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Резултати истраживања ОЕБС-а:  
Босна и Херцеговина 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

640.000*  
жена доживјело је неки облик 
сексуалног узнемиравања, 
ухођења, насиља од стране 
интимног партнера или 
непартнера (укључујући 
психичко, физичко или сексуално 
насиље) од 15. године живота 

134.000*  
жена је доживјело физичко и/или 
сексуално насиље од стране интимног 
партнера 

106,000*  
жена је доживјело физичко и/или 
сексуално насиље од стране 
непартнера 

ЈЕДНА ОД ДЕСЕТ ЖЕНА ДОЖИВЈЕЛА ЈЕ ФИЗИЧКО И/ИЛИ 
СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ НЕПАРТНЕРА 

ВЕЛИКА УЧЕСТАЛОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА НАД 
ЖЕНАМА 
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Физичко и/или 
сексуално 

насиље 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ПАРТНЕРА 

28% 

23% 

12% 

6% 

ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ИНТИМНОГ ПАРТНЕРА ЈЕ  
НАЈРАСПРОСТРАЊЕНИЈИ ОБЛИК НАСИЉА НАД ЖЕНАМА  

Понашање које је контролирајуће 

Понашање које је злостављачко 

Економско насиље 

Уцјењивање уз злостављање дјеце 

10% 
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36% 

Физичко насиље 

Сексуално насиље 

Психолошко насиље 

SDG 5.2.1: Физичко, сексуално или психолошко насиље у периоду од  
12 мјесеци прије спровођења истраживања 

11% 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

Основа: Учесталост сексуалног узнемиравања, ухођења и насиља од стране непартнера заснива се на истраживању свих жена у доби од 18 до 74 године (2.321): насиље од стране интимног партнера се заснива на 
истраживању свих жена које су икада имале партнера (2.061) 

НИЗАК НОВО ПРИЈАВЉИВАЊА 
НАСИЉА И СВИЈЕСТИ О НАСИЉУ 
МНОГЕ ЖЕНЕ НЕ СМАТРАЈУ ДА СУ ИНФОРМИСАНЕ О ТОМЕ ШТА 
ТРЕБА ДА УРАДЕ УКОЛИКО ДОЖИВЕ НАСИЉЕ 

7% 

16% 

33% 
30% 

13% 
1% 

Добро информисане 
Донекле информисане 
Не баш добро информисане 
Уопште не знају шта би урадиле 
Не желе да одговоре 

НИСКЕ СТОПЕ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОЛИЦИЈИ 
% жена које су контактирале полицију директно након најтежег облика насиља 

5% 

Насиље од стране 
садашњег партнера 

27% 

Насиље од стране бившег 
партнера 

15% 

Насиље од стране 
непартнера 

3% 

Сексуално узнемиравање 

16% 

Ухођење 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године које су идентификовале најозбиљнији од сваког 
облика насиља – од стране садашњег партнера (81), бившег партнера (121), не-партнера (114), 
сексуално узнемиравање (437), ухођење (83) 

УЋУТКИВАЊЕ И ОКРИВЉИВАЊЕ 
ЖРТВЕ 

11% 

24% 

84% 

74% 

У потпуности се/углавном се слажу У потпуности се/углавном се не слажу 

Q: Да ли би се ваши пријатељи углавном сложили или не са сљедећим 
изјавама? 

Важно је да мушкарац покаже својој жени/партнерици ко је главни 

Обавеза је жене имати сексуални однос са својим мужем чак и ако она то не жели 

13% 

25% 

82% 

72% 

Q: У којој мјери се слажете или не слажете са сљедећим изјавама? 
Насиље над женама је често испровоцирано од стране жртве 

Насиље у породици је приватна ствар и требало би се рјешавати унутар породице 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2.321) 

ПОСЉЕДИЦЕ НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА 
НАСИЉА 
НАСИЉЕ УЗРОКУЈЕ ПСИХОЛОШКУ БОЛ 

66% 

38% 

48% 

Физичког и/или сексуалног насиља од стране интимног партнера или непартнера 
% жена које су претрпиле једну или више психолошких посљедица због... 

Сексуалног узнемиравања 

Ухођење 

НАСИЉЕ УЗРОКУЈЕ ФИЗИЧКУ БОЛ 

34% 

66% 

29% 

47% 

Насиља од стране садашњег партнера 

% жена које су претрпиле једну или више физичких 
посљедица због... 

Према томе, ради се о 
76.500 жена* које су 
претрпиле повреду или 
физичке посљедице, 
узимајући у обзир само 
најтеже случајеве које 
су навеле да су 
доживјеле током свог 
одраслог живота. 

Насиља од стране бившег партнера 

Насиља од стране непартнера 

Било каквог насиља од стране интимног партнера и/или непартнера 

Јако добро информисане 

*Приближни подаци 
Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године које су идентификовале најтежи од сваког облика насиља - 
сексуално узнемиравање (437), ухођење (83), насиље од стране садашњег партнера (81), бившег партнера 
(121) непартнера (114), било какво насиље од стране интимног партнера/непартнера (271) 

НАСИЉЕ И ОРУЖАНИ СУКОБ 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2,321) 

*Приближни подаци 

ДВИЈЕ ТРЕЋИНЕ ЖЕНА ЈЕ 
ДИРЕКТНО ПОГОЂЕНО 
СУКОБОМ 

64% 

Међу женама које тренутно имају 
партнера, 35% каже да се њихов партнер 
борио у оружаном сукобу. 

ЖЕНЕ ЧИЈИ СУ ПАРТНЕРИ 
УЧЕСТВОВАЛИ У СУКОБУ ИМАЈУ 
ДВОСТРУКО ВЕЋУ ВЈЕРОВАТНОЋУ ДА 
ДОЖИВЕ НАСИЉЕ 

9% 

5% 

Физичко и/или 
сексуално 

насиље 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2.321) и оне са садашњим партнером (1.649) 

Партнер се борио у сукобу 
Партнер се није борио у сукобу 

Квантитативно истраживање спроведено је на репрезентативном узорку жена у доби 18 до 74 године, које живе у Босни и 
Херцеговини. Од априла до августа 2018. године обављено је укупно 2,321* интервјуа (од којих 1,163 у Федерацији Босне и 
Херцеговине и 1,019 у Републици Српској). Подаци су пондерисани према познатом профилу становништва. Резултати 
представљени у наставку су подаци за Босну и Херцеговину.  
*Укупан број интервјуа обављених у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту БиХ

ВЕЛИКА УЧЕСТАЛОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА 
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Резултати истраживања ОЕБС-а:  
Босна и Херцеговина 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

640.000*  
жена доживјело је неки облик 
сексуалног узнемиравања, 
ухођења, насиља од стране 
интимног партнера или 
непартнера (укључујући 
психичко, физичко или сексуално 
насиље) од 15. године живота 

134.000*  
жена је доживјело физичко и/или 
сексуално насиље од стране интимног 
партнера 

106,000*  
жена је доживјело физичко и/или 
сексуално насиље од стране 
непартнера 

ЈЕДНА ОД ДЕСЕТ ЖЕНА ДОЖИВЈЕЛА ЈЕ ФИЗИЧКО И/ИЛИ 
СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ НЕПАРТНЕРА 

ВЕЛИКА УЧЕСТАЛОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА НАД 
ЖЕНАМА 

8% 

2% 

Физичко и/или 
сексуално 

насиље 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ПАРТНЕРА 

28% 

23% 

12% 

6% 

ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ИНТИМНОГ ПАРТНЕРА ЈЕ  
НАЈРАСПРОСТРАЊЕНИЈИ ОБЛИК НАСИЉА НАД ЖЕНАМА  

Понашање које је контролирајуће 

Понашање које је злостављачко 

Економско насиље 

Уцјењивање уз злостављање дјеце 

10% 

4% 

36% 

Физичко насиље 

Сексуално насиље 

Психолошко насиље 

SDG 5.2.1: Физичко, сексуално или психолошко насиље у периоду од  
12 мјесеци прије спровођења истраживања 

11% 

Од 15. године живота У периоду од 12 мјесеци прије спровођења истраживања 

Основа: Учесталост сексуалног узнемиравања, ухођења и насиља од стране непартнера заснива се на истраживању свих жена у доби од 18 до 74 године (2.321): насиље од стране интимног партнера се заснива на 
истраживању свих жена које су икада имале партнера (2.061) 

НИЗАК НОВО ПРИЈАВЉИВАЊА 
НАСИЉА И СВИЈЕСТИ О НАСИЉУ 
МНОГЕ ЖЕНЕ НЕ СМАТРАЈУ ДА СУ ИНФОРМИСАНЕ О ТОМЕ ШТА 
ТРЕБА ДА УРАДЕ УКОЛИКО ДОЖИВЕ НАСИЉЕ 
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33% 
30% 

13% 
1% 

Добро информисане 
Донекле информисане 
Не баш добро информисане 
Уопште не знају шта би урадиле 
Не желе да одговоре 

НИСКЕ СТОПЕ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОЛИЦИЈИ 
% жена које су контактирале полицију директно након најтежег облика насиља 

5% 

Насиље од стране 
садашњег партнера 

27% 

Насиље од стране бившег 
партнера 

15% 

Насиље од стране 
непартнера 

3% 

Сексуално узнемиравање 

16% 

Ухођење 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године које су идентификовале најозбиљнији од сваког 
облика насиља – од стране садашњег партнера (81), бившег партнера (121), не-партнера (114), 
сексуално узнемиравање (437), ухођење (83) 

УЋУТКИВАЊЕ И ОКРИВЉИВАЊЕ 
ЖРТВЕ 

11% 

24% 

84% 

74% 

У потпуности се/углавном се слажу У потпуности се/углавном се не слажу 

Q: Да ли би се ваши пријатељи углавном сложили или не са сљедећим 
изјавама? 

Важно је да мушкарац покаже својој жени/партнерици ко је главни 

Обавеза је жене имати сексуални однос са својим мужем чак и ако она то не жели 

13% 

25% 

82% 

72% 

Q: У којој мјери се слажете или не слажете са сљедећим изјавама? 
Насиље над женама је често испровоцирано од стране жртве 

Насиље у породици је приватна ствар и требало би се рјешавати унутар породице 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2.321) 

ПОСЉЕДИЦЕ НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА 
НАСИЉА 
НАСИЉЕ УЗРОКУЈЕ ПСИХОЛОШКУ БОЛ 

66% 

38% 

48% 

Физичког и/или сексуалног насиља од стране интимног партнера или непартнера 
% жена које су претрпиле једну или више психолошких посљедица због... 

Сексуалног узнемиравања 

Ухођење 

НАСИЉЕ УЗРОКУЈЕ ФИЗИЧКУ БОЛ 

34% 

66% 

29% 

47% 

Насиља од стране садашњег партнера 

% жена које су претрпиле једну или више физичких 
посљедица због... 

Према томе, ради се о 
76.500 жена* које су 
претрпиле повреду или 
физичке посљедице, 
узимајући у обзир само 
најтеже случајеве које 
су навеле да су 
доживјеле током свог 
одраслог живота. 

Насиља од стране бившег партнера 

Насиља од стране непартнера 

Било каквог насиља од стране интимног партнера и/или непартнера 

Јако добро информисане 

*Приближни подаци 
Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године које су идентификовале најтежи од сваког облика насиља - 
сексуално узнемиравање (437), ухођење (83), насиље од стране садашњег партнера (81), бившег партнера 
(121) непартнера (114), било какво насиље од стране интимног партнера/непартнера (271) 

НАСИЉЕ И ОРУЖАНИ СУКОБ 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2,321) 

*Приближни подаци 

ДВИЈЕ ТРЕЋИНЕ ЖЕНА ЈЕ 
ДИРЕКТНО ПОГОЂЕНО 
СУКОБОМ 

64% 

Међу женама које тренутно имају 
партнера, 35% каже да се њихов партнер 
борио у оружаном сукобу. 

ЖЕНЕ ЧИЈИ СУ ПАРТНЕРИ 
УЧЕСТВОВАЛИ У СУКОБУ ИМАЈУ 
ДВОСТРУКО ВЕЋУ ВЈЕРОВАТНОЋУ ДА 
ДОЖИВЕ НАСИЉЕ 

9% 

5% 

Физичко и/или 
сексуално 

насиље 

Основа: Све жене у доби од 18 до 74 године (2.321) и оне са садашњим партнером (1.649) 

Партнер се борио у сукобу 
Партнер се није борио у сукобу 

Квантитативно истраживање спроведено је на репрезентативном узорку жена у доби 18 до 74 године, које живе у Босни и 
Херцеговини. Од априла до августа 2018. године обављено је укупно 2,321* интервјуа (од којих 1,163 у Федерацији Босне и 
Херцеговине и 1,019 у Републици Српској). Подаци су пондерисани према познатом профилу становништва. Резултати 
представљени у наставку су подаци за Босну и Херцеговину.  
*Укупан број интервјуа обављених у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту БиХ

ВЕЛИКА УЧЕСТАЛОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА 
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