
 
 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,  
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА  

 
Београд, 20. јул 2017. 

 
 
Поштовани господине Ђорђевићу, 
 
 
Аутономни женски центар1 Вам се обраћа захтевом да јавно објавите анонимизирани  
извештај о резултатима надзора над стручним радом Градског центра за социјални рад 
Београд  – Одељења Нови Београд и Одељења Раковица, у вези са случајевима убиства 
две жене и детета.   
 
Јавност има право да буде обавештена о утврђеном чињеничном стању и резултатима 
надзора над стручним радом, актуелним и претходним (у случају Одељења Раковица), 
уз изузимање свих личних података чланова породица и стручних радника. Јавност има 
право да зна да ли су у поступању стручних радника испуњени захтеви у односу на 
поштовање постојећих стручних процедура и на коришћење стручних знања и вештина 
које се примењују током пријема, процене, планирања, прегледа ефеката активности са 
корисницима, квалитета стручне документације и извештаја који су сачињавани и 
упућивани другим надлежним органима.  
 
Јавност има право на комплетну информацију о поступању свих укључених и 
надлежних стручних радника. Није довољно да о томе добија фрагментарна сазнања из 
медија и на основу „ексклузивних увида“ медија у извештаје Министарства2. Јавност 
извештаја ни на који начин не треба да повреди право на заштиту личних података 
корисника и стручних радника, нити он може да утиче на истрагу тужилаштва која је у 
току. 
 
Такође, поводом саопштења Синдиката градског центра за социјални рад у Београду  
Независност3, а које показује до које мере представници синдиката не разумеју јавна 
                                                            
1 Аутономни женски центар (АЖЦ) из Београда је специјализована невладина организација која се од 
1993. године бави питањима насиља према женама у партнерском односу и у породици. 
2 http://www.blic.rs/vesti/hronika/nisu-reagovali-na-upozorenja-devet-meseci-pre-ubistva-maje-i-njenog-sina-
utvrdeni/b05bbyr 
3 http://rs.n1info.com/a283246/Vesti/Vesti/Sindikat-Nezavisnost-Socijalni-radnici-nisu-policajci.html 
У саопштењу се тражи да се из надлежности тог органа „избаце послови активне заштите од насиља у 
породици“, јер стручни радници који се баве „социјалном, породичноправном заштитом и саветодавним 
радом по природи послова који су им дати не треба да се баве кривичним делима, већ да опслужују органе 
унутрашњих послова и тужилаштва који се тим пословима баве“, као и „да је апсурдно да је запосленима 
у ЦСР (педагозима, психолозима, социјалним радницима и правницима) дат задатак да процењују 



овлашћења која има центар за социјални рад и стручни радници у њему, у складу са 
законима, а посебно у вези са Породичним законом, Аутономни женски центар 
предлаже да Министарство темељно размотри да ли тај орган, на начин како су 
актуелно конципирана његова јавна овлашћења, задужења и организација рада,  треба 
да настави да се бави породичноправном заштитом, заштитом права и најбољег 
интереса детета и заштитом од насиља у породици.  
 
Наше је мишљење да је (имајући у виду сложеност и тежину ових задатака, захтеве 
знања, вештина, интегритета и етичности стручних радника који их обављају) нужно 
формирати специјализоване организационе јединице, којима би била 
поверена укупна породичноправна заштита. Сви запослени у тим специјализованим 
јединицама, психолози, социјални радници и правници, требало би да приликом 
заснивања радног односа потпишу изјаву да знају и да су сагласни да ће се у оквиру 
поверених послова породичноправне заштите бавити и насиљем у породици (без 
обзира да ли се ради о кривичном делу или не), укључујући процену безбедносних 
ризика и израду индивидуалног плана мера заштите и услуга за жртве насиља, у 
сарадњи са релевантним државним органима и организацијама.  
 
Губитак људских живота, живота жена и деце, је ненадокнадив. Ако се за то не 
преузме одговорност, жене ће и даље убијати уз сазнање надлежних из државе.  
 
 
 
 
zа Аутономни женски центар 
 
 
Слободанка Мацановић 
 

                                                            
безбедносне ризике, насилничке намере и планове и убилачке манире код особа са криминалним 
досијеима или без њих“. 


