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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Докторска дисертација кандидата  Горана Радића „Поступци заштите од насиља у породици“ 
написана је разумљивим и јасним стилом уз коришћење адекватне терминологије сходно 
обрађеној тематици уз коришћење адекватне и актуелне стране и домаће литературе заступљене у 
научним и стручним радовима. Сва коришћена литература адекватно је систематизована и 
анализирана у склопу спроведеног истраживања и имплементирана у сам рад.  Закључци до којих 
се дошло на основу проучаване литературе и позитивно правних решења у упоредном праву 
имају одлике стручног и научног промишљања и донети су уз примену правне логике. 
Спроведено емпиријско истраживање кандидата обухватило је и анализирало сва правна питања  
релевантна за целовиту и заокружену слику могућих облика друштвеног реаговања у контексту 
заштите жртава насиља у породици. Отуда систематичност и аналитичност истраживања која је 
приметна у сваком делу дисертације, као и  аргументација коју кандидат поткрепљује бројним 
релевантним домаћим и страним научним изворима, пружају целовит увид у сва питања 
релевантне правне области. На основу систематичне и пажљиве теоријске анализе, као и 
спроведеног истраживања кандидат је дошао до вредних резултата, који су ваљано изведени и 
аргументовани  и на одговарајући начин приказани. 
Сви делови докторске дисертације  Горана Радића „Поступци заштите од насиља у породици“ су 
уједначено обрађени и слични су по свом карактеру. Предмет истраживања овог рада 
представљају поступци заштите од насиља у породици, уз анализу позитивноправних решења у 
Републици Србији и  упоредном праву. Додатно, предмет истраживања обухвата и анализу 
ставова професионалаца који се тичу постојећих законских решења, практичних механизама 
заштите и судске праксе, те могућих унапређења у контексту заштите жртава насиља у породици. 
Детаљном и пажљивом анализом презентираног садржаја утврђено је да је кандидат озбиљно и 
одговорно приступио обради ове актуелне теме. Ово се истиче с обзиром на обухватан преглед 
етиолошких и феноменолошких аспеката предметне појаве, чиме је рад у доброј мери усвојио 
криминолошке аспекте. Односно, преглед релевантних међународноправних инструмената, као и 
законодавних решења у државама региона, Европе и Америке.  
Комплексна тема поступака заштите од насиља у породици обрађена је детаљно са 
правнотеоријског становишта уз коришћење релевантних страних и домаћих правних извора. Ово 
се истиче с обзиром да је кандидат користио преко три стотине референци. У том смислу рад 
садржи  исцрпну анализу позитивноправних аспеката ових института у Републици Србији као и у 
упоредном праву, што доприноси употребљивости текста и са становишта захтева правне 
доктрине.  
Дефинисањем теме, сагледавањем предмета и циљева истраживања кандидат је показао висок 
степен познавања проблематике и озбиљности њене обраде.  
У методолошком смислу делови и поглаља рада су стручно конципирани и повезани у складну 
целину, најзначајнија питања  су добро истакнута. Рад обилује и примерима из судске праксе, а  
што је од посебног значаја за сагледавање немалог броја правних теоријских и практичних 
проблема који су у вези са предметним феноменом. Отуда рад носи задовољавајући ниво 
илустративности и представља добру подлогу за утврђивање одређених правилности и доношење 
закључака. 
У првом делу рада кандидат се бави теоријским питањима најпре кроз сагледавање 
друштвеноисторијског контекса насиља у породици. Дефинисањем појма насиља  у породици и 
анализом појавних облика насиља кандидат рашчлањује овај сложени феномен објашњавајући га 
кроз етиолошке перспективе,биолошла, совиолошка,психолошка и психијатријска објашнјенје. 
У другом делу овог теоријског разматранја насилја у породици, кандидат излаже и осврће се на 
већину релевантних и актуелних иностраних и домаћих истраживања овог друштвеног 
феномена.Поред навођења и амализе радова домаћир аутора, као што су Павловић, 
Константиновић, Вилић, Петковић, Петрушић, Димиријевић, Срнић, кандитат изучава и 
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анализира студије из САД, Африке, Русије, Пољске, Италије, Данске и земље у окружењу. 
Даље, у овом раду кандидат разматра и анализира међународне документе који се баве питањома 
насиља у породици и њиховом институционалном заштитом на међународном нивоу. 
Трећи део опште теоријског дела рада бави се поступцима заштите од насиља у породици у 
упоредним законодавствима где је кандидат обрадио правне системе САД, Енглеске, Аустрије, 
Немачке, Холандије, Чешке, Хрватске, БиХ и Црне Горе. 
Централни део теоријског дела рада од 167 стране до 280 стране, дакле скоро 120 страна, 
кандидат је посветио нормативно правним решењима у српском праву, а које се односе на 
кривично правну заштиту, породиччно правну заштиту и прекршајно правну заштиту. У сваком 
побројаном делу кандидат анализира поступке заштите, материјално правно и процесно правна 
решења и већи број актуелно судске праксе наших судова којимапроширује базу представљених 
података из којих извлачи научно утемељење и валидне закључке у теоријском делу рада.  
Овим централним делом рада кандидат поставља теоријску основу за даљу анализу и 
компарацију добијених резултата имајући у виду велики број изнетих закључака и постављених 
теза до којих је дошао анализирајући постојећи тероијско правни супстрат и нормирана решења 
са истраживачким делом рада који следи након овог дела рада.  
Истраживачки део рад у коме је кандидат поставио главну хипотезу да: Насиље у породици 
представља све већи и значајни проблем и феномен са којим се морамо континуирано бавити на 
свеобухватан начин у циљу павовремене и адекватне заштите свих својих грађана, а нарочито 
деце. Такође, постављено је и 5 помоћних хипотеза које усмеравају само истраживање којим је 
обухваћен узорак од 222 испитаника запослениих у правосуђум односно полицији. Техником 
анкетирања са анкетним листом сачињеним од 28 питања кандидат је добио велики број 
одоговора и статвова испитаника на основу којих је кроз компаративну анализу добијених 
резултата сумирао истраживање на јасан, квалитетан и научно рпихватњив начин. 
Уочене и добијене резултате кандидат је врло детањно и аналитички предтсавио у резултатима 
истраживања од 291 стране до 319 страме. Резултати истраживања делом су представњени кроз 
11 табела и 20 графикона чиме се још јасније и прегледније долази до добијених резултата које 
кандидат сублимира кроз дискусију као засебан део научно истраживачког дела дисертације (од 
319 до 333 стране). 
Након тог дела рада долази завршни део рада у којем кандидат износи своје закључке. 
Кандидат је у раду указао на предности и мане трипартитног модела заштите жртава насиља у 
породици, са адекватним освртом на кривичноправну, породичноправну и прекршајноправну 
заштиту. Презентована de lege lata решења, критички су анализирани како у контексту 
унутрашње сагласности националног права, тако и из аспекта de lege ferenda могућих предлога 
унапређења овог изузетно сложеног правног питања. Коначно, закључци до којих је кандидат 
дошао су јасно профилисани и добро аргументовани.  
Још једном наглашавамо посебан значај и квалитет рада у којем је спроведено истраживање. Дата 
студија анализирајући ставове правно релевантне групе професионалних службеника који се 
питањем насиља у породици у свом раду свакодневно баве, презентовала је врло значајне 
закључке у погледу односа анализиране групе стручних радника, према предметном проблему, 
перцепције адекватности законских решења, ефективности казнене политике и постојећих мера 
заштите, као и могућих унапређења. 
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
Најважнији закључак до кога је кандидат у свом раду дошао је да постојећи тришартитни систем 
заштите жртвава породичног насиља у Републици Србији није довољно ефикасан и захтева хитну 
корекцију практично у свим постојећим сиситемима правне заштите. При томе ово се јасно опажа 
како у контексту нормативноправних решења тако и у погледу неусклађености и неконзистентне 
судске праксе наших судова. 
Питање хитности поступка заштите од насиља у породици, односно спорост поступања у 
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поступцима јасно произилази из кандидатовог истраживања. Секундардна виктиманизација 
решења којима се и даље додатно оптерећује жртва у процесном смислу према кандидату 
представља проблем који се мора хитно решавати кроз презентације, законске одредбе и 
препоруке у организацији поступајућих државних служби. 
У закључцима кандидат се опредељује у сегементу кривичноправне и прекршајноправне заштите 
и строжије кажњавање насилника, а посебно се ово односи на сегмент повратника где би законом 
могле бити предвиђене одредбе које императивно предвиђају строжије кажњавање у случајевима  
поврата. 
Резултати истраживања недвосмислено показују да прекршајни судови у РС веома ретко изричу 
мере заштите предвиђене прекршајним законом. Тако се пропушта могућност државе да 
интервенише у раном стадијуму бррачних турбуленција, а све у циљу отклањања стања и услова 
који доприносе насињу у породици.  
Кандидат закључује да се измене кривичног, породичног и прекршајног законодавства не могу 
спроводити без конкретног спровођења у погледу пружања непотребних механизама социјалне 
заштите. Обезбеђење институционалног и материјалног оквира доступних сервиса помоћи, шире 
подршке жћртвама насиља, али и мандаторних програма третмана насилника, представља нужан 
услов који би правним нормама дао пуну снагу и обезбедио ефективност у погледу специјалне и 
генералне превенције  насиља у породици. 
Кандидат закључује и да се унапређење законског оквира мора десити и у породичном 
законодавству. Потребно је ситематизовати одредбе о улози и овлашћењима органа старатељства 
у грађанским судским поступцима. Потебно је кроз измену организације судова увести 
породичне судове преко којих би се обезбедио виши ниво специјализације, мања оптерећеност, 
хитност те ефективнија и ефикаснија породичноправна заштита.  
У закључцима кандидат се залаже за увођење и појединих упореноправних решења преко којих 
се дозвољава већа могућност непосредне интеревенције полиције у смислу исељења насилника. 
При томе, према наводима и закључцима кандидата увођењр тзв. полицијског налога за 
моментално исељење насилника се чини као најпотентније решење у контексту заштите жртава. 
Даље, кандидат се залаже за већу примену савремених техничко технолошких достигнућа у 
смислу електронског надзора, у праћењу и извршењу мера заштите од насиља. Све наведено 
управо због добијених резултата истраживања који показују да донете мере у поступцима 
заштите остају најчешће мртво слово на папиру. 
Сви заједно изнети ставови и закључци у директној су и логичкој вези са добијеним резултатима 
истраживања. 
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VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Дисертација садржи стручну и научну анализу која обухвата све кључне аспекте дефинисане 
теме, уз издвајање закључака који имају своју стручно-научну и практично примењиву 
димензију. Докторску дисертацију карактерише потребан квалитет у садржинском и структурном 
смислу, али и у погледу стила и јасноће излагања. Терминологија коришћена у раду је прецизна и 
указује на добро разумевање обрађене материје. Такође, систематика рада је примерена карактеру 
анализираних питања. Методолошки посматрано, рад одликује стручно-научна методологија која  
се од докторске дисертације и очекује. Спроведено емпиријско истраживање је у складу са свим 
методолошким захтевима. Одликује га аутентичност, обухватност и апликативност. Кандидат је 
на адекватан начин и примерено захтевима овакве врсте рада, приказао и тумачио резултате 
истраживања.  

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  

Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме.  
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе. 

Дисертација садржи све битне елементе предвиђене за ову врсту научних радова како у 
формалном тако и у садржинском смислу и стога се може закључити да представља оригинално 
научно дело.  

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Дисертација представља оригинални допринос науци.  
Кандидат је задату тему, која је врло обимна и разнолика, обрадио свеобухватно, рационално и 
методолошки јасно, узимајући у обзир, како историјски тако и савремени, национални и 
упоредноправни аспект. Тема дисертације је изузетно актуелна и значајна. Кандидат је, на правно 
аргументвован начин, указао на неопходност унапређења правних прописа у овој области 
излажући  могуће путеве даљег развоја практичних поступака заштите жртава насиља у 
породици. 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Не постоје суштински нити методолошки недостаци у изради ове дисертације.  
IX ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, Комисија  

предлаже 
да се докторска дисертација кандидата Горана Радића прихвати и кандидату одобри одбрана исте.  
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НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем 
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих 
не жели да потпише извештај.  

 


