
Образац 1.                                                ПОВЈЕРЉИВИ ПОДАЦИ! 
 

ДОКУМЕНТОВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

(СВИ ПОДАЦИ СУ ОБАВЕЗНИ) 

 
 

Назив здравствене установе: ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ПРИЈЕДОР 
 
Тим/служба/центар:_________________________________________________ 
 
Доктор/ка медицине: 
 
Медицинска сестра/техничар:_______________________________________ 
 
Датум прегледа: _________________       Вријеме прегледа: _______________ 
 

1. Основни подаци о особи која је могућа жртва насиља: 
 
Име, име оца и презиме: ________________________________________ 
Јединствени матични број: ______________________________________ 
Пол _________ 
 

2. Основни подаци о дјеци: 
 
Број дјеце ______ 
Године старости и пол дјеце 
_____________________________________________________________ 
 

3. Податке даје: 
 
Име и презиме: ________________________________________________ 
Јединствени матични број: ______________________________________ 
 

     
 
 



4. Разлог јављања у здравствену установу (заокружи/обиљежи): 
 

         а) пацијент/киња пријављује насиље:                                          Да        Не 
         б) ако „не”, на основу чега је посумњано на насиље: 
            ____________________________________________________________ 

 
Да ли је интервенисала полиција (заокружити/обиљежити): 
Не 
Да (назив полицијске станице) 
 

 
5. Информације које се односе на насилни догађај: 

 
    Гдје се догодило насиље: _______________________________________ 
 
    Датум: ______________________       Вријеме: ________________________ 
 
Починиоц насиља (заокружити/обиљежити све одговарајуће):  

 
Познат                        Непознат 

 
Супруг/а       Истополни партнер/ка              Сестра                Старатељ/ка 
Бивши супруг/а                 Отац                       Син                           Дјед 
Садашњи партнер/ка       Мајка                     Кћерка                       Бака 
Бивши партнер/ка             Брат                       Рођак/а                
Друго, навести однос са жртвом ______________________________________ 
 
Ако је познат почиониоц насиља, навести име и презиме и пол: 
__________________________________________________________________ 
 
Опис догађаја (користите ријечи пацијента/киње) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ 
       
 
 
 
 



6. Врста насиља  (заокружити/обиљежити све одговарајуће): 
 

I. Физичко насиље:         
Да                        Не 

 
      II. Сексуално насиље: 
      а. присиљавање на сексуални однос 
      б. присиљавање на нежељене сексуалне радње 
      в. понижавајући сексуални однос 
      г. присиљавање на проституцију 
      д. Другo (навести): _______________________________________________ 
       
      III.Емоционално/психичко насиље: 
      а. вријеђање 
      б. забране 
      в. застрашивање 
      г. пријетње 
      д. Друго (навести): _______________________________________________ 
 

7. Оријентациона процјена психичког стања пацијента/киње 
(заокружити/обиљежити): 

         Комуникативан/а некомуникативан/а узнемирен/а 
         Друго: ______________________________________________________ 
 

8. Питања од медицинског значаја (заокружити/обиљежити); 
    а) Да ли је пацијенткиња трудна? 
              Не                   Не зна                  Да (уписати недељу трудноће:____) 
    б) Да ли болује од неке хроничне болести?     
              Не                   Не зна                  Да 
        Ако ДА од које/којих? ___________________________________________ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Историја злостављања (заокружити/означити све одговарајуће): 
    а. Да ли постоје подаци или знаци о повређивању у прошлости?      

Да                   Не 
    б. Да ли даје податке о повређивању у прошлости?                     
                                                     Да                   Не 
    в. Остали важни медицински подаци: 
    - поремећај спавања 
    - хронични болови 
    - главобоље 
    - злоупотреба лијекова, алкохола или опијата (психоактивних супстанци) 
    - друго (побројати): _______________________________________________ 
 

10. Општи физикални преглед: 
     ________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________ 
 
    11. Изглед одјеће (описати евентуалне трагове насиља): 
     ____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
 
     12. Тјелесне повреде (забиљежити врсту, облик, величину, боју сваке од 
           пронађених повреда, те их обиљежити што вјеродостојније на 
           одговарајућој скици тијела): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
     13. Напомене-навести обавезно: 
           (ко је обавијештен-име и презиме/служба или установа-МУП, ЦСР, 
             координатор Дома здравља, и слично; да ли је издато љекарско 
             увјерење или није; да ли је и у коју медицинску установу/службу 
             упућена жртва): 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Овај Образац се испуњава у 2 (два) примјерка и један се примјерак заједно са копијом Мапе тијела 
жртве и Евиденционим листом 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. 


