
ПРЕПОЗНАЈ НАСИЉЕ! 
 

РЕАГУЈ ОДМАХ!  
 

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ! 
 
 
 

 
 

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ пружа жртвама 
насиља адекватну правну заштиту тпкпм 
впђеоа: 
 
 кривичнпг ппступка прптиг учинилаца 

за кпје ппстпји ппрагдана сумоа да су 
изгршили кригичнп делп насиље у 
ппрпдици, 

 
 парничнпг ппступка  дде се изричу мере 

заштите пд насиља у ппрпдици, а кпји се 
гпди прптиг члана ппрпдице кпји грши 
насиље, 

 
 ппступка хитних мера када ппстпји 

неппсредна ппаснпст пд насиља у 
ппрпдици, пднпснп када из ппнашаоа 
мпдућед учинипца и друдих пкплнпсти 
прпизилази да је пн спреман да у 
гремену кпје неппсреднп предстпји пп 
прги пут учини или ппнпги насиље у 
ппрдпдици. Суд на предлпд тужилаштга, 
укпликп нађе да је исти пднпган 
прпдужага хитне мере пригремене 
забране кпмуникације и приласка жртги 
насиља и/или пригременпд удаљеоа 
мпдућед учинипца из стана на перипд пд 
30 дана.  

 
Суд гпди рачуна п заштити жртага насиља 
приликпм саслушагаоа истих, нарагнп да би 
се спречила секундарна гиктимизација жртге, 
такпђе укпликп је пптребнп саслушати 
ппсебнп псетљиге сгедпке-кап штп су деца, 
пбезбеђује се и оима адекгатна заштита, на 
тај начин кп сге мпже присустгпгати 
саслушагаоу такгих лица, а сге у складу са 
закпнпм.  
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 Насилника не дефинише узраст-дпдине, ппл, 
ни пбразпгаое, кап ни жртву насиља. 

 
Шта је насиље? 
 
Насиље се дефинише кап сгаки пблик 
једанпут учиоенпд или ппнпгљенпд гербалнпд 
или негербалнпд ппнашаоа, кпје за ппследицу 
има стгарнп или пптенцијалнп удрпжагаое 
здрагља, разгпја и дпстпјанстга злпстагљаоа 
пспбе. 
 
Шта је насиље у ппрпдици? 
 
Кп применпм насиља, претопм да ће напасти 
на жигпт или телп, дрским или безпбзирним 
ппнашаоем удрпжага сппкпјстгп, телесни 
интедритет или душегнп стаое члана сгпје 
ппрпдице (чл. 194 ст. 1 Кригичнпд закпника). 
Ппнашаое кпјим један члан ппрпдице 
удрпжага телесни интедритет, душегнп 
здрагље или сппкпјстгп друдпд члана 
ппрпдице (чл. 197 ст. 1 Ппрпдичнпд закпна). 
Акт физичкпд, сексуалнпд, психичкпд или 
екпнпмскпд насиља учинипца према лицу са 
кпјим се учинилац налази у садашоем или 
ранијем брачнпм или ганбрачнпм или 
партнерскпм пднпсу или према лицу са кпјим 
је кргни српдник у прагпј линији, а у ппбпчнпј 
линији дп друдпд степена или са кпјим је 
српдник пп тазбини дп друдпд степена или 
кпмед је усгпјитељ, усгпјеник, храоеник или 
хранитељ или према друдпм лицу са кпјим је 
жиги или је жигеп у заједничкпм дпмаћнистгу 
( чл. 3 ст. 3 Закпна п  спречагаоу насиља у 
ппрпдици). 
 
НАСИЉЕ: физичкп, психичкп, емпципналнп, 
спцијалнп, сексуалнп, интернет, кпришћеое 
деце, екпнпмскп. 
 

 

 
ПОЛИЦИЈА — Укпликп сте излпжени насиљу у 
ппрпдици, сгаки случај насиља мпжете 
пријагити дежурнпј служби пплиције 
телефпнпм или личнп, дпласкпм у прпстприје 
надлежне пплицијске станице.  
 
ТУЖИЛАШТВО — Укпликп сте жртга насиља, 
мпжете се пбратити надлежнпм тужилаштгу 
кпје ће у пкгирима сгпје надлежнпсти 
преузети сге закпнске мере ради Ваше 
заштите и егентуалнпд даљед прпцесуираоа 
учинипца насиља у ппрпдици. 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД — Насиље кпје се 
дешага Вама или Вашпј деци, мпжете 
пријагити Центру за спцијални рад у ппштини 
у кпјпј жигите. 
 
Ппред надлежних држагних прдана и Центра 
за спцијални рад у спречагаоу насиља у 
ппрпдици прекп дагаоа ппмпћи и 
пбагештагаоа п насиљу, кап и пружаоа 
ппдршке жртгама насиља учестгују и друде 
устанпге у пбласти дечије, спцијалне заштите, 
пбразпгаоа, гаспитаоа и здрагстга, кап и 
тела за рпдну рагнппрагнпст на нигпу 
лпкалне сампупраге.  
 
 

Сваки грађанин кпји ппсумоа на евентуални 
случај насиља у ппрпдици или зна за оега, 
дужан је да пдмах без пдлагаоа насиље 
пријави надлежнпм државнпм пргану, ради 
даљег предузимаоа закпнских мера. 


