
Porast prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 
 
 

 
 

 
Tijekom prvih šest mjeseci ove godine, na području PU vukovarsko-srijemske 

ukupno su evidentirana 263 prekršaja iz Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, što je 
povećanje za 25,3% u odnosu na isto razdoblje 2010.g. (210). Navedeni prekršaji 
počinjeni su od strane 314 osoba, od kojih je šest maloljetnih počinitelja i 78 
povratnika. Za  počinitelje nasilja u obitelji predložene su 123 zaštitne mjere. 
  
Što je nasilje u obitelji? 
 
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 4.) definira nasilje u obitelji kao: 
 

• svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:  
• tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna 

ozljeda ili nije,  
• tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne 

svrhe,  
• psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, 

ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni 
napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo 
verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za 
komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili 
komuniciranja s trećim osobama,  

• protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja,  
• spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,  
• ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i 

zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke 
imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja 
osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, 
onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, 
uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim 
uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva. 
  



Kazneni zakon (članak 215.a) nasilničko ponašanje u obitelji opisuje kao čin 
kojim član obitelji nasiljem, zlostavljanjem ili osobito drskim ponašanjem dovede 
drugog člana obitelji u ponižavajući položaj. Tijekom prvih šest mjeseci na području 
PU vukovarsko-srijemske evidentirano je ukupno 15 KD iz čl. 215.a., a što je 
smanjenje za 44,4% (2010. – 27 KD). 
 

Živite li u nasilnom partnerskom odnosu, odgovornost za vaš život i 
život vaše djece je na vama. Želite li izići iz takvog odnosa potražite pomoć, jer 
postoje službe koje će vam pružiti pomoć i zaštitu. 
 

Sve dodatne informacije vezano za nasilje u obitelji kao i adresar ustanova gdje 
žrtve nasilja mogu dobiti pomoć možete potražiti na linku:  
http://www.mup.hr/main.aspx?id=1127 . 
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