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ВОДИЧ  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЕВИДЕНЦИОНОГ ЛИСТА ПРИЈАВЕ 

ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА У ДОМУ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР 

 

А. Уводни дио 

 

Обзиром да је од краја 2010. године ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор један од потписника Протокола о 
сарадњи са неколико субјеката заштите жртава породичног насиља у Граду Приједор, дио обавеза које 
смо преузели је и униформност обавезног пријављивања и евидентирања породичног насиља. У том 
контексту, дио обавеза Дома здравља Приједор је и слање извјештаја у надлежно Министарство и Гендер 
центар Владе Републике Српске, али и редовно мјесечно извјештавање других субјеката заштите жртава 
породичног насиља у Приједору, потписника Протокола на редовним мјесечним састанцима.  

 Циљ ове евиденције је јединственост података о породичном насиљу у нашој општини, пријављених у 
нашој Установи. 

Овај кратки водич даје појашњења о правилном попуњавању Евиденционог листа о почињеном насиљу 
у породици (или  сумњи на почињено породично насиље) са којим се сусретнете у свом раду. Сви 
дијелови овога обрасца су ОБАВЕЗНИ за попуњавање. Евиденциони лист се попуњава након контакта 
са жртвом породичног насиља. На овај се начин испуњавају законске обавезе пријављивања и вођења 
евиденције о породичном насиљу у здравственим установама. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Б. Попуњавање Евиденционог листа 

1. „Тим породичне медицине/Служба/Центар _______________________“ 

                Испуњава се број тима породичне медицине (1-39), пуно име службе (нпр., Хитна 

                медицинска помоћ), односно центра (нпр., Центар за заштиту менталног здравља) 

2. „Евиденциони лист – НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ за мјесец  _______20  “ 

                Испуњава се мјесец у текућој години (нпр.,  јул 2022). Полугодишње и годишње 

                извјештаје за Министарство попуњава координатор за ова питања. 

3. „Р.бр.“ 

Означава редни број пријављеног случаја породичног насиља. Исписује се арапски број по 
реду попуњавања ( 1, 2, ..). Ради евентуалне допуне података пожељно је уписати ручно и 
број Протокола/здравственог картона жртве, уколико је доступан/познат. 

4. „МЈЕСТО (мјесна заједница)“ 

Поред града (нпр. Приједор), уписује се дио града у коме живи жртва породичног насиља 
(нпр., Гомјеница, Доњи Гаревци, Љубија, и сл.) као и тачна адреса жртве (нпр. Илије 
Бурсаћа 9). 

5. „КО пријављује породично насиље (....)+..“ 

Пријаву насиља најчешће добијамо од жртве породичног насиља. Ако се ради о неком 
другом уписати ко је то са пуним именом и презименом (који члан породице, комшије, 
пријатељи, службена лица и која...). 

6. „Жртва насиља у породици (...)“ 

Иако су жене најчешће жртве породичног насиља, то може бити и било који други члан 
домаћинства (супружници, дјеца, родитељи- отац или мајка, дједови или баке, особе о 
којима се неко брине или други члан домаћинства). Уписујете пуно име и презиме жртве и 
сродство/однос са починиоцем насиља 

7. „Старосна доб (....)  и пол жртве“ 

Уписује се година рођења (нпр. 1986), а за особе до напуњених 18 година датум рођења, као 
и пол (нпр. Мушко-М). Потребно је уписати и јединствни матични број жртве (16 цифара, 
нпр. 0908997567446) 

 

 



 
 

8. „Облик насиља у породици и ко је починиоц насиља+ пол починиоца“ 

Облик насиља може се означити и скраћено и то: 

физичко = Ф, психолошко = П, сексуално = С, економско = Е и комбиновано = К. 

Примјер: уколико се ради о комбинованом насиљу у породици, означава се који се облици 
насиља испреплићу (нпр., комбиновано физичко и сексуално би означили са К=Ф+С). 

Означава се ко је починилац насиља од чланова породице (супруг, син, мајка, и сл.) уз 
скраћену ознаку пола (М или Ж). Примјер: уколико је починиоц насиља отац уписује се 
отац (М). Уколико је више починилаца, уписују се сваки посебно са истим начином 
означавања. Увијек је неопходно уписати пуно име и презиме починиоца насиља. 

9. „Почетак, трајање и који пут се дешава и/или пријављује насиље“ 

Уписује се орјентациони временски период почетка (у данима, месецима или годинама 
почетка или уколико жртва није сигурна може се уписати „краћи/дужи временски 
период“), да ли је периодично (пер) или континуирано (конт), те да ли се пријављује први 
пут или је поновљено пријављивање (по који пут, уколико је могуће). Уколико је раније 
пријављивано у некој од институција заштите, уписати у којој, када и колико пута. 
Примјер: 2 Г, пер, пон-ЦСР 2+СЈБ 2, тј. Дешава се 2 године, поновљено је пријављивање, 
по два пута раније у МУП и/или ЦСР. 

10. „Ко је примио пријаву? (име и презиме радника Дома здравља)“ 

Уписује се пуно име и презиме радника Дома здравља Приједор који је примио пријаву 
породичног насиља (здравствени радник, здравствени сарадник или други запослени у 
Дому здравља Приједор). Потребно је уписати и радно мјесто или квалификацију  радника 
који је примио пријаву (нпр., медицинска сестра, доктор медицине, психолог, лаборант, 
портир, и сл.). 

11. „Физичке и/или ментално-здравствене потешкоће жртве“ 

Уписује се постојање или неналажење физичких и/или психолошких потешкоћа на жртви 
(нпр., Ф-ДА П-НЕ или Ф+П=НЕ). Не описују се потешкоће (уписују се у Образац Пријаве, 
на мапу тијела и љекарско увјерење). Овај дио обрасца испуњава доктор медицине који је 
прегледао жртву насиља. 

 

 

 

 

 



 
 

12. „Ко је пријавио насиље и коме? (........)“ 

Уписује се пуно име и презиме ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА који је пријавио насиље и 
његова квалификација (медицинска сестра/техничар или доктор медицине са или без 
специјализације). Обавезно пријављивање насиља у породици (или сумње) може 
извршити СВАКИ запослени у Дому здравља Приједор. 

Обавезно је уписивање коме је здравствени радник пријавио породично насиље (нпр., 
ЦСР или ЦСР/МУП ) те уписивање имена особе којој је у тим установама пријављено 
породично насиље (то може бити дежурни полицајац, дежурни социјални радник и друга 
овлаштена особа из ЦСР илиСЈБ Приједор.) (ЦСР = Центар за социјални рад;МУП= 
Полицијска управа-навести назив полицијске станице). 

13. „Остале напомене (попуњени Обрасци, заказане контроле жртве у ДЗ, упућивање у друге 
службе..)“ 

Уписују се остали релевантни подаци везани за збринјавање и заштиту жртве породичног 
насиља у Дому здравља: попуњени обрасци [(Пријава насиља у породици, мапа тијела 
жртве, љекарско увјерење). На примјер: О = п,мт, љу +], заказане и обављене контроле 
жртве насиља у породици и који број пута- континуитет заштите (нпр., К = +/3), савјет 
жртви насиља, који укључује информисање о могућностима, субјектима заштите и сл. (нпр., 
С = +) или упућивање у друге службе, прије свега здравствене, на додатне 
прегледе/претраге и које (нпр. У = +, гинекол. , РТГ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СЕ ИЗДАЈЕ ИСКЉУЧИВО ЖРТВИ ПОРОДИЧНОГ 
НАСИЉА И НЕ НАПЛАЋУЈЕ СЕ, КАО НИ ТРОШКОВИ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГА КОЈЕ ПРЕТХОДЕ ИЗДАВАЊУ ЉЕКАРСКОГ УВЈЕРЕЊА У ДОМУ 
ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР. 

 



 
 

Ц. Завршни дио Евиденционог листа 

 
Приједор, __/__/20__.                                             М.П.                                Oвјерава:                                                                              
 

__________________________________________________                                                                                                                                                                                                                              
 
Напомена: Овај образац се испуњава у 2 (два) примјерка и један се примјерак заједно са копијама Пријаве 
насиља у породици и мапе тијела жртве доставља Координатору за питања насиља у породици испред Дома 
здравља Приједор (прим. др Горан Рачетовић-ЦЗМЗ Приједор) преко курирске службе ДЗ Приједор до 10.-тог 
у текућем мјесецу). За сва појашњења око ових и сличних питања позвати на моб. тел. 065/561-616. 
 
У завршном дијелу потребно је попунити дате податке (датум попуњавања, име и презиме и потпис 
(уз факсимил, уколико је доктор медицине) особе која је испунила Евиденциони лист, те печат 
службе/центра или тима породичне медицине. За службе које немају свој печат ставља се печат 
Дома здравља Приједор. Сви подаци у Евиденционом листу треба да буду читко исписани и са 
јасним ознакама као што су дате у примјерима попуњавања у претходном поглављу овог водича. 
 
У напомени је наглашено да се Евиденциони лист начини у два (2) примјерка, гдје један остаје у 
документацији тима/службе/центра а други се доставља особи задуженој за координацију питања 
везаних за породично насиље испред Дома здравља, са њеним подацима и контакт телефоном. 
Координатор за питања насиља у породици је задужен за збирни мјесечни, полугодишњи и 
годишњи извјештај о евидентираним случајевима породичног насиља у службама Дома здравља 
Приједор. Укупни извјештаји биће достављени тимовима/службама/центрима на захтјев, а о њима 
ће бити редовно извјештавани директор, помоћник директора за медицинска питања, 
координатори групне праксе и начелници служби/центара, писменим или електронским путем или 
на заједничким састанцима, као и осталим субјекти заштите жртава породичног насиља, 
потписника Протокола, на редовним мјесечним састанцима, а полугодишњи и годишњи 
извјештаји на законски утврђеном обрасцу Министарству омладине, породице и спорта у Влади 
Републике Српске, Гендер центру Владе Републике Српске и Институту за јавно здравствство 
Републике Српске. 
 
 

     Координатор:                                                                                             
Прим. Горан Рачетовић,                                                                             

  др. мед., спец. психијатрије     
 


