
ПОЛОЖАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД У СВЕТЛУ НОВОГ ЗАКОНА О 

СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА И ПОДРШКА 
ЖРТВАМА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА 

ТАЊА ПАВЛОВИЋ НЕДЕЉКОВИЋ 



 Овим законом уређује се спречавање насиља у 
породици и поступање државних органа и установа 
у спречавању насиља у породици и пружању 
заштите и подршке жртвама насиља у породици. 

Предмет закона 
чл. 1 



 ЦИЉ ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ ДА НА ОПШТИ И 
ЈЕДИНСТВЕН НАЧИН УРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЈУ И 
ПОСТУПАЊЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И УСТАНОВА И 
ТИМЕ ОМОГУЋИ ДЕЛОТВОРНО СПРЕЧАВАЊЕ 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ХИТНУ, БЛАГОВРЕМЕНУ И 
ДЕЛОТВОРНУ ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ ЖРТВАМА 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

ЦИЉ ЗАКОНА 



 - ПОЛИЦИЈА 

 -ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

 -СУДОВИ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ПРЕКРШАЈНИ         
 СУДОВИ 

 -ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

НАДЛЕЖНИ ОРАНИ И УСТАНОВЕ 



 Поред надлежних државних органа и 
центри за социјални рад, у спречавању 
насиља у породици, преко давања помоћи и 
обавештавању о насиљу, као и пружању 
подршке жртвама насиља учествују и друге 
установе у области дечије, социјалне 
заштите, образовања, васпитања и 
здравства..... 

ЧЛ.  7 ст.2 



 Руководилац сваког центра за социјални 
рад одређује међу запосленима у центру 
тим стручњака да помажу у спречавању 
насиља у породици и пружају подршку 
жртвама насиља 

Чл. 11 



 Полицијској управи 

 Основном и вишем јавном тужилаштву 

 Основном и вишем суду 

 Центру за социјални рад 

 

 

Лица одређена за везу свакодневно разматрају обавештења 
и податке битне за спречавање насиља у породици, 
откривање, гоњење и суђење за кривична дела одређена 
овим законом и за пружање заштите и подршке жртвама 
насиља у породици 

Лица одређена за везу именују се у: 



 - Надлежни државни органи и центри за 
социјални рад (чл.8-11) дужни су да у 
оквиру својих редовних послова 
препознају насиље у породици или 
опасност од њега..... 
 

 -препознавање може да произилази из 
проучавања пријаве коју је било коме 
поднела жртва насиља, уочавањем 
трагова физичког или другог насиља на 
жртви и другим околностима које 
указују на постојање насиља у породици 
или непосредне опасности од њега... 
 

 

Чл. 13 ст.3 и ст. 4 



 ПРЕ ОКОНЧАЊА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, 
НАДЛЕЖНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК 
МОЖЕ, ПО ПОТРЕБИ, ЗАТРАЖИТИ 
МИШЉЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД..... 

Чл.15 ст.3 закона 



 ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА НАРОЧИТО СЕ ВОДИ 
РАЧУНА О ТОМЕ: 

 -да ли је могући учинилац раније или непосредно 
пре учнио насиље у породици и да ли је спреман да 
га понови 

 -да ли је претио убиством или самоубиством,  

 -да ли поседује оружје 

 -да ли је ментално болестан или злоупотребљава 
психоактивне супстанце 

 -да ли постоји сукоб око старатељства над дететом 

Или око начина одржавања личних односа детета и 
родитеља 

- Да ли је могућем учиниоцу изречена хитна мера 



 -надлежни полициски службеник доставља 
сва доступна обавештења о насиљу у 
породици или непосредној опасности и 
процену ризика –ако она указује 
непосредну опасност од насиља-основном 
јавном тужиоцу на чијем подручју се налази 
пребивалиште жртве, центру за социјални 
рад и групи за координацију и сарадњу.. 



Чл. 4 ст.2  

 -доставља, на захтев суда, мишљење о 
сврсисходности мера заштите од насиља у 
породици коју је тражио други овлашћени 
тужилац 

 

 -пружа помоћ у прибављању потребних 
доказа суду пред којим се води поступка у 
спору за заштиту од насиља у породици 

Правилник о организацији, 
нормативима и стандардима рада 

центра за социјални рад 



 Превентивни програми треба да буду 

усмерени: 

 

 -спречавање настанка социјалних проблема, 

као што су: насиље у породици, 

преступништво младих, зависности од 

психо-активних супстанци и слично 

 
ПРЕВЕНЦИЈА  

Чл.9 ст.3 
 



 -дужност центра да води евиденцију и 
документацију, у складу са законом и 
правилником  

 

 приступ досијеима корисника, осим 
запосленима у центру, обезбедиће се и 
надлежном надзорном органу, правосудним 
органима и полицији.. 

 

 

 

чл.13 и чл.14 



 - У центру се могу, зависно од броја и структуре 
запослених, образовати као посебне унутрашње 
организационе јединице-пријемна служба и 
служба за планирање и развој... 

 - у оквиру службе за правне послове организује 
се рад пријемне канцеларије (где поред 
запослених у служби за правне послове раде и 
запослени на пословима социјалног рада, а у 
складу са посебним планом дежурства на 
пријему) 

Чл.24 организационе јединице 
чл. 25 служба за правне послове 



 

 

Д И Р Е К Т О Р 

 
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 

 

СУПЕРВИЗОР 

 
ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА 

 
 



  

 

    ЧЛ. 45  

    ПРИЈЕМ  

 

ПРИЈЕМ ОБУХВАТА ПРИХВАТАЊЕ ПОДНЕСАКА , ПРИЈЕМ 
ТЕЛЕФОНСКИХ ПОЗИВА ИЛИ ЛИЧНИ КОНТАКТ СА 
ПОДНОСИОЦЕМ ИЛИ ОСОБОМ КОЈА ЈЕ ПРИЈАВИЛА 
СЛУЧАЈ, ПОМОЋ У САСТАВЉАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ПОДНЕСКА, ПРИЈЕМНУ ПРОЦЕНУ ПОДНЕСКА, ПРУЖАЊЕ 
ПОТРЕБНИХ ИНФОРМАЦИЈА ПОДНОСИОЦУ, УПУЋИВАЊЕ 
НА ДРУГЕ НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ, ТЕ ОТВАРАЊЕ СЛУЧАЈА У 
ЦЕНТРУ... 



 

   ЧЛ.46  
ПРОВЕРА ПРИХВАТЉИВОСТИ 
   ПОДНЕСКА 
 

На основу обављеног интервјуа са 
подносиоцем, односно на основу 
разматрања садржине информације из 
поднеска те провере, да ли је случај био 
на евиденцији центра, стручни радник на 
пријему доноси одлуку о томе------
прослеђује руководиоцу службе, односно 
стручном раднику одређеном за 
процену... 



 Разматра сваки случај насиља у породици 
који није окончан правоснажном судском 
одлуком у грађанском или кривичном 
поступку, случајеви када треба да се пружи 
заштита и подршка жртвама насиља у 
породици и жртвама кривичних дела из 
овог закона, израђује индивидуални план 
заштите и подршке жртви и предлаже 
надлежном јавном тужилаштву мере за 
окончање судских поступака...(превентивни 
значај) 

 група за координацију и сарадњу 


