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Све службе/центри Дома здравља Приједор 
 
Предмет: Евиденција породичног насиља у Дому здравља Приједор за мјесец ЈУН 2022. 
 
У складу са обавезама Дома здравља Приједор, као потписника Протокола о поступању у случајевима 
насиља у породици и заштити жртава породичног насиља потребно је доставити податке из сваке од служби 
Дома здравља Приједор (медицинске или немедицинске) о сваком случају пријављене сумње или 
почињеног насиља у породици о коме су имали сазнање запослени радници тих служби. Ове податке за 
мјесец ЈУН 2022. године (01.-30.06.2022.) службе у којима су забиљежени и евидентирани случајеви 
породичног насиља шаљу као интерни мјесечни Евиденциони образац, уз копије свих усвојених и 
прописаних појединачних образаца који се попуњавају у свакој служби у којој се забиљежи пријава сумње 
или почињеног породичног насиља, преко курирске службе Дома здравља. 
 
Мјесечни извјештај се шаље координатору Дома здравља за провођење одредби интерног Правилника и 
потписаног Протокола, прим. др Горан Рачетовићу, из Центра за заштиту менталног здравља, најкасније 
до понедељка, 11.07.2022. године. Службе које нису имале забиљежене случајеве насиља у породици током 
мјесеца јуна 2022. године обавезне су до истог датума то јавити телефонски у Центар за заштиту менталног 
здравља Приједор (052/211-011, 07.00-15.00 сати, радним данима) ради потпуног увида у ова питања. 
Збирни подаци презентоваће се се на редовном мјесечном састанку субјеката заштите у Граду Приједору 
(средином јула 2022), те Гендер Центру Владе Републике Српске и надлежном Министарству у Влади 
Републике Српске у склопу обавезног извјештавања ових кровних институција за ова питања. 
 
Важна напомена: Обзиром на форму новог обрасца за извјештавање из Министарства, молимо да 
ОБАВЕЗНО евидентирате и податак да ли је жртва особа са инвалидитетом (у дијелу Напомене 
мјесечног Евиденционог листића који шаљете координатору за ова питања). 
 
Додатна напомена: Полугодишњи извјештај Министарству за Установу начиниће координатор за ова 
питања те службе/центри Дома здравља НИСУ у обавњзи да га достављају. 
 
За све информације или нејасноће око овог дописа, као и осталих питања из ове области, можете 
контактирати директно прим. др Рачетовића на телефоне 052/211-011 или 065/561-616 радним данима од 
07.00 до 15.00 сати.  
 
За непридржавање одредбе из овога дописа директно су одговорни вође тимова и начелници служби/центара, у 
складу са Правилником о провођењу Протокола о заштити и збрињавању жртава породичног насиља у Граду 
Приједору. 
 
           Заступник по овлаштењу 
                                                                                     Помоћник директора за медицинска питања 
                                              
                                                                                                   Прим. др Дијана Ђерић, 
                                                                                                  спец. породичне медицине 
 


