
Заштита од насиља у породици 
 
ШТА ЈЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ? 

 

Насиље у породици јесте понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно 

здравље или спокојство другог члана породице. Насиљем се сматра: 

1. наношење или покушај наношења телесне повреде 

2. изазивање страха претњом убиством или наношење телесне повреде члану породице или њему 

блиском лицу 

3. присиљавање на сексуални однос 

4. навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14 година живота 

или немоћним лицем 

5. ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима 

6. вређање као и свако дрско, безобзирно и злонамерно понашање 

 

КОЈЕ СУ ЗАКОНСКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ? 

 

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља: 

1. издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закуп 

непокретности 

2. издавање налога за усељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закуп 

непокретности 

3. забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености 

4. забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице 

5. забрана даљег узнемиравања члана породице 

 

КОЈЕ СУ МЕРЕ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА? 

 

Орган старатељства у обезбеђивању услуга и мера за заштиту детета може донети: 

1. упозорење родитељима на недостатке у вршењу родитељског права 

2. упућивање родитеља на разговор у породично саветовалиште 

3. покретање судског поступка за заштиту права детета, за доношење одлуке о вршењу или лишењу 

родитељског права или о мерама заштите од насиља у породици 

 

ПРИНЦИПИ РАДА У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 

1. заштитити жртву/е од насиља 

2. осигурати безбедност и добробит жртве 

3. уколико је жртва насиља дете, безбедност и добробит се постижу осигурањем безбедности и 

подршком за самосталност ненасилном родитељу 

4. одговорност за заустављање насиља је на насилнику, а не на жртви 

5. уколико постоји конфликт међу овим принципима, безбедност деце је на првом месту 

6. свака жртва насиља има обезбеђеног водитеља случаја  

7. стручни радници у свим случајевима постављају питања о породичном насиљу, у сваком првом 

контакту са корисницима услуга 

8. процена укључује информације о обрасцима насилничког понашања 

9. план безбедности се односи на дете и одраслу жртву 

10. стручни радник треба да користи законске могућности за заштиту жртава породичног насиља 

11. стручни радник треба да сарађује са службама у заједници које се баве породичним насиљем 

 


