
Образац број 1 
Евиденциони картон о лицу према коме је извршено насиље у породици 

Име и презиме: ___________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (за удате жене девојачко презиме) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (надимак)  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (презиме и име једног од родитеља) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (девојачко презиме мајке) 

ЈМБГ: ________________________________________________________________________________________________________ 

Датум рођења: _________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (место, општина, република/покрајина) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (за лица рођена у иностранству - држава) 

Пол:____________________________________________________________________________________________________________________ 

Држављанство: __________________________________________________________________________________________________________ 

Националност: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Занимање: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Адреса пребивалишта/боравишта: 
_____________________________________________________________________________________________ 



Према лицу је извршено насиље у породици: 

а) први пут 

б) други пут 

в) више пута _________________________________ 
                                          (навести број) 

   

Тужбу за одређивање мере заштите од насиља у породици поднео је: 

1. члан породице према коме је насиље извршено 

2. законски заступник лица према коме је насиље извршено 

3. јавни тужилац __________________________________________________________________________________________________________ 
4. орган старатељства ____________________________________________________________________________________________________ 
Назив суда који је донео пресуду: _________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (број пресуде, датум доношења пресуде)  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (датум правноснажности) 

Насиље које је претрпео члан породице: 

1. наношење или покушај наношења телесне повреде 

2. изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиског лица 

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 и комуницирања са трећим лицима 

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

   

Члан породице који је извршио насиље: 

1. супружник 

2. бивши супружник 

3. дете 

4. родитељ (отац или мајка) 

5. крвни сродник (врста сродства) 

6. тазбински сродник (врста сродства) ________________________________________________________________________________________ 
7. адоптивни сродник: _____________________________________________________________________________________________________ 
8. хранитељ/храњеник: ____________________________________________________________________________________________________ 
9. лице које живи или је живело у истом породичном домаћинству: 
__________________________________________________________________ 
10. ванбрачни партнер 

11. бивши ванбрачни партнер 

12. остало ______________________________________________________________________________________________________ 

   

Одређена мера заштите од насиља у породици: 



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

2. издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине, односно закупа 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 

   

Дужина трајања одређене мере ___________________________________________________________________________________________ 
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