
 

УПИТНИК ЗА ТУЖИЛАШТВА 

 

Основно јавно тужилаштво у: __________________________________________________ 

 

Упитник попуњава: ___________________________________________________________ 
      Име и презиме, звање/функција 

 

1. Колико заменика јавног тужиоца специјализованих за поступање у случајевима 

насиља у породици је одређено у Вашем тужилаштву: _______ 

1.1 Да ли су сви одређени заменици завршили специјализовану обуку: 

а. Да (навести назив обуке и институцију која је реализовала обуку): 

__________________________________________________________________ 

б. Не (навести разлог због ког обука није реализована): ____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Колико је Вашем тужилаштву пријављено случајева насиља у породици у 2018. 

gодини, од стране: 

 

а. Жртве насиља ________________ 

б. Полиције ____________________ 

в. Центра за социјални рад ______________ 

г. Неког другог__________________ 

 

2.2 Колико пријава је евидентирано у вези са спречавањем насиља у породици за 

свако од наведених кривичних дела: 

а. Прогањање: _________________ 

б. Силовање: ___________________ 

в. Обљуба над немоћним лицем:________________ 

г. Обљуба над дететом: __________________ 

д. Обљуба злоупотребом положаја: _______________ 

е. Недозвољене полне радње: _______________ 

ж. Полно узнемиравање: _______________ 

з. Подвођење и омогућавање вршења полног односа: ______________ 

и. Посредовање у вршењу проституције: ______________ 

к. Приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и 

искоришћавање малолетних лица за порнографију: __________________ 

л. Навођење детета на присуство полним радњама: __________________ 

м. Запуштање и злостављање малолетног лица: __________________ 

н. Насиље у породици: ________________ 

о. Недавање издржавања: _________________ 

п. Кршење породичних обавеза: ________________ 

р. Родоскврнуће: ____________ 

с. Трговина људима: ______________ 

т. Друго: ______________ 

 



 

3. Од укупног броја достављених обавештења и процене ризка од стране полиције, 

у колико случајева је полиција установила: 

а. Постојање насиља у породици: ___________ 

б. Постојање непосредне опасности о насиља у породици: ____________ 

в. Постојање опасности која није непосредна: _______________ 

 

3.1 У колико случајева је тужилаштво потврдило процену ризика полиције о: 

а. Постојању насиља у породици: ___________ 

б. Постојању непосредне опасности од насиља у породици: ____________ 

в. Постојању опасности која није непосредна: _______________ 

 

4. У колико случајева је полиција донела хитне мере: 

а. искључиво меру привременог удаљења починиоца из стана: _____________ 

б. искључиво меру привремене забране учиниоца да контактира жртву насиља и 

прилази јој: _____________ 

в. обе мере истовремено: _____________ 

 

5. У колико случајева је тужилаштво поднело предлог суду да се продужи хитна 

мера: 

а. привременог удаљења починиоца из стана: _____________ 

б. привремене забране учиниоца да контактира жртву насиља и прилази јој: 

_____________ 

в. обе мере истовремено: _____________ 

 

5.1 У колико  случајева је суд донео одлуку о продужетку хитних мера: 

а. привременог удаљења починиоца из стана: _____________ 

б. привремене забране учиниоца да контактира жртву насиља и прилази јој: 

_____________ 

в. обе мере истовремено: _____________ 

 

6. За колико лица за које је тужилаштво предложило продужење хитних мера 

постоје подаци о раније одређеним мерама заштите од насиља у породици: 

____________ 

 

7. Колико сте кривичних поступака у вези са насиљем у породици покренули у 

2018. години: 

 

7.1 за сва дела у вези с насиљем у породици (члан 4 Закона о спречавању 

насиља у породици): ___________________________________ 

 

7.2 искључиво за кривично дело насиље у породици (члан 194. Кривичног 

законика): _______________________________ 

 

8. Колико сте поднели тужби за одређивање мера заштите од насиља у породици: 

____________________________________ 

 



 

9. Колико поступака сте покренули у случајевима кршења заштитних мера? 

_____________ 

 

10. Колико и какве пресуде у вези са насиљем у породици су изречене у 2018. 

години? 

Врста изречених пресуда Број изречених пресуда 

Oсуђујуће пресуде  

Ослобађајуће пресуде  

Одбијајуће пресуде  

Обустава поступка  

УКУПНО ПРЕСУДА  

 

11. Колико и какве казне у вези са насиљем у породици су изречене у 2018. години? 

Врста изречених казни Број изречених казни Просечно 

трајање (износ) 

изречених 

казни 

Новчане казне   

Казне затвора   

Условне осуде   

Oпомене   

УКУПНО КАЗНИ   

 

12. Колико и какве мере безбедности су изречене? 

Врста изречених мера безбедности Број изречених мера 

безбедности 

 

Просечно 

трајање 

изречене 

мере 

Обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи    

Обавезно психијатријско лечење и 

чување на слободи   

Обавезно лечење наркомана   

Обавезно лечење алкохоличара   

Јавно објављивање пресуде   

Мера забране приближавања и 

комуникације са оштећеним 

  

Одузимање предмета   

УКУПНО   

 

  



 

13. Колико сте жртава насиља у породици забележили у 2018. години? 

 

Старосне категорије Број жртава насиља Број особа са 

инвалидитетом  које су 

жртве насиља 

Жене Мушкарци Жене Мушкарци 

Малолетна лица од 0 

до 6 година 
    

Малолетна лица од 7 

до 14 година 
    

Малолетна лица од 14 

до 18 година 
    

Лица старости од 18 

до 60 година 
    

Лица преко 60 година     

Укупно     

 

 

14. Колико сте починилаца насиља у породици забележили у 2018. години? 

 

Старосне категорије Број починилаца 

насиља 

Број особа са 

инвалидитетом  које су 

починиоци насиља 

Жене Мушкарци Жене Мушкарци 

Малолетна лица од 0 

до 6 година 
    

Малолетна лица од 7 

до 14 година 
    

Малолетна лица од 14 

до 18 година 
    

Лица старости од 18 

до 60 година 
    

Лица преко 60 година     

Укупно     

 

 



 

15. Статус жртава насиља: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Наведите број жртава породичног насиља које су претрпеле одређену врсту 

насиља: 

Врста насиља Број жртава Број жртава са 

инвалидитетом  

Жене Мушкарци Жене Мушкарци 

Физичко     

Психичко     

Сексуално     

Економско     

Укупно     

 

 

17. Да ли Ваше тужилаштво користи овлашћење тужиоца за одлагање кривичног 

гоњења из члана 283 Закона о кривичном поступку у случају кривичног дела 

насиље у породици? 

а. Да 

б. Не 

 

17.1 Уколико је Ваш одговор ДА, наведите колико пута је ово овлашћење 

коришћено у 2018. години за кривично дело насиља у породици: _______________ 

 

18. Да ли је Група за координацију и сарадњу донела пословник о раду: 

а. Да 

б.  Не 

 

18.1 Уколико је одговор „Не“, молимо образложите: _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

19. Колико се укупно пута група за координацију и сарадњу састала у 2018. години: 

________________ 

Статус жртве насиља Број жртава насиља Број особа са 

инвалидитетом  које су 

жртве насиља 

Жене Мушкарци Жене Мушкарци 

Супружник/ца     

Деца     

Родитељи     

Ванбрачни/а партнер/ка     

Старатељ/ка     

Сродник/ца     

Укупно     



 

 

20. Уз тужилаштво, полицију и центар за социјални рад, ко је присуствовао 

састанцима Групе: 

а. Представници образовних установа 

б. Представници васпитних установа 

в. Представници здравствених установа 

г. Представници Националне службе за запошљавање 

д. Представници удружења 

е. Друго: __________________________________________________________ 

 

20. Наведите број случајева у којима је поступала Група за координацију и сарадњу: 

а. Број разматраних случајева који нису окончани судском одлуком 

i. У кривичном поступку: __________ 

ii. У грађанском поступку: __________ 

б. Број случајева у којима је било потребно пружити заштиту и подршку жртви: 

______________ 

в. Број израђених индивидуалних планова заштите и подршке жртви: ______ 

г. Број предлога мера тужилаштву за окончање судских поступака: _________ 

 

20.1 У колико случајева је жртва учествовала у изради индивидуалног плана 

заштите и подршке: __________________ 

 

21. Молимо изнесите Ваша запажања у вези с применом Закона о спречавању 

насиља у породици: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

22. Уколико имате неке додатне коментаре и/или сугестије на упитник, молимо 

наведите: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 
 


