
 

 

 

 УПИТНИК ЗА ЦЕНТРЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

 

Центар за социјални рад у: __________________________________________________ 

 

Лице одређено за везу са осталим органима/институцијама: ______________________________ 
 Име и презиме, звање/функција 

Упитник попуњава: ___________________________________________________________ 
      Име и презиме, звање/функција 

 

1. Колико запослених чини тим стручњака одређених да помажу у спречавању насиља у 

породици и пружају подршку жртвама насиља: ______ 

 

1.1 Да ли су сви чланови тима прошли специјализовану обуку у вези с насиљем у 

породици: 

а. Да (навести назив обуке и институцију која је реализовала обуку): 

__________________________________________________________________ 

б. Не (навести разлог због ког обука није реализована): ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. На питања у табели одговорите тако што ћете у свако поље унети број жртава на основу 

прикупљених података о случајевима насиља у породици у 2018. години. Поједина поља 

захтевају податке разврстане према полу. 

 

Питање Жене Мушкарци 

1. Укупан број евидентираних обраћања због насиља у 

породици? 

  

2. У колико случајева је било поновљених обраћања због 

насиља у породици? 

  

  

  

3. Колико је било пријава насиља у 

породици од стране наведених 

извора? 

Жртва лично 

 

  

Полиција 

 

 

Сродници 

 

 

Суседи 

 

 

Здравствене установе 

 

 

Образовне установе 

 

 

Невладине 

организације 

 

По службеној 

дужности 

 



 

 

 

Други извори 

 

 

4. Колико је било пријава само за 

насиље над децом у породици од 

стране наведених извора? 

Жртва лично 

 

  

Полиција 

 

 

Сродници 

 

 

Суседи 

 

 

Здравствене установе 

 

 

Образовне установе 

 

 

Невладине 

организације 

 

По службеној 

дужности 

 

Други извори 

 

  

5. Колико је евидентирано жртава 

наведених старосних доби? 

0-6 година 

 

  

7-14 година 

 

  

15-18 година 

 

  

19–29 година 

 

  

30-39 година 

 

  

40-49 година 

 

  

50-59 година 

 

  

Старијих од 60 год.   

 

6. Колико је евидентирано 

жртава (старијих од 18 

година) наведеног образовног 

нивоа? 

 

Без школске спреме 

 

  

До 4 разреда основне 

школе 

  

Основно образовање 

 

  

Средње образовање 

 

  

Више образовање 

 

  

Високо образовање 

 

  

Магистри и доктори 

наука 

  



 

 

 

Непознато 

 

  

 

 

 

7. Колико је било жртава наведеног 

радног статуса? 

 

Запослене/и 

 

  

Незапослене/и 

 

  

У пензији 

 

  

8. Колико је било жртава које 

станују на селу и у граду? 

 

На селу 
  

У граду 

 

  

9. Колико је евидентирано пунолетних жртава са 

инвалидитетом 

  

10. Колико је евидентирано малолетних жртава са 

инвалидитетом 

  

11. Колико је било случајева у 

којима су примењени 

наведени приоритети 

поступања? 

Неодложно  

Хитно  

Редовно  

12. У колико случајева су жртве 

тражиле неку од наведених врста 

помоћи? 

Психолошка помоћ 

 

  

Правна помоћ   

Смештај 

 

  

Нешто друго 

 

  

13. У колико случајева je жртвaма 

обезбеђена нека  од наведених врста 

помоћи? 

Психолошка помоћ 

 

  

Правна помоћ   

Смештај 

 

  

Нешто друго 

 

  

14. а) 

Колико је било жртава које су 

претрпеле наведене врсте насиља? 

(Породични закон) 

 

 

Наношење или 

покушај наношења 

телесних повреда 

  

Изазивање страха 

претњом убиства или 

наношењем телесне 

повреде члану 

породице  или њему 

блиског лица 

  

Присиљавње на 

сексуални однос 

  



 

 

 

Навођење на 

сексуални однос или 

сексуални однос са 

лицем које није  

навршило 14 година 

  

Навођење на 

сексуални однос или 

сексуални однос са 

немоћним лицем 

  

Ограничавање слободе 

кретања и 

комуницирања са 

трећим лицима 

  

Вређање, као и свако 

друго дрско, 

безобзирно и 

злонамерно понашање 

  

14. б) 

 

Колико је било жртава које су 

претрпеле наведене врсте насиља? 

 

(Кривични законик) 

Насиље у породици 

(члан 194. Кривичног 

законика) 

  

Запуштање и 

злостављање 

малолетног лица 

  

Недавање издржавања   

Кршење породичних 

обавеза 

  

Прогањање   

15. Колико је било жртава које 

имају децу? 

Једно дете 

 

  

Двоје деце 

 

  

Троје и више деце 

 

  

Без деце 

 

  

 

16. Колико је било жртава међу 

наведеним релацијским својствима 

са починиоцем? 

 

 

 

Супружник/ца или 

бивши супружник/ца 

  

Ванбрачни 

партнер/ица или 

бивши ванбрачни 

партнер/ица 

  

Дете   

Родитељ   

Старатељ   



 

 

 

Хранитељ   

Крвни сродник/ца   

Тазбински сродник/ца   

Друго   

17. У колико случајева сте насиље 

пријавили полицији? 

Пријављено полицији 

 

 

Није пријављено 

полицији 

 

18. Колико је било случајева који су 

процесуирани на наведене начине? 

Процесуирано у 

прекршајном поступку 
 

Процесуирано у 

кривичном поступку 
 

Процесуирано по 

Породичном закону 
 

19. У колико случајева је жртва (и 

њена породица) користила/није 

користила услуге центра? 

Користила услуге 

центра 

 

Није користила услуге 

центра 

 

Помоћ у васпитању и 

развојним проблемима 

деце 

 

Рад на рехабилитацији 

родитељства код 

занемаривања деце 

 

Рад на усмеривању и 

праћењу лица у стању 

социјалне потребе 

 

Помоћ у остваривању 

одређених права 

 

Дијагностика  

Интервенција и 

посредовање код 

других институција 

 

Смештај у сигурну 

кућу 

 

Уверење за дечији 

додатак 

 

Уверење за 

родитељски додатак 

 

Терен  



 

 

 

Саветодавни рад 
 

Остали облици, мере и 

услуге 

 

20. Колико је било случајева у којима 

је поступак центра за социјални рад 

окончан на наведене начине? 

Предузете услуге и 

мере одговориле су 

на потребе 

корисника насиља у 

породици;  

 

Санирани су узроци 

и последице 

извршеног насиља у 

породици 

 

Организација живота 

корисника-жртве 

насиља у породици 

таква је да нема 

ризика од 

понављања насиља 

или је такав ризик 

сведен на најнижи 

ниво, који не захтева 

посебно ангажовање 

центра за социјални 

рад-органа 

старатељства 

 

Корисник –жртва 

насиља у породици 

изричито одбија да 

прихвати пружање 

помоћи и подршке 

 

У току рада 

констатоване су 

друге околности које 

објективно 

онемогућавају 

пружање помоћи и 

подршке кориснику-

жртви насиља у 

породици. 

 

21. Број поступака које је центар 

покренуо по службеној дужности у 

случајевима насиља у породици? 

Поступак за 

одређивање мера 

заштите од насиља у 

 



 

 

 

породици по 

Породичном закону 

Поступак за лишење 

родитељског права 

 

Поступак за 

делимично лишење 

родитељског права 

 

Поднета кривична 

пријава због извршења 

кривичног дела 

насиље у породици 

 

Покренут поступак за 

лишење пословне 

способности 

починиоца насиља у 

породици 

 

Покренут парнични 

поступак за заштиту 

права детета 

 

 

22. Да ли ваш центар за социјални рад има представнике у Групи за координацију и 

сарадњу: 

a. Да (Наведите подручје основног јавног тужилаштва чији сте део Групе за 

координацију и сарадњу): _____________________________________________ 

b. Не (Образложење): ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

22.1 Колико пута сте учествовали у састанцима Групе за координацију и 

сарадњу: __________________ 

 

22.2 Уз ваш центар за социјални рад, ко је присуствовао састанцима Групе: 

а. Представници надлежног тужилаштва 

б. Представници полиције 

в. Представници образовних установа 

г. Представници васпитних установа 

д. Представници здравствених установа 

е. Представници Националне службе за запошљавање 

ж. Представници удружења 

з. Друго: __________________________________________________________ 

 

23. Наведите број случајева у којима је поступала Група за координацију и 

сарадњу: 

a. Број разматраних случајева који нису окончани судском одлуком 

i. У кривичном поступку: __________ 

ii. У грађанском поступку: __________ 

б. Број случајева у којима је било потребно пружити заштиту и подршку жртви: 

______________ 



 

 

 

в. Број израђених индивидуалних планова заштите и подршке жртви: ______ 

г. Број предлога мера тужилаштву за окончање судских поступака: _________ 

д. Број случајева које је Група разматрала више од једанпут: __________ 

 

23.1 У колико случајева је жртва учествовала у изради индивидуалног плана 

заштите и подршке: __________________ 

 

24. Колико је било случајева за које је полиција, пре окончања процене ризика, 

затражила мишљење центра за социјални рад? ___________________ 

 

25. Колико пута сте организовали конференцију случаја: ________________________ 

 

24.1 Наведите у колико случајева су конференцијама случаја присуствовале следеће 

установе, институције, организације: 

а. Полиција _________________ 

б. Тужилаштво__________________ 

в. Суд за прекршаје ________________ 

г. Основни суд – кривични поступак __________________ 

д. Основни суд – грађански поступак __________________ 

е. Здравствене установе ___________________ 

ж. Образовне установе _________________ 

з. Невладине организације _________________ 

 

25.2 У колико случајева је центар учествовао у конференцијама случаја које је 

организовала друга институција, установа, орган: ______________ 

 

26. Да ли се деца чији је родитељ/старатељ евидентиран као жртва насиља у 

породици евидентирају као жртве и онда када нису непосредно претрпела 

насиље: 

а. Да 

б. Не 

Молимо образложите: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

27. Да ли Центар реализује програме за починиоце насиља у породици: 

a. Да 

b. Не 

c. Нешто друго (шта?): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

27.1 Уколико на подручју надлежности Вашег Центра постоје програми за 

починиоце насиља у породици, молимо наведите укратко о чему је реч и какви су 

ефекти ових програма: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

28. Уколико имате неке додатне коментаре и/или сугестије на упитник, молимо 

наведите: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 


