од других 

и у сталном су контакту; постоји мањак личне издвојености, а приватни простор је сведен 

на минимум. Енергија ових појединаца је углавном фокусирана унутар породице и постоји 

врло мали број спољних пријатеља и интересовања. 

Са друге стране, умрежени, испреплетени односи представљају екстремну блискост и 

лојалност. Претерана емотивна блискост праћена је и претераном бригом. 

Дужина трајања насиља од стране партнера изражена у годинама 

Када је реч о временском раздобљу током којег су испитанице биле изложене неком виду 

насиља, просечна дужина трајања насиља је 5,3 година. Испитанице које су користиле 

услугу СОС женског центра, биле су изложене насиљу 3,6 година, док су кориснице сигурне 

женске куће у просеку биле у насилном односу 7 година.  

 

Истраживањем вршеним у Шкотској утврђено је да у већини испитаних случајева 

злостављање почело на самом почетку брачне односно ванбрачне заједнице (45%), или 

после рођења првог детета (16%). Такође, дошло се и до забрињавајућег податка да је 60% 

жена било тучено у току трудноће, што је резултирало опасношћу од губитка бебе (у 22%) 

случаја, и у стварном губитку бебе (у 13%) случајева. Такође, утврђено је да је 96% парова 

у којима је постојало насиље имало деце, као и да је у 28% случајева постојало озбиљно 

насиље родитеља (очева) над децом. 
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График 4. Структура узорка по дужини трајања насиља изражена у годинама 

 

 

 

Долазимо до закључка да су испитанице у нашем истраживању у просеку први пут биле 

изложене насиљу са 32,9 година. 

Резултати Студије о насиљу у породици и насиљу над женама у Црној Гори спроведеној 

2012. године показују да су испитанице током боравка у браку или вези, континуирано 

бивале изложене насиљу. Насилно понашање је, према њиховом навођењу, трајало дуже од 

10 година (33,3%), пет до десет година (23,2%), или једне до пет година (24,2%). Наведени 

проценти упућују на закључак да се насиље у породици континуирано наставља и то са 

вишеструким понављањима.  

Насиље према женама је најучесталији, широко распрострањен вид насиља у породици. У 

Студији Уједињених нација (2006), на основу истраживања о обиму и преваленцији облика 

интимног партнерског насиља у 71 земљи света, оно је регистровано код 13–61% жена, 

најчешће између 23. и 49. године. Према подацима истраживања из 10 земаља (добијених 

на основу исте истраживачке методологије), физичко злостављање које су учинили 

партнери доживело је 13–61% жена у периоду између 15. и 49. година живота, а сексуално 

6–59% жена (Гарциа-Морено, 2005). Када насиље према женама доведе до смртног исхода, 
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учиниоци насиља у 40–70% случајева су њихови интимни партнери. Психичко и емотивно 

насиље привлачило је много мање истраживачке пажње, али Студија Светске здравствене 

организације наводи преваленцију 20–75%. 

Проблем насиља над женама се не третира као довољно озбиљан, јер жене као највећа 

маргинализована друштвена група нису виђене као важне. Све ово доводи до тога да жена 

губи поверење у систем, и с правом не верује у то да ће добити помоћ. Жртве имају своје 

разлоге за ћутање. Основни разлог је страх, од извршиоца, од његове освете, од понављања 

насиља, од смрти узроковане насиљем. Жене поричу зато што се боје. Жене ће касније, нпр. 

при давању изјаве, и слагати зато што су у страху. Жене ће злочин или кривицу преузимати 

на себе зато што се плаше и зато што живимо у патријархалном друштву где је систем 

заштите неодговарајући (Попадић, 2011). 

Породично задовољство 

Најчешће карактеристике здраве и функционалне породице су: јасне међугенерацијске 

границе, комплeменaрност родитељских улога, практиковање правила породичног 

функционисања и неговање толерантног односа са поштовањем посебности и аутономије 

појединих чланова. Међусобни односи здраве породице испуњени су лагодношћу, 

топлином, слободном разменом осећања, коришћење хумора уз неговање вештина 

договарања и решавања проблема. Иако се труди да прати саверемене токове, који је мењају 

и обликују, здрава породица се наслања на традицију из које црпи свој идентитет, осећање 

укорењености и континуитета. Важна карактеристика здраве породице је поседовање 

способности прихватања промена. (Марковић, 1994). Могли бисмо рећи да у друштву у 

коме живимо, које је озбиљно угрожено тешком материјалном ситуацијом грађана, 

свакодневном борбом за очување егзистенције и константним страхом од губитка посла,  у 

значајној мери присутна конфузија вредносног система, налаз да материјализам као 

животни стил има доминантан значај ни мало не изненађује. Лагодан живот, уживање по 

принципу „сад и овде “, непостојање озбиљног животног плана, брзо и лако одрицања и 

одлагања задовољства, су вредности које карактеришу модерну потрошачку културу и 

представљају вредности које су према налазима бројних истраживања најпопуларније међу 

припадницима опште популације. (Ђурђевић, Илић, 2017).  
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Поред наведених анализа, испитиване су и разлике између две групе испитаница на 

димензији породичног задовољства. Резултати показују да су жене које су биле жртве 

партнерског насиља мање задовољне својом породицом од жена које нису биле жртве 

насиља (Табела 2). 

Табела 2. Разлике на димензији породичног задовољства 

 АS   

t 

 

Sig. (2-tailed) Да  Не 

Породично 

задовољство 

29,31 46,74 -3,58 ,000 

*да- жене које су имале искуство партнерско насиља; не- жене које нису имале искуство партнерског насиља 

Породица функционише као живи систем који је у сталној промени. У том живом систему 

свако зна своје место и улогу. То је основни предуслов за правилно испуњење развојних 

задатака породице у целини, али и свих чланова посебно (Вуков, 1994). Иако савремена 

друштва доносе могућност самачког живота и без жеље за стварањем сопственог 

породичног окружења, већина људи углавном читав живот проводе у породици. Најпре у 

примарној породици, у којој су се родили, расли и сазревали, касније у секундарној 

породици, коју су сами формирали улазећи у брак, рађајући и подижући сопствену децу. У 

здравој породици присутна је богата и сложена размена разноврсних осећања међу 

члановима породице. Таква размена ствара климу у којој се развија личност детета, 

изграђује његов идентитет механизмима идентификације и започиње његова социјабилност 

(Тадић, 2006). 

Задовољство животом – подразумева когнитивну процену сопственог живота у виду општег 

суда особе о различитим доменима свог живота, док афективне компоненте – пријатан и 

непријатан афекат, представљају основни доживљај о актуелним догађајима у животу људи. 

Пријатна искуства су пожељна и вредна, па особа која доживљава пријатна емоционална 

искуства доживљава свој живот као вредан и позитиван. Људи са високим степеном 

субјективног благостања имају доминантно позитивне процене сопственог живота и 

околности (Диенер, 2000). Дајнерова истраживања указују на то да не постоји само један 
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одређен фактор субјективног благостања. На субјективно благостање утичу црте личности, 

нарочито брзо прилагођавање на које делују наизменично друштвени односи (пријатељске 

и родбинске везе), као и култура, јер се у различитим културама на различите начине 

постиже субјективно благостање, у зависности од тога да ли су индивидуалистичке или 

колективистичке. Одлика која разликује ове две културе је степен до ког људи виде себе 

као аутономне, самодовољне ентитете. У индивидуалистичким културама, индивидуе 

покушавају да одвоје себе од других. Последично, осећања о себи (нпр. самопоштовање) 

корелираће високо са срећом у овим културама. Супротно, у колективистичким културама, 

људи не теже да се одвоје од других, већ да буду у хармонији са њима. Сопствене жеље 

често су подређене групи. Последично, потреба за аутономијом, осећања о себи, мање ће 

бити повезана са срећом и задовољством животом у овим културама (Деинер, Сух, Луцас, 

Смитх, 1999).  

Укратко речено, здраве породице које пружају осећај сигурности, однос пун љубави 

топлине и поштовања, даће адолесценте који развијају веће самопоштовање, зрелије 

способности борбе са животним проблемима и могућност да слободно изразе своје 

мишљење унутар породичног контекста. Насупрот томе, породице које немају одлике и 

достигнуте нивое здраве породице, даће адолесценте смањене аутономије, повећаног 

ризика за развој страха и депресије. Због осећаја неприпадности и неповезаности са 

породицом, могућност развијања проблемтичног понашања код ових адолесцената биће 

већа. Истраживања су потврдила да млади људи, који су посматрали или доживели 

злостављања кад су били деца, имају веће шансе да буду у насилној интимној вези или као 

насилник или као жртва. (Cappell & Heiner, 1990).  

Сходно томе, у зависности од тога да ли је доминантан однос у породици „топао” или 

„хладан” формираће се одређене оријентације као основе за избор занимања, оријентацију 

према људима, стварима, и разменом осећања у породици и ван ње. Задовољном човеку се 

отварају путеви решавања животних ситуација. Он не види проблем, него превазилази 

животне ситуације. Насупрот томе, незадовољан човек види и покушава да реши проблем. 

Задовољна је она особа која је у стању да испуни све своје потребе и неке своје жеље, и да 

зна да је то у могућности у континуитету. 
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Брачни статус 

По питању брачног статуса од 30 испитаница са искуством насиља, њих 23 тј. 76,6% је у 

брачној заједници, 12 испитаница корисница услуге СОС женског центра (40%) и 11 

испитаница смештених у услузи Сигурне женске куће (36,6%). У контролној групи, од 30 

испитаница, 28 (93,3%) је у браку. 

Истраживање које је спроведено од стране истраживачица Института за криминолошка и 

социолошка истраживања у Београду у току 1993. Године, указује на распрострањеност 

насиља над женама у браку. Истраживањем су биле обухваћене 192 жене. Резултати су 

показали да је више од половина жена 112 или 58,3% изјавило да су биле жртве неке врсте 

насиља у браку, 94 или 49% изјавило је да је било психички малтеретирано у браку, док је 

њих 36 или 18,7% одговорило да је физички малтертирано, а 18,7% жена је одговорило да 

су их у браку силовали мужеви (Ристановић, Николић, 1994) 

График 2. Структура узорка у односу на брачни статус 

 

 

Према студији о насиљу у породици и насиљу над женама у Црној Гори која је спроведена 

2012. године, жене жртве насиља у породици најчешће су удате (67,0%), разведене или 

неудате (22,0% и 9,0%). Брачни статус испитаница је један од битних фактора изложености 

жена насиљу. Наиме, подаци добијени у овом истраживању показују да од брачног статуса 
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жртве често зависи степен изложености ситуацијама насиља - шансе да буде изложена 

насиљу расту код удате жене, и у смислу интензитета насиља и врста насиља, а значајно 

опадају, и у интензитету и облику, код неудатих жена (Студија о насиљу у 

породици…2012). 

Образовање 

Када је реч о стручној спреми 4 (7,5%) испитанице са искуством насиља имају основну 

образовање, њих 21 (70%) завршену средњу школу, док 3 (10%) испитанице имају високо 

образовање. Контролна група је углавом уједначена по питању школске спреме, 1 (3%) 

испитаница има завршену основну школу, њих 21 (70%) средње образовање, док је 8 

испитаница високог образовања (27%).  

График 3. Структура узорка у односу на стручну спрему 

 

Ниједно друштво се не може развијати без једнакости у образовању жена и мушкараца. За 

све земље света образовање је кључ у борби за слободу, правду и истину. Незнање 

представља највећу опасност и претњу за човечанство. Када су у питању жене, само 

едукација може омогућити трансформације у друштву када су у питању социјалне, 

друштвене, економске и политичке сфере. 

Уколико се током раног развоја, па све до завршетка средње школе деца мотивишу да 

наставе школовање, биће спремнија и јача за изазове које их очекују. Нажалост, 

истраживања показују да већину популације неписмених у Србији чине жене, па кажу да се 

7.50% 3%

70%
70%

10%
27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Жене са искуством насиља Контролна група

ВСС

ССС

ОШ



40 
 

та бројка креће око 130.000 потпуно неписмених жена у Србији. Већина незапослених исто 

тако. Жене у Србији се и даље претежно баве “женским” занимањима, а за исте послове су 

мање плаћене од мушкараца. 

Образовање је суштински важно за сваку особу, а нарочито за жену у претежно мушком 

свету у којем треба да се бори за своја права и равноправност. Образовање жени даје 

могућност да буде независна, да сама права изборе и доноси одлуке. Образовање је 

предуслов за заузимање добре позиције у породици, друштву, пословном окружењу. Ако 

су жене необразоване, то може да значи као велику могућност да ће и будуће генерације 

бити необразоване. Уколико дозволимо да се необразовање шири, не посвећујемо пажњу 

коју заслужује овај аспект друштва, могуће да ће велики проценат жена завршити у 

зачараном кругу сиромаштва и родног насиља. Само уз помоћ образовања жена може да зна 

која су њена права и на који начин да се заштити. Жена својствено биолошким 

предиспозицијама припада слабијем делу друштва, али такође из разлога што пати од 

хендикепа због крутих, застарелих друштвених обичаје и верске праксе. Али, врло је битно 

напоменути да се образованом женом не може лако манипулисати. Она је свесна својих 

права и познаје начине и средства како да их оствари. 

Истраживања су утврдила и повезаност између нижег нивоа образовања жена и физичког 

злостављања од стране партнера. Такође, неколико истраживања је потврдило да жене које 

су нижег нивоа образовања имају 2-5 пута већи ризик за доживљавање партнерског насиља 

него високо образоване жене. Слични подаци су пронађени и за мушкарце кад ниже 

образовани мушкарци имају од 1,2 до 4,1 пута већи ризик за доживљавање партнерског 

насиља у односу са високо образованим мушкарцима. У проспективно-лонгитудиналној 

студији истражујући ризичне и заштитне факторе партнерског насиља, америчка 

истраживања су пронашла да је за жене други по реду најјачи ризични фактор за изложеност 

партнерском насиљу, имати родитеље нижег образовања од средње школе, што би заправо 

значило да се ниво образовања родитеља жртве (жене) показало  већим ризичним фактором 

за изложеност насиљу, него образовање жртве (Шубић, 2019).  
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4. РАЗЛИКА ПОРОДИЧНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕНА СА 

    ИСКУСТВОМ ФИЗИЧКОГ И ПСИХИЧКОГ  НАСИЉА 

  

Код жена које су биле жртве физичког насиља присутан је нижи степен балансираних 

димензија породичне функционалности него код жена које су искусиле друге облике 

злостављања.   

Резултати Студије о насиљу у породици и насиљу над женама у Црној Гори спроведеној 

2012. године показују да су испитанице током боравка у браку или вези континуирано 

бивале изложене насиљу - насилно понашање је, према њиховом навођењу, трајало дуже од 

10 година (33,3%), пет до десет година (23,2%), или једне до пет година (24,2%). Наведени 

проценти упућују на закључак да се насиље у породици континуирано наставља и то са 

вишеструким понављањима.  

Читав свој живот људи углавном проводе у породици. Најпре у примарној породици, у којој 

су се родили, расли и сазревали. Касније у секундарној породици, коју су сами формирали 

улазећи у брак, рађајући и подижући сопствену децу. Најчешће карактеристике здраве и 

фукционалне породице су следеће: 

a) јасне границе међу генерацијама у којима се зна ко је отац, мајка, старији и млађи брат 

или сестра и у којој родитељи образују „стабилну родитељску коалицију у којој деле моћ и 

ауторитет, а деца се не осећају као преурањено одраслa, 

б) правила и ред су познати, али не и крути, стeреотипни и непромењиви; комплементарност 

родитељских улога и осталих чланова је неопходна, 

в) толеранција и подстицање посебности и аутономије својих чланова, без очекивања да сви 

буду истоветни, 

г) међусобни односи у породици су испуњени лагодношћу, топлином, слободном разменом 

осећања уз коришћење хумора, 

д) поседовање вештине договарања и решавања проблема, 
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ђ) поштовање обичаја и наслањaње на традицију из које се црпи свој идентитет, осећање 

укорењености и континуитета, 

е) способност за прихватање промена, иако свака промена са собом носи анксиозност 

различитог степена испољавања, здраве породице су у стању да се на адекватан начин носе 

са њом; то не угрожава њихово добро функционисање, а отвaра пут даљем психолошком 

развоју. 

На основу овако дефинисаних аспеката и димензија породичног функционисања, 

направљена је нова типологија породица. Од шест типова породица, само прва описује 

здраву и функционалну породицу. Означена је као Уравнотежена породица и има следеће 

карактеристике: на најбољи могући начин излази на крај са свакодневним стресогеним 

садржајима, интерперсоналним релацијама и променама које се током времена дешавају у 

породици. Мало је вероватно да се ове породице сретну у терапији. Осталих пет типова 

представљају породице са потенцијално проблематичним  функционисањем (Дуканац, 

2013). 

Демократски стил родитељства је репрезент балансираног типа система у Circumplex 

моделу. Демократско родитељство одликује се успостављањем јасних правила и очекивања 

родитеља према својој деци. Поједина истраживања родитељства установила су да су 

балансиране породице емотивно здравије и срећније, да су деца дружељубивија, веселија и 

сигурнија у себе, да добро савлађују стресне ситуације и да су оријентисана ка 

постигнућима (Kouneski, 2001).   

Ауторитаран стил родитељства припада небалансираном стилу родитељства, а одликује га 

висок ниво ригидности и испреплетености. Одлика ауторитарних родитеља је наметање 

ригидних правила и очекивања и стриктно инсистирање на њиховом поштовању. Од деце 

се очекује апсолутна послушност и лојалност. Деца оваквог стила родитељства су ћудљива, 

несрећна, осетљива на стрес, недружељубива и конфликтно-иритабилна у свом понашању 

(Baumrind, 1995). 

 

Пермисивни стил родитељства означава породицу која се одликује високим степеном хаоса 

и испреплетености. У пермисивном родитељству родитељи допуштају да дечије 
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преференције преузму приоритет над родитељевим идеалима и, с тим у вези, родитељи 

ретко инсистирају на томе да деца поштују њихове стандарде. Деца са оваквим стилом 

родитељства склонија су импулсивно-агресивном понашању, бунтовнија су и доминантнија 

(Baumrind, 1995).  

 

Одбацујући стил родитељства одликује висок степен ригидности и раздвојености. 

Родитељи углавном не обраћају много пажње на дететове потребе и себични су у 

очекивањима према начину на који њихова деца треба да се понашају. Као продукт 

одбацујућег стила родитељства јесте осећај детета да је незаштићено и збуњено, јер не зна 

како да се понаша у односу на бројна наметнута правила.  

Индиферентни стил родитељства одликује се високим нивоом хаоса и разједињености. 

Оваквим стилом родитељства деца су обично игнорисана и препуштена себи без 

емоционалне подршке родитеља. Деца индиферентних родитеља углавном се осећају 

усамљено и имају низак степен аспирације. 

Деца која одрастају у породицама у којима је присутно насиље, уче се насилничком 

понашању, као сведоци насиља између родитеља и имитирајући га, у будућности ће 

испољавати насилничко понашање и према својој деци и своим партнеркама. 

Млади људи, који су посматрали и доживели злостављање када су били деца, имају веће 

шансе да буду у насилној интимној вези иликао насилник, или као жртва. 

Код породичних варијабли као ризичних фактора за изложеност партнерском насиљу 

највише се проучавала изложеност насиљу у детињству, многе жртве насиља потичу из 

дисфункционалних породица. Подаци истраживања показују да жене које које су имале 

искуство физичког злостављања у детињству од стране оца, имају пет пута већу 

вероватноћу да ће бити изложене озбиљном партнерском насиљу. Емоционално и 

сексуално насиље доживљено у детињству су такође пронађени као ризични фактори за 

изложеност насиљу у партнерским односима. Конкретније, изложеност емоционалном 

насиљу у детињству је фактор ризика изложености за физичко насиље од партнера, док је 

изложеност сексуалном насиљу у детињству, један од фактора ризика за изложеност и 

психолошком и физичком партнерском насиљу (Шубић, 2019). 
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Испитанице су у партнерском односу најчешће биле изложене психичком насиљу, од 30 

испитаница њих 12 тј. 40%, физичком насиљу, њих 10 тј. 33,3%, док физичком и психичком 

насиљу њих 8 тј. 26,6%. Ни једна од испитаница није навела да је трпела економско или 

сексуално насиље. 

График 6. Структура узорка по облику насиља којем су биле изложене у партнерском 

односу. 

 

 

Подаци о учесталости насиља у партнерским односима показују да је најчешће психичко 

насиље, а затим физичко, које је учесталије од сексуалног. Веће Европе објавило је податак 

да је 20 до 50 % жена у Европи током живота било жртва породичног насиља, те тиме 

насиље над женом представља најчешћи облик кршења људских права у Европи. 

У документу Светске здравствене организације “Извјештај о насиљу и здрављу” резултати 

48 истраживања спроведених у раздобљу између 1982. и 1999. године у различитим 

популацијама широм света показала су да је између 10 и 69 % жена у неком раздобљу 

живота телесно злостављао интимни партнер. Истовремено је око 20 % жена изјавило да је 

било сексуално злостављано у породици. Међународно истраживање насиља над женама 

показало је да су у неким европским земљама жене током живота у великом броју изложене 

физичком насиљу (Чешка 35 %, Данска 30 %, Пољска 15 %, Швајцарска 9 %), а и 

сексуалном насиљу (Чешка 11 %, Данска 8 %, Пољска 5 % и Швајцарска 3 %) (Ајдуковић, 

Ајдуковић, 2010). 
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На самом крају, испитивано је да ли постоје разлике у постигнућу на свим димензијама 

FACES упитника између жена које су биле жртве психичког насиља и жена које су 

претрпеле физичко насиље. За анализу разлика употребљен је т-тест за независне узорке, а 

резултати показују да жене које су биле жртве психичког насиља постижу значајно више 

резултате на димензијама балансиране кохезије и флексибилности, односно процењују 

своју породицу као повезанију и флексибилнију од жена које су претрпеле физичко насиље.  

Такође, жене жртве психичког насиља постижу значајно ниже резултате на димензијама 

дезорганизованост, заплетеност, ригидност и хаотичност. Другим речима, оне сматрају да 

је дезорганизованост, заплетеност, ригидност и хаотичност у њиховим породицама на 

нижем нивоу, за разлику од жена жртава физичког насиља, које све ове димензије оцењују 

као високо изражене.  

Исти резултат је и када је у питању породично задовољство. Жене које су претрпеле 

психичко насиље су значајно задовољније функционисањем своје породице од жена које су 

претрпеле физичко насиље. Једино на димензији породична комуникација жене које су 

претрпеле физичко насиље постижу значајно више резултате од жена жртава психичког 

насиља. Наиме, оне комуникцију у својој породици процењују на вишем нивоу и у мањој 

мери се брину о комуникацији (Табела 4). 

Табела 4. Разлике на свим димензијама FACES упитника између жртава психичког и 

физичког насиља 

 

FACES димензије Врста насиља AС t p 

Кохезија (балансирана) 
Психичко насиље 25,84 

-6.92 
< 0,01 

Физичко насиље 22,57 

Флексибилност 

(балансирана) 

Психичко насиље 21,33 
-8.84 < 0,01 Физичко насиље 16,28 

Дезорганизованост 
Психичко насиље 22,95 

-2.64 < 0,05 Физичко насиље 30,38 

Заплетеност 
Психичко насиље 23,05 

-3.82 < 0,05 
Физичко насиље 29,87 
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Ригидност 
Психичко насиље 21,93 

-3.61 < 0,05 
Физичко насиље 31,54 

Хаотичност 
Психичко насиље 22,44 

-2.91 < 0,01 
Физичко насиље 29,58 

Породично задовољство 
Психичко насиље 29,45 

-8.01 < 0,01 Физичко насиље 38,62 

Породична 

комуникација 

Психичко насиље 36,28 
-10.65 < 0,01 Физичко насиље 30,51 

 “По природи насилног чина насиље се дели на: физичко – примена силе без обзира је ли или 

није наступила телесна повреда (гурање, ударање, притискање, физичко спречавање 

кретања, гађање предметима, уништавање ствари по кући и сл.; сексуално – било који 

сексуални чин, покушај остваривања сексуалног чина, нежељени сексуални коментар и сл. 

и психичко насиље, односно примена психичке присиле која је узроковала осећај страха, 

угрожености, повреде достојанства, вербално насиље, псовање, занемаривање својим 

средствима комуникације и сл.” ( Жилић-Јанковић, 2016, 74). 

 

Физичко насиље 

Физичко злостављање је најчешћи облик насиља, што потврђују и многа истраживања. Тако 

је нпр. у истраживању које је обухватило узорак од 300 случајева породичног насиља у 

временском периоду од 1995. до 2005. године 97,7% жртава претрпело физичко насиље. 

Физичко насиље се односи на намерно изазивање бола или повреда које имају за последицу 

физичку повреду или душевну бол. Оно представља намерно учињено дело физичког 

насиља над другим лицем, а може укључивати гурање, шамарање, ударање, подметање 

ноге, присиљавање старије особе да остане у столици или у кревету, закључавање, 

ускраћивање или претерано давање лекова и ограничавање слободе. Физичко насиље се 

спроводи применом физичке снаге или силе према другом лицу ради наношења или 

покушаја наношења телесних повреда.  
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Знаци физичког насиља у већини случајева су видљиви и манифестују се као повреде на 

лицу, ногама, рукама, грудном кошу, стомаку, и то у виду хематома, посекотина, 

огреботина, опекотина, прелома костију, трагова гушења на врату итд. За препознавање 

испољеног физичког насиља није неопходно постојање видљивих промена на телу жртве. 

Оне се углавном доказују лекарским уверењем и могу бити предмет вештачења. Ако нису 

присутне видљиве промене на телу жртве, доказивање постојања физичког насиља постиже 

се другим расположивим средствима (Крстинић, Васиљковић, 2019). 

Неки од индикатора који могу упућивати на физичко злостављање: необична опрезност у 

контакту, склоност претераном удовољавању ауторитетима, срамежљивост, агресивност, 

повученост, неприкладно одевање ради прикривања повреда (Франц, 2018). 

Сексуално насиље 

Сексуално насиље је свака радња која представља нежељено понашање сексуалне природе 

(непожељни сексуални коментари, силовање, нежељено додиривање и сл.) 

Сексуално насиље представља један од најтежих видова сексуалних девијација. Оно 

подразумева сваку повреду полне слободе и полног морала, као и сваки вид деградирања и 

понижавања на сексуалној основи, силовање и подстрекивање на сексуални однос. Такође, 

сексуално насиље се може огледати и кроз слање вулгарних СМС-ова, видеа или имејлова 

жртви. Штете нанете жртви могу да проузрокују веома озбиљне физичке, психичке и 

социјалне последице. Физичке повреде, због којих жртве нарочито пате, могу бити тешке 

повреде које воде до инвалидитета, па чак и смрти. Зилић и Јанковић наводе да је пракса 

показала да су осим физичких повреда много теже психичке повреде жртве које имају за 

последицу депресију и страх, регресивно понашање и понашање на сопствену штету, (као 

што је повлачење у себе, одавање алкохолу или дроги). Поред тога, код жртава су често 

присутни и когнитивни поремећаји, односно губитак поверења, самопребацивање, па чак и 

самоубиство. (Крстанић, Васиљковић, 2019). 

Сексуално злостављање обухвата различите облике сексуалног понашања, искориштавања 

и узнемиравања (сексуално малтретирање, нападање и срамоћење) без њихове воље и 

пристанка. Сексуалним злостављањем крши се људско право да изрази своју сексуалност и 

пристанак на полни однос (Јосиповић, 2008). 
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Психолошко насиље 

Психичко насиље представља намерно понашање које веома озбиљно нарушава психички 

интегритет неког лица кроз претњу или принуду. Овај вид насиља често претходи или прати 

физичко и сексуално насиље у партнерском односу или породици. Психичко насиље се 

огледа у различитим облицима, као што су вређање (тешке увреде, псовање, називање 

погрдним именима), понижавање, омаловажавање, изолација која подразумева 

ограничавање кретања и излажења, као и контакта са другим људима, а нарочито са 

примарном породицом, као и са другом родбином и пријатељима, кроз застрашивања која 

се спроводе уцењивањем и претњом а односе се на одузимање детета и избацивање из куће, 

као и проглашавање жене или пак мушкарца за ментално болесну особу. Поред наведеног, 

облик психичког насиља се огледа и у испољавању доминације над женом, уништавању 

драгих предмета, забрани спавања, одређивања њеног облачења и сл. (Крстанић, 

Васиљковић, 2019). 

Истраживања наводе да често жртве психолошког насиља нису у стању препознати све 

његове облике, па стручњацима током истраживања промакну и остају непримећени, што 

доводи до велике тамне бројке. Иако је ово случај, истраживања су показала да је управо 

психолошко насиље најчешћа врста насиља која се јавља. Углавном је пратилац других 

облика насиља, но не условљава се присутност физичког или сексуалног насиља, већ се 

насиљем у партнерским везама сматрају понашања која одражавају само психолошко 

злостављање. 

У литератури се психолошко насиље назива и емоционално је злостављање, јер се самим 

називом жели нагласити емоционална бол коју жртва осећа због таквог понашања. Циљ је 

уништавање самопоуздања и сламање отпора жртве, контролисање, изоловање и 

застрашивање. Подразумева, али не искључује и друге облике: претње силом (физичким 

насиљем, убиством, самоубиством, пријавом разним службама), застрашивање (прекидом 

везе, уништавањем личних ствари), уцене, принуде (са употребом или без употребе оруђа и 

оружја), стварање осећаја кривице код жртве, манипулација децом, умањивање и негирање 

насиља (наглашавање како се ради о уобичајеној свађи), контролисање облачења, 

понашања и кретања, посесивно и љубоморно понашање, ухођење.  
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Насилник различитим облицима психолошког насиља настоји своју партнерку држати у 

сталном страху и подређености, тако да и када нема директног насиља, жртва очекује да 

емотивни притисци поново започну. Како се циклус насиља наставља, контрола је све јача, 

а жртва постаје све више социјално изолована и све несигурнија. Насиље које жене 

доживљавају повезују се и са различитим психичким последицама: промијењеним 

доживљајем себе и занемаривањем потреба, губитком способности да се верује у себе и 

друге, доживљајем инфериорности, осећањем стида (зато што не могу контролисати 

насиље), промењеном сликом о себи, доживљајем беспомоћности, немогућности да се 

доносе одлуке. 

Психолошко насиље често није препознато од околине и институција, а жртва због осећаја 

кривице и властитог окривљавања за доживљено насиље, у већини случајева не потражи 

помоћ. Озбиљност ових облика насилног понашања се умањује, јер не доводе до видљивих 

последица, успркос томе емоционална и психолошка штета за жртву је велика (Михоци, 

2019). 

Проблем на који се често наилази у пракси је тешко разликовање лоших партнерских односа 

и неадекватне комуникације, у којима не мора бити насиља и који могу бити привремени, 

од психолошког насиља које је намерно и свесно усмерено ка жртви са циљем да јој се 

нанесе психички бол. 

Економско насиље 

Економско насиље се може испољавати у насилном одузимању новца и вредних ствари, 

контролисању зараде и примања, трошењу новца искључиво за задовољење личних 

потреба, неиспуњавању обавеза издржавања чланова који нису материјално обезбеђени, у 

забрани члану породице да располаже како својим тако и заједничким приходима и сл. 

Поред наведеног, економски облици насиља могу обухватати и спречавање запошљавања, 

образовања, па и стручног усавршавања, ускраћивање права на власништво, присиљавање 

на одрицање власништва и продају ствари без сагласности власника. 

Мушкарци понекад прибегавају сили како би приморали своје економски независне супруге 

да продају своју имовину, елиминишући на тај начин њихову економску сигурност. Ова 

врста економског насиља, коју врше мушкарци економски зависни од супруга веома често 
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је праћена и физичким или психичким насиљем, које се обично јавља као одговор на женин 

отпор. Лош економски положај који женама онемогућава да живе самостално, па чак и када 

су запослене, значајнији је као препрека напуштању насилника, него као фактор који 

доприноси самом насиљу (Крстанић, Васиљковић, 2019). 

Економско насиље је најчешћи пратилац осталих облика насиља, жртви се ограничава 

приступ ресурсима и она се ставља у зависан положај. (Андрић-Милашиновић, 2018). 

Резултати истраживања која су спроведена 2014. године у Хрватској од стране Мамуле и 

Плаш, показују да типична жртва породичног насиља у Републици Хрватској 

највероватније припада узрасном добу од 36 до 45 година, и да је у браку. Типична жртва 

породичног насиља у РХ има завршену средњу школу, незапослена је и без прихода, а свој 

материјални статус процењује лошим или врло лошим. Вероватно је одрастала у породици 

у којој је било насиља, у одраслој доби изложена је најмање једном облику насиља, 

најчешће психичком, након чега следе физичко, економско и сексуално насиље (Мамула-

Плаш, 2014). 

У целокупном узорку испитаница са искуством насиља у партнерском односу њих 14 је 

незапослено (46,6%) док је 16 испитаница у радном односу (53,3%). У контролној групи 

100% испитаница је у радном односу. 

График 7. Структура узорка у односу на запослење 

 

Шубић (2014) се позива на истраживање Сесар и Додај (2014) које наводе како 

незапосленост повећава ризик за изложеност физичком злостављању. Запосленост жене 
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смањује ризик за изложеност физичком насиљу у случају када је супруг запослен, али 

повећава ризик за изложеност физичком насиљу када је супруг незапослен (Шубић, 2019). 

Према студији спроведеној у Црној Гори 2012. године, свака друга жртва насиља у 

породици истакла је да нема сопствени извор прихода (52,5%) и да је финансијски зависна 

од мужа (36,6%). Наведени подаци показују да жене без економских могућности могу тешко 

саме да се носе са насиљем, узимајући у обзир да финансијски зависе од насилника. 

Сиромаштво, економска маргинализација и немоћ жена, значајно партиципирају као 

фактори ризика од насиља и његовог трајања (Студија о насиљу у породици...2012). 

Економско насиље је најчешћи пратилац осталих облика насиља, жртви се ограничава 

приступ ресурсима и она се ставља у зависан положај. (Андрић-Милашиновић, 2018). 
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5.  ЗАКЉУЧАК 

 

 
Свака трећа жена широм света доживљава неки облик насиља, углавном од стране 

интимног партнера. Насиље над женама у партнерским односима је феномен који има 

велику тамну бројку због тога што жене у значајном броју ситуација не пријављују насиље, 

због стида и/или осећања кривице који је наметнут вредносним уверењима и слабом 

подршком у најближем окружењу. 

Када је реч о четири димензије из неизбалансиране скале (неукљученост, умреженост, 

ригидност и хаотичност), резултати показују да постоје статистички значајне разлике на две 

димензије. То су породична неукљученост и породична хаотичност. Наиме, испитанице које 

су имале искуство са партнерским насиљем процењују своју породицу као неукљученоу и 

хаотичну на значајно вишем нивоу од испитаница које нису претрпеле партнерско насиље. 

У нашем истраживању, утврђено је постојање статистички значајних разлика у неким 

неизбалансираним димензијама породичне функционалности. То су породична 

неукљученост и породична хаотичност. Статистички значајна разлика утврђена је у 

димензији породичне неукљученост (t=-3,12). 

Степен неукљученост у породицама жена са искуством насиља је нижи у односу на оне код 

којих не постоји насиље. Обрасци неукључених породичних система, родитељског стила на 

основу одбијања и презаштићености, присуство непотпуних породичних системима у 

корелацији су са партнерским насиљем. Те породице нису у могућности да успоставе 

равнотежу између раздвојености и заједништва и у њима доминирају недостатак блискости 

и повезаности међу члановима породице, недостатак јединства, претеран нагласак на 

независности.  

У димензији породичне хаотичности, у истраживању које смо спровели, такође је утврђена 

статистички значајна разлика (t=-3,97). 

У породицама са високим скором на димензији хаотичности, не постоје правила која се 

поштују, него су променљива и ситуационо специфична. За разлику од крутих породичних 
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система, хаотичне породичне системе карактерише подела улога које нису јасно 

дефинисане међу члановима. Улоге су нејасне и често прелазе са једног члана породице на 

другог (са родитеља на децу), одлуке се доносе импулсивно и оне никада нису довољно 

размотрене, а родитељи занемарују своју позицију власти.  

Поред наведених анализа, у нашем истраживању, испитиване су и разлике између две групе 

испитаница на димензији породичног задовољства. Резултати показују да су жене које су 

биле жртве партнерског насиља, мање задовољне својом породицом од жена које нису биле 

жртве насиља (t=-3,58). 

На основу резултата истраживања која су приказана у овом раду, сматрамо да уочена 

повезаност између функционалности примарне породице и каснијег искуства партнерског 

насиља, представљају добру основу за даље студије о партнерском насиљу које би дале 

драгоцене информације и сврсисходне стратегије превенције. 

Сектор социјалне заштите може да игра виталну улогу у реаговању и превенцији насиља 

над женама. Ова улога укључује помоћ у раном откривању насиља, пружање третмана 

жртвама и упућивање жена на одговарајућу помоћ. Закључци нашег истраживања указују 

на то да породице у којима су присутни дисфункционални обрасци понашања од стране 

њених чланова у примарној породици представљају фактор ризика за будуће партнерско 

насиље. Сектор социјалне заштите, детектујући такве породичне системе, може да омогући 

адекватну превентивну едукацију и оснаживање младих жена на начин да ублажи негативне 

ефекте одрастања у дисфункционалним породицама. Адекватним сервисима и услугама у 

локалној заједници, попут саветовалишта, психотерапијске подршке, јачањем капацитета-

смањују се ризици. 

Како би се мере превенције у социјалној заштити спровеле, углавном преко центара за 

социјални рад, неопходна је и едукација професионалаца који раде са жртвама или 

починиоцима насиља, чији садржаји обухватају начине спречавања и откривања насиља. 

Рад центра за социјални рад са женама које су биле изложене партнерском насиљу 

подразумева саветодавне, едукатвивне и заштитне активности, те упућивање на 

специјализоване програме, не само жртве, већ и починиоце насиља.  
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Како би превентивне мере остале одрживе неопходан је мултисекторски приступ проблему 

насиља према женама. Под тим превасходно подразумевамо стално улагање у ширење 

свести да се насиље заиста дешава, и ангажовање свих друштвених актера, како доносилаца 

одлука и државних институција, тако и цивилног сектора, јавности, медија и појединаца. 

Успешна превенција захтева политичку посвећеност и вођство, спровођење закона и 

политику које промовишу родну равноправност, улагање у женске организације и 

издвајање средстава за превенцију.  

На самом крају, испитивано је да ли постоје разлике у постигнућу на свим димензијама 

FACES упитника између жена које су биле жртве психичког насиља и жена које су 

претрпеле физичко насиље. За анализу разлика употребљен је т-тест за независне узорке, а 

резултати показују да жене, које су биле жртве психичког насиља постижу значајно више 

резултате на димензијама балансиране кохезије и флексибилности, односно процењују 

своју породицу као повезанију и флексибилнију од жена које су претрпеле физичко насиље.  

Такође, жене жртве психичког насиља постижу значајно ниже резултате на димензијама 

неукључености, заплетеност, ригидност и хаотичност. Другим речима, оне сматрају да је 

неукљученост, заплетеност, ригидност и хаотичност у својим породицама на нижем нивоу, 

за разлику од жена жртава физичког насиља, које све ове димензије оцењују као високо 

изражене. Исти резултат је и када је у питању породично задовољство. Жене које су 

претрпеле психичко насиље су значајно задовољније функционисањем своје породице од 

жена које су претрпеле физичко насиље. Једино на димензији породична комуникација 

жене које су претрпеле физичко насиље постижу значајно више резултате од жена жртава 

психичког насиља. Наиме, оне комуникцију у својој породици процењују на вишем нивоу 

и у мањој мери се брину о комуникацији. 

Резултати нашег истраживања потрвдили су општу хипотезу: код жена које су имале 

искуство насиља у примарној породици присутан је нижи степен породичне 

функционалности него код жена без искуства насиља.  

Код жена које су искусиле  насиље у примарној породици присутан је нижи степен 

балансираних димензија породичне функционалности него код жена које су одрасле у 

функционалним породицама. 
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Код жена које су искусиле партнерско насиље у секударној породици  присутан виши 

степен неизбалансираних димензија породичне функционалности, него код жена које 

су  у функционалним породицама.  

Код жена које су биле жртве физичког насиља присутан је нижи степен балансираних 

димензија породичне функционалности у односу на жене жртве психичког насиља.  

У нашем раду приказали смо и графиконе који су нам помогли да одредимо ближе шта је 

још утицало на појаву партнерског насиља, aто су подаци испитаница као што су: старосно 

доба испитаница, дужина трајања насилног односа, облик насиља које су преживеле у 

примарној породици, најчешћи облик насиља којем су испитанице биле изложене у 

партнерском односу, брачни статус, ниво образовања, радна ангажованост, запослење тј. да 

ли су економски зависиле од свог партнера. 

Пошто у нашем раду говоримо о функционалности примарне породице и каснијег насиља 

у партнерском односу, жене које потичу из дисфункционалних породица у којима је било 

присутно насиље у детињству, али и у одраслој доби, много чешће имају нарушено здравље 

од жена које насиље немају у свом искуству. Насиље повећава ризик од депресије, покушаја 

самоубиства, хроничног болног синдрома, психосоматских сметњи, повреда, 

гастроинтестиналних сметњи и низа стања везаних за репродуктивно здравље. Важност 

повезаности здравствених последица и злостављања јер утицај злостављања на здравље 

траје још дуго пошто је насиље престало. Што је злостављање теже, веће су последице по 

физичко и ментално здравље жене која га трпи и током времене трпљења, злостављања и 

поновљаног насиља, последице на здравље се кумулирају. Последице насиља на 

здравствено стање жене могу бити фаталне као што су: убиство, самоубиство, матерналну 

смрти и смрт као последицу оболеле од сиде и нефаталне, као што су: повреде, различити 

здравствени проблем, хронични проблем везаних за стрес проузрокован животом у 

насилном и опасном окружењу, последице по репродуктивно здравље, психијатријски 

симптоми и понашање штетно по здравље (Игњатовић, 2011). 

Трауматски животни догађаји нужно нарушавају људске односе, али људи из окружења 

имају могућност да утичу на коначан исход траума. Жртвама насиља је потребно 

разумевање, оснаживање и подршка околине и породице, али и свих професионалних 
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ангажованих лица. Подршка ублажава последице догађаја, док одбијање, негирање или 

умањивање траума увећава штету, односно отежава трауматски синдром. Најзначајније 

реакције околине укључују: гарантовање сигурности и заштите и подршку која враћа 

поверење у свет, људе, правде и вредности. Помоћ се не тражи само од својих најближих – 

рођака и пријатеља, већ и од шире заједнице и свих професионално ангажованих људи. 

Иако постоји закон и јавна осуда насиља у породици или силовања, жене и деца се врло 

често пред законом осећају сами, невидљиви, оптужени. Напори да се траже правда или 

одштета често укључују даљу трауматизацију (Игњатовић, 2011). 

Жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици првенствено је обезбеђена судска 

заштита, у складу са законима у овој области, која се односе на средства судске заштите. У 

области грађанско правне заштите, жртве насиља у породици имају могћност да покрену 

судски поступак за одређивање мера заштите које прописује Породични закон, а овај 

поступак могу иницирати и орган старатељства (центар за социјални рад) и јавни тужилац. 

Такође, Закон о равноправности полова и Закон о забрани дискриминације омогућавају 

поступак судске заштите у случајевима дискриминације по основу пола. Сви ови поступци 

се воде у складу са правилима парничног поступка, уз примену посебних одредби које сваки 

од ових закона прописује, као што су хитност у поступању и сличне клаузуле. У кривично 

правној области заштита је обезбеђена кроз санкционисање кривичних дела Кривичним 

закоником - мерама које се могу применити у области насиља над женама и породичног 

насиља, од којих се већина процесуира по службеној дужности. У складу са процесним 

правилима кривичног поступка, уређене су обавезе свих надлежних државних органа - 

полиције, јавног тужилаштва и судова (Дробњак ет ал, 2014). 

Игњатовић сматра да специфичне услуге за жене укључују различите форме рада на 

примарној (да се насиље не деси) и секундарној превенцији (да се насиље не понови). Сви 

начини примарне превенције могу бити коришћени – штампани материјали (плакати, 

лифлети, брошуре, налепнице), јавни догађаји (предавања, трибуне, радионице), медијске 

активности (радио и ТВ емисије, видео спотови), комбинација различитих активности и 

медија (кампање, улични догађаји, представе, перформанси), важно је да информације буду 

разумљиве и доступне водећи рачуна о разликама између својстава жена и између контекста 

у којима живе (Игњатовић, 2011). 
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СОС телефони су такође, један од видова оснаживања и подршке женама организован ван 

институција, који уважава право жене на поверљивост и анонимност. Групе самопомоћи су 

специфичан вид психосоцијалне подршке који се темељи на уверењу да жене имају 

способност да помогну саме себи, као и другим женама, независно од тешкоће ситуације са 

којом се суоачавају. Циљ рада је подржавање и оснаживање чланица групе (превазилажење 

пасивности и зависности) међусобно повезивање (смањење социјалне изолације), 

суочавање и превазилажење проблема. Еконосмко оснаживање жена је у функцији 

превенције од насиља у партнерској релацији и сексуалног насиља. Заједница може да 

организује различите форме економског оснаживања жена, које укључују и обрзаовне 

програме за одрасле, као што су: преквалификације или доквалификације, обуке за занате, 

афирмативну акцију приликом запошљавања, ангажовање у различитим видовима 

привремених и повремених послова, стимулисање малог и средњег предузетништва, 

формирање информативне мреже подршке за запошљавање жена. Ове активности могу да 

се повезују са различитим спектром социјално-материјалне подршке за жене, као и за 

правну заштиту и здравствену превенцију. Посебно треба обратити пажњу на специфичне 

категорије жена: сеоске жене, старије жене, Ромкиње, жене са инвалидитетом и слично. 

Превенција насиља над женама би требало да делује у оквиру различитих друштвених 

ниова: на нивоу државе, заједнице, појединаца. 

“Развој здравог и ненасилног, толерантног и прогресивног друштва зависи од капацитета 

заједнице за промоцију здравих емоција развојем кохезије, смањивањем предрасуда те 

нултом толеранцијом за насилно понашање. Заједничком акцијом свих припадника 

заједнице, активним ставом према сузбијању насиља и системом вредности које у 

друштву владају насиље може постати мањи проблем него што је то сада” (Недић ат ал., 

2016,  206). 
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ПРИЛОГ 

 

FACES IV: Upitnik 

Uputstva za članove porodice: 

1. Svi članovi porodice stariji od 12 godina mogu da popunjavaju FACES IV. 

2. Članovi porodice trebaju da dovrše instrument nezavisno, bez konsultovanja ili 

    diskutovanja o svojim odgovorima sve dok ne dovrše popunjavanje. 

 3. Unesite odgovarajući broj u prostor na listu za odgovore koji vam je obezbeđen.  

            1             2             3            4           5 

Potpuno se ne 

slažem 

Ne slažem se Neodlučan 

sam 

Slažem se  Potpuno se 

slažem 

 

1.   Članovi porodice su uključeni u živote jedni drugih. 

2.   Naša porodica pokušava da se na nov način izbori sa problemima. 

3.   Bolje se slažemo sa ljudima izvan naše porodice nego unutar porodice. 

4.   Mi previše vremena provodimo zajedno. 

5.   Postoje stroge konsekvence ako neko u našoj porodici krši pravila. 

6.   Mi izgleda nismo nikad organizovani u našoj porodici. 

7.   Članovi porodice se osećaju veoma bliski jedni s drugima. 

8.   U našoj porodici roditelji su ravnopravni kao lideri. 

9.   Kad se nalaze u kući, izgleda da članovi porodice izbegavaju kontakt jedni s drugima. 

10. Članovi porodice se osećaju kao da se vrši pritisak na njih da većinu vremena    

       provedu zajedno.  

11. Postoje jasne konsekvence kada neki član porodice učini nešto loše. 
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12. Teško je znati ko je lider u našoj porodici. 

 

13. U teškim trenucima članovi porodice pružaju podršku jedni drugima. 

14. U našoj porodici postoji fer disciplina. 

15. Članovi porodice znaju veoma malo o prijateljima ostalih članova porodice. 

16. Članovi porodice isuviše zavise jedni od drugih. 

17. Naša porodica ima pravilo za skoro svaku moguću situaciju. 

18. U našoj porodici ništa ne može da bude urađeno. 

19. Članovi porodice konsultuju ostale članove porodice u vezi sa važnim odlukama. 

20. Moja porodica je sposobna da se prilagodi na promenu onda kada je to neophodno. 

21. Članovi porodice su samostalni kad ima da se reši neki problem. 

22. Članovi porodice imaju malo potrebe za prijateljima izvan porodice. 

23. Naša porodica je visoko organizovana. 

24. Nije jasno ko je odgovoran u našoj porodici (za kućne poslove, aktivnosti). 

25. Deo svog slobodnog vremena članovi porodice vole da provedu jedni s drugima.  

26. Mi prenosimo odgovornosti za domaćinstvo s jednog na drugog. 

27. Naša porodica retko radi nešto zajedno. 

28. Osećamo se međusobno previše povezanima. 

29. Naša porodica postaje isfrustrirana kad ima neka promena  u našim planovima ili rutinama. 

30. U našoj porodici nema vođstva. 

 

            1 2 3 4 5 

Potpuno se 

neslažem. 

Ne slažem se.  Neodlučan 

sam.  

Slažem se.  Potpuno 

seslažem. 

 

31. Iako članovi porodice imaju individualna interesovanja, oni još uvek participiraju u 

porodičnim aktivnostima. 
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32. U našoj porodici imamo jasna pravila i uloge. 

33. Članovi porodice retko zavise jedni od drugih. 

34. Mi zameramo članovima porodice zbog stvari koje rade izvan porodice. 

35. U našoj porodici je važno da poštujemo pravila. 

36. Naša porodica se veoma muči da obezbedi da se obave razni zadaci u kući. 

37. Naša porodica ima dobar balans po pitanju separacije i bliskosti 

38. Kada iskrsnu problemi, spremni smo na kompromis. 

39. Članovi porodice se uglavnom ponašaju nezavisno. 

40. Članovi porodice osećaju krivicu ukoliko žele da vreme provode izvan porodice. 

41. Čim se donese neka odluka, veoma je teško da se ta odluka promeni. 

42. U našoj porodici se osećaju grozničavost i dezorganizovanost. 

43. Članovi porodice su zadovoljni sa tim kako jedni s drugima komuniciraju. 

44. Članovi porodice su veoma dobri u slušanju. 

45. Članovi porodice izražavaju ljubav jedni prema drugima. 

46. Članovi porodice su sposobni da traže jedni od drugih ono što žele. 

47. Članovi porodice mogu jedni s drugima da mirno razgovaraju o problemima. 

48. Članovi porodice razgovaraju jedni s drugima o svojim idejama i verovanjima. 

49. Kada članovi porodice pitaju nešto jedni druge, dobijaju poštene odgovore. 

50. Članovi porodice pokušavaju da razumeju osećanja jedni drugih. 

51. Kada su ljuti, članovi porodice retko govore jedni o drugima nešto negativno. 

52. Članovi porodice izražavaju jedni pred drugima svoja prava osećanja. 

 

 

1 2 3 4 5 
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Veoma 

nezadovoljan/na 

Dosta 

nezadovoljan/na 

U principu, 

zadovoljan/na 

Veoma 

zadovoljan/na 

Izuzetno 

zadovoljan/na 

 

 

Kako ste zadovoljni sa:  

53. Stepen bliskosti između članova porodice. 

54. Sposobnost vaše porodice da se bori protiv stresa. 

55. Sposobnost vaše porodice da bude fleksibilna. 

56. Sposobnost vaše porodice za razmenjivanje pozitivnih iskustava. 

57. Kvalitet komunikacije između članova porodice. 

58. Sposobnost vaše porodice da rešava konflikte. 

59. Količina vremena koje provodite zajedno kao porodica. 

60. Način kako se diskutuje o problemima. 

61. Fer kritika u vašoj porodici. 

62. Briga članova porodice jednih za druge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala vam na saradnji! 
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ID subjekta (4 cifre)________ Uzrast:_______  Pol:  M:__ Ž: __  Datum: _________ 

1 2 3 4 5 

Potpuno se ne 

slažem 

Ne slažem se Neodlučan 

sam 

Slažem se  Potpuno se 

slažem 

 

1. ___       7. ___       13. ___       19. ___       25. ___       31. ___      37. ___       A. ____ 

 

2. ___       8. ___       14. ___       20. ___       26. ___       32. ___      38. ___       B. ____ 

 

3. ___       9. ___       15. ___       21. ___       27. ___       33. ___      39. ___       C. ____ 

 

4. ___      10. ___      16. ___       22. ___       28. ___       34. ___      40. ___       D. ____ 

 

5. ___      11. ___      17. ___       23. ___       29. ___       35. ___      41. ___       E. ____ 

 

6. ___      12. ___      18. ___       24. ___       30. ___       36. ___      42. ___       F. ____ 

 

1 2 3 4 5 

Potpuno se 

neslažem 

Ne slažem se  Neodlučan 

sam 

Slažem se  Potpuno 

seslažem 

43. ___               44. ___              45. ___               46. ___             47. ___              48. ___ 

49. ___               50. ___              51. ___               52. ___         ZBIR_____ = _____ % 

 

1 2 3 4 5 

Veoma 

nezadovoljan/na 

Dosta 

nezadovoljan/na 

U principu, 

zadovoljan/na 

Veoma 

zadovoljan/na 

Izuzetno 

zadovoljan/na 

 

53. ___                 54. ___              55. ___            56. ___             57. ___            58. ___ 

 

59. ___                 60. ___              61. ___            62. ___         ZBIR _____  = _____ % 
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Поштоване, 

у циљу израде мастер рада на Високој школи социјалног рада под називом 

„Функционалност примарне породице и партнерско насиље“, молим Вас да одговорите на 

пар питања о себи (општи подаци) и на 60 тврдњи из упитника  FACES IV. 

УПИТНИК ЈЕ АНОНИМАН И КОРИСТИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО У СВРХУ ИЗРАДЕ ОВОГ 

МАСТЕР РАДА. 

Срдачно Вам се захваљујем, Бојана Варгец, студент мастер студија Високе школе 

социјалног рада. 

1. Колико имате година______________________________________________ 

2. Колико дуго сте биле изложене партнерском насиљу ______________________ 

3. Да ли сте доживели неки облик насиља у примарној породици_________________ 

4. Који је доминантни облик насиља којем сте биле изложене__________________ 

5. Да ли сте у брачној заједници________________________________________ 

6. Који је ниво Вашег образовања_____________________________________ 

7. Јесте ли запослени_________________________________________________ 

 

 

 

 



ВИСОКА ШКОЛА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Студијски програм – Социјални рад 

Београд, Теразије 34 

  

Одлуком Наставног већа Високе школе социјалног рад одређени смо за чланове Комисије 

за преглед и оцену мастер рада кандидата Бојане Варгец, број индекса 3072/20, студента 

Мастер студија, студијског програма социјални рад, под називом Функционалност 

примарне породице и партнерско насиље, о чему Већу подносимо следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 

  

1. Основни подаци о кандидату и Мастер раду 

           Кандидат Бојана Варгец рођена је 07.03.1975. године у Врбасу. Основне академске 

студије завршила je на Факултету за пословно-индустријски менаджмент универзитета 

Унион, у Београду.. Завршила је Мастер студије на Високој школи социјалног рада у 

Београду, смер Социјални рад. Положила је све испите предвиђене наставним планом 

Мастер студија и пријавила завршни мастер рад под називом Функционалност примарне 

породице и партнерско насиље.  

Од 2010. године ради у установи „Радосно детињство“ у Новом Саду. 

 

 

          Предмет и циљ мастер рада 

 

Предмет рада био је истраживања повезаности и утицаја насиља у  примарној породици на 

функционалност и  појаву насиља у партнерском односу у секударној породици. 



Истраживачко питање је гласило: Да ли  нижи ниво фукционалности у примарној породици  

узрокује појаву партнерског насиља и смањене функционалности у секундарној породици? 

Општа хипотеза истраживања:   

- Примарне породице у којима је присутан нижи ниво функционалности узрокују 

појаву партнерског насиља у секудрним породицама. 

Из ове хипотезе изведене су три посебне подхипотезе:  

Код жена које су искусиле  насиље у примарној породици присутан је нижи степен 

балансираних димензија породичне функционалности него код жена које су одрасле у 

функционалним породицама. 

Код жена које су искусиле партнерско насиље у секударној породици присутан виши 

степен неизбалансираних димензија породичне функционалности, него код жена које 

су  у функционалним породицама.  

Код жена које су биле жртве физичког насиља присутан је нижи степен балансираних 

димензија породичне функционалности , него код жена које су искусиле друге облике 

злостављања.   

Научни циљ коме ово истраживање доприноси је дескрипција утицаја функционалности у 

примарној породици на појаву насиља у партнерском односу, као и утврђивање да ли облик 

насиља, физичко, психичко или друго, јесу директно повезани са породичном 

функционалношћу. 

Друштвени значај овог истраживања је указивање на проблем насиља над женама, који је 

поприлично заступљен у нашем друштву и представља један веома актуелан друштвени 

проблем који је најпре психичко, физичко и сексуално насиље, које према пунолетним 

особама женског пола врше брачни или ванбрачни другови, садашњи или бивши, чланови 

породице без обзира да ли живе у истом домаћинству или не, као и особе с којима деле 

животни простор, без обзира да ли су у сродству или не. Насиље је присутно годинама 

уназад. Полазећи од врсте извора података у овом истраживању и постављених циљева 



истраживања, као основни и једини метод прикупљања података, изабран је метод 

анкетирања. Истраживање је спроведено у периоду од септембра 2021. године до новембра 

2021. године у Прихватилишту за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна 

женска кућа“ при Центру за социјални рад града Новог Сада, СОС Женском центру Нови 

Сад као експерименталној групи, док су контролну групу чиниле запослене у предшколској 

установи „Радосно детињство“. У циљу што релевантније добијених података, 

екпериментална и контролна група су уједначене по годинама старости. 

 

        Садржај рада 

Мастер рад кандидаткиње Бојане Варгец састоји се од пет поглавља. 

У првом, уводном, поглављу рада излаже се шири проблем, да би затим били 

дефинисани предмет рада, основна хипотеза и подхипотезе, научни циљ рада и 

методологија. 

У другом поглављу се анализира утицај насиља у примарној породици на породичну 

функционалност у секундарној породици, као и функционални породични обрасци. 

У трећем поглављу се дефинишу појавни облиципартнерског насиња и утицаји на 

породичну функционалност, као и дисфункционални породични обрасци. 

Четврто поглавље посвећено је анализи разлика у породичном функционисању жена 

са искуством физичког и психичког насиља. 

Пето поглавље је намењено извођењу закључака и сумирању резултата 

истраживања. 

На крају рад ће бити наведена литература и упитници који ће бити коришћени у 

истраживању. 

 

 

Закључна оцена и остварени резултати 



            Предмет истраживања у поменутом мастер раду има свој теоријски, методолошки и 

апликативни значај. Предмет је добро дефинисан уз коришћење адекватне методологије и 

богате литературе. Основна хипотеза и подхипотезе су добро постављене и доказане, у 

складу са логичким и методолошким принципима.  

На основу изнетих закључака, Комисија сматра да је  Бојана Варгец успешно 

реализовала мастер рад под називом. Функционалност примарне породице и партнерско 

насиље. 

Комисија предлаже Наставном Већу Високе школе социјалног рада да прихвати овај 

извештај и одобри јавну одбрану завршног мастер рада Функционалност примарне 

породице и партнерско насиље кандидаткиње Бојане Варгец. 

 

 

  

У Београду, 29.06.2022. године.  

  

 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

  

             Проф. др Весна Дуканац, председник; 

  

                                                                             Доц. др Миле Драгановић, члан; 

                                                                                            

Проф. др Милорад Ђурић, ментор и члан. 
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