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АПСТРАКТ: Фокусирање на тему урбане безбедности, као 
једног од основних квалитета живота у граду, неминовно 
води до детаљнијег истраживања како се у градским сре-
динама осећају жене као корисници јавних простора, те 
како су и када феминистичке науке и покрети извршили 
утицај на релевантну теорију и праксу. Чинећи значајан 
део популације, жене су, посебно у градовима, оствариле 
право на слободу и простор, у смислу своје мобилности, 
образовања, рада, слободног времена и забаве, али се још 
увек сматрају изложенима, искљученима или угроженима 
када су у питању поједини делови или елементи града. 
Мно го пре него што се струка заинтересовала за овај про -
блем, феминистичке студије су указале на њега, те покре-
ну ле одређене акције које су касније широко прихваћене. 
Рад комбинује мултидисциплинарна сазнања, бави се тема-
ма лич ног осећаја безбедности, важности јавних простора 
у урбаним окружењима, начином њиховог коришће ња, 
стра хом и другим негативним последицама, а посебно се 
фокусира на закључке који су резултат истраживања у 
оквиру урбане популације женског пола као посебно рањи-
ве категорије. На крају су дате неке основне препоруке 
за по већање степена безбедности у јавним градским про-
сторима, које могу да допринесу њиховом адекватном и 
учесталијем коришћењу. 

Кључне речи: жена, феминизам, урбана безбедност, страх, 
јавни простори, Београд

Жене и градски простор

Осећај несигурности у јавним градским просторима има 
две димензије, објективну и субјективну. Објективна је подржана 
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реалним догађајима у простору, а субјективна је предмет личних 
осећања грађана, заснована подједнако на објективној димензији 
колико и на појединачном степену прихватања и подношења ствар-
ности, слабости или храбрости, тј. спремности да се одупре и су-
протстави насиљу у окружењу. Како ће особа реаговати, зависи од 
развоја њених осећања, која су донекле предодређена друштвеним 
положајем. Успоставити јасан однос између реалних случајева на-
сиља и личног осећаја безбедности није лако, јер ризик и страх 
могу бити оправдани или не, изазвани или умишњени, али без 
обзира на њихово порекло и основаност, чине да појединац или 
заједница промене своје навике и начине коришћења јавних град-
ских простора. Чак ни спровођење анкета у циљу истражива ња 
овог феномена неће увек дати реалне резултате, мада може ука-
зати на неке генералне страхове грађана. Примећено је да ис пита-
ници мушког пола теже „признају“ страх од насиља јер то сма трају 
сопственом слабошћу, док испитаници женског пола далеко више 
перципирају ризичне ситуације у простору, чак у неким слу чајеви-
ма и претерују.

Последња декада XX века донела је новине у смислу про-
у чавања разлика које носе полна,1 расна2 или сексуална разли-
читост или опредељеност и утицаја на град. Феминистичке групе 
су оптуживале град да је „мачистички“ оријентисан, етничке за-
једнице су га доживљавале као „град белаца“, а хомосексуалци 
као „град хетеросексуалаца“. Такође, неке друге мањине би могле 
да град опишу као „хришћански“, „европски“ или „град за младе“, 
алудирајући на његово већинско становништво или опредељење, 
тј. на своју искљученост и неприлагођеност средини. Без обзира 
на озбиљне теме као што су националност, сексуалност, религијско 
опредељење или животно доба, тема рода или пола има веома 
јак и необорив аргумент да добије заслужени простор: жене у 
просеку чине 50% становништва и имају дужи животни век, а пре-
ма званичним подацима, као и према перцепцији формираној на 
бази личног осећаја сигурности, најизложеније су урбаном насиљу. 
Евидентно је да терорија, историја и критика града дуго игноришу 
ове теме. У међувремену се од третирања града као неутралног и 
асексуалног дошло до постулата да је „простор без пола, сексисти-

1 Heidensohn F., Gelsthrpoe L., „Gender and crime“, The Oxford Handbook of Cri-
minology, Maguire M., Morgan R., Reiner R. (eds), Oxford: University Press, 2007, 
str. 381–420. 

2 Phillips C., Bowling B. „Ethniciites, racism, crime and criminal justice“, The Oxford 
Handbook of Criminology, Maguire M., Morgan R., Reiner R. (eds), Oxford: University 
Press, 2007, str. 421–460.
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чки простор“. Историјски гледано, жена је третирана као емоцио-
нал но и ирационално биће и била је пре свега индетификована са 
кућом, док је мушкарац, рационално створење, био индентифико-
ван са градом и јавним простором. Било је време да се напусти 
застарео Фројдов модел, јер жене су постале активни део друштва. 
Савремена урбана болест страха од простора, агорафобија,3 у 
САД-у се, на пример, у 85% случајева региструје код жена, а подаци 
говоре да се у овој земљи сваких десет минута деси напад на жену. 
Самим тим и урбани дизајн мора да буде универзалан, прилагођен 
потребама и захтевима жена.4 Према Џејн Дарк,5 град утиче на же-
не на три начина, и то два негативна и један позитиван: 

 као простор у коме је установљено власништво, којим до-
минирају мушкарци,

 као подела на просторе одређених намена, тзв. зоне које 
одређују кретања, активности и улоге, често ненаклоње-
не женама,

 као скуп различитих идентитета, ослобађајући фактор, 
место на коме се увек нешто дешава, могућност упознава-
ња других људи са истим потребама и интересима. 

Скоро 30 година истраживања упућује на закључак да по-
стоји комплексна и зависна веза између насиља, изазваног страха, 
личног осећаја несигурности и промене понашања субјеката у про-
стору. Са становишта појединца или заједнице, јавља се страх за 
сопствену безбедност и сигурност чланова породице, умањује се 
мобилност, губи жеља за напуштањем простора који је перципиран 
као сигуран (обично кућа/стан, најближе суседство, део града). 
Коришћењем стратегије лимитирања сопственог кретања и бо рав-
ка у одређеним јавним просторима умањују се шансе за боље обра-
зовање, запослење или коришћење слободног времена, губи се по-
верење у заједницу, суседе или институције, а све зеједно може да 
доведе до депресивних стања и константног незадовољства. Јавни 
градски простори постају напуштени, избегавани, препуштени сами 
3 Stetoskop, http://www.stetoskop.infо. Агорафобија је првобитно означавала страх 

од отвореног простора, док се данас под тим појмом подразумева скуп страхова 
у вези са јавним местима и великим бројем људи, са страхом да на таквом месту 
након изненадног онеспособљења не бисмо били у стању побећи или потражити 
помоћ. Агорафобија чини 60% свих фобија откривених клиничким прегледима. 
Чешћа је код жена, а започиње у адолесценцији или раној одраслој доби.

4 García Vázquez C., Ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI, Barcelona: Edi-
torial Gustavo Gili SL, 2004, str. 142–147. 

5 Darke J., „La ciudad modelada por el varón“, La vida de las mujeres en las ciudades 
– La ciudad, un espacio para el cambio, Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), Madrid: 
Narcea, 1998, str. 115–130.
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себи и потпуно окупирани негативним и непожељним садржајима, 
дешавањима или корисницима и у том смислу потпуно неадекватни 
својој основној намени: да као јавно добро и интерес6 служе под-
једнако свима, на опште задовољство. Из тог разлога се и страх 
од насиља доводи у директну везу са феноменом јавних простора. 
Са друге, економске стране, простори који изгубе кориснике, губе 
и економску моћ, јер се промет у њима драстично смањује, док 
се отвара простор за интезиван развој приватних компанија за 
обезбеђење људи и имовине, за оне који то себи могу да приуште, 
а живот се „сели“ на неке друге, пожељније локације, које имају 
посебан режим заштите и изолованости. Глобално гледано долази 
до смањивања основног људског права на слободу и слободно 
кретање, као и до веће нетрпељивости према видљивим мањинама, 
странцима, бескућницима и сл. Неки аутори, као на пример Лефевр 
(1996) и Фенстер (1999, 2005),7 сматрају да појам „права на град“ 
не подразумева само осећај удобности и добродошлице у јавном 
градском простору већ има значајан утицај на физичку структуру 
и социјалне односе које се стварају у градском окружењу. Губитак 
овог права води ка недостатку могућности слободног кретања, не-
кој врсти „кућног притвора“, што је грубо кршење људских права и 
потпуно је једнако насиљу на улицама. Једна од важних чињеница 
која се не сме занемарити јесте да страх од појединих градских 
зона и простора није страх од саме физичке структуре, већ од љу-
ди и њиховог понашања. Уочено је да простори који изазивају 
страх нису обавезно простори у којима се дешавају инциденти, али 
шансе да то постану су заиста велике.8 Указивање на овакве зоне 
и проналажење мера превенције или побољшања стања је свакако 
пожељно, иако може да доведе и до дискурса. Нису ретки примери 
где су за мањак безбедности у појединим градским зонама били 
прозвани одговорни органи локалне власти, а ревносни политича-
ри су применили оне мере које су им се учиниле као најпогодније 
и најделотворније: видео-надзор, непрестано патролирање органа 
реда, уклањање клупа да би се избегло окупљање „непожељних“ 
корисника простора и сл. Ефекти су подједнако лоши, овакви про-
стори се и даље доживљавају као несигурни, њихов имиџ се није 
ни на који начин променио, чак је њихова небезбедност истакнута 

6 Nataša Danilović Hristić, „Urbana bezbednost kao javno dobro”, Strani pravni život, 
br. 2/2012, Beograd, str. 270–289.

7 Whitzman C., The Handbook of Community Safety, Gender and Violence Prevention 
– Practical Planning Tools, London: Earthscan, 2008. 

8 Gensch V., Zimmer B., Gewalt Gegen Frauen in Kassel, Arbeitsbericht des Fachbe-
reichs Stadt und Landschaftsplannung an der Gesamthochschule Kassel, 1980.
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у први план, дошло је до социјалног искључења појединих дру-
штвених група, а простори су и даље напуштени и отуђени, губи се 
концепт социјалног окружења – коришћења на различите начине, 
провођења слободног времена, дружења, забаве и мешања са оста-
лим корисницима, а смисао колективне одговорности за безбедност 
заједнице полако нестаје.9

Жене се издвајају из укупне категорије осетљивих становни-
ка јер су оне животно и радно активна категорија, у исто време лако 
рањива, још увек спутана појединим друштвеним и религијским 
нормама, традиционалном поделом послова и обавеза и често еко-
номски подређена. Оне имају другачије обрасце понашања и кре-
тања у простору од мушкараца, чешће користе средства јавног 
превоза, воде децу у парк, одлазе у снабдевање, више се крећу у 
околини места становања.10 Ексклузија жена из урбаних простора 
не одвија се само по принципу забране, већ и јаког личног осећаја 
да у неким срединама нису добро прихваћене, тј. да се не осећају 
комфорно и безбедно, посебно ако још додатно припадају некој 
етничкој мањини или су геј опредељене.11 Да ово није само про-
блем савременог друштва, говори нам и историја. У античкој Атини, 
која је поставила темеље демократије, јавним просторима су до-
минирали мушкарци, а сама форма ових простора је била далеко 
богатије изражена од скромних стамбених јединица.12 Савремени 
град је сасвим сигурно допринео у еманципацији и ослобађању 
жена, пружајући им шири простор да задовоље своје потребе и 
искажу своју креативност и енергију. Али неке „легалне баријере“ 
и данас стављају жене у дискриминисан13 положај, који се може 
9 N. Danilović Hristić, „Urbanističko-arhitektonski elementi za obezbeđenje višeg ste-

pena bezbednosti na javnim gradskim prostorima“, neobjavljena doktorska disertaci-
ja, odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 25. 11. 2010. 

10 N. Danilović Hristić, „Urbani dizajn kao element sigurnosti – u službi bezbednosti 
žena”, Urbani dizajn, zbornik radova, R. Bogdanović (ur.), Beograd: Društvo urbanista 
Beograda, 2006, str. 101–108.

11 Сексуална оријентација или опредељеност је термин који се односи на идентитет 
особе и емоционалну и сексуалну везу између особа. Сексуалне мањине су особе 
истополне оријентације, као и особе хетеро или разнополне оријентације. Израз 
геј, који је најмање обележен негативним односом према особама другачије сек-
суалне опредељености, највише је у употреби.

12 Morrell H., „Seguridad de las mujeres en la ciudad”, La vida de las mujeres en las 
ciudades – La ciudad, un espacio para el cambio, Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), 
Madrid: Narcea, 1998, str. 131–145.

13 Дискриминаторско поступање, према законодавству Републике Србије, озна-
чава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно 
пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на 
лица или групе као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, на 
отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 
држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, вер-
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окаректерисати као предрасуда и сексизам,14 а који одређује њихо-
во место у друштву и простору (на пример: при стварању могућно-
сти за образовање, избору занимања и запослења или врло очигле-
дно када се нађу у ситуацији да су саме у бару, при подели простора 
на мушки и женски у оквиру богомоља различитих конфесија, или 
једноставно погледом на штанд са новинама и часописима на коме 
доминирају насловне стране са фотографијама обнажених жена). 
Концепт зонирања града на посебне намене, као што су становање, 
пословање, забава и сл., такође доприноси да се жене осете ис-
кљученим из појединих зона, подсећајући на ковенционалну поде-
лу улога у друштву (ћерка, супруга, мајка). Из тог разлога концепт 
традиционалног града, у смислу мешаних намена, даје много боље 
резултате. 

Анализа простора у којима су почињени сексуални деликти 
која је спроведена у Немачкој15 (слично истраживање спроведено 
је и у Холандији)16 показала је да њихов тип и карактер (лоше 
осветљење, места погодна за скривање и препад, изолованост и 
сл.) управо одговара исказаним страховима жена корисника. Тако-
ђе, указала је на то да су око 30% сексуалних напада извршили 
починиоци који не живе близу места напада, тј. да су око 42% 
актова насиља над женама извршили починиоци који су део за-
једнице тј. суседства. Без обриза на то ко су починиоци и из којих 
средина потичу, треба се сконцентрисати на просторе у којима се 
инциденти дешавају и елиминисати прилике које им погодују. 

Студија спроведена у Единбургу (Шкотска, Велика Брита-
нија) открила је да 83,8% испитаних жена избегава одређене 
град ске улице или зоне, да 70,1% жена избегава поједине видове 

ским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријента-
цији, имовинском стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, 
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, 
изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим 
стварним, односно претпостављеним личним својствима.

14 S. Savić, Kodeks neseksističke upotrebe jezika u medijima, Novi Sad: Futura pu-
blikacije, 2004. Предрасуда је став, појам и/или мишљење које појединци и 
групе имају најчешће о другима, али у доброј мери и о себи. Сексизам је ди-
скриминација мушке и женске особе према полу. То су пре свега изрази којима 
се деградира мушка или женска особа. Примера за сексизам је много: у језику, 
језику медија (фотографије, билборди, графички знаци и сл.). Под сексизмом 
подразумевамо устаљену праксу употребе форме мушког рода за професије и 
титуле које обављају жене.

15 Metz G., Rijpkema H., Mythen en feiten over verkrachting, Groningen: Criminologisch 
Instituut, 1979.

16 Loef C. J., Aanranding en verkrachting: een analyse van 902 aangegeven Amster-
damse zedendelicten, 1980–1984, Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bestuursin-
formatie, Afdeling Onderzoek en Statistiek, 1985.
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транс портних средстава, да 35% жена понекада или увек избегава 
да излази из куће сама јер се плаши сексуалног напада. Такође је 
утврђено да страх од сексуалног напада утиче на пословни-радни 
део живота 41,6% испитаница, тј. 53,6% мисли да им је овим стра-
хом угрожен начин провођења слободног времена, а 76,9% сматра 
да страх утиче на њихов социјални живот. Једно од најчешће поста-
вљаних питања у овој врсти анкета гласи: „Колико се осећате без-
беднима када шетате сами, ноћу по вашем суседству?“ Одрасле 
испитанице женског пола изражавају страх три пута већи од испи-
таника мушког пола. Треба имати у виду да се традиционално, у 
мно гим културама, деци женског пола од најранијег детињства дају 
инструкције да се плаше непознатих људи, док се адолесцентни 
де чаци охрабрују да негирају рањивост и да не испољавају страх.17

Према подацима Statistics Canada из 1993.18 сваку другу 
жену старости преко 16 година у Канади је психички или сексуално 
увредио мушкарац барем једном, сваку трећу жену у регији Бри-
танске Колумбије повредио је супруг или партнер, само око 6% 
сексуалних напада се пријављује, а 86% Канађанки доживело је 
сексуално узнемиравање.

Према подацима British Crime Survey из 1998.19 око 31% 
жена у односу на 6% мушкараца је веома забринуто за могућност 
силовања, 27% жена у односу на 8% мушкараца је веома забринуто 
за могућност физичког напада, 18% жена у односу на 3% мушка-
ра ца се не осећа сигурно на улици, 10% жена мисли да је њихов 
живот умногоме погођен страхом од насиља. 

Закључак је да су простори који изазивају страх код женске 
популације они у којима нема друштвене контроле, тј. они које гра-
ђани користе спорадично или врло ретко, у којима има врло мало 
или нимало стамбених објеката, тј. намењени су само једној функ-
ци ји, а истраживања су показала да се жене плаше пустих аутобу-
ских и метро станица, неосветљених пролаза (надземних, под зем-
них, улаза), паркова, великих зграда са много станова, не преглед-
них степеништа и лифтова. Другим речима избегавају про сторе 
који су празни, напуштени, без људи и активности, нечовекомерни, 
или неосветљени, неуређени и запуштени.20 Такође је запажено да 
17 Whitzman C., The Handbook of Community Safety, Gender and Violence Prevention 

– Practical Planning Tools, London: Earthscan, 2008.
18 Safer futures, http://www.saferfutures.org
19 WDS – Women’s Design Service, http://www.wds.org.uk/ 
20 Van Soomeren P., „Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental y 

mediante el espacio urbano y arquitectónico”, Convivencia ciudadana, seguridad 
pública y urbanismo, Diez textos fundamentales del panorama internacional, Ortiz de 
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жене које су биле укључене у истраживања нека места везују за 
њихове кориснике, који код њих изазивају осећај нелагодности и 
страха, као на пример места где се окупљају уживаоци наркотика 
или зоне у којима је видљива проституција. Присуство других љу-
ди, грађана попут нас самих, довољан је фактор да се осећамо 
барем мало безбедније у градском окружењу. 

Допринос феминистичких покрета урбаној безбедности 
на глобалном нивоу

Велики помак у истраживању проблема безбедности у урба-
ним срединама начињен је од 60-их година XX века, а посебно у 
току 80-их и 90-их, захваљујући интересовању феминистичких гру-
па за одређене теме, као што су географија, урбане и културо ло шке 
студије, антропологија, социологија, здравље, животна средина, 
по јава насилног и хулиганског понашања у градовима, учестали 
теро ризам и сл. Основни допринос феминистичког покрета је у 
призна вању специфичности и значаја жена као дела друштвене 
заједнице и иницирању истраживања и конкретних акција у урба-
ним просторима са циљем да се обезбеди боља безбедност жена 
али и свих других корисника. Ове групе су указале струци на про-
блем и на неки начин извршиле притисак да се озбиљније посвети 
његовом решавању. Наравно, у оквиру феминистичког покрета 
оку пиле су се жене различитих образовања и специјалности које 
су заинтересоване за ову тему, из специфичног женског угла и у 
форми мултидисциплинарног тима, пионирски почеле да прику-
пљају податке (званична статистика, анкете корисника), излазе на 
терен, запажају просторне недостатке, анализирају обрасце кре-
тања жена и њихове стилове живота (одлазак на посао / у шко-
лу, снабдевање, брига о деци и сл.), организују трибине и ску-
пове грађана, контактирају официјелне планере, локалне органе 
власти и органе безбедности и са њима остварују сарадњу. Нека 
од спроведених истраживања постала су основ за акционе планове 
који су накнадно спроведени у пракси и који су дали одличне 
резултате. У међувремену су организоване бројне конференције 
широм света и донете пратеће резолуције (Стразбур 1986, Бар-
селона 1987, Монтреал 1989. и 2002, Лондон 1991, Париз 1994, 
Каиро 1995, Сарајево 2003, Богота 2004, Ванкувер и Сарагоса 2006, 

Urbina Gimeno I., Ponce Solé J. (eds), Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno 
Local, 2008.
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Будимпешта 2008, Тулуз и Хановер 2009, Њу Делхи 2010. итд.),21 
основане невладине организације које су се специјализовале за 
ову тему и које настављају са прикупљањем података и израдом 
студија,22 добијена је подршка од организација као што су OECD, 
UN HABITAT, издати бројни приручници и сл. Пионирске текстове, 
ко ји су указали однос жена – урбана средина објавили су аутори: 
A. Ravetz,23 R. Brunt, C. Rowan24 и L. Davis,25 али две књиге које су 
ову тему на неки начин увеле у „званичне кругове“ су свакако ко-
лекција есеја Sexuality and Space, чији је уредник B. Colomina26 и 
Changing Places аутора C. Booth, J. Darke и S. Yeandle,27 која изме ђу 
осталог нуди приказ рада географа феминистичке оријентације као 
што су Linda McDowell и Doreen Massey. Суштински оба дела се баве 
односом начина коришћења простора и пола грађана. 

Захваљујући женским активистичким организацијама, ра-
звијена је једна, може се рећи, јединствена линија истражива-
ња, прво у Холандији (1985), касније у Аустрији и затим у Канади 
(1992), под називом „студија инвентара јавних простора који иза-
зи вају страх код жена“. Циљ ових студија је био врло конкретан, а 
односи се на побољшање реалне и експерименталне сигурности у 
јавном простору кроз тражење одговора на следећа питања:

 које конкретне ситуације стварају осећај несигурности 
међу женама?

 да ли осећај несигурности одговара претњи или страху од 
сексуалног насиља?

 да ли су градски простори којима недостаје контрола дру-
штва, они који се сматрају несигурнима?

Истраживање у оквиру ових студија је спровођено на крај-
ње практичан начин, група жена би испитала неколико различитих 
градских простора и то сваки простор два пута, дању и ноћу. То су 
радиле у пратњи различитих актера који су на неки начин повезани 
са овом темом, као на пример, политичара, представника полиције, 

21 Women in Cities, http://www.femmesetvilles.org
22 Gender and the Built Environment Database, http://www.gendersite.org/
23 Ravetz A., Remaking Cities, London: Croom Helm, 1980.  
24 Brunt R., Rowan C. (eds), Feminism, Culture and Politics, London: Lawrence and 

Wishart, 1982.
25 Davis L., Women, Race and Class, London: Women’s Press, 1982.
26 Colomina B. (ed.), Sexuality and Space, Princeton, New Jersey: Princeton Papers on 

Architecture, Princenton University, School of Architecture, 1992. 
27 Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), Changing Places: Women’s Lives in the City, 

London: Paul Chapman Publishing LTD, 1996.
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експерата за јавно осветљење, урбаниста, архитеката, представни ка 
службе заштите споменика културе и сл. У највећем броју слу чајева, 
на лицу места су запажени недостаци јавног градског про стора са 
аспекта безбедности и комфора у коришћењу, начињени су акциони 
планови, тј. дати су конкретни савети и предлози шта се може и 
шта треба побољшати, променити или елиминисати. Присуством 
поменутих стручњака или званичника који доносе одлуке уједно 
је обезбеђена подршка и осигуран концензус и спровођење дого-
ворених мера. У резимеу, дати су фактори који највише утичу на 
безбедност, а то су присутност других корисника, начин употребе 
простора и разноврсност намена, његова визуелна прегледност, до-
бар урбани дизајн28 и редовно одржавање. У Канади је на пример, 
покренута „Женска иницијатива за безбедност“ („Women’s Safety 
Initiative“), која је допринела успостављању награде за најбоља 
решења постигнута у пракси са темом безбедности жена у урбаним 
зонама („Women’s Safety Awards Competition“).29 Нека од ових ре-
шења су заиста интересантна, нпр. уведено је да жене које ноћу 
путују саме аутобусом имају право да га зауставе и изађу између 
званичних станица, тј. ближе својим домовима. Такође нове стани-
це су направљене од транспаретних зидова тако да се лако и брзо 
може уочити онај који прилази, а на дохват руке у парковима и на 
другим јавним местима постављени су телефони за хитне позиве. У 
два суседства спроведен је и пилот програм кроз који су едуковани 
радници у скоро 200 малих радњи и сервиса, у смислу да знају како 
да повремено надгледају околину и у случају потребе пруже помоћ 
угроженим женама. Њихове радње на свом излогу носе натпис 
„овде сте у добрим рукама“ или „ваша безбедност нам је битна“ 
(„Here You’re in Good Hands“, „Your Safety is Important to Us“). Према 
подацима из 2008, стопа криминала у Монтреалу је у последњих 
10 година смањена за 29%, а у последњих 15 година за чак 42%.30

Преглед резултата појединих истраживања у Београду

Не улазећи дубље у тему положаја жене у традиционалном 
друштву какво је наше, њене еманципације у урбаним срединама и 

28 Greed C., Roberts M. (eds), Introducing Urban Design, Interventions and Responses, 
London: Longman, 1998.

29 Women in Cities, http://www.femmesetvilles.org
30 W e-news, http://www.womensenews.org
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у условима савременог друштва,31 историје развоја женских покре-
та и њиховог деловања и утицаја које имају данас,32 фокусираћемо 
се на спроведена истраживања која су за основ имала безбедност 
престонице. На територији Београда до скора није било специфич-
них студија које би за тему имале безбедност корисника јавних 
градских простора, посебно не са аспекта женске популације и ме-
ра у домену урбанистичког планирања. Дуго година Београд је сма-
тран за безбедан и сигуран град, са просечном стопом криминала за 
једну престоницу од милион становника, успешним организатором 
међународних скупова, отвореним и срдачним према туристима.33 
Дешавања током деведесетих година, тешка политичка и економска 
ситуација, живот у ратном окружењу и потпуна деградација свих 
друштвених норми и стандарда изобличили су Београд до непре-
познавања. Тек средином последње деценије спроведена су истра-
живања о теми урбане безбедности, са аспекта социлогије и кри-
минологије. Институт за социолошка истраживања Филозофског 
фа култета у Београду34 урадио је студију у периоду 2003–2004. на 
тему безбедности и извора ризика у суседству из перспективе деце 
и њихових родитеља. Просторно, истраживање је обухватило три 
дела града: Блок 45 на Новом Београду, Раковицу и Врачар и кроз 
анкетирање добијени су резултати који сведоче о високом степену 
поклапања запажања деце и родитеља у индетификацији проблема 
смањеног степена безбедности. Најчешће навођени извори ризика 
су присуство наркоманије у просторима планираним за боравак и 
игру деце, неосветљеност и неуређеност простора, сумњива непо-
зната лица и вршњачко насиље. Институт за политичке студије, 
Центар за студије безбедности и истраживања тероризма, тако-
ђе је у три наврата, 2004, 2007. и 2008. године истраживао став 

31 V. Gudac-Dodić, „Položaj žene u Srbiji (1945–2000)”, Srbija u modernizacijskim 
procesima XIX i XX veka, 4: Žene i deca, Biblioteka Helsinške SVESKE br. 23, 
Beograd, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006. 

32 L. Perović, „Kako žena vidi sebe u vreme otvaranja ‘ženskog pitanja’ u srpskom 
društvu”, Tokovi istorije, br. 1–2/2000, str. 9–18.

33 Један од догађаја који је свакако обележио тај период је атентат на турског 
амбасадора у тадашњој Југославији, пре четврт века, 9. марта 1983, када су 
се нападачи дали у бекство кроз Булевар Револуције (Булевар краља Алексан-
дра) и парк Ташмајдан, али су грађани, за данашње генерације тешко схватљи-
вом храброшћу и пожртвовањем, покушали да их ухвате. http://www.politika.
rs/rubrike/Hronika/CHetvrt-veka-od-atentata-na-turskog-ambasadora.lt.htm Arhiva 
vesti, „online“ izdanje lista Politika, 09.03.2008. 

34 S. Tomanović (ur.), Društvo u previranju – sociološke studije nekih aspekata dru-
štvene transformacije u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog 
fakulteta u Beogradu, 2006.
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грађана када је реч о осећају сигурности у главном граду.35 По-
је дина издања Института за криминолошка и социолошка ис тра-
живања (делатност: друштвене науке, правне науке, со цио ло-
гија, психологија) могу се консултовати у смислу разумевања те ме 
и њеног значаја за наше друштво. Истраживања Виктимолошког 
друштва Србије, као оно спроведено 2002, тичу се пре свега насиља 
над женама у породици, те се не дотичу насилних аката у јавним 
просторима.36 Осим наведених истраживања, темом безбедности, у 
ширем смислу, баве се и бројне невладине организације, на пример 
фонд „Transconfl ict“ (организација која спроводи истраживања и 
развија пројекте усмерене ка трансформацији конфликта и пост-
конфликтних ситуација у земљама западног Балкана), Центар за 
цивилно-војне односе, који је покренуо иницијативу да се окупи 
мрежа националних и локалних организација цивилног друштва и 
појединаца заинтересованих за безбедносне теме и организовао 
округли сто на тему приватних агенција за обезбеђење, Мисија 
ОЕБС-а у Србији (OSCE Mission to Serbia), као и Програм људских 
насеља Уједињених нација (УН-ХАБИТАТ) у сарадњи са Итали-
јан ском кооперацијом за развој.37 Једна од области деловања УН- 
ХАБИТАТA на територији Србије је и социо-економска и грађанска 
интеграција угрожених група кроз спровођење програма за урбану 
безбедност и општинске стратегије за безбедност. На основу овога 
у јуну 2008. у оквиру циклуса тематских конференција, организо-
ван је скуп „Градови у дијалогу“, чија је једна од тема била безбед-
ност у градским срединама.38 Као још један од података који говори 
о ставу грађана Србије о безбедности могу се навести резултати 
истраживања јавног мњења о реформама полиције у Србији, које 
су спровели OSCE и IPSOS Strategic Marketing. Анкета је спроведе-
на у две фазе (у новембру 2008. и октобру 2009) на укупно 2.990 
испитаника старијих од 18 година и то методом „лице у лице“, тј. 
у домаћинствима испитаника. На питање: „Који проблеми по вама 
представљају највећу опасност за безбедност грађана у Србији?“, 

35 Bezbednost na lokalnom nivou, Beograd: Centar za studije bezbednosti i istraživanje 
terorizma Instituta za političke studije, 2007.

36 Z. Vuković, S. Gajin, „Žene – žrtve nasilja u porodici”, V. Nikolić-Ristanović, 
predsednica Viktimološkog društva Srbije, „Novo pravo za siledžije”, Danas, 28. jun, 
2002.

37 Internet prezentacije navedenih organizacija: http://www.transconfl ict.com, http://
www.ccmr-bg.org, http://www.bezbednost.org, http://www.osce.org/serbia, http://
www.unhabitat.org.rs, http://www.skmbalcani.cooperazione.esteri.it

38 UN-HABITAT: Gradovi u dijalogu, Ciklus tematskih konferencija (dokumentacija), 
decembar 2007 – jun 2008, Razmena iskustava o socio-ekonomskim i građanskim 
integracijama u Srbiji, Sava Centar, 25. jun 2008. 
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насиље на јавним местима се као одговор нашло на петом месту, 
са повећањем забринутих грађана од 3% у 2008. на 9% у 2009. 
години. Нису занемарљиви ни одговори: наркоманија (на првом 
месту), криминал (генерално гледано, на другом месту), насиље 
(на четвртом месту) и ситни прекршаји (на шестом месту), јер су 
сви они на неки начин повезани са степеном безбедности на јавним 
местима. 

Истраживање које је Урбанистички завод Београда, уз 
помоћ Мисије ОЕБС-а у Србији, спровео и објавио у фебруару 2008. 
је једино које се овом темом бавило са аспекта урбанистичког 
планирања и посебно користило у том тренутку расположиве по-
датке везане за безбедност жена у Београду.39 Ово истраживање 
ин спирисано је пре свега препорукама британског приручника 
Safer Places – The Planning System and Crime Prevention & Secur-
ed by Design Principles – Concept40 и сазнањима о раду и успе-
ху феминистичких организација у свету на побољшању безбед-
ности и квалитета урбаног живота. Сарађујући са бројним инсти-
туцијама, анкетирајући грађане и анализирајући просторне кара-
ктеристике јавних градских простора, дошло се до закључка да је 
Београд још увек релативно безбедан град, али и да треба пре-
дузети мере које ће да допринесу да осећај безбедности и даље 
буде присутан. Пошто је једним својим делом истраживање било 
усмерено директно на категорију становница града, тражени су и 
коришћени специфицирани подаци и информације којима распо-
лажу Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Се-
кре таријат Београд, као и невладине организације као што су Цен-
тар за самостални живот инвалида, Реконструкција женски фонд, 
Асоцијација аутономних женских иницијатива, Лабрис и Аутономни 
женски центар, а на бази којих се може стећи утисак о случајевима 
насиља у јавним градским просторима, који се пријављују полицији 
али и о оним другим случајевима, када грађани/грађанке немају 
довољно поверења у институције, те се обраћају организацијама 
које им пружају различите видове помоћи и подршке (СОС телефо-
ни, правна помоћ, траума центар, сигурна кућа и сл.). Сужењем 
анализе података на једну специфичну групу друштва – жене, 

39 N. Danilović Hristić (rukovodilac radnog tima): Sigurniji javni prostori, studija o bez-
bednosti javnih gradskih prostora u Beogradu, Beograd: Urbanistički zavod Beograda 
i Misija OEBS u Srbiji, Odeljenje za demokratizaciju, Demsec projekat, 2008.

40 Offi ce of the Deputy Prime Minister & Home Offi ce: Safer Places – The Planning Sys-
tem and Crime Prevention & Secured by Design Principles – Concept, London, 2004; 
prevod: Bezbednija mesta – sistem planiranja i prevencija kriminala, Urbanistički 
zavod Beograda i Inženjerska komora Srbije, 2007.
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добијена је слика о угрожености, према традиционалном схва тању 
осетљиве и лако повредљиве групе становништва, која је у исто 
време веома активна и мобилна, а у Београду чини значајан део 
популације (према попису становника из 2012. око 53% становника 
престонице су жене).41

На основу података добијених од МУП-а РС – Секретаријата 
Београд и невладиних организација, формиран је преглед кривич-
них дела над женама на подручију десет градских општина Београ-
да и искључиво на јавним површинама, у периоду од 2000. до 
2005. године. Идентификовано је шест основних група кривичних 
дела: џепне крађе, разбојништва, силовања, силовања у покушају, 
убиства, убиства у покушају. Нагласак је дат на тежа кривична дела 
тако да нису посебно обрађиване џепне крађе. У наведеном пе ри-
оду од пет година, забележено је 2.135 случајева разбојништва над 
женама. У периоду од 2001. до 2004. уочава се тенденција опадања 
ове врсте кривичних дела. Међутим, у 2005. години дошло је до 
поновног раста. Анализом је обухваћен и број решених случајева. 

Око петина свих случајева разбојништва над женама (19%) 
одиграла се у општини Нови Београд (424 случаја). Затим следе 
општине Стари град са 265 (12%) и Вождовац 235 случајева (11%). 
У четири општине (Врачар, Звездара, Палилула, Чукарица) еви-
дентиран је приближан број разбојништава (у свакој по око 10%, 
између 200 и 210). У општинама Земун, Савски венац и Раковица 
било је најмање случајева разбојништва над женама. Од укупног 
броја случајева разбојништава над женама, највећи проценат ре-
шених случајева био је у општини Земун (57%), док у осталим 
општинама овај проценат не прелази 50% (Раковица 46%, Стари 
град 44%, Звездара 42%, Нови Београд 41%, Врачар 35%, Палилу-
ла 34% и Савски венац 34%). Релативно је мали проценат решених 
случајева ове врсте, што може да укаже и на мали број сведока 
који би помогли истрази, што је можда последица доба дана када се 
инцидент десио или можда просторних карактеристика локације. 

Подаци о броју и врсти кривичних дела по улицама допушта-
ју прецизније лоцирање најугроженијих праваца, што може да до-
принесе предузимању делотворних краткорочних и дугорочних ме-
ра у простору, на сузбијању ове врсте насиља. Анализиране су и 
рангиране најугроженије улице у којима је број разбојништава ве-
ћи од дванаест, тј. локације на којима се десило просечно два или 

41 Republika Srbija, Republički zavod za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs. Takođe: 
Republika Srbija, Republički zavod za statistiku: Žene i muškarci u Srbiji, Beograd, 
2011. 
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више инцидената у току године. По овом критеријуму издвојено 
је 28 (или 4,2%), од укупно 670 улица, у којима су евидентирана 
кривична дела. У ових 28 улица забележено је у периоду од 2000. 
до 2005. године укупно 655 случајева разбојништва на женама, 
или око 30,3% од укупног броја од 2.135 разбојништава забеле-
жених на подручју десет градских општина. Евидентна је велика 
концентрација бројнијих случајева разбојни штва (12 и више слу-
чајева по улици) у малом броју улица. Када су у питању силовања 
и силовања у покушају, ситуација је нешто другачија. Она се 
углавном дешавају у мањим и забаченијим улицама у предграђима 
и на периферији. Изузетак је Нови Београд, где се запажа врло 
висока концентрација ових кривичних дела у улицама у којима су 
се истовремено догађала друга разбојништва, око 75% поклапања. 
Такође, за потпуније дефинисање одговарајућих мера треба имати 
у виду да се око 85% разбојни штава и силовања десило у вечер-
њим, ноћним и раним јутарњим сатима. Најугроженију старосну ка-
тегорију чиниле су жене од 26 до 35 година старости (око 27% 
укупног броја нападнутих), затим, такорећи равноправно, још две 
старосне групе: оне од 36 до 45 година (21%) и оне између 46 и 55 
година (22%). 

Поменуто истраживање које је 2007–2008. године спровео 
тим Урбанистичког завода Београда подразумевало је и анализу 
корисничке перцепције простора и његове безбедности на основу 
анкетирања грађана. Ово је уобичајен начин прикупљања пода-
така, а форма тј. садржај анкете и начин анализе и тумачења до-
бијених одговора урађени су у складу са сличним истраживањима 
спроведеним у другим европским градовима. Основни циљ анкете 
је утврђивање личног осећаја безбедности грађана у јавним про-
сторима, тј. сагледавање њихових личних запажања везаних за ову 
проблематику, као и прикупљање података о томе које просторе у 
Београду грађани сматрају мање безбедним, тј. у којима се осећају 
угрожени или изложени опасностима. 

Параметри анкете су дефинисани по узору на сличне анкете 
које се спроводе у градовима света, по својој форми је била кратка 
и ефикасна, а највећи део питања је имао унапред понуђене од-
говоре, а постављена питања се могу поделити у три групе:

 питања везана за личне податке испитаника и њихове 
свакодневне навике: пол, старосну групу, део града у 
коме живе, раде и проводе слободно време, да ли при-
падају некој од назначених друштвених група, у које до-
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ба дана или ноћи, и на који начин се најчешће крећу по 
граду

 питања везана за лична запажања, осећања и искуства 
– да ли се у неком делу града осећају недовољно сигурно, 
да ли због страха понекад избегавају да напуштају место 
становања и да је из тог, или неког другог разлога угро-
жена њихова мобилност, да ли се безбедније осећају када 
су у друштву, да ли су лично доживели нешто непријатно 
у јавном градском простору, или је то доживео неко њима 
близак и како реагују када су сведоци неког инцидента

 предлози на који начин може да се побољша безбедност у 
јавним градским просторима – степен поверења у органе 
реда, избор неке од предложених мера и простор за да-
вање сугестија и предлога.

На овај начин, обухватајући различите низове питања и до-
бијајући податке који истовремено говоре о социјалној категорији 
испитаника, њиховим навикама и понашању у простору, али и о 
њиховим личним осећајима и запажањима, може се створити гло-
бална слика о ставу грађана о теми коју проучавамо. 

Укупно је подељено 220 анкета, а одговорено је на 190. Од 
тог броја, 118 анкетираних особа је било женског пола (око 62%), а 
72 мушког. Што се тиче животног доба испитаника, најбољи одазив 
је био међу млађим генерацијама, тј. у животном добу од 18 до 55 
година.

Добијен је податак да највећи број грађана у јавним про-
сторима борави у поподневним часовима, између 12 и 19, а у 
„активном“ делу дана, од 8 до 24 часа, обавља се 88% боравка 
ван места становања. Интересантно је да већина испитаника под 
кре тањем у јавном градском простору подразумева боравак и про-
во ђе ње слободног времена, као на пример шетање пса у раним 
јутар њим сатима, одлазак на пијацу или разгледање излога викен-
дом пре подне, боравак у парку у поподневним сатима, шетњу 
кроз центар града у поподневним и вечерњим сатима, налажење 
са при јатељима, присуство неком догађају на отвореном (концерт 
или нека друга манифестација), али не и одлазак на посао или 
факултет.

Већина испитаника се у Београду креће пешке (35%) или 
неким од видова јавног градског превоза (36%), док око 24% кори-
сти сопствено возило или услуге такси службе. Најмањи број испи-
таника вози бицикл, што се може приписати како неповољној мор-
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фо логији терена (у равничарским срединама овај вид транспорта 
је далеко заступљенији) тако и недостатку одговарајућих бици кли-
стичких стаза и условима безбедности у саобраћају. Крећући се 
пешке или јавним градским превозом (укупно око 70% одгово ра) 
грађани имају прилику да боље запажају простор и све појаве у 
њему, укључујући и оне које утичу на њихов осећај безбедности. 
Релативно мали степен коришћења сопственог возила је резултат 
следећих допунских одговора: више од 60% анкетираних су жене, 
од којих релативно мали број поседује возило или активно вози, 
такође као препрека се наводи и отежано или ограничено парки-
рање у централној зони. 

Утвђујући када и како се анкетирани грађани крећу кроз 
београдске јавне просторе, анализа прелази да други део упит ника 
који има за циљ да утврди степен осећаја личне сигурности, искљу-
чиво на основу запажања и искустава. На питање да ли анкетирани 
избегавају неке делове града, поједина насеља или поједине дело-
ве простора из страха за сопствену безбедност, половина испита-
ника (96 одговора или 51%) је изабрала позитиван одговор, а осам 
анкетираних није дало одговор. У питању су пре свега пространи 
парковски простори, у којима се грађани не осећају пријатно када 
падне мрак (Звездарска шума, Миљаковачка шума, Ушће, Градски 
парк у Земуну, Топчидер, Доњи град, испод Калемегданске тврђаве 
и сл.), затим простори који су пре свега намењени саобраћају (петље 
око аутопута, као на пример Аутокоманда, простор око железни-
чке и аутобуске станице, Зелени венац, мостови, подземни прола-
зи, стајалишта градског превоза и сл.) и периферна насеља која 
својом типологијом припадају отвореном блоку (новобеоградски 
блокови, Медаковић, Браће Јерковић и сл.), а такође поменути су 
и простори у којима је велика циркулација пролазника и у којима 
због гужве пада концентрација везана за безбедност што може бити 
олакшавајућа прилика за ситнија кривична дела, као на при мер 
крађе (Трг Републике, на пијацама и у њиховој близини, желез-
ничке и аутобуске станице). Занимљиво је да приближно исти број 
анкетираних наводи просторне и социјалне проблеме као кључне за 
избегавање појединих делова града. Веза између ова два аспекта 
је очигледна, тј. мрачни и неуређени простори, према схватању 
грађана, аутоматски привлаче особе девијантног понашања (према 
наводима из анкете: „клошаре, алкохоличаре, наркомане, скинсе, 
силеџије“) и представљају потенцијалну опасност за све остале.

Мобилност грађана, тј. несметан осећај слободе и сигурно-
сти у коришћењу јавних градских простора је од изузетног значаја. 
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На питање да ли избегавају излазак из куће (као синонима си-
гурног простора) у одређено доба дана, већина испитаника (59%) 
је одговорила да не избегавају, али приближно половина је одго-
ворила да избегавају да излазе у касним ноћним часовима, док 
приближно исти број анкетираних није навео прецизан податак. На 
питање од чега се грађани плаше, тј. шта их спречава или спутава 
да у одређеним деловима дана или ноћи бораве у појединим јавним 
градским просторима, у највећем броју се наводе одговори који 
указују на комбинацију просторних и социјалних проблема, као 
што је недовољно осветљење, напуштеност тј. одсуство других 
корисника, или присуство особа од којих се могу очекивати увре-
де или насилнички напади. Мањи број грађана се пожалио на не-
достатак органа реда на улицама, као и на комунални проблем са 
псима луталицама. Осећај веће сигурности у групи од случајева 
када се појединци налазе у јавним градским просторима није зна-
чајно различит, 53% у односу на 45%. 

Следећа група питања се односи на лична негативна иску-
ства доживљена у јавним градским просторима, а 69% анкетираних 
сматра да је лично имало или има сазнање да је нека од њима 
блиских особа имала неку врсту непријатности, насупрот 27% 
који немају овакво искуство (4% није дало одговор). Врсте не-
пријатности су разнолике и крећу се од вербалних напада, увреда 
и добацивања до физичких напада, крађа и тешких криминалних 
дела. На захтев да дефинишу локације на којима су доживели неку 
врсту непријатности, испитаници су у својим одговорима навели у 
највећем броју средства јавног градског превоза, затим парковске 
површине и излетишта (Ада Циганлија, Кошутњак, парк-шума 
Зве здара), поједине централне градске зоне и улазе у зграде. На 
пи   тање како грађани реагују када су сведоци неке врсте напада 
на друго лице у јавном простору, анкетирани су понудили више 
варијанти одговора, имајући у виду различите ситуације у којима 
су се налазили, као и хипотетичке ставове како би поступили у 
оваквим случајевима. Око 50% грађана у суштини не реагује, око 
29% активно реагује, самостално или уз помоћ других присутних 
лица, док 21% анкетираних позива полицију.

Трећи део анкете је посвећен предлозима за повећање бе-
з бедности. Посебна област се односила на поверење грађана које 
имају у институције које су задужене за безбедност и сигурност. Не-
знатно више од половине анкетираних грађана изјавило је да нема 
поверење у органе реда. Већина мисли да полиције нема на лицу 
места и то када је најпотребнија (нису доступни, реагују са зака-
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шњењем или их нема довољно), те да има благ однос према пре-
ступницима и понекад непријатан или несаосећајан према жртвама. 
Међутим, има и оних који имају потпуно поверење у органе реда, 
сматрају да они свој посао раде коректно и професионално, али да 
су законске и казнене одредбе сувише благе и да је могуће увести 
нека побољшања. Убедљива већина испитаника, 98% сматра да је 
могуће спровести мере које би довеле до повећања сигурности у 
јавним градским просторима. Највећи број анкетираних, од 22 до 
30%, означио је боље осветљење и чешће патроле органа реда као 
кључне мере. Такође велики број се определио за другачији ре жим 
рада јавног градског превоза, чак и за видео-надзор (12-13%), 
што се обично сматра непопуларном мером јер се често пове зује 
са угрожавањем интиме и приватности грађана. Нешто мањи про-
ценат, између 7 и 9% препознаје проблем у оријентацији објеката и 
уређењу зелених површина, док је најмањи број њих (3-4%) изабрао 
понуђени одговор везан за прегледност простора и ограђивање.42

Превенција као најбоља мера безбедности

Подаци добијени од надлежних институција су упоређени са 
резултатима спроведене анкете, те је утврђено да постоји простор но 
поклапање у смислу конкретних локација, као и типолошких одлика 
урбаних средина у којима се актови насиља над женама де шавају 
и места које оне због свог личног осећаја страха избегавају. Оно 
што је свакако резултат ове студије јесте закључак да је потребно 
остварити ближу и приснију сарадњу невладиних организација, 
заинтересованих грађана, локалних самоуправа и органа реда, 
јер поседују различите информације које се могу искористити за 
фор мирање и ажурирање базе података о безбедности, а истовре-
мено послужити за указивање на „црне тачке“ у граду, на којима 
је потребно спровести посебне превентивне мере. У ову базу по-
датака требало би унети и специфичне карактеристике локације, 
као што су усамљеност, удаљеност, изолованост, непрегледност, 
запуштеност, доба дана када се инциденти најчешће дешавају и 
сл., а које доприносе нижем степену безбедности. 

Европски комитет за стандардизацију у циљу превенције 
од криминала помоћу урбанистичког планирања (CEN – European 

42 N. Danilović Hristić, „Urbanističko-arhitektonski elementi za obezbeđenje višeg ste-
pena bezbednosti na javnim gradskim prostorima“, neobjavljena doktorska disertaci-
ja, odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 25. 11. 2010.
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Committee for Standardization, Prevention of Crime, Urban Planning 
and Design) установио је 2003. кључне стратегије43 у холистичком 
приступу који подразумева и друге реформе у друштву, и оне су 
подељене у три групе. Планерске стратегије подразумевају пошто-
вање постојећих социјалних и физичких структура, креирање жи-
вотности, комбинацију намена и атрактивних уличних профила, 
различитих социо-економских група, избегавање изолације и се-
грегације, примерену урбану густину, стварање осећаја суседства 
и избегавање напуштених и девастираних простора. Стратегије 
из области урбаног дизајна се односе на видљивост, прегледност 
и осветљење, приступачност, лаку и јасну оријентацију, алтер-
на тивне руте кретања, територијалност, људску размеру, јасну 
поделу простора, атрактивност и отпорност дизајна урбаног мо-
би ли јара. Менаџерске стратегије су отежавање приступа мети и 
уклањање мета које изазивају, редовно одржавање и надзор про-
стора, патролирање, по потреби мониторинг уз помоћ камера, 
успостављање правила понашања у јавним просторима, обезбеђе-
ње инфраструктуре за специфичне друштвене групе (младе, старе, 
децу...) и добру комуникацију са јавношћу. 

Такозване мешовите намене традиционалног града које 24 
сата имају свој ритам су свакако пожељне у оквиру концепта пре-
вентивних мера, мада морамо бити свесни да је овај термин дат 
описно и помало идеализовано. Наиме, и најживље градске зоне 
понекада утихну (пред јутро, за време празника који се славе у 
кругу породице и сл.). Са друге стране, чују се жалбе управо на ову 
врсту комбиновања намена, када се деси да ноћни живот барова 
ремети мирни живот стамбеног окружења. Суштински, важно је 
да град или неки његов појединачни део има своје становнике и 
посетиоце, да се људи, смењују и срећу. Разноврсност међусобно 
складних и компатабилних намена и дешавања даје добре резулта-
те и омогућује живахност и дуговечност једног простора. Са тим је 
свакако повезана и фреквенција коришћења простора, циркулаци-
ја корисника и однос кретања и других врста активности у току да-
на и ноћи. Разноврсност намена гарантује и различите групе људи 
који користе простор, бројна и разнолика дешавања, по могућству 
и истовремену јавност/отвореност и дискрецију/приватност. 

Јасна разграниченост простора на јавни, полујавни/полу-
при ватни и приватни може да пружи недвосмислену информацију 
коринсику о жељеним стандардима и условима понашања. Пре-

43 Schneider R. H. & Kitchen T., Crime Prevention and the Built Environment, London: 
Routledge, 2007.
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гледност простора се мери његовом видљивошћу, осветљеношћу, 
могућношћу надгледања, оријентацијом, лаким сналажењем помо-
ћу логике али и симбола, ознака и путоказа, примереним дистан-
цама кретања и сагледавања, а зависи од укупне површине и орга-
ни зације простора. Јавни простори могу бити различити не само по 
својој форми, локацији и начину коришћења већ и по детаљима ко-
ји му дају идентитет, оригиналност, непоновљивост, препозна тљи-
вост и различитост. Осим најраспрострањенијих и најуочивљијих, 
као што су улице, шеталишта, тргови и паркови, јавни простори 
обухватају и отворене спортске терене, дечија игралишта, пијаце, 
паркинге, подземне пролазе, мостове и све друге просторе који 
неограничено служе грађанима. Самим тим мере које се примењују 
са циљем веће безбедности су у исто време врло сличне, али такође 
морају бити примерене и прилагођене врсти простора и запаженим 
проблемима у коришћењу. Често се при опремању јавних простора 
користе елеметни који га обогаћују и чине другачијим, те они 
постају отворене позорнице, места забаве, анимације и спектакла. 
Опрема која доприноси удобности и доступности осим пријатног 
осећаја пружа и осећај бриге о простору и његове безбедности. 
Начин дизајнирања и постављања урбаног мобилијара је пресудан, 
а богат асортиман подразумева осим клупи, расвете, жардињера 
и сл. и заштићене банкомате, прегледне станице градског јавног 
превоза или мрежу СОС телефона. 

Све предложене мере морају да имају друштвену оправда-
ност и подршку, тј. осим постизања циља остваривања безбедности 
имају и улогу стварања здраве и пријатне средине за живот и бора-
вак. Из тог разлога, урбанистичке мере морају да буду испраћене и 
неким другим мерама које су више у сегментима уређења и орга ни-
зације једног друштва, његове едукације и општег напретка. Посе-
бно је важна сарадња свих надлежних институција и служби, поде ла 
одговорности и стални увид у стање и став јавности, тј. задовоље-
ње потреба грађана. Модел превенције је свакако најприменљи ви-
ји, под условом да се спроводи на отворен и демократичан начин.

Закључак

Безбедност јавних простора и умањење претњи јавном реду 
су од највеће важности за заједнице које претендују да заслуже 
епитет одрживости, а неуспех у њиховом обезбеђењу води ка дис-
фукцији града. Само на бази податка да се у новинским чланцима, 
у истраживаном периоду од 1996. до 2006, употреба речи страх, 
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ризик и опасан/опасност увећала у просеку за око 50%, закључује 
се колико медији и политика оптерећују јавност темом безбедно-
сти.44 Да се данашње друштво може назвати „културом страха и 
ризика“, сигурно је допринело не само увећање самих ризика већ и 
повећање сазнања и свести о свему што се око нас дешава или би 
се могло десити, о свим факторима који изазивају осећај несигурно-
сти, угрожености и небезбедности. Једна од опште прихваћених 
дефиниција „да је безбедност у основи слобода од претњи“45 даје 
тумачење на далеко вишем нивоу опште (државне, тј. националне) 
безбедности, али може се применити и на ниво урбане средине и 
осећај који о простору формирају његови корисници. Основе за на-
силно (криминално, сексистичко или расистичко) понашање према 
одређеним категоријама становништва леже у општој социјалној и 
економској ситуацији друштва, што се преноси и на улице градова. 
Реалност и озбиљност насиља на улицама доводи до свеукупног 
осећаја несигурности у заједницама, девалвира њихову „вредност“, 
а несигурност градских простора изазива њихово умањено или 
погрешно коришћење. Превентивне мере које се спроводе у сфери 
урбанистичког планирања и дизајна могу да допринесу квалитету 
урбаних простора и комфору свих корисника. Феминистички по-
кре ти, који су извршили значајан помак у истраживању ове теме, 
започели су са критикама града као окружења које није до краја 
прилагођено потребама жена, а затим су, кроз студије, органи зо-
ване конференције и конкретне акције у простору, успели да за-
интересују струку и званичнике. Кроз цивилни сектор тј. НВО дата 
је подршка женама, подстакнута родна равноправност и затражен 
адекватан одговор на родно засновано насиље. Данас се урбана 
безбедност сматра стратешким циљем градских средина, њом се 
интезивно баве мултидисциплинарни тимови и специјално обучени 
професионалци, врло активно су укључени и грађани, а позитивни 
резултати спроведених мера видљиви су у многим градовима. За 
потребе даљег рада на побољшању безбедности жена,46 али и 
осталих корисника јавних урбаних простора у Београду, потребно 
је спровести ново и детаљније истраживање у које ће се активно 
укључити сви релевантни актери те на бази добијених резултата 
сачинити акциони план.

44 Svensen L. Fr. H., Filozofi ja straha, Beograd: Geopoetika, 2008.
45 Buzan B., People, States & Fear: The National Security Problem in International 

Relations, London: Longman, 1991.
46 Циљ феминистичких група је свакако указивање на положај и третман жена 

у урбаним срединама и предлагање мера које ће њихову безбедност учинити 
бољом. Међутим, ове предложене мере, иако су базиране на искуству припадни-
ца женског пола, доприносе и свим осталим корисницима простора.
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Focusing on the topic of urban safety, as one of the basic qualiti-
es of urban life, inevitably leads to further research on how women feel 
in urban environments, and also in what manner feminist scholarship 
and movements exerted their infl uence upon the development of 
relevant theory and practice. Although women make up a signifi cant 
part of the population particularly in the cities, the fact that they had 
to obtain by force, their right to freedom and use of space, in the sense 
of their mobility, education, work and leisure time, they still they still 
feel exposed, excluded or endangered when certain urban spaces are 
concerned. Much earlier than the profession became interested in issue 
of urban safety, feminist studies were the ones who pointed the issue 
out and initiated certain actions that have later on been accepted and 
supported on a wider scale. Public spaces safety and minimizing threats 
to the public order are of the utmost signifi cance for the communities 
aspiring to deserve the epithet of sustainability, and the failure to pro-
vide this leads to urban dysfunction, devaluates their „value“, leads to 
minimized or improper use. Preventive measures implemented within 
the sphere of urban planning and design can contribute to the quality 
of urban spaces and to the comfort of their users. Feminist movements, 
which have made a signifi cant move in the research of this topic, started 
with the criticism of city as an environment which was not fully adapted 
to the needs of women, and further through studies, conferences 
organized and concrete actions in space, succeeded in getting the 
profession and the offi cials interested in it. Nowadays, urban safety is 
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considered a strategic goal of urban environments, multidisciplinary 
teams and specially trained professionals have been dealing with it. 
The engagement of women’s groups could be interpreted as effort for 
safer places not just for women, but for all users, concerning vulnerable 
groups.


