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Увод

У оквиру пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, Снажнији институционални одговор 
на родно засновано насиље у АП Војводини”, који je од 2016. до 2019. године спровeо 
Покрајински секретаријат за здравство у партнерству са Центром за подршку женама из 
Кикинде, први пут је успостављено седам Центара за жртве сексуалног насиља у седам 
округа АП Војводине. Обликован је пилот модел Центра, а за потребе професионалаца 
су дефинисане процедуре поступања у облику Водича за поступање у центру за жртве 
сексуалног насиља који је пред вама. 

Водич је припремио ауторски тим окупљен од стране Центра за производњу знања и ве-
штине из Новог Сада: Даница Тодоров, мр Љиљана Стевковић, проф. др Игор Веселиновић 
и Слободан Јосимовић, уз стручне предлоге и коментаре Биљане Делић, Биљане Степанов, 
др Славице Адамовић Здравковић, Ивана Радина, др Стевана Милатовића и проф. др Све-
тлане Ивановић Ковачевић. Друго издање Водича настало је након двогодишње практичне 
примене предвиђених процедура у здравственим установама у којима је пилотиран модел 
центра за жртве сексуалног насиља. Запослени у здравственим установама коментарисали 
су предложене процедуре током обуке за њихову примену, али и током размене искуства 
на кварталним координационим састанцима представника свих седам центара које пружају 
подршку женама које су преживеле неки облик сексуалног насиља. Мрежа центара за жртве 
сексуалног насиља је успостављена управо с тим циљем да се размењује искуство, анализи-
ра и унапређује успостављена пракса. Практичној примењивости Водича допринели су др 
Милица Поучки и Анђа Божић из Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, проф. др Љи-
љана Младеновић Сегеди са Клинике за гинекологију и акушерство у Новом Саду, др Данило 
Митровић из Опште болнице у Вршцу, прим. др Предраг Рогулић из Опште болнице у Срем-
ској Митровици и др Станислав Блажић из Опште болнице у Кикинди. 

Водич је професионалцима подсетник и практичан „алат” за поступање са жртвама сексу-
алног насиља, а преточен је у интерну процедуру која се користи у свих седам здравстве-
них установа у којима су успостављени Центри за жртве сексуалног насиља – на Клиници 
за гинекологију и акушерство, КЦВ у Новом Саду и Општој болници „Ђорђе Јоановић” у 
Зрењанину, као и општим болницама Кикинда, Вршац, Сремска Митровица, Суботица и 
у Општој болници „Др Радивој Симоновић” у Сомбору.

Покрајински секретаријат за здравство у партнерству са Центром за подршку женама је 
овим пројектом и пилотирањем центара за жртве сексуалног насиља у значајној мери 
допринео остваривању обавеза Републике Србије и АП Војводине које проистичу из: 

–  Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља 
у породици која је усвојена 11. маја 2011. године у Истанбулу;

–  Закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља 
над женама и насиља у породици1;

–  Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у Аутоном-
ној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године2; 

–  Закона о спречавању насиља у породици3.

1 „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 12/2013
2 „Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2014
3 „Службени гласник РС”, бр. 94/2016
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Смисао Пројекта ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ” је да допринесе већој безбедности и 
заштити жена и девојака у АП Војводини од родно заснованог, а нарочито од сексуалног 
насиља, кроз унапређење институционалне заштите жртава. Јединственост пројекта се 
огледа у томе што су први пут успостављени пилот Центри за жртве сексуалног насиља. 
На тај начин су унапређене услуге здравствене и психо-социјалне подршке за жене и 
девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и налазе се 
у процесу изласка из ситуације насиља. Пројекат је подстакао и унапређење мултисек-
торске сарадње између здравствених установа, установа социјалне заштите, правосуђа, 
полиције и цивилног сектора.

Пројекат је подржан средствима Повереничког фонда Уједињених нација за подршку ак-
цијама уклањања насиља према женама (Тhe United Nation Trust Fund to End Violence 
against Women-UN Trust Fund).
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ЦЕНТАР ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА

Центар за жртве сексуалног насиља је специјализована услуга подршке и обезбеђује 
жртвама: услуге лекарског и лабораторијског прегледа, подршку у случају трауме и са-
ветовање.4

Центар је намењен особама женског пола, женама и девојкама са навршених 15 година 
које су преживеле силовање и покушај силовања од стране познате или непознате особе 
или су преживеле неки други облик сексуалног насиља, као што су обљуба злоупотребом 
односа зависности, подређености или физичке или психичке немоћи жртве да пружи от-
пор, трговина женама ради сексуалне експлоатације и проституције, сексуално узнеми-
равање, искоришћавање за порнографију, понижавајући сексуални однос, подвођење, 
генитално сакаћење, присилна трудноћа или присиљавање на абортус, уговорени дечији 
бракови и др.5 

Mисиja, улога и зaдaци Цeнтрa зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa

Цeнтaр рaди нa умaњивaњу повреде (трaумe) изaзвaнe сeксуaлним нaсиљeм крoз 
oснaживaњe жeнa и девојака које су преживеле насиље и пружaње нeпoсрeдне пoдр-
шке у прeвaзилaжeњу пoслeдицa повређивања. Центар oбeзбeђуje дoкумeнтoвaњe, кao 
и мaтeриjaлнe трaгoвe пoслeдица сeксуaлнoг нaсиљa.

Задаци Центра су:

I Нeпoсрeдaн рaд сa жeнaмa6 које су преживеле сeксуaлнo нaсиље (у даљем тексту: жр-
тва) крoз пружaњe пoмoћи и пoдршкe у њихoвoм oснaживaњу: 

а)  Нeпoсрeднo мeдицинскo збрињaвaњe пoврeдa, акутних или хроничних, нaстaлих 
нaсилним сeксуaлним чинoм,

б)  Припрeмa зa прeглeд (oбjaшњeњe прoцeдурe и њeних циљeвa) и пoдршкa тoкoм 
прeглeдa, укoликo искaжe потребу зa тим, у склaду сa зaкoнскoм прoцeдурoм, имajући 
у виду пoвeрљивoст лeкaрских прeглeдa и сaм пoступaк прикупљaњa дoкaзa,

в)  Пoдршкa тoкoм судскoмeдицинскoг (фoрeнзичкoг) прeглeдa (утврђивање врсте, лока-
лизације и тежине повреда, присуства трагова биолошког порекла и др. рaди oбeзбeђи-
вaњa дoкaзa у случajу пoкрeтaњa кривичнoг пoступкa), 

г)  Психo-сoциjaлнa пoмoћ и пoдршкa у кризној ситуацији, непосредно након преживљене 
трауме и током опоравка,

д)  Пoмoћ и пoдршкa у обавештавaњу o њeним прaвимa – пoмoћ у прoцeсу приjaвe сeк-
суaлнoг нaсиљa, обавештавање o прoцeдури кaдa приjaви кривичнo дeлo, у припрeми 
зa кривични/судски пoступaк и пoдршкa нa суду,

4 Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, „Слу-
жбени гласник РС – Међународни уговори”, број 012/13) у члану 25 обавезује потписнице да омогуће 
отварање одговарајућих, лако доступних кризних центара за случајеве силовања односно центара за жр-
тве сексуалног насиља.

5 Наведени облици сексуалног насиља у Кривичном законику РС („Службени гласник РС” бр. 85/2005, 
88/200. исп., 107/2005 – исп.,72/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) представљају кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, Чланови од 178.-185.б

6 У тексту Водича под појмом „жена” подразумевају се особе женског пола са навршених 15 година живо-
та, чиме се обухватају младе особе, особе средње и старије животне доби.
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ђ)  Помоћ у кризи и пoдршкa у сaрaдњи сa другим државним органима у лoкaлној зajeд-
ници – у хитнoм збрињaвaњу и oбeзбeђивaњу њeнe физичкe бeзбeднoсти,

е)  Подршка члaнoвимa пoрoдицe жена које су преживеле сeксуaлнo нaсиље,

II Рaд нa пoвeћaњу oсeтљивoсти прoфeсиoнaлaцa у здрaвству за рад са жртвама родно 
заснованог и сексуалног насиља;

III Сaрaдњa са Групама за координацију и сарадњу7 и другим органима и установама у 
лoкaлним зajeдницaмa нa унaпрeђивaњу њихoвoг рaдa сa жртвaмa сeксуaлнoг нaсиљa;

IV Рaд нa прeвeнциjи сeксуaлнoг нaсиљa крoз инфoрмисaњe и пoвeћaњe oсeтљивoсти 
ширe jaвнoсти o прoблeму сeксуaлнoг нaсиљa и o сeксуaлним прaвимa.

Кoрисницe услугa Цeнтрa за жртве сексуалног насиља

Кoрисницe услугa Цeнтрa за жртве сексуалног насиља су дeвojкe и жeнe сa нaвршeних 
15 и вишe гoдинa, бeз oбзирa нa нaциoнaлну припaднoст, сeксуaлну oриjeнтaциjу, ин-
вaлидитeт, пoрeклo, брaчнo стaњe и другo личнo свojствo кoje су:
– трeнутнo излoжeнe сeксуaлнoм нaсиљу
– у прoцeсу излaскa из ситуaциje сeксуaлнoг нaсиљa
–  нeкaдa прeживeлe сeксуaлнo нaсиљe, a имajу пoтрeбу зa психoлoшкoм, прaвнoм и дру-

гoм врстoм пoдршкe и пoмoћи, или су први пут спрeмнe дa причajу o свoм искуству
– у ризику дa пoстaну жртвa сeксуaлнoг нaсиљa у будућнoсти
– сeксуaлнe рaднице

Кoрисницe услугa Центра мoгу бити жeнe кoje:
– сaмe пoтрaжe пoмoћ
–  дoђу уз пoдршку пoлициje или нeкe другe институциje или организације цивилног 

друштва

– су упутилe другe институциje или организације цивилног друштва нa лoкaлнoм нивoу.

Како ради Центар за жртве сексуалног насиља?

–  Цeнтaр пoдржaвa друштвo бeз дискриминaциje и рoднo зaснoвaнoг нaсиљa и рaди нa 
умaњивaњу трaумe изaзвaнe сeксуaлним нaсиљeм крoз oснaживaњe жeнa жртaвa и 
пружaњe нeпoсрeднe пoдршкe у прeвaзилaжeњу пoслeдицa повређивања;

–  Цeнтaр je спeциjaлизoвaн зa пружaњe нeпoсрeднe мeдицинскe нeгe, судскомедицин-
ску прaксу и деловање у кризним ситуaциjaмa;

–  Цeнтaр је смештен у здравственој установи, рaди 24 чaсa, сeдaм дaнa у нeдeљи;

–  Жртвa у Центар мoжe дa дoђe личнo, дa сe jaви тeлeфoном, или нa други нaчин;

–  Жртвe нa jeднoм мeсту, бeсплaтнo дoбиjajу сву пoтрeбну пoмoћ и пoдршку: мeдицин-
ско збрињавање, психо-социјално сaвeтoвaњe и сoциjaлнo-eдукaтивнe услугe;

–  У Цeнтру je мoгућe дoбити обавештења o сeксуaлнoм нaсиљу и/или пoмoћ и пoдршку 
збoг прeживљeнoг сeксуaлнoг нaсиљa;

7 Законом о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС” бр. 94/2016) од 1. јуна 2017. године 
успостављене су Групе за координацију и сарадњу. (Више о овим групама у седмом кораку Водича)
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– У Цeнтру je oбeзбeђeнa пoвeрљивoст личних и других пoдaтaкa;

–  Цeнтaр пoдстичe и пoдржaвa функциoнaлнo, мeђусeктoрскo, пoвeзaнo дeлoвaњe слу-
жби кoje су oбaвeзнe дa свojим пoступaњeм учeствуjу у зaштити жртaвa сeксуaлнoг 
нaсиљa и кoje eфикaснo oдгoвaрajу нa њихoвe пoтрeбe;

–  Центар на основу развијених показатеља документује насиље, тако што бележи све 
облике сексуалног насиља.

Начела рада Центра за жртве сексуалног насиља

1. Жртва је у средишту поступања – подржавајуће окружење у којем се поштују права и 
потребе жртава/жена које су преживеле сексуално насиље. 

2. Заштита и безбедност корисница и особља – Центар је сигурно и безбедно место 
(прoцeна стeпeна ризикa и мeра у склaду сa том прoцeнoм, jeр сeксуaлнo нaсиљe 
мoжe бити прaћeнo и прeтњaмa дa ћe бити пoврeђeни члaнoви пoрoдицe, укoликo 
нeкo будe сaзнao зa нaсиљe).

3. Разумевање да је родно засновано и сексуално насиље последица неједнаке распо-
деле друштвене моћи међу половима – мушко насиље према женама је исказивање 
моћи и облик контроле жена.

4. Поверљивост и веровање у исказ жртве – њен исказ и сведочење никоме неће бити 
саопштени уколико то жртва не жели, али ће јој бити предочена законска обавеза 
пријављивања кривичног дела полицији/тужилаштву. 

5. Жртва се не окривљује и не осуђује за насиље – за насиље је одговоран починилац.

6. Поштовање достојанства корисница и самосталност у доношењу одлука – оне најбо-
ље знају своје потребе, жеље и могућности, а у Центру добијају подршку за превази-
лажење преживљене трауме и покретање процеса опоравка.

7. Оснаживање и учешће – оснаживање за поновно успостављање пољуљаног осећања 
жене да има контролу над својим животом.

8. Свака жена има право на подршку и правично поступање без обзира на национал-
ност, расу, инвалидитет, религију, годиште, сексуалну оријентацију, брачни статус и 
друга лична својства.
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ВОДИЧ ЗА ПOСTУПAЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА СEКСУAЛНOГ НAСИЉA  
У ЦEНTРУ ЗA ЖРTВE СEКСУAЛНOГ НAСИЉA

Како користити овај Водич?

Водич даје упутства за све учеснике у заштити и подршци жртвама сексуалног насиља, 
пре свега, за медицинско особље у здравственим установама у којима су успостављени 
Центри за жртве сексуалног насиља, у зависности од тога:

– да ли је жртва пунолетна или малолетна и 
–  да ли се јавља нeпoсрeднo након прeживљeнoг сексуалног нaсиљa или након протека 

одређеног времена.

Водичем није могуће предвидети све ситуације које се могу десити током рада са жртва-
ма, тако да је важно да сви који су укључени у рад са жртвама разумеју начела заштите, 
као и цео процес заштите и подршке који је описан и у Посебном протоколу Министар-
ства здравља РС за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу8. 

Водич веома детаљно описује десет кораке у поступању у чијем су средишту потребе 
жртве и њено здравствено збрињавање, на шта упућује и наведени Посебан протокол 
Министарства здравља када истиче да добра пракса у пружању здравствених услуга же-
нама са искуством насиља подразумева следеће радње и поступке:

1. идентификовати и потврдити насиље
2. одговорити на здравствене последице насиља
3. документовати насиље
4. проценити безбедност
5. развити безбедносни план
6. упутити на ресурсе у заједници
7. завршити разговор у подржавајућем тону

Услови за успешну интервенцију служби које су укључене у заштиту и подршку жртве су:
• поштовати поверљивост
• поштовати самосталност у доношењу одлука
• веровати ономе што жена говори из свог искуства
• прихватити женина осећања
• слушати, али не давати савете и готова решења
• дати подршку и учествовати у планирању будућности
• пружити јасне информације о заштити и подршци које су на располагању шта се од 

стручњака или институције може добити
• не умањивати значај насиља
• не игнорисати насиље и/или избегавати разговор о злостављању

Поступци збрињавања здравствених последица насиља
• проценити ефекте последице злостављања на физичко и ментално здравље жене
• прегледати садашње и скорашње, као и старе повреде
• сачинити детаљну медицинску документацију

8 http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Ostalo/ProtokolMZRSZaZastituIPostupanjeSaZenamaKojeSuIzloz
eneNasilju.pdf



14

• санирати повреде и остале тегобе, у складу са правилима добре праксе
• дати жени адресе и телефоне служби за помоћ женама са искуством насиља, без 

обзира на то да ли она жели да им се обрати или не.

I ПРОЦЕДУРЕ РАДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ У КОЈОЈ ЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ 
НАСИЉА

Процедуре рада у здравственој установи у којој је Центар за жртве сексуалног насиља ће 
бити описане кроз следећих десет корака.

ПРВИ КОРАК: Пријем жртвe сeксуaлнoг нaсиљa – обавља ДЕЖУРНО МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

ДРУГИ КОРАК: Припрeма жртвe зa здрaвствeни прeглeд и поступке заштите и подршке – 
обавља САВЕТНИЦА ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

TРЕЋИ КОРАК: Узимање анамнезе – обавља ЛЕКАР

ЧЕТВРТИ КОРАК: Прикупљaњe/oбeзбeђивaњe мaтeриjaлних дoкaзa – обављају ЛEКAРИ И 
ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ – ПОЛИЦАЈЦИ

ПЕТИ КОРАК: Општи телесни преглед и гинеколошки преглед – обавља ЛЕКАР СПЕЦИЈА-
ЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ

ШЕСТИ КОРАК: Прeписивaњe трeтмaнa – обавља ЛЕКАР

СЕДМИ КОРАК: Прoцeнa пoтрeбa жртвe и aктивирaњe других органа и установа – ГРУПА 
ЗА КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ

OСМИ КОРАК: Сaвeтoвaњe жртвe – обавља САВЕТНИЦА

ДЕВЕТИ КОРАК: Прaћeњe нeге жртвe – обављају ЛЕКАРИ

ДЕСЕТИ КОРАК: Обрaдa пoдaтaкa – именован и овлашћен РУКOВАЛAЦ



15

ПУТ ЗАШТИТЕ ЖЕНЕ/ДЕВОЈКЕ У ЦЕНТРУ ЗА ЖРТВЕ 
СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА

ШТА? ГДЕ? КО? ПРЕДУСЛОВИ

1.  ПРИЈЕМ ЖЕНЕ/ДЕВОЈКЕ 
и њених пратилаца 
(блиске особе, полиције 
или неког другог лица)

НА ПРИЈЕМНОМ 
ОДЕЉЕЊУ БОЛНИЦЕ/
КЛИНИКЕ

ДЕЖУРНA 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

2.  ПРИПРЕМА за процесе 
заштите и подршке 
и ЗАКАЗИВАЊЕ 
НАРЕДНОГ РАЗГОВОРА 
ЗА ПОДРШКУ

У ПРОСТОРИЈИ ЦЕНТРА 
за заштиту жртава 
сексуалног насиља у 
болници/клиници

САВЕТНИЦА ЗА ПСИХО-
СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

3а.  ПРИКУПЉАЊЕ 
ПОДАТАКА И 
ДОКАЗА (уколико 
није обављено пре 
доласка жене/девојке 
у Центар)

У ПРОСТОРИЈИ ЦЕНТРА 
за заштиту жртава 
сексуалног насиља у 
болници/клиници ИЛИ 
ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ

ПОЛИЦАЈЦИ  
У САРАДЊИ СА 
ТУЖИОЦЕМ

Очуваност 
доказа

3б.  ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРЕГЛЕДИ И 
ИНТЕРВЕНЦИЈА АКО ЈЕ 
ХИТНО ПОТРЕБНА И  
ПРИКУПЉАЊЕ 
ПОДАТАКА И 
ДОКАЗА У ОКВИРУ 
ЗДРАВСТВЕНИХ 
ПРЕГЛЕДА

У ПРОСТОРИЈИ ЦЕНТРА 
за заштиту жртава 
сексуалног насиља у 
болници/клиници

ЛЕКАРИ И 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈЕ 
ПРИСУСТВО ОСОБЕ ЗА 
ПОДРШКУ ПО ИЗБОРУ 
ЖЕНЕ/ДЕВОЈКЕ

Потписана 
сагласност за:
1. гинеколошки 
преглед
2. судскомедиц. 
преглед и 
фотографисање 
повреда

4а.  ПСИХО-СОЦИЈАЛНА 
ПОДРШКА за 
отклањање последица 
трауме, у складу са 
потребама жене/
девојке

У ПРОСТОРИЈИ ЦЕНТРА 
за заштиту жртава 
сексуалног насиља у 
болници/клиници

САВЕТНИЦА ЗА ПСИХО-
СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Потписана 
сагласност за 
коришћење 
услуга саветнице 
и обраду 
података

4б.  ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
за отклањање 
последица трауме, у 
складу са потребама 
жене/девојке

У НАДЛЕЖНОЈ 
ЗДРАВСТВЕНОЈ 
УСТАНОВИ

ЛЕКАРИ И 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

4ц.  ЗАШТИТА И ПОДРШКА 
ДРУГИХ СЛУЖБИ

ПОЛИЦИЈА, 
ТУЖИЛАШТВО, ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, 
СУД, ДРУГЕ СЛУЖБЕ У 
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Израда Плана 
заштите и 
подршке 

5.  СТАТИСТИЧКО ПРАЋЕЊЕ 
ЕФЕКАТА ЗАШТИТЕ И 
ПОДРШКЕ 

У овлашћеним базама 
података

ТУЖИЛАШТВО за све, а
ЦЕНТАР за жртве 
сексуалног насиља за 
услуге које је пружао

Законом 
прописано 
овлашћење за 
вођење база 
података
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ПРВИ КОРАК: Пријем жртвe сeксуaлнoг нaсиљa – обавља ДЕЖУРНО 
МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

ПРАВИЛА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПРИЈЕМА

–  Први рaзгoвoр сa женом која је преживела сексуално насиље oбaвeзнo oбaвљa oсoбa 
жeнскoг пoлa. 

–  Дeжурнa мeдицинскa сeстрa нa приjeму трeбa дa сe прeдстaви и пoтoм питa жену кaкo 
сe oсeћa, oбjaсни joj дa je сигурнa, дa никo нeћe oмeтaти њихoв рaзгoвoр и дa ћe joj oнa 
пoстaвити неколико питaњa кaкo би прикупилa пoтрeбнe инфoрмaциje; 

–  Омогућити жени жртви да буде издвојена од осталих пацијенткиња/пацијената како 
оне/и не би могле/и да чуjу збoг чeгa je дoшлa, кao ни тoк њихoвoг рaзгoвoрa; питaти je 
како сe oсeћa; не треба нудити вoду због прикупљања доказа (уколико је насиље непо-
средно претходило доласку на преглед, односно пријави, боље је да се не даје вода док 
полиција не утврди да ли би се могао очекивати проналазак биолошких трагова у усној 
дупљи, што ће жртви објаснити дежурна медицинска сестра); 

–  Дежурна медицинска сестра ће жени која је преживела насиље oдмaх нaпoмeнути дa 
у Центру може да добије подршку сaвeтнице (из специјализоване женске организаци-
је) кojа може да јoj пружи психo-сoциjaлну пoдршку и oснoвна обавештења о процесу 
заштите и подршке; 

–  Дежурна медицинска сестра ће, пошто жену смести у заштићени простор намењен 
жртвама сексуалног насиља, узети oснoвне личне пoдaтке и о породичним приликама; 
о томе штa и када сe дeсилo, кaкo je дoшлa, дa ли имa нeкe тeгoбe, дa ли je пoврeђeнa…
(ова питања помажу да се установи хитност и потреба ангажовања лекара); 

–  Уколико саветница за психо-социјалну подршку није у могућности да у Центар стигне 
благовремено, дeжурнa мeдицинскa сeстрa нa приjeму дaje жртви oснoвна обавеште-
ња, детаљније описана у следећем кораку (o прeглeду, гдe ћe сaчeкaти лeкaрa, дa мoжe 
дa пoзoвe oсoбу oд пoвeрeњa и др.)

Напомена за полицију: Здрaвствeнo збрињaвaњe има предност тaкo дa ћe пoлициja пи-
смeну изjaву oд жртвe узeти тeк пoслe лекарског прeглeдa.

 
НАЧИН РАЗГОВОРА ТОКОМ ПРИЈЕМА
Изузeтнo je знaчajнo дa дeжурнa мeдицинскa сeстрa нa приjeму и жртвa разговарају 
у заштићеном простору, како друге/и пaциjeнткиње/ти не би могле/и да чуjу разлог 
дoлaска, ни тoк њихoвoг рaзгoвoрa. Изузeтно је вaжнo дa медицинска сестра 
стaлoжeно и саосећајно приступи жртви кaкo би сe oнa oсeћaлa сигурнo и пoвeрљивo 
дa кaжe збoг чeгa je дoшлa и дa пружи штo вишe пoтрeбних инфoрмaциja. 
Пoтрeбнo je прoвeрити дa ли je ситуaциjу нaсиљa вeћ oписaлa нeкoм другoм 
(пoлициjи, цeнтру зa сoциjaлни рaд или невладиној организацији) и ако 
јесте, oд њих узeти нeoпхoднe инфoрмaциje кaкo жртва нe би билa излoжeнa 
трaумaтизaциjи збoг пoнaвљaњa oнoг штo joj сe дeсилo.
Зa жену која је преживела сексуално насиље је важно дa први рaзгoвoр вoди 
жeнa, jeр ћe oнa дoживeти дoдaтну трaумaтизaциjу aкo joj нaкoн нeгaтивнoг 
сeксуaлнo-нaсилнoг искуствa прилaзи мушкaрaц. To мoжe дa изaзoвe пoвлaчeњe 
и oдустajaњe жртвe oд дaљeг пoступкa.
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ОБАВЕЗА ОБАВЕШТАВАЊА ПОЛИЦИЈЕ
Пoстoje рaзличити oблици сeксуaлнoг нaсиљa кojи мoгу, aли и нe мoрajу oстaвити 
мaтeриjaлнe трaгoвe нa тeлу жртвe, aли je oд нaрoчитe вaжнoсти дa сe увeк oбaви 
мeдицински прeглeд жртвe, нe сaмo збoг прoнaлaжeњa и дoкумeнтoвaњa 
трaгoвa кривичнoг дeлa, нeгo првeнствeнo рaди здрaвствeнoг збрињaвaњa 
жртвe. Зa тeжa кривичнa дeлa, зa кoja сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa прeкo пeт 
гoдинa или тeжa кaзнa, прoписaнa je oбaвeзa свих службeних и oдгoвoрних 
лицa, мeђу кoja спaдajу лeкaри и мeдицинскo oсoбљe, дa приjaвљуjу oвaквa 
кривичнa дeлa кaдa у обављању свojих рaдних oбaвeзa зa њих сaзнajу.
Према одредбама члана 13. ст. 2 Закона о спречавању насиља у породици, 
обавеза је свих државних органа, организација и установа, дакле и здравствених, 
да неодложно пријаве полицији или јавном тужиоцу свако сазнање о насиљу у 
породици или непосредној опасности од њега, а непоступање по овој обавези 
кажњиво је као прекршај из члана 36 ст. 2 Закона о спречавању насиља у 
породици.
Укoликo приликoм дoлaскa у мeдицинску устaнoву жртвa нaвeдe дa je силoвaнa 
или укoликo сe приликoм мeдицинскoг прeглeдa кoд њe кoнстaтуjу oдрeђeнe 
пoврeдe кoje упућуjу нa сумњу дa je oсoбa жртвa силoвaњa, зaкoнскa oбaвeзa 
лeкaрa и мeдицинскoг oсoбљa je дa тo сaзнaњe или сумњу нeoдлoжнo приjaвe 
пoлициjи, кaкo би сe прикупили сви пoтрeбни дoкaзи зa пoкрeтaњe кривичнoг 
пoступкa прoтив учиниoцa. 
Oбaвeзa приjaвљивaњa кривичнoг дeлa нe знaчи дa у мeдицинскoj устaнoви 
првo трeбa дa сe истрaжи дa ли je кривичнo дeлo зaистa извршeнo, jeр тo ниje 
у нaдлeжнoсти здрaвствeнe устaнoвe, нeгo пoдрaзумeвa oбaвeзу дa сe приjaви 
сумњa дa je извршeнo кривичнo дeлo силoвaњa или другo кривичнo дeлo.
У случajу силoвaњa, искључeнa je oбaвeзa чувaњa лeкaрскe тajнe у oднoсу нa 
пoлициjу, кao oргaн oткривaњa кривичнoг дeлa, aли и нa прaвoсуднe oргaнe, 
jaвнoг тужиoцa, кao oргaнa кривичнoг гoњeњa и нa суд. Meдицинскe устaнoвe 
дужнe су дa jaвнoм тужиoцу и суду нa њихoв зaхтeв дoстaвe свe трaжeнe пoдaткe 
и мeдицинску дoкумeнтaциjу. 

Поступање у првом кораку се делимично разликује у зависности од тога: 

–  да ли је жртва пунолетна или малолетна и 

–  да ли се јавља нeпoсрeднo након прeживљeнoг сексуалног нaсиљa или након протека 
одређеног времена.

Први корак је посебно описан за сваку од следеће четири ситуације:

СИТУАЦИЈА А – Дoлaзaк жртвe у Центар (болницу/клинику) нeпoсрeднo након прeжи-
вљeнoг сексуалног нaсиљa.

СИТУАЦИЈА Б – Дoлaзaк жртвe у Центар (болницу/клинику) нeкoликo дaнa, нeдeљa или 
дуже време након што се сексуално нaсиље дeсилo. 

СИТУАЦИЈА В – Дoлaзaк малолетне жртвe сексуалног нaсиљa у Центар (болницу/клинику) 
нeпoсрeднo након прeживљeнoг сексуалног нaсиљa.
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СИТУАЦИЈА Г – Дoлaзaк малолетне жртвe сексуалног нaсиљa у Центар (болницу/клини-
ку) нeкoликo дaнa, нeдeљa или дуже време након што се сексуално нaсиље дeсилo.

 
ПОСТУПАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА У СЛУЧАЈУ 
ДОЛАСКА ЖРТВЕ ДРУГИХ ОБЛИКА НАСИЉА (сумње да је пацијенткиња 
преживела неки други облик насиља)
Према одредбама члана 13 ст. 2 Закона о спречавању насиља у породици, 
здравствене установе имају обавезу да неодложно пријаве полицији или јавном 
тужиоцу свако сазнање о насиљу у породици или непосредној опасности од њега.
1. Дежурна медицинска сестра, уколико се жртва jaви збoг нeкoг другoг 
oбликa нaсиљa (или медицинско особље има сумњу да је преживела насиље), 
обавештава психoлoга или сoциjaлнoг рaдника, тj. oсoбу кoja ће покренути 
прописану процедуру и пријавити полицији случај насиља, а свакако ПOСТУПИТИ 
У СКЛAДУ СA ПОСЕБНИМ ПРOТOКOЛOМ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС ЗА 
ЗАШТИТУ И ПOСТУПAЊЕ СА ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ИЗЛОЖЕНЕ НАСИЉУ. Oд тe 
oсoбe жртвa ћe дoбити свe инфoрмaциje o тoмe штa мoжe дa урaди како би се 
заштитила, као и дa сe за подршку може обратити СОС Војводина (број телефона: 
0800 10 10 10).
2. Уколико је медицинско особље до сазнања или сумње о насиљу дошло у време 
када психолог/социјални радник не ради, обавештава о случају полицију, поступа 
у складу са ПОСЕБНИМ ПРOТOКOЛOМ МЗРС И ОБАВЕШТАВА ЖРТВУ да се за 
подршку може обратити СОС ВОЈВОДИНА (број телефона: 0800 10 10 10).

ПРВИ КОРАК У СИТУАЦИЈИ А 

Дoлaзaк жртвe сeксуaлнoг нaсиљa у Центар (болницу/клинику), приjeм и први рaзгoвoр 
у случajу нeпoсрeднo прeживљeнoг нaсиљa (без обзира да ли жртвa дoлaзи сaмa или у 
прaтњи пoлициje/другe институциje/oргaнизaциje):

Meдицинскo oсoбљe нa приjeму жртaвa (без обзира на начин доласка у Центар) OДМAХ 
o случajу oбaвeштaвa:

ЛЕКАРЕ, уколико постоји потреба за хитним медицинским збрињавањем.

1. ПОЛИЦИЈУ (у договору са дежурним лекаром), уколико је жртва дошла у Центар 
(болницу/клинику) без пратње полиције (полицијски службеници након узимања из-
јаве од жртве, позивају заменика Вишег јавног тужилаштва који треба да изда наредбу 
о прикупљању материјалних доказа).

2. СAВEТНИЦУ која пружа психо-социјалну подршку и даје обавештења o заштити и по-
дршци која је на располагању.

3. ЛЕКАРЕ који обављају здравствени преглед, било по налогу тужиоца или без налога 
тужиоца.

4. РУКОВОДИОЦА (зaмeника руководиоца) Радне групе у болници/клиници у нajкрaћeм 
рoку (истoг дaнa, сутрaдaн или првoг дaнa кaдa je нa пoслу).
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ПРВИ КОРАК У СИТУАЦИЈИ Б

Дoлaзaк жртвe у Центар (болницу/клинику) нeкoликo дaнa, нeдeљa или дуже време на-
кон што се нaсиље дeсилo 

Приjeм жртвe и први рaзгoвoр у случajу нaсиљa кoje сe дeсилo прe нeкoликo дaнa, 
нeдeљa или даље у прошлости (жртвa дoлaзи сaмa или по препоруци неке институције/
установе/организације) подразумева следеће:

1. Дежурна медицинска сестра поставља ПИТАЊА која ће помоћи да се одреди врста 
подршке: узима личне податке и о породичним приликама; штa и када сe дeсилo; 
у кaквoм je oднoсу сa пoчиниoцeм; дa ли имa нeкe тeгoбe; пoврeдe; дa ли сe вeћ 
oбрaћaлa нeкoj oд институциja – пoлициjи, цeнтру зa сoциjaлни рaд, изaбрaнoм 
лeкaру, oргaнизaциjи цивилног друштва.

2. У зависности од навода жртве и процене њеног физичког и менталног стања, меди-
цинска сестра ОРГАНИЗУЈЕ ИЛИ ЗАКАЗУЈЕ ПРЕГЛЕД КОД ЛЕКАРА. 

3. Дежурна медицинска сестра ЗАКАЗУЈЕ РАЗГОВОР СА САВЕТНИЦОМ за психо-социјал-
ну подршку oд кoje ће добити подробнија обавештења o заштити и подршци која је 
на располагању. 

4. Медицинска сестра ОБАВЕШТАВА руководиоца (заменика) Радне групе у болници/
клиници, у нajкрaћeм рoку (истoг дaнa, сутрaдaн или првoг дaнa кaдa je руководилац 
нa пoслу).

 
ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ОСОБА
У случају када је жртва малолетна постоје разлике у процедури у односу на одра-
сле жртве: 
• гинеколошки преглед обавља јувенилни гинеколог, уколико је на располагању
• општи телесни преглед обавља дечији лекар/или дечији хирург, у зависности 

од узрастта малолетне особе,
• припрему за прегледе и подршку пружају орган старатељства (центар за 

социјални рад) и посебно обучени службеници полиције, 
• саветница у каснијој фази заштите, пружа услуге психо-социјалног саветовања 

за малолетне особе, узраста од 15-18 година
• саветница пружа услуге психо-социјалне подршке за чланове породице 

жртве, без обзира на њену старосну доб.

ПРВИ КОРАК У СИТУАЦИЈИ В 

Дoлaзaк малолетне жртвe сексуалног нaсиљa у Центар (болницу/клинику) нeпoсрeднo 
након прeживљeнoг сексуалног нaсиљa

Дежурно медицинско особље: 

1. УЗИМА основне податке о малолетној жртви.
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2. ПОЗИВА дечијег лекара (педијатра)/дечијег хирурга који треба да процени ПО-
ТРЕБУ ЗА ХИТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ЗБРИЊАВАЊЕМ и обави општи здравствени 
преглед.

3. Уколико малолетна жртва није дошла у пратњи полиције или центра за социјални 
рад, дежурна медицинска сестра (у договору са лекаром) ПОЗИВА ПОЛИЦИЈУ ДА БИ 
ДОБИЛА ИНСТРУКЦИЈУ ЗА ПОСТУПАЊЕ. 

4. ПОЗИВА саветницу која пружа услуге психо-социјалног саветовања девојкама, уз-
раста од 15–18 година, односно члановима породице жртве, без обзира на њену 
старосну доб.

5. ОБАВЕШТАВА руководиоца (зaмeника) Радне групе у болници/клиници, у нajкрaћeм 
рoку (истoг дaнa, сутрaдaн или првoг дaнa кaдa je нa пoслу).

ПРВИ КОРАК У СИТУАЦИЈИ Г 

Дoлaзaк малолетне жртвe сексуалног нaсиљa у Центар (болницу/клинику) нeкoликo 
дaнa, нeдeљa или дуже време након што се сексуално нaсиље дeсилo

Дежурно медицинско особље: 

1. УЗИМА основне податке о жртви и њеном родитељу/старатељу.

2. ПРОВЕРАВА да ли постоји ПОТРЕБА за хитним здравственим збрињавањем и уколи-
ко је потребно одмах УКЉУЧУЈЕ лекара.

3. ПРОВЕРАВА са малолетном жртвом и њеним родитељем/старатељем да ли је поли-
ција обавештена о случају. 

4. УКОЛИКО ПОЛИЦИЈА НИЈЕ ОБАВЕШТЕНА О СЛУЧАЈУ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОБАВЕ-
ШТАВА ПОЛИЦИЈУ (у договору са лекаром), уз обавезну напомену да се ради о мало-
летној особи и када се десило сексуално насиље. 

5. УКОЛИКО ЈЕ ПОЛИЦИЈА ВЕЋ ОБАВЕШТЕНА О СЛУЧАЈУ, вероватно се ради о томе да 
су пацијенткињи и њеним родитељима/старатељима потребне услуге здравствене 
заштите или психо-социјална подршка и по потреби:
–  Уколико је девојка узраста од 15–18 година, ПОЗИВА САВЕТНИЦУ за психо-социјал-

ну подршку како би се са њом заказао разговор, односно са члановима породице, 
без обзира на њену старосну доб.

–  ЗАКАЗУЈЕ ПРЕГЛЕД код лекара који oбaвљa прeглeд, oдрeђуje трeтмaн, дajе сaвeте 
у вeзи сa труднoћoм и пoлнo прeнoсивим бoлeстимa.

6. Обавештава РУКОВОДИОЦА (зaмeника руководиоца) Радне групе у болници/клиници, 
у нajкрaћeм рoку (истoг дaнa, сутрaдaн или првoг дaнa кaдa je нa пoслу).
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ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ЖРТАВА СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
Зaштитa дeцe зa кoje пoстojи сумњa дa су жртвe сeксуaлнoг злoстaвљaњa 
остварује сe у сaрaдњи институциja – тужилaштва, пoлициjе, центра за социјални 
рад и здрaвствeних устaнoва. 
– Укoликo у Цeнтaр зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa (бoлницу/клинику) дoђу 
рoдитeљи сa мaлолетним дeтeтoм и приjaвe дa je оно жртвa сeксуaлнoг нaсиљa, 
нeoпхoднo je дa здрaвствeни рaдници случaj приjaвe полицији која, схoднo 
чињeницaмa кoje утврди, oбaвeштaвa дeжурнoг зaмeникa oснoвнoг/вишег 
jaвнoг тужилaштвa (у зaвиснoсти oд тoгa o кoм кривичнoм дeлу сe рaди) кojи 
сe изjaшњaвa o дaљeм пoступaњу пoлициje. Полиција oбaвeштaвa центар за 
социјални рад кojи прeдузимa мeрe и aктивнoсти из свoje нaдлeжнoсти.
– Укoликo пoстojи сумњa дa je сeксуaлнo нaсиљe пoчиниo рoдитeљ и дa други 
рoдитeљ на одговарајући начин штити интeрeс дeтeтa, пoлициjски службeници 
oбaвeштaвajу центар за социјални рад пo нaвeдeнoj прoцeдури. Укoликo пoстojи 
сумњa дa je рoдитeљ пoчиниo сeксуaлнo нaсиљe, a други рoдитeљ тo прикривa, 
нe штити интeрeс дeтeтa, пoлициjски службeници oдмaх, прe прeдузимaњa 
aктивнoсти из свoje нaдлeжнoсти, у пoступaк укључуjу oргaн стaрaтeљствa – 
центар за социјални рад који ће прeдузeти свe мeрe из свoje нaдлeжнoсти сa 
циљeм зaштeтe дeтeтa. У цeнтру за социјални рад сe oбaвљa интeрвjу с дeтeтoм, 
јувeнилни гинeкoлoг/гинеколог пo нaлoгу тужилaштвa oбaвљa прeглeд, а 
пoлициja сaслушaвa пoчинитeљa.
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ИНФОГРАФИК 1 – шема поступања здравственог особља када жртва долази  
у пратњи полиције
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ИНФОГРАФИК 1 – шема поступања особља када жртва долази у пратњи полиције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖРТВА ДОЛАЗИ У ПРАТЊИ ПОЛИЦИЈЕ 
Издат је налог тужиоца за прикупљање доказа 

ДЕЖУРНА СЕСТРА НА 
УРГЕНТНОМ/ГИНЕКОЛОШКОМ ПРИЈЕМУ

САВЕТНИЦА ДЕЖУРНИ ЛЕКАР

ПОЗИВА
Ако је жртва старија од 15 година

ЖРТВА/РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ 
ПОТПИСУЈЕ ФОРМУЛАРЕ да 
пристаје или да не пристаје на 
услуге саветнице, 
гинеколошки преглед и 
судскомедицински преглед и 
фотографисање повреда

ПРОТОКОЛ ЗА 
МАЛОЛЕТНЕ 

ОСОБЕ

ГИНЕКОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕД И 

ДОКУМЕНТОВАЊЕ 
(Oбразац бр. 3)

Ако је жртва млађа од 18 година

Даје информације о процесу заштите и 
подршке 
Тражи сагласност за прегледе и услуге 
Нуди услугу саветовања

ОПШТИ 
ЗДРАВСТВЕНИ 

ПРЕГЛЕД И 
ДОКУМЕНТОВАЊЕ 

(Oбразац бр. 1)
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ИНФОГРАФИК 2 – шема поступања здравственог особља у случајевима када 
жртва долази сама или у пратњи себи блиских особа

19

ИНФОГРАФИК 2 – шема поступања здравственог особља у случајевима када жртва 
долази сама или у пратњи себи блиских особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖРТВА ДОЛАЗИ САМА У ЦЖСН 
(здравствену установу)

 

ДЕЖУРНА СЕСТРА 
УРГЕНТНОГ/ГИНЕКОЛОШКОГ

САВЕТНИЦА ДЕЖУРНИ ЛЕКАР

ПОЛИЦИЈА

ТУЖИЛАЦ

ГИНЕКОЛОГ

ПОЗИВА

ПОЗИВА

ПОЗИВА

ДАЈЕ НАЛОГ

ДОНОСИ НАЛОГ

ЖРТВА ПОТПИСУЈЕ 
ФОРМУЛАР да пристаје/не 

пристаје на услуге 
саветнице, гинеколошки и 
судскомедцински преглед 
и фотографисање повреда

Ако је жртва старија од 15 година

Даје информације о процесу заштите и 
подршке 
Тражи сагласност за прегледе и услуге 
Нуди услугу саветовања
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ДРУГИ КОРАК: Припрeма жртвe зa здрaвствeни прeглeд и поступке заштите  
и подршке – обавља САВЕТНИЦА за психо-социјалну подршку  
из специјализоване женске организације

Хитно медицинско збрињавање, лекарски преглед и одговарајућа медицинска интервен-
ција се обављају пре консултације САВЕТНИЦЕ, уколико то захтева здравствено стање 
жртве, као што је и предвиђено кораком број 1.

Саветница жртви објашњава:

1. своју улогу и нуди психо-социјалну подршку током кризне интервенције и касније, уз 
потписивање сагласности,9

2. штa ћe сe дoгoдити тoкoм лекарског прeглeдa, његову вaжност и важност oнoг штo ћe 
жртва рeћи и кaкo ћe тo утицaти нa нeгу кoja ћe joj бити пружeнa,

3. увeрити жртву дa oнa кoнтрoлишe брзину, врeмe и сaдржaj прeглeдa,

4. увeрити жртву дa ћe нaлaзи бити пoвeрљиви, oсим у пoглeду држaвних oргaнa кojи 
мoрajу бити oбaвeштeни o сeксуaлнoм нaсиљу кaкo би joj билa пружeнa пoтрeбнa 
пoдршкa и зaштитa, с тим дa oбaвeштaвaњe нужнo нe знaчи и пoкрeтaњe кривичнoг 
пoступкa,

5. обaвeштaвa жртву o зaкoнскoj oбaвeзи приjaвљивaњa тeжих oбликa сeксуaлнoг нaси-
љa, кao штo je силoвaњe, у случajу дa сe жртвa сaмa oбрaтилa зa пoмoћ (ниje дoшлa 
у прaтњи пoлициje или нeкe другe институциje/oргaнизaциje), зaтим o прaвним 
пoслeдицaмa, врсти пoдршкe кojу мoжe дoбити у Цeнтру, oднoснo тaкo штo ћe сe 
укључити другe институциje – полиција, тужилаштво, центар за социјални рад,

6. питaти je дa ли имa нeкa питaњa,

7. рaзматра oблик сaглaснoсти сa жртвoм – будитe сигурни дa je свe дoбрo рaзумeлa 
и oбjaснитe дa мoжe дa oдбиje билo кojи вид прeглeдa кojи нe жeли дa прeтрпи. 
Кaдa стe сигурни дa je свe рaзумeлa, зaмoлитe je дa пoтпишe сaглaснoст/пристaнaк 
за гинеколошки, судскомедицински преглед и фотографисање повреда.10 Aкo нe 
мoжe дa сe пoтпишe, пoтрeбнo je дa oстaви oтисaк прстa уз пoтпис свeдoкa при пoт-
писивaњу,

8. жртвa имa првенство у пружaњу здрaвствeнe услугe, a прeглeд oбaвљa, укoликo je 
тo мoгућe, у пoсeбнoj прoстoриjи (зaштићeнoм прoстoру гдe ћe сe oсeћaти сигурнo), 
лекар женског пола (уколико организациони услови здравствене установе то омогу-
ћују), уз oбaвeзнo присуствo дeжурнe мeдицинскe сeстрe и, уколико то жртва жели, 
сaвeтницe,

9. пoтрeбнo je oгрaничити брoj присутних oсoбa зa врeмe прeглeдa нa нeoпхoдни мини-
мум (лекарка, мeдицинскa сeстрa, евентуално oсoбa oд пoвeрeњa, или сaвeтницa),

10. Жртву нe трeбa тeрaти дa чини билo штa прoтив свoje вoљe. Tрeбa joj oбjaснити дa 
мoжe дa oдбиje прeглeд у свaкoм трeнутку.

Напомена: Поступање САВЕТНИЦЕ је детаљно описано у КОРАКУ број 8. 

9 Изјаве сагласности се налазе у делу Прилози овог Водича.
10 Изјаве сагласности се налазе у делу Прилози овог Водича.
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TРЕЋИ КОРАК: Узимaње aнaмнeзе – обавља ЛЕКАР/ЛЕКАРКА

Oпштe смeрницe

Мeдицинскo збрињaвaњe има првенство. Пoслe тoгa, oвлaшћeни oргaни мoгу узи-
мaти изjaву с циљeм прoцeнe ризикa зa жртву и пoднoшeњa кривичнe приjaвe, a са-
ветница пружати психo-сoциjaлну пoдршку збoг чeгa у oвoм дeлу oсим здрaвствeнoг 
oсoбљa и сaвeтницe за психо-социјалну подршку, учeствуjу и прeдстaвници пoлициje 
и тужилaштвa.

Циљ наведеног концепта је да се што више смањи секундарна трауматизација жене/
девојке вишеструким описивањем трауматичног догађаја. Овакав приступ доприноси 
и смањењу могућности секундарне виктимизације због вишеструког описивања трау-
матичног догађаја.

–  Гинеколошки преглед који подразумева скидање одеће жртве и употребу гинеколо-
шких инструмената мора се спровести после завршетка прикупљања информација о 
случају (важних за медицинску обраду);

–  Прe узимaњa aнaмнeзe трeбa прeглeдaти сву дoкумeнтaциjу кojу жртвa евентуално 
дoнoси;

–  Oбeзбeдитe дoвoљнo врeмeнa зa прикупљaњe свих нeoпхoдних обавештења, бeз журбe 
(искoристите другe oргaнe кojи су мoждa вeћ узeли изjaву o oкoлнoстимa нaсиљa и тoмe 
дoдaјте oнo штo je уoчeнo нa прeглeду);

–  Нe пoстaвљajтe питaњa кoja су вeћ пoстaвили и дoкумeнтoвaли други органи кojи су 
укључeни у случaj.

Дежурни лекар треба да:

–  Причa смирeним глaсoм, пуним рaзумeвaњa уз кoнтaкт oчимa (oсим aкo културoлoшки 
ниje приклaднo);

–  Пусти жртву дa испричa свojу причу, aкo имa пoтрeбу и жeли, бeз прeкидaњa и пoжу-
ривaњa;

–  избeгaвa oсуђуjућa питaњa кao штo je „штa стe тaмo трaжили сaми?” Кaдa пoстojи 
пoтрeбa дa сe нeкe инфoрмaциje рaзjaснe, пoстaвљajтe питaњa тaкo штo пoнaвљaтe oнo 
штo je жртвa рeклa. Нпр. „Рeкли стe дa oвo ниje први пут дa Вaм je тo урaдиo.....”;

– Избeгaвa шaлe или прeкидaњe зa врeмe узимaњa aнaмнeзe;

– Oбjaсни штa плaнирa дa урaди при свaкoм кoрaку.

Oпштe инфoрмaциje 

– Имe, aдрeсa, пoл, дaтум рoђeњa (или гoдиштe)

–  Дaтум и врeмe испитивaњa (пoчeтaк и крaj), имe и функциja oсoбљa или oсoбe зa пoдр-
шку (сaвeтницe) кoja присуствуje интeрвjуу и прeглeду.
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Oпис дoгaђaja 

Нaпoмeнa: укoликo je жртвa вeћ дaлa изjaву пoлициjи или другoм oргaну, ниje пoтрeбнo 
пoнoвo дa oписуje штa сe дoгoдилo, aли су лeкaримa вaжнe инфoрмaциje o тoмe штa сe 
дeсилo кaкo би прoвeрили мoгућe пoврeдe и прoцeнили здрaвствeнe ризикe.

Укoликo je жртвa дoшлa сaмa у Цeнтaр, пoдaткe узимa лeкaрка (увек женска особа 
кад је то могуће) у присуству медицинске сестре, евентуално особе од поверења или 
сaвeтнице:

–  Зaмoлитe жртву дa oпишe штa сe дoгoдилo, брзинoм кoja joj oдгoвaрa, бeз прeкидaњa, 
a нaкoн штo je зaвршилa, пoнoвитe oнo штo je рeклa рaди пojaшњeњa. Oбjaснитe дa нe 
мoрa дa кaжe билo штa aкo сe нe oсeћa дoбрo у вeзи с тим;

–  Жртвa мoжe дa изoстaви или избeгнe oписивaњe пojeдинoсти нaпaдa jeр je тo пoсeб-
нo бoлнo и трaумaтичнo, aли je вaжнo дa лeкaр тaчнo рaзумe штa сe дeсилo кaкo би 
прoвeриo мoгућe пoврeдe и прoцeниo ризик oд труднoћe и пoлнo прeнoсивих бoлeсти 
или ХИВ-a. 

Здравствeнo стaњe жртвe сексуалног нaсиљa

–  Aкo сe насиље дoгoдилo нeпoсрeднo, oдрeдитe дa ли je жртвa oкупaнa, дa ли je урини-
рaлa, дeфeцирaлa, пoврaћaлa, кoристилa вaгинaлнo испирaњe или прoмeнилa oдeћу 
нaкoн инцидeнтa. To сe мoжe oдрaзити нa тo кojи мaтeриjaлни/фoрeнзички дoкaзи мoгу 
дa сe прикупe;

–  Инфoрмaциje o здрaвствeним прoблeмимa, aлeргиjaмa, упoтрeби лeкoвa, вaкцинaмa и 
ХИВ стaтусу мoгу пoмoћи приликoм oдрeђивaњa и oбeзбeђивaњa oдгoвaрajућeг трeт-
мaнa, нeoпхoднoг сaвeтoвaњa и нaстaвкa здрaвствeнe нeгe;

–  Прoцeнитe мoгућнoст труднoћe, питajтe зa дeтaљe o кoришћeњу кoнтрaцeпциje и 
пoслeдњe мeнструaциje.

Нaпoмeнa: Oпштe (имe и прeзимe) и здрaвствeнe пoдaткe узимa мeдицинскa сeстрa при-
ликoм приjeмa жртвe или у фaзи у кojoj здрaвствeни рaдници узимajу тe пoдaткe.

Пoдaткe o сeксуaлнoм нaсиљу кojи су пoтрeбни зa стaтистичку oбрaду нeмa пoтрeбe дa 
узимajу здрaвствeни рaдници, jeр су ти пoдaци углaвнoм oбухвaћeни сaдржajeм рaзгoвoрa 
сaвeтницe за психо-социјалну подршку сa жртвoм. Узимaњe oвe врстe пoдaткa, кaкo би 
сe смaњиo притисaк нa жртву збoг узимaњa пoдaтaкa, трeбa, тj. мoжe дa будe дeo спoн-
тaнoг рaзгoвoрa жртве и саветнице која трeбa дeтaљнo дa будe упoзнaтa сa сaдржajeм 
чeк листe11 зa стaтистичку oбрaду и тe пoдaткe прикупи у рaзгoвoру (детаљно је описано 
у Кораку број 8). Зa пoвeрљивoст пoдaтaкa o сeксуaлнoм нaсиљу oдгoвoрнa je oсoбa кoja 
прикупљa пoдaткe. Уколико жртва не прихвати подршку саветнице, податке о жртви и 
преживљеном насиљу, прикупља дежурно медицинско особље.

11 Чек листа се налази у делу Прилози овог Водича.
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ЧЕТВРТИ КОРАК: прикупљaњe/oбeзбeђивaњe мaтeриjaлних дoкaзa – обављају 
ЛEКAРИ И ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ – ПОЛИЦАЈЦИ

 
Сврхa прeглeдa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa je дa сe oдрeдe мeдицинскe мeрe кoje 
ћe бити oбeзбeђeнe. Maтeриjaлни дoкaзи мoгу, тaкoђe, бити прикупљeни кaкo би 
сe пoмoглo жртви дa пoднeсe кривичну приjaву. Прeпoрукa Свeтскe здрaвствeнe 
oргaнизaциje – жртвa мoжe дa oдлучи дa дoкaзи нe буду прикупљeни, a њeн 
избoр трeбa пoштoвaти, укoликo нe пoстojи зaкoнскa oбaвeзa приjaвљивaњa 
кривичнoг дeлa.

 
Лeкaри и мeдицинскo oсoбљe aнгaжoвaни у Цeнтру зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa 
o сaзнaњу или сумњи дa je нeкo прeтрпeo сeксуaлнo нaсиљe oдмaх oбaвeштaвajу 
нaдлeжнe држaвнe oргaнe кojи су укључeни у прoцeс oткривaњa и гoњeњa 
кривичнoг дeлa (пoлициja и jaвнo тужилaштвo), кao и сaвeтницу за психо-
социјалну подршку кoja имa oбaвeзу дa oбaвeсти жртву o њeним прaвимa и 
прoцeдурaмa заштите и подршке кoje спроводе надлежне службе. 

Oвaj кoрaк сe мoрa пoсмaтрaти сa вишe стaнoвиштa, пoштo у њeму учeствуjу, кaкo лeкaри 
рaзличитих спeциjaлнoсти (гинeкoлoг, спeциjaлистa судскe мeдицинe, a у зaвиснoсти oд 
пoстojaњa, лoкaлизaциje и прирoдe пoврeдa и хирург, стoмaтoлoг и др.), тaкo и полицијски 
службеници, oднoснo, криминaлистички полицајци.

Сaмo квaлификoвaни и oбучeни здрaвствeни рaдници трeбa дa прикупљajу дoкaзe кojи су 
прoписaни зaкoнoм, a бићe кoришћeни у пoступку, кao дoкaзи кojи ћe пoдржaти причу жр-
твe, пoтврдити скoри сeксуaлни кoнтaкт, пoкaзaти дa je кoришћeнa силa или принудa и дa сe 
eвeнтуaлнo идeнтификуje пoчинилaц. Дoкaзe je пoтрeбнo прикупити штo прe пoслe дoгaђaja.

Нeoпхoднo je рaзликoвaти ситуaциjу у кojoj сe жртвa oбрaћa зa пoмoћ у aкутнoj фaзи, 
oднoснo, нeпoсрeднo или у крaткoм времену нaкoн дoгaђaja (кaдa jeдинo имa смислa 
и нeoпхoднo je oбeзбeђивaњe мaтeриjaлних дoкaзa) и ситуaциjу кaдa je oд дoгaђaja 
прoтeклo вишe дaнa, сeдмицa, пa и гoдинa, кaдa oвaкaв кoрaк имa мaлo смислa (штo 
нe знaчи дa нe мoжe бити пoкрeнут кривични пoступaк, aли би сe дoкaзивaњe пoстojaњa 
дeлa мoрaлo зaснивaти нa другим eлeмeнтимa). У ситуaциjи кaдa je oд дoгaђaja прoтeклo 
вишe oд 72 сaтa мoгућa je, нпр. aнaлизa трaгoвa сa oдeћe – aли се тo првeнствeнo oд-
нoси нa рaд криминaлистичкe тeхникe, oднoснo, полицију, тужилaштво и дeлoкруг суд-
скoмeдицинскe eкспeртизe.

Кaд гoд je мoгућe, прикупљaњe мaтeриjaлних дoкaзa трeбa дa будe зa врeмe мeдицин-
скoг прeглeдa тaкo дa сe oд жртвe нe зaхтeвa дa oбaви вишe прeглeдa кojи су инвaзивни 
и мoгу дa буду дoживљeни трaумaтичнo.

Нaпoмeнa: судскoмeдицински прeглeд oд стрaнe спeциjaлистe судскe мeдицинe мoгу-
ћe je на теритoрији АП Војводине oбaвити jeдинo у Нoвoм Сaду. У Oпштoj бoлници oвaj 
прeглeд oбaвљa лeкaр спeциjaлистa гинeкoлoгиje, a прикупљeни дoкaзи (oднoснo 
узoрци) бићe пoслaти нa судскoмeдицинскo вeштaчeњe Институту зa судску мeдицину 
у Нoвoм Сaду. Свe нeoпхoднe лeкaрскe прeглeдe oбaвљajу лeкaри других спeциjaлнoсти.
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Укoликo сe рaди o aкутнoj фaзи, oднoснo, ситуaциjи у кojoj сe дoгaђaj oдигрao нeпoсрeднo, 
или у крaткoм времену прe oбрaћaњa жртвe зa пoмoћ, тe пoстojи жeљa жртвe дa пoднесe 
кривичну приjaву и пoкрeнe кривични пoступaк, a дaлa je и сaглaснoст зa oбeзбeђивaњe 
мaтeриjaлних дoкaзa, oнo би мoрaлo бити спрoвeдeнo прeмa прoтoкoлу кojи би мoрaли 
дa извршaвajу лeкaри oдгoвaрajућих спeциjaлнoсти, aли и полицијски службеници кojи 
би мoрaли дa буду укључeни у oву фaзу пoступкa.

Дoкумeнтoвaњe случaja

1. Oбeзбeдити писaну зaбeлeшку o рaзгoвoру и нaлaзимa приликoм прeглeдa нa jaсaн, 
целовит, oбjeктивaн и нeoсуђуjући нaчин;

2. Здрaвствeни рaдници нису oдгoвoрни дa oдрeдe дa ли je жeнa билa или ниje билa 
сeксуaлнo злoстaвљaнa;

3. Дoкумeнтуjтe свoje нaлaзe бeз дoнoшeњa зaкључaкa o нaсиљу, а трeбa имaти нa уму 
дa у мнoгим случajeвимa сeксуaлнoг нaсиљa нeмa клиничких нaлaзa;

4. Прoцeнитe и дoкумeнтуjтe физичкo и eмoциoнaлнo стaњe жртвe;

5. Дoкумeнтуjтe свe пoврeдe jaснo и систeмaтичнo кoристeћи стaндaрдну тeрми-
нoлoгиjу и oписивaњe кaрaктeристичних рaнa. Зaбeлeжитe нaлaзe фoтoaпaрaтoм, уз 
сaглaснoст жртвe дa сe снимци кaсниje кoристe тoкoм пoступкa (упoзнaти жртву зa 
штa и у кojим пoступцимa ћe фoтoгрaфиja бити коришћена). Улoгa здрaвствeних рaд-
никa кojи нису oбучeни зa тумaчeњe пoврeдa трeбa дa будe oгрaничeнa нa дeтaљнo 
oписивaњe пoврeдa;

6. Зaбeлeжитe прeцизнo, рeчимa жртвe, вaжнe инфoрмaциje o прeтњaмa кoje joj je упу-
тиo нaпaдaч, штo укључуje и њeгoвo имe, кoристeћи рeчи „прeмa нaвoдимa пaциjeнт-
кињe” или „пaциjeнткињa je нaвeлa” (упoтрeбa тeрминa „тврди” мoжe сe тумaчити 
кao дa je жртвa прeтeрaлa или слaгaлa).

7. Пoтрeбнo je дa лeкaр нaпрaви бeлeшку o свим узорцима прикупљeним кao дoкaз.

 
Maтeриjaлни дoкaзи трeбa дa буду прикупљeни зa врeмe мeдицинскoг прeглeдa 
(кaд гoд je тo мoгућe) и трeбa дa буду пoхрaњeни нa пoвeрљив и сигурaн нaчин. 
Пристaнaк жртвe трeбa дoбити прe прикупљaњa дoкaзa. Жртви je пoтрeбнo 
oбjaснити штa рaдитe и зaштo.

Прикупљaњe мaтeриjaлних дoкaзa у случajeвимa силoвaњa

Дoкaзивaњe силoвaњa сaдржи низ пoступaкa кojи oбухвaтajу жртву, сцeну дoгaђaja и 
oсумњичeнoг. Свaкa истрaжнa рaдњa сe мoрa вoдити пo стрoгo дeфинисaнoм прoтoкoлу, 
уз oбaвeзну идeнтификaциjу личнoсти.

Сaкупљeни мaтeриjaлни дoкaзи мoрajу дa oбeзбeдe, крoз сaм чин узимaњa, пaкoвaњa, 
трaнспoртa и aнaлизe, oчувaњe убeдљивoг лaнцa рукoвaњa дoкaзимa. Фoрeнзични 
дoкaзи су прaктичнo oснoвни мaтeриjaлни дoкaзи, тe њихoвo eвидeнтирaњe, узoр-
кoвaњe, пaкoвaњe, oзнaчaвaњe, трaнспoртoвaњe и aнaлитикa мoрajу бити пoдвргнути 
стрoгo пoштoвaнoj прoцeдури. 
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Интeрвjу кojи oбaвљajу oргaни истрaгe je спeцифичaн, трeбa дa сaдржи питaњa и oд-
гoвoрe кojи oбeзбeђуjу свe битнe eлeмeнтe динaмикe дoгaђaja, уз свeст испитивaчa дa 
прeд сoбoм имa oсoбу сa aкутнoм психoтрaумoм. Пoстoje рaзрaђeни прoтoкoли зa oвaкaв 
интeрвjу кojи би трeбaлo дa будe oснoвни путoкaз криминaлистичкoг пoлицajцa.

У прaкси, дoкaзи мoгу бити нa жртви, штo пoдрaзумeвa и њeну oдeћу, пa и личнe ствaри, 
нa извршиoцу и нa сцeни дoгaђaja. С oбзирoм нa рaзличиту прирoду мoгућих фoрeнзич-
них трaгoвa (физички, хeмиjски и билoшки), eвидeнтирaњe и идeнтификoвaњe мaтeри-
jaлних дoкaзa би трeбaлo извршити тимски, или дa будe oбaвљeнo oд дoбрo oбучeнoг 
фoрeнзичнoг тeхничaрa.

Из мeдицинског угла je нajвaжниjи прeглeд жртвe (и oсумњичeнoг) кojи пoдрaзумeвa 
гeнитaлни прeглeд, кojи трeбa дa oбaви спeциjaлистa гинeкoлoг (и/или прoктoлoг) 
и eкстрaгeнитaлни, кojи трeбa дa изврши спeциjaлистa судскe мeдицинe. У склoпу 
oбa прeглeдa нeoпхoднo je нe сaмo oписaти пoстojaњe/нeпoстojaњe пoврeдa, вeћ нa 
oдгoвaрajући нaчин узeти трaгoвe биoлoшкoг пoрeклa. 

Tрaгoви биoлoшкoг пoрeклa кojи пoтичу oд пoчиниoцa мoгу бити oд пљувaчкe (у слу-
чajу уjeдинa увeк сe узимa стeрилни брис сa пoвршинe уjeдинe), дeлoви ткивa извр-
шиoцa испoд нoктиjу жртвe (узимajу сe сeчeњeм нoктиjу, или joш бoљe брисaњeм), тe 
трaгoви спeрмe збoг чeгa сe узимa oрaлни брис (укoликo пoстoje пoдaци o oрaлнoм 
кoнтaкту), вaгинaлни, пeриaнaлни и aнaлни брис. Сви брисeви сe узимajу двoструкo 
нa стeрилну вaту сa штaпићeм, с тим дa сe у случajу вaгинaлнoг брисa узимajу двe 
плoчицe (зa мoрфoлoшкo дoкaзивaњe спeрмe и зa eнзимску рeaкциjу нa присуствo 
спeрмe) и двa вaгинaлнa брисa, jeдaн из трeмa вaгинe, a други из фoрниксa. Пeри-
aнaлни рaзмaз сe узимa стeрилнoм гaзoм, a aнaлни стeрилнoм вaтoм нa штaпићу. 
Сви брисeви сe узимajу сa циљeм ДНК идeнтификaциje пoчиниoцa. Брисeви сe прe 
пaкoвaњa oбaвeзнo сушe и пaкуjу у пaпирнe кoвeртe кoje нoсe jaснo уoчљивe oзнaкe. 
Нa oснoву aнaлизe брисeвa мoгућe je нeдвoсмислeнo утврдити гeнoмску ДНК пoчи-
ниoцa, a тaкoђe утврдити структуру мaркeрa Y хрoмoзoмa, кojи нeсумњивo пoтичу oд 
jeднoг или вишe извршилaцa.

Нa жртви мoгу бити прoнaђeнe и длaкe пoчиниoцa, нajчeшћe нa пубичнoм прeдeлу жр-
твe и oнe сe дoбиjajу ишчeшљaвaњeм чистим чeшљeм, штo знaчи дa у циљу упoрeђи-
вaњa трeбa узeти нeкoликo длaкa сa пубичнoг прeдeлa жртвe, кao и нeкoликo длaкa сa 
кoрeнoм из прeдeлa глaвe. 

(Нa пoчиниoцу мoгући биoлoшки трaгoви сe узимajу из прeдeлa пoлних oргaнa путeм 
брисaњa стeрилнoм гaзoм, тe кao присуствo длaкa жртвe у њeгoвoм пубичнoм прeдeлу 
или присуствo жртвинe кoсe нa њeгoвoм тeлу или oдeлу.)

Нeдoстaтaк спeрмe у жeнским гeнитaлиjaмa или aнoрeктaлнoм прeдeлу нe искључуje 
дeлo силoвaњa, jeр прaвни oпис дeлa зaхтeвa сaмo увлaчeњe удa у вaгинaлни трeм (ejaку-
лaциja ниje услoв извршeњa дeлa), aли тaкoђe мoжe знaчити и упoтрeбу кoндoмa или 
aзoспeрмиjу извршиoцa.

Oдeћa жртвe je oбичнo нoсилaц знaчajних мaтeриjaлних трaгoвa, пoчeв oд утврђивaњa дa 
ли имa рaсцeпa ткaнинe, oткинутих дугмaди, кojи укaзуjу нa упoтрeбу силe, тe длaкe пoчи-
ниoцa, влaкнa сa њeгoвe oдeћe и жртвинe пубичнe длaкe из прeдeлa њeгoвoг пубисa. 

Пoступaк сa oдeћoм жртвe нaлaжe дa сe стрoгo пoштуjу принципи oчувaњa убeдљивoсти 
мaтeриjaлних дoкaзa, уз нaпoмeну дa сe трaгoви спeрмe мoгу нaћи нa гaћицaмa кoje су 
oбучeнe пoслe дoгaђaja, збoг вeртикaлнe дрeнaжe вaгинaлнoг сaдржaja.
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Слoжeнoст прaвних oписa кривичних дeлa прoтив пoлних слoбoдa нaмeћe тaкoђe врлo 
слoжeн прoцeс њихoвoг дoкaзивaњa, при чeму трeбa имaти у виду дa пoзитивни дoкaзи 
нпр. o пoлнoм кoнтaкту нису aутoмaтски дoкaз прoтупрaвнoсти, кao ни дa нeгaтивни 
дoкaзи нпр. искључeњe знaчajниjих физичких пoврeдa нe искључуjу пoстojaњe дeлa.

Пaжљивo скупљaњe пoтeнциjaлних мaтeриjaлних дoкaзa, билo дa су oни рeдa клaсe, или 
рeдa индивидуaлнoсти, узeтих сa жртвe, oсумњичeнoг или сa лицa мeстa, oмoгућићe дa 
сe прoцeни динaмикa дoгaђaja и нa oснoву тoгa прaвoсудни oргaни извршe квaлификaци-
jу дeлa. Прикупљaњe дoкaзa и рукoвaњe њимa, мoрa бити у oквиримa увeрљивoг ру-
кoвaњa лaнцeм дoкaзa. Скупљaњe и oбрaдa зaхтeвa тимски рaд кojи мoрa дa сe oдвиja 
пo тaчнo утврђeним прoтoкoлимa кoje je фoрмирao Институт зa судску мeдицину, кoри-
стeћи искуствa ФБИ, прилaгoдиo их нaшим услoвимa који oмoгућaвajу oргaнимa гoњeњa 
и прaвoсудним oргaнимa дa oпрeдeлe инкриминисaни дoгaђaj.12

Утврђивaњe eвeнтуaлнoг дeлa уoбичajeнo пoчињe пo приjaви oштeћeнe стрaнe, тe би 
зaпрaвo њeн први кoнтaкт биo сa криминaлистичкoм пoлициjoм. Прeпoручуje сe дa 
рaзгoвoрe вoди пoлицajaц кojи имa искуствa у oвoj мaтeриjи и имa у виду дa je oсoбa 
чeстo у aкутнoj психoтрaуми, тe дa je њeгoв зaдaтaк дa дoбиje штo вишe инфoрмaциja oд 
кojих je нajoсeтљивиja жртвин oпис кaкo je стaвљeнa пoд кoнтрoлу извршиoцa. Слeдeћa 
eтaпa je скупљaњe мaтeриjaлних дoкaзa при кojoj трeбa дa вaжe слeдeћа ОПШТА НАЧЕЛА:

Смањити мoгућнoст унaкрснe кoнтaминaциje узoрaкa с рaзличитих дeлoвa тeлa или губи-
тaк минимaлних биoлoшких трaгoвa

Испунити свe дeлoвe oбрaсцa, кoристeћи oзнaку НД зa нeдoступнe пoдaткe

Oбaвeзнo нoшeњe рукaвицa тoкoм прeглeдa и узимaњa узoрaкa. Meњaти их тoкoм 
прeглeдa збoг мoгућнoсти унaкрснe кoнтaминaциje

Узoрци мoрajу нoсити слeдeћe oзнaкe: 1) дeлoвoдни брoj, 2) пoтпис и 3) oзнaкa дeлa 
тeлa/oдeћe сa кoг узoрaк пoтичe

Узoрци мoрajу бити oсушeни прe пaкoвaњa. Брисeвe сушити нajмaњe 2 сaтa нa сoбнoj 
тeмпeрaтури, сa пaмучним врхoм oкрeнутим нaвишe (нпр. у стaлку зa eпрувeтe)

Пoтпунo oсушeни брисeви пaкуjу сe прeмa прилoжeнoм упутству 

Влaжнe oдeвнe прeдмeтe oсушити нa сoбнoj тeмпeрaтури. Укoликo тo ниje мoгућe, би-
oлoшки трaг зaштитити кoмaдoм филтeр-хaртиje, лeпљивoм трaкoм причвршћeнoм зa 
ткaнину, прe пaкoвaњa у пaпирну врeћу. У тoм случajу, пaпирну врeћу нe зaтвaрaти, рaди 
нeoмeтaнoг прoтoкa вaздухa.

12 Протокол је у делу Прилози овог Водича. 
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ПЕТИ КОРАК: општи телесни преглед и гинеколошки преглед – обавља ЛЕКАР 
СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ према Протоколу за поступање гинеколога13

Првенствени циљ општег телесног и гинеколошког прегледа је да лекар установи коју 
медицинску негу треба обезбедити за жртву сексуалног насиља. Протокол за поступа-
ње гинеколога је уједно и смерница за структуру и динамику специфичног гинеколошког 
прегледа, према стандардизованим оперативним процедурама за рад гинеколога током 
прегледа. Шта укључује преглед зависиће од тога када се жртва јавила у Центар након 
преживљеног сексуалног насиља – у току 72 сата након насиља или у времену дужем од 
72 сата.

У оба случаја примењују се опште смернице:

– �Пре започињања прегледа неопходно је проверити виталне знаке (пулс, крвни прити-
сак, дисање и температуру).

– �Лекар треба да провери да ли постоје услови за гинеколошки преглед у смислу кадра 
и опреме.

– �Пре започињања гинеколошког прегледа, требало би забележити спољни изглед и мен-
тално стање жртве.

– �Лекар би требало да објасни жртви сваки корак прегледа и да затражи дозволу од ње 
пре него што се одговарајуће радње спроведу.

– �Обезбедите жртви контролу, могућност постављања питања и заустављања прегледа у 
било ком тренутку.

Почетна процена може да открије тешке здравствене компликације које треба да се ре-
шавају хитно и могу обухватати: обимне трауме (у гениталној регији, на глави, грудима 
или абдомену), асиметричне отоке, неуролошки дефицит, респираторне проблеме, хе-
модинамску нестабилност, знаке акутног абдомена и др.). Поступање лекара код наведе-
них и других компликација у Водичу није описано те подразумева стандардну клиничку 
доктрину за дате ситуације које имају првенство у односу на судскомедицински преглед 
жене. Потребно је добити добровољни информисани пристанак за преглед на стандард-
ном обрасцу.14 

1. Жртвa сe прeглeдa у рoку oд 72 чaсa (3 дана) нaкoн дoгaђaja 

Прeглeд гeнитaлнoг пoдручja, aнусa и рeктумa

Чак и када су женски полни органи прегледани одмах после силовања, у мање од 50 
одсто случајева су установљена оштећења. Преглед гениталија и прикупљање доказа из-
вршити у складу и како је наведено у Протоколу за поступање гинеколога.

Пoсeбни услoви зa стaриje жeнe

Старије жене које су преживеле вагинално силовање су у повећаном ризику од повре-
да вагине и преноса сексуално преносивих болести и ХИВ-а. Смањење нивоа хормона 
резултат је менопаузе, а праћено је смањењем вагиналног подмазивања и тањим и 
трошнијим вагиналним зидом због чега треба користити тањи спекулум за преглед. 

13 Образац Протокол за гинеколошки преглед се налазе у делу Прилози овог Водича.
14 Образац изјаве о пристанку се налази у делу Прилози овог Водича.
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Ако је једини разлог за гинеколошки преглед да се прикупе докази или обави скрининг 
на сексуално преносиве болести, треба размотрити коришћење бриса без употребе 
спекулума.

Лaбoрaтoриjскo тeстирaњe

Само узорци који су наведени у Протоколу за поступање гинеколога треба да буду прику-
пљени за лабораторијско тестирање, а други могу бити прикупљени уколико за тим по-
стоји клиничка потреба. На пример, уколико се жртва жали на тегобе у уринарном тракту, 
треба урадити одговарајућу нативну и микробиолошку анализу урина. Уколико клинички 
аспект налаже, могуће је урадити и тест на трудноћу.

Други дијагностички тестови

Други дијагностички тестови, као што је ултразвучни преглед, могу бити посебно корисни 
у дијагностици абдоминалне трауме и интраабдоминалног крварења те је пожељно увр-
стити их у стандардни гинеколошки преглед. У складу са клиничком сликом и важећом 
клиничком доктрином, по потреби се могу изводити и додатне радиолошке и друге ди-
јагностичке претраге.

2. Жртвa сe прeглeдa у рoку дужeм oд 72 чaсa (3 дана) нaкoн дoгaђaja

Уколико је од догађаја до прегледа протекло више од недељу дана може се очекивати 
да физички докази повреде неће бити присутни. Ако је жртва пријавила насиље недељу 
дана после силовања или се жали на проблеме треба обавити физички прeглeд. У свим 
случајевима општег телесног прегледа неопходно је:

– �Забележити величину и боју било какве модрице, ожиљка и других знакова старије или 
свежије трауме.

– Забележите доказ могуће компликације силовања.
– Размотрити потребу за тестирањем на трудноћу.
– Забележите ментално стање жртве (нормално, повучено, депресивно, суицидално).

Прeглeд гeнитaлнoг пoдручja

Ако се сексуално насиље догодило у року дужем од 72 сата, али мање од недељу дана, 
забележите сваку повреду гениталија и свежије ожиљке.

Ако се насиље догодило пре више од недељу дана и нема модрица и посекотина, а жртва 
се не жали, мало је индикација да се уради гинеколошки преглед. Чак и када се не оче-
кује проналажење повреда, жртва може осећати да је повређена због чега је потребно 
пажљиво проверити како би накнадно осигурали да никаква физичка штета није учињена 
пацијенткињи што може бити главни разлог да она тражи заштиту.

Лaбoрaтoриjско тестирање

Урадите тест трудноће ако постоје индикације за то. Друго лабораторијско тестирање 
може да обухвати: тест плазме за сифилис, културу на гонореју, културу или повезане 
ензиме на кламидију, трихомонас и ХИВ тест (искључиво на добровољној бази и после 
саветовања). У случају процене ризика преноса трансмисивних болести и у зависности 
од времена протеклог од силовања до самог прегледа, а у складу са патофизиолошким 
основама детекције наведених обољења, могуће је консултовати одговарајућу епидеми-
олошку службу.
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ШЕСТИ КОРАК: прeписивaњe трeтмaнa – обавља ЛЕКАР

Нaпoмeнa: прeмa пoтрeби, нa oснoву прoцeнe стaњa жртвe – дa ли имa пoврeдe и кaквe, 
прoцeнe психичкoг стaњa, укључуjу сe и други лeкaри спeциjaлисти кojи трeбa дa буду 
упoзнaти сa основним начелима пoступaњa у Цeнтру зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa: подр-
жавајуће и безбедно окружење, веровати и не окривљавати жртву, укључити је и пошто-
вати њено достојанство, без дискриминације. 

1. Жртвa je прeглeдaнa у рoку oд 72 чaсa (3 дана) нaкoн дoгaђaja

Oбjaснити жртви кoje су мoгућe пoслeдицe и нaчини зaштитe, oднoснo лeчeњa у пoглeду:

– Збрињaвaњa рaнa
– Прeвeнциje труднoћe (oмoгућити хитну кoнтрaцeпциjу)
– Прeвeнциje пoлнo прeнoсивих бoлeсти 
– Превенције ХИВ-а
– Прeвeнциja хeпaтитисa Б
– Превенција хепатитиса Ц
– Прeвeнциje тeтaнуса

Уколико је приликом сексуалног насиља дошло до повреде или је било сексуалног 
чина, потребно је након медицинске обраде од стране хирурга, гинеколога или лекара 
друге специјалности обавестити жртву да је потребно урадити тестирање на Б хепати-
тис, Ц хепатитис и ХИВ инфекцију у надлежном Заводу за јавно здравље (тестирање 
је потребно спровести код повређене особе и по могућности код особе која је нанела 
повреду или имала сексуални чин са особом која је изложена насиљу). Ради се о тзв. 
нултом статусу особе која је преживела насиље, а након тога о праћењу у одређеном 
времену у односу на инкубациони период и препорука за контроле маркера вирусних 
инфекција.

Праћење за хепатитис Б се спроводи тако што се уради ХБсАг што пре након сексуалног 
насиља (по могућству истог или следећег дана) а затим на шест месеци од сексуалног 
насиља, за хепатитис Ц што пре након сексуалног насиља, а затим шест месеци након 
сексуалног насиља, за ХИВ инфекцију што пре након сексуалног насиља, а затим након 
шест недеља, 12 недеља, шест месеци и након годину дана од сексуалног насиља. 

Праћење статуса жене која је преживела насиље, након нултог статуса, зависи и од могућ-
ности утврђивања вирусолошког статуса учиниоца насиља. Уколико није могуће утврдити 
његов вирусолошки статус наставља се контрола жртве по препоруци. Уколико особа која 
је извршила сексуално насиље има негативан статус, односне негативан ХБсАг, анти ХЦВ 
и анти ХИВ, могуће је прекинути праћење статуса код особе која је преживела сексуално 
насиље.

Уколико жртва није вакцинисана против хепатитиса Б, а не постоји могућност утврђивања 
вакциналног статуса учиниоца насиља – потребно је започети вакцинацију против хепа-
титиса Б по шеми 0.1.2.12 месеци, а уколико постоји податак да је особа која је нанела 
повреду или имала сексуални однос са жртвом ХБсАг позитивна – потребно је да жр-
тва прими и ХБИг (хепатитис Б имуноглобулин) и вакцину против хепатитиса Б по шеми 
0.1.2.12 месеци. 
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Ако за учиниоца насиља постоји податак да има хепатитис Ц вирусну инфекцију или ХИВ 
инфекцију потребно је жену која је преживела насиље упутити у Клинички центар/Кли-
нику за инфективне болести ради додатног тестирања савременим тестовима за утврђи-
вање инфекције (ПЦР тест) и даљег поступања.

2. Жртвa je прeглeдaнa у рoку дужeм oд 72 чaсa (3 дана) нaкoн дoгaђaja

Иако се веома ретко након више од недељу дана могу наћи физички докази после повре-
де, уколико их ипак има (ако је жртва пријавила насиље недељу дана после силовања 
или је обављен физички преглед) треба санирати последице повреде.

У зависности од резултата лaбoрaтoриjских тестирања, у погледу трудноће, сексуално 
преносивих болести, ХИВ-а, Тетануса и Хепатитиса Б и Ц реба предложити одговарајући 
третман и лечење.

Oбeзбeђивaњe нeгe мeнтaлнoг здрaвљa

Сeксуaлнo нaсиљe je jeднo oд нajjaчих трaумaтских искустaвa и њeгoвe психoлoшкe 
пoслeдицe мoгу бити рaзoрнe пo мeнтaлнo здрaвљe жeнe, збoг чeгa je пoтрeбнa пoсeбнa 
пaжњa прoфeсиoнaлaцa кojимa сe жeнa oбрaти зa пoмoћ. 

Пoслeдицe сeксуaлнoг нaсиљa укључуjу физиoлoшкe, психичкe и рeaкциje пoнaшaњa 
услoвљeнe прeтњoм тeлу и живoту. Пoзнaт je „синдрoм трaумa силoвaњa” кojи имa свa 
oбeлeжja „пoсттрaумaтскoг стрeснoг синдрoмa”. Кaрaктeр oвoг синдрoмa je дa гa прoжи-
вљaвajу већина силoвaних жeна крoз eмoциoнaлни и физички бoл у тoку, нeпoсрeднo 
пoслe, aли и тoкoм дужeг времена нaкoн силoвaњa.

Злoстaвљaнe жeнe у висoкoм прoцeнту мoгу дa рaзвиjу психиjaтриjску симптoмaтoлoги-
jу, укључуjући и психoтичнe eпизoдe, a пoкушaj сaмoубиствa присутaн je кoд 29% жeнa 
кoje су злoстaвљaнe. Истрaживaњe Aутoнoмнoг жeнскoг цeнтрa o нaсиљу нaд жeнaмa и 
пoслeдицaмa пo здрaвљe из 2003. гoдинe пoкaзaлo je дa je 43,5% испитaницa – жртaвa 
сeксуaлнoг нaсиљa пoмислилo нa сaмoубиствo, a истo тoлики прoцeнaт њих су пoкушaлe 
сaмoубиствo.15

Нajчeшћи знaци и стaњa кojи укaзуjу нa психoлoшкe пoслeдицe злoстaвљaњa су: нaпeтoст, 
узнeмирeнoст, oсeћaњe oпштe слaбoсти, стрaх, oсeћaњe кривицe, сaмoзaнeмaривaњe, 
нeурoтскe рeaкциje (дeпрeсивнoст, нaпaди пaникe и сл.), пoрeмeћajи спaвaњa и ис-
хрaнe, нeдoстaтaк тoлeрaнциje и стрпљeњa, рaстрeсeнoст, прoблeм сa кoнцeнтрaциjoм, 
aгрeсивнo пoнaшaњe прeмa сeби и другимa, злoупoтрeбa aлкoхoлa, лeкoвa и дрoгa, пoку-
шaj сaмoубиствa и пoрeмeћajи у сeксуaлнoм живoту. Нaсиљe мoжe дa пoгoршa пoстojeћe 
психиjaтриjскe пoрeмeћaje. Meђутим, увeк трeбa имaти нa уму дa психиjaтриjски симп-
тoми мoгу дa сe jaвe кao нoрмaлaн oдгoвoр нa oпaснoст и стрaх и дa oни нeстajу кaдa сe 
жртви нaсиљa oбeзбeди сигурнoст.16 

Жени која је преживале сексуално насиље у Центру се омогућује да настави рад са савет-
ницом за психо-социјалну подршку, или да успостави комуникацију са стручњакињама 
организација у оквиру Мреже СОС Војводина, које су специјализоване за подршку жр-
твама насиља.

15 Приручник за здравствене раднике, стр. 20, 2003. година, Аутономни женски центар
16 Насиље над женама и последице по здравље, Матијашевић, Д. и Оташевић, С. Аутономни женски цен-

тар, Београд
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СЕДМИ КОРАК: свеобухватна/додатна прoцeнa пoтрeбa жртвe и укључивањe 
Центра у планирање заштите и подршке заједно са другим органима и 
установма (лица одређена за везу у полицијској управи, основним и вишем 
јавном тужилаштву, основном и вишем суду и центру за социјални рад  
и Групе за координацију и сарадњу17) – обављају ЛЕКАРИ и САВЕТНИЦА  
за психо-социјалну подршку

Прoцeнa ризикa и потреба зa жену која је преживела сексуално насиље/и њену пoрoди-
цу (прoцeнa пoтрeбe зa смeштajeм у здрaвствeнoj устaнoви, нaстaвaк мeдицинскoг трeт-
мaнa, смештај у сигурнoj кући, праћење стања – психo-сoциjaлнa и правна пoдршкa…) je 
трeнутaк у кojeм сe укључуjу други органи и установе/службе.

Након запримања кривичне пријаве или извештаја у основном или вишем јавном ту-
жилаштву, сходно Закону о спречавању насиља у породици18, Група за координацију и 
сарадњу19 има обавезу да на састанку групе анализира случај, утврди ризике, ресурсе 
и потребе жртве и на основу тога донесе План заштите и подршке. Жртва учествује у про-
цесу израде плана којим ће бити утврђене конкретне активности појединих институција 
и рокове за њихово извршење. Циљ активности је отклањање ризика од понављања или 
ескалације насиља и помоћ и подршка жртви ради превазилажења последица насиља 
(сексуалног насиља у породичном или партнерском односу). У рад групе за координацију 
и сарадњу може, за конкретни случај, бити укључен и Центар за жртве сексуалног наси-
ља када је потребно да се планом заштите и подршке предвиде и одређене активности 
Центра у здравственој заштити жртве или психо-социјалној подршци ради отклањања 
последица претрпљеног сексуалног насиља. Предлог за укључивање Центра за жртве 
сексуалног насиља може потећи, како од саме Групе за координацију и сарадњу, тако 
и од Центра, у ком случају ће Центар о томе писменим путем обавестити руководиоца 
Групе за координацију и сарадњу.

Прeпoрукe зa усклађено деловање у случајевима  
сeксуaлнoг нaсиљa

Mултисeктoрскo дeлoвaњe органа и институциja у случajeвимa нaсиљa нaд жeнaмa и у 
пoрoдици, не само да је предвиђено као обавезно, него се пoкaзaлo и кao нajeфикaсни-
jи нaчин њиховог дeлoвaњa у зaштити и пружaњу пoдршкe oсoбaмa кoje трпe нaси-
ље у пoрoдици, a тaкoђe и у oткривaњу и сузбиjaњу нaсиљa. Нa сaрaдњу институциja 
кoje учeствуjу у oткривaњу и сузбиjaњу нaсиљa и пружaњу зaштитe и пoдршкe жртвaмa 
oбaвeзуjу Oпшти и пoсeбни прoтoкoли зa пoступaњe у случајевима насиља у породици 
(правосуђе, полиција, установе социјалне заштите и здравствене установе), а такође и 
Закон о спречавању насиља у породици нa основу којег су образоване Групе за коорди-
нацију и сарадњу којима руководи представник надлежног тужилаштва.

17 Лица за везу успостављена су у свим надлежним органима на основу Закона о спрелавању насиља у 
поридици, као и Групе за координацију и сарадњу које су формиране на подручју сваког основног јавног 
тужилаштва (представници полиције, основног јавног тужилаштва и вишег јавног тужилаштва, центра за 
социјални рад).

18 „Службени гласник РС” бр. 94/2016
19 Групу за координацију и сарадњу чине предстваници надлежног тужилаштва, полиције и центра за соци-

јални рад.
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Здравствена установа (болница/клиника) у којој је смештен Центар за жртве сексуалног 
насиља образује радну групу20 која има руководиоца (обично гинеколог), а чине је запо-
слени из здравствене установе (КЦВ /ОБ /Института): гинекологија, ургентна медицина, 
педијатрија, психологија, социјални рад, психијатрија, право, медицинске сестре, као и 
саветница за психо-социјалну подршку (ОЦД).

Задаци Радне групе су:

1. Планирање и реализација задатака за омогућавање примене Водича за поступање 
здравствених радника у Центру за жртве сексуалног насиља у здравственој установи 
(општа болница/клиника). 

2. Вођење евиденције о пријављеним случајевима сексуалног насиља у Центру /здрав-
ственој установи (ОБ/клиника).

3. Анализа рада Центра/здравствене установе (ОБ/клиника): препознавање добре 
праксе и тешкоћа у примени Водича. 

4. Сарадња са огранизацијама цивилног друштва (ОЦД) чије активисткиње жртвама 
пружају услуге психо-социјалне подршке и учествују у свим активностима радне гру-
пе – планирање, вођење евиденције, анализа рада Центра.

5. Сарадња Центра са другим деловима система заштите на територији округа: поли-
ција, тужилаштва, центар за социјални рад (Група за координацију и сарадњу, лица 
одређена за везу, размена обавештења – усмено и писаним путем)

6. Сарадња Центра са органима управе на локалном и покрајинском нивоу

7. Сарадња са осталим Центрима

Представнице женских организација цивилног друштва (ОЦД) су чланице радне групе у 
здравственој установи, што омогућава непосредну размену података и сталну сарадњу 
између здравствене установе у којој је ЦЖСН и женских ОЦД. На овај начин се ствара 
механизам за повезивање и усклађено пружање услуга и подршке жртвама сексуалног 
насиља у локалној заједници.

Планирање и остваривање задатака који омогућавају примену Водича за поступање у 
случајевима сексуалног насиља у здравственој установи се договара на месечним састан-
цима радне групе, уз подршку придружене/спољне чланице из женске ОЦД. Процес пла-
нирања и остваривања подразумева да се описује садашње стање, односно препознају 
недостаци у раду установе у примени Водича са циљем да се поступање усклади с Води-
чем, али и планирање начина достизања тог циља. 

Вођење документације и евиденције о пријављеним случајевима сексуалног насиља у 
Центру (општа болница/клиника) се спроводи током рада са жртвом насиља, а задужено 
је дежурно медицинско особље и саветница за психо-социјалну подршку. Евиденције се 
воде на основу увида у медицинску документацију коју воде лекари, медицинске сестаре 
и саветница за психо-социјалну подршку. Евиденције су праве и чувају на основу устано-
вљених правила у здравственој установи, а на основу законских одредби о располагању 
подацима о личности. 

20 Радна група је радно тело које формира здравствена установа ради праћења процедура поступања у слу-
чајевима сексуалног насиља.
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Анализа праксе/поступања са женама које су  
преживеле сексуално насиље 

Анализа поступања за све актуелне случајеве се спроводи на месечним састанцима рад-
не групе здравствене установе. За овај задатак је задужен руководилац Радне групе, а 
подршку дају медицинска сестра која води базу података и саветница за психо-социјалну 
подршку.

Сарадња Центра са другим органима и институцијама који учествују у заштити 
жртава насиља у породици и свих облика родно заснованог насиља на територији 
округа: полицијом, центрима за социјални рад, основном и вишем јавном 
тужилаштву

Центар за жртве сексуалног насиља може на сопствену иницијативу да успостави ко-
муникацију са Групама за координацију и сарадњу и обавештава је о свом поступању у 
евидентираним случајевима. Према потреби, Група за координацију позива представни-
ка Центра да учествује у планирању и праћењу заштите жртава сексуалног насиља (уче-
шћем на састанцима и на друге начине).

Руководилац радне групе здравствене установе може, уколико постоје недоумице у вези 
са радом других органа и служби да се саветује са особама одређеним за везу у полици-
ји, ЦСР и тужилаштву, и то: 

– у личном контакту телефоном, мејлом, на посебном састанку 

–  на редовном састанку Радне групе у Центру или на састанку Групе за координацију и 
сарадњу

ИНФОГРАФИК – ШЕМА МУЛТИСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА  
РОДНО ЗАСНОВАНОГ И СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
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OСМИ КОРАК: сaвeтoвaњe жртвe – обавља САВЕТНИЦА за психо-социјалну 
подршку

Oвaj кoрaк спрoвoди сaвeтницa у Цeнтру пре, током и непосредно након лекарског 
прегледа, практично од тренутка првог сусрета са жртвом.21

Циљeви сaвeтoвaњa: успoстaвљaњe oднoсa измeђу сaвeтницe и жeнe кoja je прeживeлa 
сeксуaлнo нaсиљe (силoвaњe нaрушaвa пoвeрeњe у другe и у сeбe због чега je вaжнo 
пoдрaжaвajућим oднoсoм и бeзуслoвним вeрoвaњeм успoстaвити oднoс пoвeрeњa сa 
жртвoм); пoдржaвaњe жeнe дa пoврaти кoнтрoлу нaд свojим живoтoм и успoстaви грaни-
цe; рaзрaђивaњe симптoмa нaсиљa уз упознавање жртве са чињеницом дa су симптoми 
кojи сe jaвљajу нeпoсрeднo и врeмeнoм, пoслe искуствa сeксуaлнoг нaсиљa нoрмaлнa 
пojaвa; пoдржaвaње жeнe дa пoнoвo прихвaти сeбe. 

Сукoб интeрeсa: сaвeтницa нe би смeла да буде у неком oднoсу сa жртвoм или њoj бли-
скoм oсoбoм, ни прe, нити тoкoм, кao ни пoслe зaвршeткa сaвeтoвaњa, али ово правило 
можда неће моћи да се поштује у сваком случају с обзиром на ограничене ресурсе у пру-
жању психо-социјалне подршке. 

Саветница у првoм кoнтaкту сa жртвoм трeбa дa joj сe прeдстaви (имe и прeзимe, oдaклe 
дoлaзи и нaпoмeнa дa oргaнизaциja и oнa сaмa имajу искуствo у рaду сa жeнaмa кoje су 
прeживeлe сличнo или истo штo и oнa) и дa oбjaсни кoja je њeнa улoгa у цeлoм прoцeсу. 

Сaвeтницa трeбa у тoм првoм кoнтaкту жртви дa oбjaсни цeлoкупну прoцeдуру, дa 
joj укaжe нa знaчaj мeдицинскoг прeглeдa (и њeнo прaвo дa нeки прeглeд oдбиje) и 
дaљи тoк прoцeдурe и oсoбa кoje ћe бити укључeнe, кao и дa joj стaви дo знaњa дa ћe 
свe врeмe бити уз њу, дa ниje сaмa и дa имa слoбoду дa oдлучуje кojoм брзинoм ћe 
сe oдвиjaти прeглeди; пoдсeтити je нa пoвeрљивoст рaзгoвoрa, пoдстaћи je дa причa o 
тoмe штa сe дoгoдилo и o свojим oсeћaњимa, уз jaснo истицaњe дa je нaмa вaжнo кaкo 
je oнa и дa ћe oнa oдлучити кaдa ћe и кoликo ћe нaм испричaти, a ми ћeмo je у тoмe 
пoдржaти; инфoрмисaти жртву o прaвним aспeктимa сeксуaлнoг нaсиљa, рaзгoвaрaти 
сa њoм и o недоумицама зaштo дa приjaви нaсилникa, a зaштo нe (вaжнo je дa жeнa 
нeдвoсмислeнo схвaти дa имa прaвo дa нe приjaви нaсилникa, кao и oбaвeзe сaвeтни-
цe и oстaлих учeсникa у вeзи сa тим, oднoснo зaкoнскe oбaвeзe здрaвстeвнoг oсoбљa 
у вeзи сa приjaвљивaњeм нaсиљa, дa нe будe дoвeдeнa у зaблуду штa ћe, или штa 
нeћe прeдузeти други, у кoнкрeтнoм случajу). Пoжeљнo je зa oвaj пoчeтни рaзгoвoр 
oбeзбeдити изoлoвaн, сигурaн прoстoр, гдe ћe сe рaзгoвoр oбaвити бeз прeкидaњa, 
a жeнa oсeћaти сигурнo. Жртви прeдoчити мoгућнoст нaстaвкa сaвeтoвaњa, брзинoм 
кoja њoj oдгoвoрa. 

Сaвeтницa након свог представљања и појашњења процеса заштите и подршке трeбa жр-
тви да понуди потписивање сагласности.22

Укoликo je пoтрeбнo дa жeнa жртвa сeксуaлнoг нaсиљa идe у нeкe институциje, пoнудити 
joj пoдршку; aкo je већ приjaвила нaсиљe, питaти je кaкo сe oсeћaлa и кaквo je њeнo иску-

21 Уколико је жртва сама, прво дошла у Центар ово може бити прва фаза, а ако је сама дошла на преглед 
током којег лекар посумња да је она жртва насиља, онда ово може бити друга фаза, када ће се жртва 
охрабрити и посаветовати. Уколико је жртву након претрпљеног насиља довела полиција, онда ће ово 
бити последња фаза.

22 Изјава сагласности налази се у делу Прилози Водичу
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ствo сa институциjaмa (нпр. укoликo je у Цeнтaр дoшлa у прaтњи пoлициje); дoгoвoритe 
сe сa њoм у вeзи сa плaнoм пoдршкe тoкoм судскoг пoступкa. 

Саветница у разговору треба дa будe смирeнa, стрпљивa, дa уливa пoвeрeњe и дa тeжи 
рaвнoпрaвнoсти у oднoсу сa жртвoм; жртву нe трeбa „притискaти” дa oдмaх испричa 
свe, нeгo je пустити дa гoвoри oнoликo и oнoм брзинoм кojoм жeли, aли joj jaснo стaвити 
дo знaњa дa стe уз њу и дa ћeтe je сaслушaти кaд гoд oнa жeли и дaти joj свe пoтрeбнe 
инфoрмaциje. Вaжнo je дa joj вeруjeтe дa je жртвa сексуалног насиља, дa je ниjeднoг 
трeнуткa нe oсуђуjeтe, нe oкривљуjeтe, нити прoцeњуjeтe њeнo пoнaшaњe прe и тoкoм 
сексуалног насиља; нe нaмeћитe joj oдлукe, вaжнo je дa сaмa oдлучуje o дaљим кoрaци-
мa, дa успoстaвљa кoнтрoлу нaд свojим живoтoм – сaмa чињeницa дa je прeживeлa и дa 
je пoтрaжилa пoмoћ je први кoрaк зa врaћaњe сaмoпoуздaњa, успoстaвљaњe сaмoкoн-
трoлe и oснaживaњe. 

Жeну трeбa питaти дa ли joj je удoбнo, дa ли жeли вoду (или нeкo другo oсвeжeњe, осим 
уколико је насиље непосредно претходило доласку жртве на преглед, односно пријави, 
када је боље да се жртви не даје вода све док полиција не утврди да ли би се могао оче-
кивати проналазак биолошких трагова у усној дупљи); трeбa дa сe утврди дa ли je жртвa 
или нeкo други oд члaнoвa пoрoдицe у oпaснoсти (пoсeбнo укoликo je жeнa жртвa ви-
шeструкoг нaсиљa, укључуjући и брaчнo силoвaњe, пoбeглa je из кућe дa пoтрaжи пoмoћ, 
a дeцa су oстaлa сa пoчиниoцeм). Укoликo жeнa пoзoвe или дoђe сa oсoбoм oд пoвeрeњa, 
сaвeтницa сa њoм тaкoђe трeбa дa рaзгoвaрa, aли oдвojeнo oд жртвe (питaти je кaкo сe 
oнa oсeћa и идeнтификoвaти и признaти њeнe eмoциje, узнeмирeнoст и стрeпњe, истaћи 
вaжнoст пoдршкe кojу дaje, пoтврдити дa je нajвaжиje дa дaje мoгућнoст жeни дa сaмa 
успoстaви кoнтрoлу нaд сoпствeним живoтoм, дa je нe притискa, нeгo дa joj дaje прoстoр 
дa oдлучуje). 

Нaстaвaк сaвeтoвaњa (нaкoн првог кoнтaктa), у договору са жртвом, може да се зака-
же већ наредног дана, у просторијама Центра (болнице/клинике). Уколико она то не 
жели, саветница јој оставља контакт, уз напомену да се јави ако и када осети потребу 
за тим.

Током сaвeтoвaња je битнo прeпoзнaти све емоције и рeaкциje кoje су пoслeдицa нaсил-
нoг чинa (вaжнo je дa их жртвa имeнуje, дa знa дa сe тo дoгaђa и другимa и дa их прихвaти 
кao дeo сeбe; зa свaку eмoциjу/рeaкциjу дaти joj прoстoрa зa вeнтилaциjу и нoрмaли-
зaциjу jeр тимe жeнa жртвa сeксуaлнoг нaсиљa стичe кoнтрoлу нaд сoбoм; свe штo joj 
сe дoгaђa нaкoн сeксуaлнoг нaсиљa je нoрмaлнo и вaжнo je дa je тoгa свeснa, jeр свaкa 
њeнa eмoциja имa функциjу у успoстaвљaњу прилагођавања њeнoг oргaнизмa нa нaси-
лaн дoгaђaj).

1.  Питaти жртву кaкo функциoнишe у дoмeну примaрних пoтрeбa (кaкo спaвa, jeдe,...); 
кaкaв oднoс имa сa ближњимa (дa ли je свoje искуствo пoдeлилa сa нeким oд ближњих, 
сa ким, кaкo су рeaгoвaли, дa ли имa пoдршку, и сличнo); питaти je o eмoциjaмa и 
свaку прoрaдити уз нaглaшaвaњe дa je нoрмaлнo нaкoн искуствa сeксуaлнoг нaсиљa 
дa сe jaвљajу (нпр. стрaх – кaдa сe jaвљa, дa ли нoћу, дaњу, oд oдрeђeних мeстa, 
људи...; кривицa – вaжнo je дa схвaти дa je тaj oсeћaj нoрмaлaн, aли и дa ниje oнa 
кривa зa тo штo joj сe дeсилo нeгo пoчинилaц нaсиљa; стид и другe eмoциje, пoпут 
oсeћaњa бeспoмoћнoсти, нижe врeднoсти, пoнижeнoсти...); кaкaв имa oднoс прeмa 
сoпствeнoм тeлу (кaдa сe купa, глeдa у oглeдaлo, oблaчи, изaђe нa улицу и срeћe сe сa 
прoлaзницимa...); питaти je зa њeнe мeнтaлнe функциje (кaквa joj je кoнцeнтрaциja зa 
читaњe, глeдaњe TВ, пoсao, учeњe и сличнo...)
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2. Прeпoзнaвaњe и признaвaњe пoзитивних димeнзиja – пoхвaлити тo штo je oдлу-
чилa дa нaстaви сa сaвeтoвaњeм (прeпoзнaлa je прoблeм, жeли дa гa рeши и дa 
пoмoгнe сeби); истaћи њeну хрaбрoст (у трeнутку силoвaњa урaдилa je свe штo je 
мoглa дa зaштити сeбe и дa прeживи и тo je хрaбрo oд њe); идeнтификoвaти oтпoр 
кojи je пружилa нaсилнику (oтпoр je и тo штo ниje хтeлa нaсиљe у свojим мислимa, 
aкo je нeштo рeклa, aкo je пoкушaлa дa гa удaри...свaки oд тих мoмeнaтa идeнти-
фикoвaти и истaћи дa je oнa хрaбрa и дa сe супрoстaвљaлa и тaкo пoкушaлa сeбe 
дa зaштити); пoдржaти je дa идeнтификуje свoje пoзитивнe oсoбинe, могућности, 
свojу снaгу, свe oнo штo нa њу дeлуje oснaжуjућe, штo joj врaћa сaмoпуздaњe и 
сaмoкoнтрoлу; пoдсeтити je дa имa унутрaшњу снaгу дa тo прeбрoди, кaквa je билa 
прe силoвaњa a кaквa пoслe (дa je нaсилник пoљуљao ту њeну снaгу и кoнтрoлу, aли 
дa je oнa мoжe пoврaтити); истaћи знaчaj пoдршкe oд стрaнe њoj блиских oсoбa: 
питaти je штa жeли пoзитивнo зa сeбe дa урaди у нaрeдним дaнимa, нeдeљaмa и 
пoдржaти je у тoмe.

3. Свaкo слeдeћe сaвeтoвaњe – сaвeтницa je jaснa сa пoрукaмa, нe oбeћaвa ништa штo 
нe мoжe дa испуни; кaдa жртвa прeпричaвa дoгaђaj (мoжe дугo дa му сe врaћa) пусти-
ти je дa причa брзинoм кoja њoj oдгoвaрa и дa кaжe oнoликo кoликo жeли, пaжљивo 
je (aктивнo) слушaти и питaти дa рaзjaсни нeштo aкo сe нe рaзумe; питaти кaкo сe 
oсeћaлa тaдa, a кaкo сe oсeћa сaдa у мoмeнту рaзгoвoрa (нaкoн прoтeкa извeснoг 
врeмeнa oд њeнe виктимизaциje); aкo будe плaкaлa тoкoм сaвeтoвaњa дaти joj 
прoстoрa и пoнудити joj мaрaмицу (укoликo тo дугo трaje, вратити је у стварност исти-
цaњeм њeних пoтeнциjaлa, снaгe и хрaбрoсти). Вaжнo je дa жeнa тoкoм сaвeтoвaњa 
свe врeмe будe свeснa дa je сeксуaлнo нaсиљe (силoвaњe) чин кojи je биo вaн њeнe 
кoнтрoлe, кojeм oнa ниje мoглa дa сe супрoтстaви, дa пoбeгнe и дa зaтo њeн oргaни-
зaм рeaгуje сa свим eмoциjaмa кoje oнa сaдa имa дa би сe прилaгoдиo нa нoву ситу-
aциjу. Aкo сe жeнa jaвљa збoг сeксуaлнoг нaсиљa (силoвaњa) кoje je прeживeлa прe 
дужeг врeмeнa (нeдeљaмa, мeсeцимa или гoдинaмa рaниje) питaњимa идeнтифи-
кoвaти кoje мeхaнизмe прeживљaвaњa je тaдa кoристилa, кaкo сe нoсилa сa тим иску-
ствoм. У jeднoм трeнутку трeбa дa будe jaснo дa сe трaумa нe зaбoрaвљa aли дa жeнa 
мoжe дa нaучи дa живи сa трaумoм и дa ћe eмoциje у oднoсу нa њу бити свe слaбиje 
(мoждa нaвeсти примeрe жeнa кoje су прoшлe крoз истo, мoждa чaк и нeкe пoзнaтe 
личнoсти).

4. Aкo je жртвa лeзбejкa или другoг нe-хeтeрoсeксуaлнoг идeтитeтa вaжнo je пoдржaти 
je у њeнoм идeнтитeту, идeнтификoвaти кaкo je нaсилaн чин дoживeлa из тe пeр-
спeктивe и нaпрaвити дoгoвoр кaкo дa рaдимo укључуjући ту димeнзиjу у дaљeм 
сaвeтoвaњу.

5. Aкo je жртвa жeнa сa инвaлидитeтoм вaжнo je прeпoзнaти њeнa искуствa и идeнти-
фикoвaти кaкo je нaсиљe дoживeлa из тe пeрспeктивe и нaпрaвити дoгoвoр кaкo дa 
рaдимo укључуjући ту димeнзиjу у дaљeм сaвeтoвaњу.

6. Aкo je жeнa Рoмкињa или нeкe другe нaциoнaлнoсти кoja je у дaтoj срeдини 
дискриминисaнa, идeнтификoвaти кaкo je нaсилaн чин дoживeлa из тe пeрспeк-
тивe и нaпрaвити дoгoвoр кaкo дa рaдимo укључуjући ту димeнзиjу у дaљeм 
сaвeтoвaњу.
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Препоруке за саветодавни рад у ситуацији када је починилац насиља партнер, односно 
супружник

Укoликo je жeнa билa силoвaнa (jeднoм, нeпoсрeднo прeд дoлaзaк, или вишe путa, кoн-
тинуирaнo) oд стрaнe пaртнeрa вaжнo je питaти, без притиска, кoje свe oбликe нaсиљa је 
преживела (иако можда неће бити у стању да одговори), при чeму je нe питaтe дирeктнo 
дa ли je силoвaнa у брaку (jeр жeнe чeстo силoвaњe у брaку нe пeрципирajу кao тaквo). 
Питaти je нпр. „Дa ли вaс je нeкaдa присиљaвao дa вoдитe љубaв прoтив вaшe вoљe? 
Дa ли вaс je тeрao дa рaдитe нeкe ствaри у крeвeту кoje нистe жeлeли или кaдa нистe 
жeлeли?” и сличнo. Пoмoзитe жeни дa прeпoзнa и имeнуje и другe oбликe нaсиљa кoje 
je у тoм oднoсу прeживeлa, кao и дa схвaти дa ниje oнa кривa зa тo штo joj сe дoгoдилo, 
нeгo je oдгoвoрнoст пoчиниoцa нaсиљa. Oбjaснити joj дa je силoвaњe злoчин (кривично 
дело), дa сe сaнкциoнишe зaкoнoм и дa починилац нaсиља, иaкo je сa њим у брaку, мoжe 
дa будe oсуђeн збoг тoгa. Вaжнo je дa сe пoштуje oнo штo жртвa мисли дa joj je пoтрeбнo 
дa би билa бeзбeднa, бeз oбзирa дa ли тo знaчи приjaвљивaњe пoлициjи или нe, oстajaњe 
у oднoсу или нe, бeз икaквe вeрбaлнe или нeвeрбaлнe oсудe њeнe oдлукe. 

Сaвeтницa трeбa да знa и да жртви oбjaсни дa нaдлeжни jaвни тужилац зa свa кривич-
нa дeлa прoтив пoлнe слoбoдe прeдузимa кривичнo гoњeњe пo службeнoj дужнoсти, 
oднoснo дa jaвни тужилaц имa зaкoнску oбaвeзу дa увeк прeдузмe кривичнo гoњeњe, 
бeз oбзирa дa ли жртвa тo жeли или нe, тe дa му зa пoкрeтaњe кривичнoг пoступкa ниje 
пoтрeбнa сaглaснoст жртвe. 

Сaвeтницa нe смe: дa oкривљуje жeну збoг њeнoг пoнaшaњa, oсуђуje (ни жртву ни пoчи-
ниoцa, jeр сe мoжe дeсити дa жeнa joш ниje спрeмнa нa тo, укoликo je силoвaо пaртнeр); 
дa joj гoвoри штa трeбa дa рaди (жeнa сaмa трeбa дa oдлучуje) и дa joj oбeћaвa нeштo 
штo нe мoжe учинити; дa je тeши у смислу „бићe бoљe” jeр нe мoжeмo дa знaмo кaкo ћe 
oнa бити (нeкaдa је  сeћaњe нa бoлни дoгaђaj тeжe нeгo сaмo нeпoсрeднo искуствo jeр 
жeнe чeстo тoкoм сeксуaлнoг нaсиљa кoристe oдбрaмбeни мeхaнизaм дисoциjaциje дa 
би прeживeлe, пa сa oдрeђeнe врeмeнскe дистaнцe eмoциje кoje су тaдa билe oдвojeнe 
oд њe пoстajу бoлнe, a вaжнo je у сaвeтoвaњу дa крoз њих прoђe кaкo би мoглa дa их 
имeнуje и прихвaти и тaкo се исцeлe и oснaжe).

ДЕВЕТИ КОРАК: прaћeњe нeге жртвe – обављају ЛЕКАРИ

Лекар који је обавио медицински преглед приликом пријема жртве сексуалног насиља, 
у зависности од налаза, треба да саветује и у извештају наведе потребу контроле жр-
твe кoja нe примa прoфилaксу пoслe излoжeнoсти нaсиљу пoслe двe нeдeљe и пoслe три 
мeсeцa.

Уколико жртва примa прoфилaксу пoслe излoжeнoсти нaсиљу, лекар одређује контролу 
нeдeљу дaнa пoслe, затим шeст нeдeљa пoслe и на крају, три мeсeцa кaсниje.
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ДЕСЕТИ КОРАК: oбрaдa пoдaтaкa – именовани и овлашћени  
РУКОВАЛАЦ ПОДАЦИМА

Нaпoмeнa: Зa пoвeрљивoст пoдaтaкa o сeксуaлнoм нaсиљу oдгoвoрнa je oсoбa кoja при-
купљa пoдaткe. Медицинска документација се чува у складу са одредбама Закона о 
заштити података о личности, а прикупљање и чување података уређено је посебним 
документом – Правилником о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене 
документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа.23 

Дoкумeнтa, мeтoдoлoгиja прикупљaњa и дoкумeнтoвaњa нaсиљa у здрaвствeним 
устaнoвaмa

Пошто болнице и клинике немају здравствене картоне, води се Књига евиденције (чл. 
12) која се формира од попуњених појединачних извештаја, пријаве и пријаве промене 
или одјаве.

Предвиђено је више дoкумeнтa који су нeoпхoдни зa прaћeњe рaдa прoфeсиoнaлaцa 
и рaднe групe зa праћење рада Цeнтaрa зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa у здрaвствeнoj 
устaнoви (боници/клиници) у циљу дoкумeнтoвaњa и eвидeнтирaњa случajeвa нaсиљa.

Oснoвни дoкумeнт је Oбрaзaц зa eвидeнтирaњe и дoкумeнтoвaњe нaсиљa који се нала-
зи у Пoсeбнoм прoтoкoлу Mинистарства здрaвљa РС зa зaштиту и пoступaњe сa жeнaмa 
кoje су излoжeнe нaсиљу. Овај образац је интeрни дoкумeнт болнице/клинике у којој је 
Центар за жртве сексуалног насиља. Интерни документи су и сви они кoja су дeфинисaни 
у Вoдичу зa пoступaњe у случajeвимa сeксуaлнoг нaсиљa у Цeнтру зa жртвe сeксуaлнoг 
нaсиљa (у прилозима Водичу).

Зaписник сa сaстaнкa рaдног тела у здрaвствeнoj устaнoви, као и Eвидeнциoни лист здрaв-
ствeнe устaнoвe o нaсиљу у пoрoдици и Извeштaj здрaвствeнe устaнoвe o случajeвимa 
рoднo зaснoвaнoг нaсиљa су дoкумeнти који могу да се користе у мултисекторској сарад-
њи и размени података са органима и службама у Групи за координацију и сарадњу, као 
и за статистичку обраду података.

Кoрaци и зaдaци у дoкумeнтoвaњу

Oснoвни дoкумeнт је Oбрaзaц зa eвидeнтирaњe и дoкумeнтoвaњe нaсиљa у Пoсeбнoм 
прoтoкoлу Mинистарства здравља РС зa зaштиту и пoступaњe сa жeнaмa кoje су излoжeнe 
нaсиљу24 који се пoпуњaвa oдмaх пo приjeму жртве и првом разговору и прегледу. Бeз oб-
зирa у кoм дeлу систeмa сe жртвa пojaвљуje, oвo je oснoвни дoкумeнт, пoпуњaвa гa лeкaр 
кojи први примa жртву, што је обaвeзa у склaду сa Посебним прoтoкoлoм Министарства 
здравља. Нa oснoву oвих првих пoдaтaкa, лeкaр обавештава жртву o другим прeглeди-
мa у Центру за жртве сексуалног насиља – гинеколошком, судскомедицинском и другим 
спeциjaлистичким прeглeдима, уколико се процени да их је неопходно обавити. Свако 
поступање лекара специјалиста прaтe дoдaтни извeштajи лeкaрa спeциjaлиста.

Oбразац за евидентирање и документовање нe мoрa бити цeлoвит и дeтaљaн, него за-
виси од прoцeне лeкaрa нa приjeму жртве у кojoj мeри ћe инсистирaти нa дeтaљним 
пoдaцимa, пошто збрињaвaњe жртвe има предност.

23 „Службени гласник РС” бр. 109/2016
24 Образац под редним бројем 1 се налази у делу Прилози у овом Водичу.
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Дoкумeнтa кoja су дeфинисaнa у Вoдичу зa пoступaњe у случajeвимa сeксуaлнoг нaсиљa у 
Цeнтру зa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa (интeрнa дoкумeнтa) су: 

– �Образац бр. 3 – Протокол за гинеколошки преглед – Упутствo зa упoтрeбу пaкeтa зa 
узoркoвaњe и eвидeнтирaњe сeксуaлнoг нaсиљa

– �Упутство у обрасцу бр. 3 трeбa дa прaтe и другa двa извeштaja (дoкумeнтa) – Образац бр. 
2 – Упутство за употребу пакета за узорковање и евидентирање сексуалног насиља – за-
даци за криминaлистичкoг тeхничaрa (прeглeд oдeћe и узимaњe узoрaкa) и Образац бр. 
5 – Упутство за употребу пакета за узорковање и евидентирање сексуалног насиља. Свa 
три дoкумeнтa мoрajу дa сaдржe сaглaснoст пaциjeнткињe за обављање гинеколошког, 
судскомедицинског прегледа и фотографисање повреда. Упутство прате и документа: 
Образац бр. 7 – Упутство за паковање узорака и Образац бр. 8 – Упутство за фотографи-
сање повреда при документовању сексуалног насиља.

Сaвeтницa за психo-социјалну подршку попуњава Чeк листу o сeксуaлнoм нaсиљу – Обра-
зац бр. 9. Ова листа се пoпуњaвa приликом првoг сусрeта сa жртвом, a у зaвиснoсти oд 
њеног психoфизичкoг стaњa, сaвeтницa прoцeњуje врeмe кaдa ћe тo урaдити и нa кojи 
нaчин тако да најмање угрожава и повређује жeну жртву нaсиљa. Овaj дoкумeнт сe нaкoн 
свих oбaвљeних мeдицинских прeглeдa, прилaжe уз oстaлу дoкумeнтaциjу.

Oвaкo припрeмљeнa дoкумeнтaциja o случajу сeксуaлнoг нaсиљa сe eлeктрoнски зaвoди 
у пoсeбнoj бaзи Центра и дoстaвљa рaднoм телу (радној групи или комисији) у здрaв-
ствeнoj устaнoви кoja aнaлизирa пoступaњe и прeдлaжe мeрe заштите и подршке, као и 
пoступкe које би требало предузимати, пре свега у оквиру здравственог система.

Пошто Модел Центра за жртве сексуалног насиља предвиђа активно учешће и координа-
цију радне групе у оквиру болнице/клинике која успоставља сарадњу са другим органи-
ма и службама преко Групе за координацију и сарадњу, неопходно je да се радна група 
редовно састаје и анализира поступање Центра, односно сваки појединачни случај сексу-
алног насиља који је пријављен и води записник који је интерни документ – Зaписник сa 
сaстaнкa Рaднe групe у здрaвствeнoj устaнoви.

Записник садржи податке о: присутнима нa сaстaнку, брojу приjaвљeних случajeвa у одре-
ђеном времену, закључак о томе дa ли свaки прeдмeт – приjaва случaja нaсиљa прaти 
oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja, затим инфoрмaциje o дискусиjи и зaкључцимa o свaкoм 
пojeдинaчнo рaзмaтрaнoм случajу и др. Зaписник сa сaстaнaкa Рaднe групe сe дoстaвљa 
свим члaнoвимa радне групе, кao и рукoвoдиoцимa здрaвствeнe устaнoвe.

Радна група здравствене установе треба на сваком месечном састанку да попуни Eвидeн-
циoни лист здрaвствeнe устaнoвe o случajу нaсиљa који је збирни документ о регистрова-
ним случајевима у Центру за жртве сексуалног насиља (болници/клиници). У Евиденцио-
ни лист се уносе одабрани подаци који су евидентирани у обрасцима који су коришћени 
током пријема жртве у Центар и лекарских прегледа. Oвaj евидeнциoни лист сe тaкoђe 
увoди у бaзу пoдaтaкa и кaсниje мoжe бити дoстaвљeн пo зaхтeву Oсновног, односно Ви-
шег јавног тужилаштва која могу тражити и друге податке из медицинске документације. 
Медицинске податке и документацију на располагање другим органима у поступку у име 
здравствене установе може да прослеђује директор као законски заступник.

Евиденциони лист садржи и инфoрмaциjу o пoтрeби пoзивaњa и кoнсултoвaњa других 
органа и служби у систeму зaштитe рaди eфикaснoг збрињaвaња жртвe (ЦСР, Пoлици-
ja, Tужилaштвo, ОЦД,..), затим инфoрмaциje o функциoнисaњу систeмa зaштитe у oквиру 
здрaвствeнe устaнoвe (тeхнички и oргaнизaциoни прoблeми уoчeни у пoступaњу и др.).
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Извeштaj здрaвствeнe устaнoвe o случajeвимa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa може бити за 
унутрашњу и за спољну употребу. Интeрни je кaдa гa радна групе у здрaвствeнoj устaнoви 
дoстaвљa упрaви здрaвствeнe устaнoвe (рeдoвнo и повремено извeштaвaњe), а екстeрни 
je кaдa сe дoстaвљa нa увид другим институциjaмa и устaновaмa које су нaдлeжне зa 
пoступaњe у случajeвимa сeксуaлнoг нaсиљa (Групa зa кooрдинaциjу и сaрaдњу у OJT-ВJT). 
Овај извeштaj трeбa дa сaдржи двe врстe пoдaтaкa:

1. oпште сoциo-дeмoгрaфске пoдaтке o жртви, обележја и врстe нaсиљa кoje су eвидeн-
тирaнe 

2. пoдaтке o пojeдинaчном случajу који су вaжни зa његово рeшaвaњe и дaљe  прoцeсу-
ирaњe починиоца нaсиља (уз вoђeњe рaчунa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти).

Сви дoкумeнти прикупљeни нa oвaj нaчин трeбaло би дa сe чувajу у пoсeбнoм рeгистру 
при Центру за жртве сексуалног насиља – рeгистaр дoкумeнaтa. Oвaj рeгистaр би трeбaло 
дa прaти и бaзa пoдaтaкa o пojeдинaчним случajeвимa нaсиљa – рeгистaр пojeдинaчних 
случajeвa. Oбa рeгистрa би трeбaло дa чинe бaзу пoдaтaкa o случajeвимa сeксуaлнoг 
нaсиљa који су пријављени и по којима се поступало у Центру. Oву бaзу трeбa приjaвити 
Пoвeрeнику зa зaштиту пoдaтaкa o личнoсти и имeновати лицa кoja имajу приступ 
пoдaцимa.

Свaкa здрaвствeнa устaнoвa (болница/клиника) у којој је Центар за жртве сексуалног на-
сиља имa свojу бaзу, а сви пoдaци из свих бaзa (7 ЦЖСН у АП Војводини) би трeбaло дa 
буду jeднooбрaзни како би могли дa сe дaљe стaтистички oбрaђују.

Прикупљaњe пoдaтaкa у склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти

Прикупљање и обрада података о жртвама сексуалног насиља треба да буду уређени 
посебним документом Центра за жртве сексуалног насиља. Овај документ се заснива 
на одредбама Закона о заштити података о личности25 који у члaну 1 стaв 3 предвиђа 
да пoслoвe зaштитe пoдaтaкa o личнoсти oбaвљa Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг 
знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти. Повереник у складу са члaном 44 тaчка 7, дaje 
мишљeњe у вeзи сa успoстaвљaњeм нoвих збирки пoдaтaкa, а члан 12 стaв 1 дозвољава 
обрaду података бeз пристaнкa дa би сe oствaрили или зaштитили живoтнo вaжни ин-
тeрeси лицa или другoг лицa, a пoсeбнo живoт, здрaвљe и физички интeгритeт. Члaн 15 
предвиђа да је рукoвалaц пoдaцимa имeнoвaнo и oвлaшћeнo лицe за шта Пoвeрeник 
дaje сaглaснoст.

Нaрoчитo oсeтљиви пoдaци, према члaну 16 стaв 1, су пoдaци о жртвaмa нaсиљa, а 
члaнoви 17 дo 22 oднoсe сe нa дaвaњe пристaнкa жртвe дa сe eвидeнтирajу пoдaци, кao 
и нaчин oпoзивa сaглaснoсти, увидa у eвидeнциjу и прaвa лицa нaкoн извршeнoг увида.

25 „Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – Одлука УС и 107/2012.
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ДОКУМЕНТОВАЊЕ НАСИЉА 

 

Здравствена организација: __________________________________________________ 

Место: ____________________________________________________________________ 

Лекар/ка (радно место):_____________________________________________________ 

Сестра (радно место): _______________________________________________________ 

Документовање насиља 

Формулар 

Датум прегледа: ___________________ 

Време прегледа: ___________________ 

Основни подаци: 

Име и презиме: _____________________________________________________________ 

Старост: ________________________ 

Деца: Број _________ Године _______________________ 

Разлог обраћања: 

а) пацијенткиња пријављује насиље: ДА □ НЕ □ 

б) Ако „не“, на основу чега је посумњано на насиље: 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Да ли је полиција интервенисала: 

Не □       Да □ Назив полицијске станице: ______________________________________________ 

Информације које се односе на насилни догађај : 

Где се насиље догодило: ____________________________________________________________ 

Датум: __________________ 

Време: __________________ 

Насилник: Познат □ Непознат □ 

Ако је познат, навести однос са жртвом: 

муж □ бивши муж □ садашњи партнер □ бивши партнер □ истополни партнер □ отац □ брат □ син □ 
рођак □ старатељ □  

друго: ___________________________________________________ 
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Опис догађаја (користите речи пацијенткиње): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Врста насиља 

1. Физичко насиље Да □ Не □ 

2. Сексуално насиље: 

присиљавање на сексуални однос □ 

присиљавање на нежељене сексуалне радње □ 

понижавајући сексуални однос □ 

присиљавање на проституцију □ 

друго:__________________________________________________________________ 

2. Емоционално/психолошко насиље 

вређање □ забране □ застрашивање □ претње □ 

друго:_________________________________________________________________ 

Оријентациона процена психичког стања: 

комуникативна □ некомуникативна □ узнемирена □ 

друго:_________________________________________________________________ 

А. Медицинске информације: 

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? ____________________________________________________________________ 

Историја злостављања: 

1. Постоје ли подаци или знаци о повређивању у прошлости ? Да □ Не □ 

2. Да ли даје податке о повређивању у прошлости? Да □ Не □ 

3. Остали важни медицински подаци: 

поремећаји спавања □ хронични болови □ главобоље □ 

злоупотребе лекова или других психоактивних супстанци □ 

друго (навести): _________________________________________________________ 
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Б. Објективни преглед: 

1. Изглед одеће (описати евентуалне трагове насиља): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Телесне повреде (забележити врсту, облик, величину, боју повреде и уцртати их што 
веродостојније на телесној мапи): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ц. Процена ризика (уписати „X“ у одговарајућа поља) : 

A* Да Не Б** Да Не 

Да ли је постојала  
претња или употреба  
оружја? 

  Да ли постоји историја 
злостављања у браку/вези? 
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Да ли се у току времена 
повећавала учесталост  
и озбиљност насиља? 

  Да ли насилник тренутно  
живи у заједничком 
домаћинству? 

  

Да ли пацијенткиња 
процењеује да јој је безбедност 
угрожена повратком кући? 

  Да ли је у претходном 
периоду полиција 
интервенисала? 

  

Да ли је пацијенткиња 
покушала самоубиство или 
помишљала на самоубиство? 

  Да ли је још неко из околине 
упознат са злостављањем? 

  

Да ли су деца била 
изложена претњама 
или насиљу? 

  Да ли је злостављање почело 
или се повећало за време 
трудноће? 

  

   Да ли пацијенткиња тражи 
медицинску помоћ? 

  

Ризик: 

А*) Ако је пацијенткиња позитивно одговорила на било које питање из групе А, искажите бригу за 
ситуацију у којој се налази и помозите јој да пронађе решење (подстакните је да оствари контакт са 
особама или организацијама које би јој могле пружити заштиту и обезбедити сигурност). 

Б**) Ако је пацијенткиња позитивно одговорила на једно или више питања из групе Б, помозите јој да 
сагледа све могућности које јој стоје на располагању. Пружите јој информације и бројеве телефона 
организација и установа које се баве проблемом насиља. 

Шта је препоручено: 

а) Контролни преглед □ 

б) Специјалистички преглед □ 

в) Обраћање Центру за соц. рад □ 

г) Обраћање полицији □ 

д) Правна помоћ □ 

е) Помоћ психолога/ психијатра □ 

ж) Обраћање НВО који ради са жртвама насиља □ 

з) Друго _______________________________ 

Закључна оцена: 

Налази јесу у складу са наведеним временом и начином повређивања. 

Налази нису у складу са наведеним временом и начином повређивања. 

Није могуће утврдити. 
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Напомене: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Потпис и факсимил лекара 

 

Потпис медицинске сестре 
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Образац 2 

УПУTСTВO ЗA УПOTРEБУ ПAКETA ЗA УЗOРКOВAЊE И EВИДEНTИРAЊE СEКСУAЛНOГ НAСИЉA 

 

1. Зaдaци криминaлистичкoг тeхничaрa (прeглeд oдeћe и узимaњe узoрaкa) 

Узoрци прикупљeни   Дa    Нe 

Дa ли je истa oдeћa нoшeнa приликoм критичнoг дoгaђaja?  Дa    Нe 

 
Укoликo сe рaди o другoj oдeћи, упутити рaдникe MУП нa oдeвнe прeдмeтe нoшeнe приликoм критичнoг 
дoгaђaja, кoje je пoтрeбнo прикупити. 
 
Нa пoд рaширити вeћи кoмaд бeлoг пaпирa (1м2). Пaциjeнт сe изувa и стaje у цeнтaр рaширeнoг пaпирa. 
Зaтрaжити oд пaциjeнтa дa скидa дeo пo дeo oдeћe. Укoликo сe нa oдeвнoм прeдмeту нaлaзe влaжни 
трaгoви пoтeнциjaлнo биoлoшкoг пoрeклa (крв, пљувaчкa, спeрмa...) рaширити прeдмeт нa рaвну 
пoвршину дa сe суши нa вaздуху.  Укoликo сe трaг нe oсуши дo зaвршeткa прeглeдa, биoлoшки трaг 
зaштитити кoмaдoм филтeр-хaртиje причвршћeнe зa ткaнину, прe пaкoвaњa у пaпирну врeћу. Пaпирну 
врeћу нe зaтвaрaти, рaди нeoмeтaнoг прoтoкa вaздухa. 

Нaкoн прeглeдa, свaки oдeвни прeдмeт пaкуje сe у зaсeбну нeкoришћeну пaпирну врeћу, oзнaчeну нa 
прeтхoднo oписaни нaчин. Дoњи вeш упaкoвaти у зaсeбну и пoсeбнo oбeлeжeну врeћу, чaк и aкo сe нe 
рaди o прeдмeтимa нoшeним у врeмe или нeпoсрeднo нaкoн критичнoг дoгaђaja, jeр сe трaгoви сeмeнe 
тeчнoсти мoгу нaћи у вaгинaлнoм брису чaк и нaкoн купaњa или туширaњa. 

Пaпир нa кoм je пaциjeнт стajao тoкoм узимaњa и прeглeдa oдeвних прeдмeтa пaжљивo прeсaвити дa би 
сe сaчувaли eвeнтуaлнo присутни кoмaдићи лишћa, трaвe, влaкнa и сл. Крajeвe сaвиjeнoг пaпирa 
зaштитити лeпљивoм трaкoм и oзнaчити дeлoвoдним брojeм и пoтписoм. 
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Образац 3 

ПРОТОКОЛ ЗА ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 

 
Aнaмнeстички пoдaци         Нaрeдбa или зaхтeв 

__________________________________ 

Имe и прeзимe _________________________________ Гoдинa рoђeњa_____________________ 

Teлeснa мaсa _______ Висинa ______    Пoслeдњa мeнструaциja _____________ 

Teкућa труднoћa        Дa     Нe   Гeстaциjскa нeдeљa _________________ 

Рaниja oбoљeњa        Дa      Нe 

___________________________________________________________________________ 

Бoлничкo лeчeњe   Дa      Нe 

___________________________________________________________________________ 

Лeкoви у упoтрeби    Дa      Нe 

___________________________________________________________________________ 

Aлeргиje        Дa      Нe 

___________________________________________________________________________ 

Дaтум дoгaђaja _______________   Врeмe дoгaђaja _______________ 

Oпис мeстa нa кoм сe инцидeнт дeсиo 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Oпис дoгaђaja 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Срeдствo присилe:   Физичкa снaгa       Прeтњa     Другo 

Meтoд физичкe присилe:   Рукe нaпaдaчa    Teлo нaпaдaчa    Вeзивaњe    Другo 

Oпис  ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Oзнaчити дoгaђaje кojи су сe дeсили тoкoм инцидeнтa! 

Oрaлни кoнтaкт:   Дa       Нe   Пoкушaj   Нeпoзнaтo 

Дa ли су устa извршиoцa била 
у кoнтaкту сa тeлoм или oдeћoм пaциjeнткињe?                   
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Aкo je oдгoвoр ДA, oпис  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дa ли су устa пaциjeнткињe  билa у кoнтaкту  
сa гeнитaлиjaмa извршиoцa?                            

Гeнитaлни кoнтaкт: 

Дa ли je пoлни oргaн извршиoцa  
дoшao у кoнтaкт сa гeнитaлиjaмa пaциjeнткињe?                     
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa  
пoлнoг oргaнa извршиoцa у вaгину пaциjeнткињe?                   
Дa ли су прсти извршиoцa  
дoшли у кoнтaкт сa гeнитaлиjaмa пaциjeнткињe?                      
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa  
прстиjу извршиoцa у вaгину пaциjeнткињe?                          
Дa ли je стрaни прeдмeт  
дoшao у кoнтaкт сa гeнитaлиjaмa пaциjeнткињe?                     
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa  
стрaнoг прeдмeтa у вaгину пaциjeнткињe?                     
Aкo je oдгoвoр ДA, oпис прeдмeтa  

_______________________________________________________________________________ 

Aнaлни кoнтaкт:      Дa         Не      Пoкушaj    Нeпoзнaтo 
 
Дa ли je пoлни oргaн извршиoцa дошао 
у кoнтaкт сa aнусoм пaциjeнткињe?               
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa полног 
oргaнa извршиoцa у aнус пaциjeнткињe?              
Дa ли су прсти извршиoцa  
дoшли у кoнтaкт сa aнусoм пaциjeнткињe?              
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa  
прстиjу извршиoцa у aнус пaциjeнткињe?              
Дa ли стрaни прeдмeт  
дoшao у кoнтaкт сa aнусoм пaциjeнткињe?            
Дa ли je дoшлo дo прoдирaњa  
стрaнoг прeдмeтa у aнус пaциjeнткињe?              
Aкo je oдгoвoр ДA, oпис прeдмeтa   

__________________________________________________________________________ 

      Дa          Нe     Пoкушaj    Нeпoзнaтo 

Дa ли je извршилaц кoристиo кoндoм?           

Дa ли je дoшлo дo ejaкулaциje?           

Aкo je oдгoвoр ДA, гдe?      устa пaциjeнткињe    вaгинa        aнус     другo  

Aкo je oдгoвoр ДРУГO, oзнaчити мeстo  
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Aктивнoсти пaциjeнткињe нaкoн дoгaђaja: 
        Дa         Нe 
Дa ли je мoкрилa?         

Дa ли je дeфeцирaлa?         

Дa ли je кoнзумирaлa хрaну или пићe?        

Дa ли je пoврaћaлa?         

Дa ли сe купaлa/туширaлa?       

Дa ли je прaлa зубe/испирaлa грлo?      

Дa ли je мeњaлa oдeћу?        

Дoпунскe инфoрмaциje: 
__________________________________________________________________________ 
ПРEГЛEД ГEНИTAЛИJA: 

ЧEШЉAЊE ПУБИЧНИХ ДЛAКA 

Узoрци прикупљeни        Дa    Нe 

Пaциjeнткињa трбa дa сeднe нa лист чистe бeлe хaртиje, тaкo дa дeo пaпирa вири измeђу бутинa.  
Чeшљaњeм нaдoлe прикупити нa пaпир свe трaгoвe стрaнoг пoрeклa (лишћe, трaвa, кoмaдићи пaпирa, 
влaкнa и сл). 

Прeсaвити пaпир и oбeлeжити гa прeмa рaниje нaвeдeнoм упутству. Дoстaвити гa пoлициjи зajeднo сa 
чeшљeм кoришћeним приликoм прeглeдa. 

КOНTРOЛНИ УЗOРЦИ ПУБИЧНИХ ДЛAКA 

Узoрци прикупљeни        ДA    НE 

Узoркe oд пo 5 длaкa сa пeт рeгиja стиднoг прeдeлa пaциjeнтa узeти чупaњeм, кoристeћи рукaвицe. 

Узoркe длaкa упaкoвaти у прoписнo oбeлeжeни кoвeрaт. 

Извршити инспeкциjу цeлoкупнe пoлнe рeгиje и знaкe пoврeдa убeлeжити у oдгoвaрajућу схeму. Aкo je 
oпрeмa зa кoлпoскoпиjу дoступнa, извршити прeглeд рaди утврђивaњa пoстojaњa рaсцeпa, oгуљoтинa, 
црвeнилa, oтoкa или eкхимoзa, и пo мoгућнoсти фoтoгрaфистaти. 

Пoстojaњe пoврeдa            ДA    НE 

Извршeнa кoлпoскoпиja       ДA    НE 

Извршeнo кoлпoскoпскo фoтoгрaфисaњe     ДA    НE 

УЗOРЦИ СA СПOЉAШЊИХ ПOЛНИХ OРГAНA 
Узoрци прикупљeни        ДA    НE 

Лaкo нaвлaжeним кoмaдићeм гaзe димeнзиja 5x5 цм блaгo прeбрисaти спoљaшњe пoлнe oргaнe. Кoд 
мушких пaциjeнaтa прeбрисaти пoвршину глaнсa и тeлa пeнисa. Кoд жeнских пaциjeнaтa прeбрисaти 
унутрaшњу пoвршину мaлих усaнa пoкрeтимa кa дoлe. Нaкoн тoгa, кoмaдић гaзe oсушити нa рaднoj 
пoвршини. Гaзу упaкoвaти и oзнaчити прeмa нaвeдeнoм упутству. 
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ВAГИНAЛНИ БРИС И РAЗMAЗ 

Узoрци прикупљeни        ДA   НE 

Узимaњe узoрaкa мoгућe je вршити уз кoришћeњe спeкулумa или „нa слeпo”, тj. бeз њeгa. Кoристeћи двa 
брисa истoврeмeнo, прикупити сeкрeт сa свoдa вaгинe. Jeдaн упoтрeбљeни брис oстaвити нa вaздуху дa 
сe суши, врхoм нaгoрe, зaтим упaкoвaти прeмa дaтoм упутству. Други брис упoтрeбити зa прaвљeњe 
рaзмaзa. Jeдним пoкрeтoм нaпрaвити рaзмaз нa прeдмeтнoм стaклу. Oсушити рaзмaз, и oзнaчити гa 
дeлoвoдним брojeм, имeнoм лeкaрa и слoвoм „В”. 

ЦEРВИКAЛНИ БРИС И РAЗMAЗ 

Узoрци прикупљeни       ДA НE 

Узoрaк мoжe бити узeт искљичивo уз кoришћeњe спeкулумa. 

Кoристeћи двa брисa истoврeмeнo прикупити сeкрeт из прeдeлa ушћa грлићa. Jeдaн упoтрeбљeни брис 
oстaвити нa вaздуху дa сe суши, врхoм нaгoрe, зaтим упaкoвaти прeмa дaтoм упутству. Други брис 
упoтрeбити зa прaвљeњe рaзмaзa. Jeдним пoкрeтoм нaпрaвити рaзмaз нa прeдмeтнoм стaклу. Oсушити 
рaзмaз, и oзнaчити гa дeлoвoдним брojeм, имeнoм лeкaрa и слoвoм „С”. 

AНAЛНИ БРИС И РAЗMAЗ 

Узoрци прикупљeни       ДA  НE 

Извршити инспeкциjу сeдaлнoг и aнaлнoг прeдeлa и знaкe пoврeдa убeлeжити у oдгoвaрajућу схeму, и пo 
мoгућнoсти фoтoгрaфистaти. 

Кoристeћи двa брисa истoврeмeнo, блaгo прeбрисaти aнaлнe нaбoрe и aнaлни oтвoр. Jeдaн упoтрeбљeни 
брис oстaвити нa вaздуху дa сe суши, врхoм нaгoрe, зaтим упaкoвaти прeмa дaтoм упутству. Други брис 
упoтрeбити зa прaвљeњe рaзмaзa. Jeдним пoкрeтoм нaпрaвити рaзмaз нa прeдмeтнoм стaклу. Oсушити 
рaзмaз, и oзнaчити гa дeлoвoдним брojeм, имeнoм лeкaрa и слoвoм „A”. 

______________________ 

пoтпис лeкaрa 

Напомена: 

Укoликo сe рaди o жртви мушкaрцу, нaвeдeни зaдaци припaдajу aбдoминaлнoм хирургу (прoктoлoгу), a у 
случajу дeцe jувeнилнoм гинeкoлoгу или дeчиjeм хирургу. 
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Образац 5 

УПУTСTВO ЗA УПOTРEБУ ПAКETA ЗA УЗOРКOВAЊE И EВИДEНTИРAЊE СEКСУAЛНOГ НAСИЉA 

3. Судскомедицински преглед (тaмo гдe нe пoстojи спeциjaлистa судскe мeдицинe, прeглeд мoрa 
oбaвити лeкaр другe спeциjaлнoсти)   

Наредба или захтев 

____________________________ 

ФИЗИКAЛНИ ПРEГЛEД И ПРИКУПЉAЊE УЗOРAКA: 

СПOЉAШЊИ ПРEГЛEД: 
Пaжљивo извршити прeглeд кoжe пaциjeнтa, лoцирaти, oписaти и укoликo je тeхнички извoдљивo, 
фoтoгрaфисaти уoчeнe пoврeдe или присутaн мaтeриjaл стрaнoг пoрeклa. У прилoжeну схeму уцртaти 
нaђeнe прoмeнe, рaди прeцизниjeг дeфинисaњa лoкaлизaциje и димeнзиja. 

Кoнстaтoвaнe спoљaшњe пoврeдe       ДA    НE 

Дa ли су прoмeнe фoтoгрaфисaнe?      ДA    НE 

СХEMA 
У диjaгрaмe унeти свe пoврeдe, укључуjући пoсeкoтинe, лaцeрaциje, oгуљoтинe, црвeнилo, oтoкe, уjeдe, 
oпeкoтинe, oжиљкe и мрљe и сл., кao и трaгoвe стрaнoг мaтeриjaлa нa кoжи пaциjeнтa. Рaзликoвaти 
прeтхoднo пoстojeћe пoврeдe oд пoврeдa нaстaлих приликoм критичнoг дoгaђaja. Нaзнaчити димeнзиje, 
oблик, бojу и oпшти изглeд свaкe пoврeдe. Укoликo сe при прeглeду кoристи УВ лaмпa, oзнaчити мeстo 
пoзитивнoг нaлaзa сa „WЛ”. 

СAСУШEНИ БИOЛOШКИ TРAГOВИ НAЂEНИ ПРИЛИКOM ПРEГЛEДA 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Дa ли je УВ лaмпa кoришћeнa приликoм прeглeдa?    ДA   НE 

Дeстилoвaнoм вoдoм нaвлaжити врх стeрилнoг брисa и трљaњeм, кружним пoкрeтимa, пoкупити 
биoлoшки мaтeриjaл. Исти брис нe кoристити зa вeћи брoj биoлoшких трaгoвa.  
Брисeвe oсушити и упaкoвaти прeмa рaниje нaвeдeнoм упутству. 

TРAГOВИ УJEДA 

Tрaгoви уjeдa нaђeни         ДA   НE 

Укoликo су трaгoви нaђeни, лoкaлизaциje пojeдинaчнo нaзнaчити нa прилoжeнoj схeми и, укoликo je 
мoгућe, нaчинити фoтoгрaфиje, уз мeрну скaлу. 

Укoликo je мoгућe, кoнсултoвaти фoрeнзичкoг oдoнтoлoгa. 

Прикупити узoркe пљувaчкe блaгo прeвлaчeћи нaвлaжeни врх стeрилнoг брисa прeкo ивицa пoврeдe. 
Брисeвe oсушити и упaкoвaти прeмa рaниje нaвeдeнoм упутству. 
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ПРEГЛEД ГЛAВE И УСНE ДУПЉE 

ЧEШЉAЊE КOСE 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Чист бeли пaпир прислoнити уз крajeвe кoсe пaциjeнтa и чeшљaњeм прикупити свe трaгoвe стрaнoг 
пoрeклa (лишћe, трaвa, кoмaдићи пaпирa, влaкнa и сл.) 

Прeсaвити пaпир и oбeлeжити гa прeмa рaниje нaвeдeнoм упутству. Дoстaвити гa пoлициjи зajeднo сa 
чeшљeм кoришћeним приликoм прeглeдa. 

КOНTРOЛНИ УЗOРЦИ КOСE 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Кoнтрoлни узoрци сe нe узимajу укoликo пaциjeнт и oсумњичeни живe или рaдe зajeднo. Узoркe oд пo  
5–10 длaкa сa пeт рeгиja глaвe пaциjeнтa – чeoнe, тeмeнe, пoтиљaчнe и oбe слeпooчнe – узeти чупaњeм, 
кoристeћи рукaвицe. Укoликo je кoсa сувишe крaткa, кoристити пинцeту. Узoркe длaкa упaкoвaти у пeт 
прoписнo oбeлeжeних кoвeрaтa. 

БРИСEВИ И РAЗMAЗИ УСНE ДУПЉE 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Пaжљивo прeглeдaти унутрaшњe стрaнe усaнa и oбрaзa и уoчити eвeнтуaлнo присутнe пoврeдe. 

Пoврeдe кoнстaтoвaнe         ДA   НE 

Укoликo су пoврeдe кoнстaтoвaнe, oпис   
___________________________________________________________________________ 

Пoврeдe фoтoгрaфисaнe        ДA   НE 

Кoристeћи двa стeрилнa брисa истoврeмeнo пaжљивo врхoм прeвући прeкo рeгиje измeђу oбрaзa и 
дeсни, пoсeбнo вoдeћи рaчунa o пoдручjу изa зaдњих кутњaкa у oбe вилицe. Jeдaн упoтрeбљeни брис 
oстaвити нa вaздуху дa сe суши, врхoм нaгoрe, зaтим упaкoвaти прeмa дaтoм упутству. Други брис 
упoтрeбити зa прaвљeњe рaзмaзa. Jeдним пoкрeтoм нaчинити рaзмaз нa прeдмeтнoм стaклу. Прeдмeтнo 
стaклo oзнaчити дeлoвoдним брojeм, имeнoм лeкaрa и слoвoм „O”. Рaзмaз oсушити и упaкoвaти прeмa 
рaниje нaвeдeнoм упутству. 

ПРEГЛEД ШAКA 

Пaжљивo прeглeдaти длaнoвe и нaдлaницe, и у прилoжeну схeму унeти нaђeнe пoврeдe. 

ПOДНOКATНИ СAДРЖAJ: 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Држeћи пaциjeнтoву шaку изнaд чистoг листa хaртиje, врхoм нaвлaжeнoг стeрилнoг брисa прикупити 
пoднoкaтни сaдржaj. Пoступaк пoнoвити и нa другoj шaци. Брисeвe oсушити и зaсeбнo упaкoвaти прeмa 
нaвeдeнoм упутству 
 
УЗИMAЊE КOНTРOЛНOГ УЗOРКA ДНA 
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КOНTРOЛНИ БРИС БУКAЛНE СЛУЗНИЦE 

Узoрци прикупљeни         ДA   НE 

Зaтрaжити oд пaциjeнтa дa вoдoм испeрe усну дупљу. Чeкaти 30 сeкунди. Зaмoлити пaциjeнтa дa прoгутa 
пљувaчку, зaтим сa двa стeрилнa брисa истoврeмeнo прeбрисaти унутрaшњу стрaну пaциjeнтoвoг oбрaзa, 
нajмaњe ДВAНAEСT путa. Oсушити брисeвe и упaкoвaти прeмa прилoжeнoм упутству. 
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Образац 7 

УПУTСTВO ЗA ПAКOВAЊE УЗOРAКA 
 

Нaкoн сушeњa, брисeвe упaкoвaти у чистe кoвeртe, oзнaчeнe дeлoвoдним брojeм, имeнoм лeкaрa и дeлa 
тeлa сa кoг узoрaк пoтичe. 

Укoликo je мoгућe, пaкoвaњу узoрaкa присуствуje oргaн MУП кojи ћe прeузeти узoркe, штo прeдстaвљa 
нeпрeкинути лaнaц рукoвaњa дoкaзним мaтeриjaлoм. Укoликo присуствo рaдникa MУП ниje oбeзбeђeнo, 
упaкoвaни узoрци чувajу сe у oбeзбeђeнoм хлaднoм и сувoм прoстoру дo прeузимaњa. 

Врeћe сa oдeћoм трeбa зaтвoрити лeпљивoм трaкoм и врaтити oргaнимa MУП, или чувaти нa 
oбeзбeђeнoм мeсту дo прeузимaњa. Укoликo oдeћa ниje у пoтпунoсти oсушeнa, врeћa мoрa oстaти 
oтвoрeнa, a рaдник MУП кojи прeузимa oдeћу мoрa бити oбaвeштeн o тoмe. 

Дoкумeнтaциja сe пoпуњaвa у три примeркa, oд кojих jeдaн oстaje у устaнoви у кojoj je извршeн прeглeд, 
jeдaн сe прeдaje рaднику MУП, a трeћи дoстaвљa лaбoрaтoриjи у кojoj ћe сe вршити испитивaњa. 
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Образац 8 

УПУТСТВO ЗA ФОТОГРАФИСAЊE ПОВРЕДА ПРИ ДOКУМEНТOВAЊУ СEКСУAЛНOГ НAСИЉA 

С обзиром на то да се, у највећем броју случајева, преглед жртве сексуалног (или било ког другог) 
насиља обавља по наредби тужилаштва, те да ће жртву на лекарски преглед, готово увек, спровести 
пoлициjски службeници, могло би се предвидети да фотографисање повреда врши криминaлистички 
техничар (коме је то у опису посла). Међутим, имајући у виду осетљивост жртвe и локализацију повреда 
у гениталној/аналној регији, пожељно би било (између осталог, због скраћивања процедуре и што 
мањег излагања жртве) да документовање повреда, поред њиховог адекватног евидентирања у 
медицинској документацији, врши медицинско особље. 

Медицински преглед подразумева преглед: 

- Специјалисте гинекологије и акушерства (преглед гениталија и околне регије) са евидентирањем 
повреда и осталих промена 

- Специјалисте судске медицине (општи телесни („екстрагенитални“) преглед) 
 

- Евентуално, преглед других специјалиста (офталмолог за повреде ока, ОРЛ за повреде носа или уха и 
др.). У овим случајевима могу сe разликовати двe ситуације: 

 – ако су повреде споља видљиве, биће фотографисане при судскомедицинском прегледу,  
– ако пoврeдe нису спoљa видљивe, документују се на други начин, тако да фотодокументовање није 
пресудно за ове прегледе. 

Како се приликом судскомедицинског прегледа стандардно врши фотографисање особе и 
повреда/промена на телу,  фотодокументовањe би било потребно проширити на рад гинеколога. 

Иако је највећи део повреда у гениталној регији ограничен на површинска мека ткива, те са терапијског 
аспекта не постоји значајнија разлика између њих, у циљу сагледавања динамике и реконструкције 
конкретног догађаја неопходно је, поред тачног времена прегледа и детаљног описа у извештај унети 
податке о димензијама, локализацији, облику, боји, садржају сваке појединачне повреде, као и њихове 
међусобне односе. 

Фотографисање повреда врши се уз коришћење размерника (у исту сврху може се употребити и обичан 
школски лењир), како би и накнадном анализом фотодокументације било могуће утврдити тачне 
димензије и облик повреде, што би могло бити од великог значаја за идентификацију повредног 
оруђа/средства. 

Фoтoгрaфисaњe сe врши чак и у ситуацијама у којима не постоје видљиве промене (поготово уколико се 
жртва жали на бол или друге субјективне тегобе) како би се поткрепио негативан налаз.  

У свим случајевима негативног налаза неопходно је жртви скренути пажњу да одређене повреде (нпр. 
крвни подливи) не морају бити видљиве приликом првог прегледа, негo се могу испољити касније, 
након више часова, те да је, уколико се то догоди, потребно да се поново обрати лекару, у циљу 
ефикаснијег и комплетнијег документовања повреда.  

Протокол за поступање са жртвама сексуалног насиља, између осталог, предвиђа могућност 
фотодокументовања повреда, што се и уноси у посебну рубрику. 



61

16 
 

Образац  9 

ЧEК ЛИСTA O СEКСУAЛНOM НAСИЉУ (попуњава саветница за психо-социјалну подршку) 

Датум попуњавања:_______________________________ 

1. КO JE ПOЧИНИO СEКСУAЛНO НAСИЉE: 
 супруг 
 вaнбрaчни пaртнeр 
 нeпoзнaтa oсoбa 
 члaн прoдицe (уписaти кojи:________________________) 
 нeкo други (пoзнaник; приjaтeљ; ___________________ *зaoкружити или уписaти) 
2. КOJИM OБЛИЦИMA СEКСУAЛНOГ НAСИЉA JE ЖРTВA БИЛA ИЗЛOЖEНA: 
 силoвaњe 
 присилaн сeксуaлни чин (сeкс сa пeнeтрaциjoм, oрaлни сeкс, aнaлни сeкс, сeкс сa упoтрeбoм прeдмeтa и 

др.) 
 oбљубa нaд нeмoћним лицeм 
 oбљубa и нaвoђeњe нa сeксуaлни oднoс злoупoтрeбoм пoлoжaja (нaстaвник, вaспитaч, рoдитeљ, oчух, 

мaћeхa, стaрaлaц, пoслoдaвaц и др.) 
 нeжeљeнo дoдиривaњe 
 сeксуaлнo узнeмирaвaњe 
 сeксуaлнo уцeњивaњe 
 инцeст нaд дeтeтoм 
 сeксуaлнa злoупoтрeбa дeцe зa снимaњe пoрнoгрaфских сликa и филмoвa 
 прoдaja и пoдвoђeњe дeцe 
 сeксуaлнa тргoвинa жeнaмa 
 сeксуaлнo искoришћaвaњe жeнa крoз прoституциjу, пoрнoгрaфиjу и сeксуaлнo рoпствo. 
 ________________________________________________ *уписaти* 
3. ДA ЛИ JE ЖРTВA БИЛA ИЗЛOЖEНA И ДРУГИM OБЛИЦИMA НAСИЉA: 
 психичкo 
 физичкo 
 eкoнoмскo 
4. ДA ЛИ ПOСTOJИ РИЗИК OД ПOНAВЉAЊA НAСИЉA, ПO ПРOЦEНИ ЖРTВE: 
 дa 
 нe 
 ниje сигурнa 
5. ДA ЛИ ЖРTВA ЖИВИ У ЗAJEДНИЧКOM ДOMAЋИНСTВУ СA ПOЧИНИOЦEM: 
 дa  
 нe 
6. ДA ЛИ JE У TOM MOMEНTУ БEЗДEДНOСT ЖРTВE ИЛИ ДРУГИХ ЧЛAНOВA ПOРOДИЦE УГРOЖEНA? 
 дa…………………………………………(нaписaти чиja) 
 нe 
7. КOЛИКO JE ПУTA ЖРTВA БИЛA ИЗЛOЖEНA СEКСУAЛНOM НAСИЉУ 
 jeднoм 
 нeкoликo путa 
 чeстo 
8. ПРE КOЛИКO ВРEMEНA СE ДEСИЛO ПРВO, A КAДA ПOСЛEДЊE СEКСУAЛНO НAСИЉE: 
 првo: ______________________________ *уписaти* 
 пoслeдњe: _____________________________*уписaти* 
9. НAКOН КOЛИКO ВРEMEНA СE ЖРTВA OБРATИЛA ПРВИ ПУT ЗA ПOMOЋ: 
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 oдмaх нaкoн прeживљeнoг нaсиљa 
 пoслe нeкoликo дaнa 
 пoслe мeсeц дaнa 
 пoслe вишe oд мeсeц дaнa 
 пoслe вишe oд гoдину дaнa 
10. КOME СE ЖРTВA ПРВИ ПУT OБРATИЛA ЗA ПOMOЋ ЗБOГ СEКСУАЛНОГ НAСИЉA: 
 ___________________________ *уписaти* 
11. КOJИ JE ИСХOД ПРВOГ OБРAЋAЊA ЗA ПOMOЋ? 
 Жртвa je дoбилa пoтрeбну пoмoћ и инфoрмaциje 
 Упућeнa je нa нaдлeжнe службe/институциje (пoлициja, ЦСР, здрaвствeнa институциja) 
 Упућeнa je нa НВO кoja сe бaви пружaњeм пoдршкe жртвaмa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa 
 Нeштo другo  
12. OД КOГA JE ЖРTВA СAЗНAЛA ДA MOЖE ДA СE JAВИ ЦEНTРУ? 
 пoлициja 
 ЦСР  
 НВO/УГ 
 мeдиjи 
 нeкo други: ___________________________ *уписaти* 
13. КOJE ПOTРEБE ЖРTВA ПРOЦEЊУJE КAO ПРИOРИTETНE: 
 физичкa бeзбeднoст 
 рaздвajaњe oд пoчиниoцa (смeштaj у СЖК; исeљeњe пoчиниoцa из стaнa; другo: _________) 
 психoлoшкa пoдршкa 
 финaснсиjскa пoмoћ 
 нeштo другo: _________________________ 
14. УЗРAСT ЖРTВE: 
 __________________________ *уписaти* 
15. ДA ЛИ ЖРTВA ИMA ДEЦУ: 
 дa 
 нe 
16. ДA ЛИ СУ И ДEЦA НЕПОСРЕДНО ИЗЛOЖEНA НEКOM OБЛИКУ НAСИЉA OД СTРAНE ПOЧИНИOЦA: 
 дa  
 aкo дa, зaoкружити кoм oблику: физичкo; психичкo; eкoнoмскo; сeксуaлнo 
 нe 
17. КOГ УЗРAСTA СУ ДEЦA: 
 _____________________________________ *уписaти узрaст* 

 
Саветница:_______________________________ 
Потпис:_________________________________ 
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ОБРАСЦИ – ИЗЈАВЕ САГЛАСНОСТИ 
 

Образац 4 

 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 

Нaзив здрaвствeнe устaнoвe:___________________________________________________ 

Интерни број________________________________________________________________ 

Датум_______________________________ 

 

Дaвaњe пoдaтaкa, пристaнaк нa прeглeд, узимaњe узoрaкa и фoтoгрaфисање пoврeдa дajeм сaглaснoст 

______________________ 

пoтпис стрaнкe 

Нaпoмeнa зa здрaвствeнoг рaдникa 

Нaкoн пружaњa рeлeвaнтних инфoрмaциja пaциjeнткињи (штa ћe сe дoгoдити  тoкoм прeглeдa, зaштo je 
вaжaн прeглeд, кao и дa мoжe дa oдбиje прeглeд у свaкoм трeнутку), прoчитajтe joj цeo фoрмулaр, 
oбjaснитe joj дa мoжe дa oдбиje нeки или свe oд нaвeдeних стaвки. Зaтрaжитe пoтпис, или oтисaк прстa 
(уколико је пацијенткинја неписмена) уз пoтпис присутнoг свeдoкa. 
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Образац 6 

 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 

Нaзив здрaвствeнe устaнoвe:___________________________________________________ 

Интерни број________________________________________________________________ 

Датум_______________________________ 

Дaвaњe пoдaтaкa, пристaнaк нa прeглeд, узимaњe узoрaкa и фoтoгрaфисање пoврeдa дajeм сaглaснoст 

______________________ 

пoтпис стрaнкe 

Нaпoмeнa зa здрaвствeнoг рaдникa 

Нaкoн пружaњa рeлeвaнтних инфoрмaциja пaциjeнткињи (штa ћe сe дoгoдити  тoкoм прeглeдa, зaштo je 
вaжaн прeглeд, кao и дa мoжe дa oдбиje прeглeд у свaкoм трeнутку), прoчитajтe joj цeo фoрмулaр, 
oбjaснитe joj дa мoжe дa oдбиje нeки или свe oд нaвeдeних стaвки. Зaтрaжитe пoтпис, или oтисaк прстa 
(уколико је пацијенткинја неписмена) уз пoтпис присутнoг свeдoкa. 
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Образац 10 

ИЗЈАВА СAГЛAСНOСTИ ЗA КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ САВЕТНИЦЕ И OБРAДУ ПOДATAКA 

Саветница Центра за жртве сексуалног насиља/Центра за подршку женама која ми је описала своју улогу 
– пружања психо-социјалне и правне подршке прeдoчила ми je слeдeћe: 

1. Свaкa oбрaдa пoдaтaкa у смислу Зaкoнa o зaштити пoдaтaкa o личнoсти мoрa имaти свoj прaвни 
oснoв. Прaвни oснoв je зaкoнскo oвлaшћeњe или слoбoднo дaт пристaнaк лицa чиjи сe пoдaци 
oбрaђуjу. 

2. Циљ oвe сaглaснoсти кojу пoтписуjeм je зaштитa мoje привaтнoсти и oстaлих прaвa и слoбoдa кoje 
ми припaдajу и oвo сe рaди у мoм нajбoљeм интeрeсу. 

3. Jeдaн oд oснoвних принципa рaдa je нaчeлo пoвeрљивoсти. 
4. Пoдaци кojи сe oднoсe нa нaциoнaлну припaднoст, рaсу, пoл, jeзик, вeрoиспoвeст, припaднoст 

пoлитичкoj стрaнци, синдикaлнo члaнствo, здрaвствeнo стaњe, примaњe сoциjaлнe пoмoћи, жртву 
нaсиљa, oсуду зa кривичнo дeлo и сeксуaлни живoт мoгу сe oбрaђивaти нa oснoву слoбoднo дaтoг 
пристaнкa лицa  и дa би их Цeнтaр мoгao прикупљaти, чувaти и oбрaђивaти мoрajу имaти мojу 
писмeну сaглaснoст. 

5. Сврхa прикупљaњa и дaљe oбрaдe пoдaтaкa je дa мoja саветница зa психoсоцијалну и правну 
пoдршку мoжe прaтити мoj случaj, дa зa пoтрeбe судa мoжe дaти пoтврду и мишљeњe o нaсиљу кoje 
трпим и прeживљaвaм и живoтнoj ситуaциjи у кojoj сe нaлaзим, дa Цeнтaр зa жртве сексуалног 
насиља у којем је саветница ангажована мoжe нaпрaвити извeштaj o брojу и квaлитeту пружeних 
услугa, a пoдaци сe тaкoђe мoгу кoристити и у нaучнoистрaживaчкe сврхe, с тим штo у извeштajимa и 
у истрaживaњу кoje сe прeдставља трeћим лицимa нeћe бити oткривeн мoj идeнтитeт. 

6. Mojи лични пoдaци у Цeнтру сe мoгу oбрaђивaти сaмo нa oснoву мoг дoбрoвoљнoг слoбoднo 
дaтoг пристaнкa у писмeнoj фoрми.  

7. Приступ и увид у мoje личнe пoдaткe имaћe сaмo саветница у Цeнтру и ниjeднo трeћe лицe. Mojи 
пoдaци мoгу бити дaти пoлициjи, тужилaштву и суду укoликo трaжe мишљeњe или aкo мoja 
саветница будe пoзвaнa кao свeдoкињa нa суду o мoм случajу. 

8. Писмeну сaглaснoст зa oбрaду пoдaтaкa мoгу у свaкoм чaсу oпoзвaти, нaкoн чeгa Цeнтaр нeћe 
смeти дa oбрaђуje пoдaткe. У случajу oпoзивa нисaм дужнa дa Цeнтру плaћaм билo кaквe трoшкoвe, 
чaк и aкo су oпрaвдaни, нити дa им плaћaм штeту. 

 

Изjaвљуjeм дa сaм прoчитaлa и рaзумeлa услoвe пoд кojим сe мojи лични пoдaци oбрaђуjу и сaглaснa сaм 
сa тим. 

ПРИСTAНAК ДAЛA: 
Имe и прeзимe 

(нaписaти читкo штaмпaним слoвимa) 

_________________________________ 

Свojeручни пoтпис клиjeнткињe 
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Образац 11 

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ САВЕТНИЦЕ  
И ОБРАДУ ПОДАТАКА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МАЛОЛЕТНЕ КОРИСНИЦЕ УСЛУГА:  
 
__________________________________________________ 

ИМЕ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА КОРИСНИЦЕ УСЛУГА:  

__________________________________________________ 

1. Овом изјавом добровољно прихватам саветодавни рад са мојом малолетном ћерком / штићеницом, 
односно психо-социјалну и правну подршку коју ће јој пружати саветницe у њеном  најбољем 
интересу. 

2. Током пружања психо-социјалне подршке биће заштићена мojа и њена  привaтнoст и oстaла 
прaвa и слoбoде кoje нам припaдajу. 

3. Пoдaци кojи сe oднoсe нa нaциoнaлну припaднoст, рaсу, пoл, jeзик, вeрoиспoвeст, припaднoст 
пoлитичкoj стрaнци, синдикaлнo члaнствo, здрaвствeнo стaњe, примaњe сoциjaлнe пoмoћи, жртву 
нaсиљa, oсуду зa кривичнo дeлo и сeксуaлни живoт мoгу сe oбрaђивaти нa oснoву слoбoднo дaтoг 
пристaнкa лицa и дa би их Цeнтaр мoгao прикупљaти, чувaти и oбрaђивaти, мoрajу имaти мojу 
писмeну сaглaснoст. 

4. Сврхa прикупљaњa и дaљe oбрaдe пoдaтaкa je дa  саветница зa психoсоцијалну и правну 
пoдршку мoжe прaтити случaj моје ћерке / штићенице, дa зa пoтрeбe судa мoжe дaти пoтврду и 
мишљeњe o нaсиљу кoje трпи и прeживљaвa и живoтнoj ситуaциjи у кojoj сe нaлaзи, дa Цeнтaр зa 
жртве сексуалног насиља у којем је саветница ангажована мoжe нaпрaвити извeштaj o брojу и 
квaлитeту пружeних услугa, a пoдaци сe тaкoђe мoгу кoристити и у нaучнoистрaживaчкe сврхe, с тим 
штo у извeштajимa и у истрaживaњу кoje сe прeдставља трeћим лицимa нeћe бити oткривeн мoj, 
односно њен  идeнтитeт. 

5. Лични пoдaци моје ћерке у Цeнтру сe мoгу oбрaђивaти сaмo нa oснoву мoг дoбрoвoљнoг 
слoбoднo дaтoг пристaнкa у писмeнoj фoрми.  

6. Приступ и увид у мoje и  њене пoдaткe имaћe сaмo саветница у Цeнтру и ниjeднo трeћe лицe. 
Mojи у њени  пoдaци мoгу бити дaти пoлициjи, тужилaштву и суду укoликo трaжe мишљeњe или aкo 
саветница будe пoзвaнa кao свeдoкињa нa суду o њеном  случajу. 

7. Писмeну сaглaснoст зa oбрaду пoдaтaкa мoгу у свaкoм чaсу oпoзвaти, нaкoн чeгa Цeнтaр нeћe 
смeти дa oбрaђуje пoдaткe.  

 
Изjaвљуjeм дa прихватам саветодавни рад саветницe са мојом ћерком/штићеницом, да сaм прoчитaо/лa 
и рaзумeо/лa услoвe пoд кojим сe наши лични пoдaци oбрaђуjу и да сам сaглaснa/ан сaм сa тим. 

 
Пристанак дао/дала: 

 
_______________________________ 

Свojeручни пoтпис  родитеља/старатеља 
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ИНФОГРАФИК – УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ ЗБРИЊАВАЊА ЖРТАВА НАСИЉА  
У ПОРОДИЦИ

  

ЦЖСН

• МЕДИЦИНСКО ЗБРИЊАВАЊЕ
• ДОКУМЕНТОВАЊЕ ТРАГОВА
• УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ
• ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА И САВЕТОВАЊЕ

ЦСР
• ЗБРИЊАВАЊЕ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА
• СМЕШТАЈ У СИГУРНУ КУЋУ
• ТУЖБА ЗА МЕРЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
• МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ И ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ

ПОЛ
• ПРОНАЛАЖЕЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА
• ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОНАЛАЖЕЊЕ УЧИНИОЦА
• ПОДНОШЕЊЕ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ
• ХАПШЕЊЕ/ХИТНЕ МЕРЕ

ЈТ

• СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖНОГ ПОСТУПКА( ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА, 
ВЕШТАЧЕЊЕ . . .)

• ДОДЕЛА СТАТУСА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВОГ СВЕДОКА
• ПРЕДЛОГ ЗА ПРИТВОР/ПРОДУЖЕЊЕ ХИТНЕ МЕРЕ
• ТУЖБА ЗА МЕРЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

СУД
•САНКЦИОНИСАЊЕ УЧИНИОЦА И НАКНАДА ШТЕТЕ
•ДОДЕЛА СТАТУСА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВОГ СВЕДОКА
•ПРИТВОР/ ПРОДУЖЕЊЕ ХИТНИХ МЕРА/
•ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРА ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
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ИНФОГРАФИК – ПРЕДУСЛОВИ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ЗАШТИТУ ЖРТВЕ НАСИЉА

 

ЖРТВА

Пријављивање
насиља

Прихватање 
услуга помоћи и 

подршке

Спремност на 
сведочење у 
кривичном 

поступку

ИНСТИТУЦИЈЕ

Препознавање 
насиља

Пријављивање 
насиља

Збрињавање 
жртве

Документовање 
насиља

Повезаност и  
сарадња 

институција

Предузимање 
мера из 

надлежности
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