
Полиција/Хитна помоћ (три нуле) 000

Телефонска служба за случајеве  
насиља у породици  
(Domestic Violence Line)   1800 656 463

Центар за кризне ситуације у случају 
силовања Нови Јужни Велс  
(NSW Rape Crisis Centre)  1800 424 017

Служба за друштвене делатности - 
телефонска служба за помоћ  
(FACS Child Protection Help Line)  13 21 11

Правне услуге за жене Нови Јужни Велс  
(Women’s Legal Services NSW)  
Сиднеј   (02) 9749 5533 
Ван Сиднеја    1800 801 501

Служба за заступање у случају  
насиља у породици 
(Domestic Violence Advocacy Service)  
Сиднеј   (02) 8745 6999 
Ван Сиднеја    1800 810 784

Портпарол жена досељеника   
(Immigrant Women’s Speakout) (02) 9635 8022

Да ли желите да 
останете код куће, а да 
насиље оде од куће? 

н а л о г  о  п р и в о ђ е њу  у  с л у ч а ј у  н ас и љ а  у  п о р о д и ц и 
(a p p r e h e n d e d  d o m e s t i c  v i o l e n c e  o r d e r )

Увек пазите на своју безбедност

Шта је налог о искључењу?

Налог о искључењу (exclusion order) вам омогућује да 
останете код куће у складу са Налогом о привођењу 
у случају насиља у породици (Apprehended Domestic 
Violence Order - ADVO) којим се искључује или одстрањује 
насилна особа.

Налог о искључењу је један од услова који може да се 
тражи у захтеву за издавање ADVO.

Тај налог може да спречи насилну особу да живи у истој 
кући са особом којој налог пружа заштиту. 

Да ли је ово добро за мене?

Пре него што поднесете молбу за издавање налога о 
искључењу, треба да поставите себи неколико питања:

1.  Да ли ћете бити безбедни и осећати се безбедно 
ако останете код куће?

2.  Да ли ћете се плашити зато што ваш партнер зна где 
станујете?

3.  Да ли бисте више волели да ви останете код куће, 
а насилна особа оде из ње?

4.  Да ли имате децу и да ли би за њих било боље да остану 
са вама код куће?

5.  Да ли можете себи да приуштите да сами плаћате 
трошкове становања?

Како могу да добијем налог о искључењу?

Судија може да изда налог о искључењу ако се то тражи 
у молби за ADVO.

Важно је да о тој опцији поразговарате са адвокатом, радником 
који пружа подршку у суду или полицајцем када подносите 
молбу за ADVO.

Понекад је најбоље да се добије налог о искључењу уз 
привремени налог (Provisional Order), који полиција може 
да тражи непосредно након инцидента са насиљем. 

Шта је важно да суд зна када издаје  
налог о искључењу?

Суд узима у обзир више ствари када доноси одлуку о томе 
да ли ће издати налог о искључењу. Те ствари су следеће:

1. Безбедност и заштита заштићене особе и деце која живе 
код куће, ако се буде издао такав налог.

2.  Тешкоће које могу да искрсну ако се изда или не изда налог, 
нарочито за заштићену особу и њену децу. 

3.  Потребе за смештајем свих страна, нарочито особе којој 
се пружа заштита и њене деце. 

4.  Све друге релевантне ствари.

Не заборавите да пријавите полицији свако кршење налога 
о искључењу. 

Коме могу да се обратим за помоћ?

December 2011      Serbian

Телефонска служба за помоћ деци 
(Kids Helpline)  1800 551 800

Финансијска помоћ Centrelink-а  
(Financial Assistance Centrelink)  13 61 50

Служба преводилаца и тумача (TIS) 13 14 50

Вама најближу полицијску станицу или 
локални суд можете да нађете на почетку 
телефонског именика White Pages.
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