
ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 

 

 

 

Ниш, 11. март 2020. 
Регионални центар за професионални развој запослених 

Париске комуне бб 

 
Предавачи:  

Проф. др Драгана Коларић, редовни професор Криминалистичко-полицијског универзитета 

и судија Уставног суда 
 
Доц. др  Саша Марковић, наставник Криминалистичко-полицијског универзитета и 

руководилац специјализоване обуке полицијских службеника за спречавање насиља у 

породици 

  

 

А Г Е Н Д А 
 

10.00–10.15 Поздравна реч, објашњење начина рада и представљање учесника 

 

10.15–11.30 Појам насиља у породици – домаће законодавство (Кривични законик, 

Породични закон, Закон о спречавању насиља у породици) и међународни                       

стандарди (Конвенција Савета Европе, Пракса Европског суда за људска права) 

 

11.30–11.45 Кафе пауза 

 

11.45–13.00  

• Пријава и препознавање насиља у породици 

• Поступање полицијских службеника и надлежног полицијског службеника 

 Полицијско овлашћење довођење 

 Полицијско овлашћење задржавање 

  Полицијска овлашћења према жртви кривичног дела 

 Процена ризика 

 Редуковање ризика од ескалације насиља; безбедносни план 

 Полицијско овлашћење наређење 

 Полицијско овлашћење наређење којим се одређују хитне мере 

• Поступање јавног тужиоца 

• Поступање суда  

 Поступање суда у првом степену 

 Жалба против решења основног суда 

 Поступање суда у другом степену 

     Трајање хитних мера 

 

13.00–13.45 Пауза   

 



13.45–14.30 Студије случаја 

 

    – прикупљање потребних обавештења  

    – процена ризика 

    – хитне мере које изриче надлежни полицијски службеник 

    – израда наређења којим се изриче хитна мера удаљења учиниоца из стана 

    – израда наређења којим се изриче хитна мера привремене забране  

       учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој 

    – достављање података надлежном основном тужиоцу 

    – достављање списа надлежном суду 

    – одлуке суда 

 

14.30–14-45 Кафе-пауза  

 

14.45–15.30 Пракса Уставног суда Србије, Врховног касационог суда 

                    Закључци  

Учесницима семинара обезбеђени су: 

✓ интерактивно предавање, обука и саветодавна подршка,  

✓ сертификат о присуству на семинару, 

✓ радни материјал у електронском облику 

✓ чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига, 

✓ савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара и 

✓ кафа и освежење. 

 

Котизација: 14.000,00 динара + ПДВ (20%) 

За уплате до 10. фебруара котизација износи 12.000,00 динара + ПДВ (20%)  

После извршене уплате за два полазника, трећи полазник добија гратис! 

 

Пријем пријава се врши преко Регионалне канцеларије посредника (www.rkp.rs) 

reg.kancelarijaposrednika@gmail.com или 063/445-800  

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ НАШИМ СЕМИНАРИМА И ОБУКАМА МОЖЕТЕ 

ДОБИТИ НА: WWW.SLGLASNIK.COM /СЕМИНАРИ И ОБУКЕ  

Питања предавачима можете постављати унапред на е-mail: seminar@slglasnik.com  

http://www.rkp.rs/
mailto:reg.kancelarijaposrednika@gmail.com
http://www.slglasnik.com/
mailto:seminar@slglasnik.com


Уколико се не пријави довољан број учесника, организатор задржава право да откаже 

одржавање семинара, уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.  

Центар за едукацију ЈП Службени гласник 

 

 

 


