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УПИТНИК ЗА ПОЛИЦИЈУ 
 

Полицијска управа: __________________________________________________ 
       Место 

 

Лице одређено за везу са осталим органима/институцијама: ______________________________ 
 Име и презиме, звање/функција 

 

Упитник попуњава: ___________________________________________________________ 
      Име и презиме, звање/функција 

 

 

1. Колико полицијских службеника специјализованих за поступање у случајевима 

насиља у породици је одређено у вашој полицијској управи: _______ 

1.1 Да ли су сви одређени службеници 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 вашој полицијској управи пријављено случајева насиља у породици у 

2019. gодини од стране: 

а. Жртве __________ 

б. Сродника __________ 

в. Комшија ____________ 

г. Центра за социјални рад ___________ 

д. Тужилаштво ____________ 

е. Здравствене установе ____________ 

ж. Образовно-васпитне установе _____________ 

з. Невладине организације ______________ 

и. Друго ________________ 

 

3. Од укупног броја пријава евидентираних у 2019. години, у колико случајева је 

полиција интервенисала: _______________ 

3.1 Који су разлози због којих у појединим случајевима није дошло до полицијске 

интервенције?___________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Од укупног броја пријава насиља у породици у 2019. години, 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: _______________ 
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4.2 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: _______________ 

 

4.3 У колико случајева је полиција доставила сва доступна обавештења: 

а. Основном јавном тужиоцу: ______________ 

б. Центру за социјални рад: _____________ 

в. Групи за координацију и сарадњу: ________________ 

 

4.4 У колико случајева сте, пре окончања процене ризика, затражили мишљење 

центра за социјални рад: __________________ 

 

4.5  У колико случајева сте, при процени ризика, утврдили: 

а. Да је могући учинилац раније учинио насиље у породици: ____________ 

б. Да је могући учинилац претио убиством или самоубиством: ____________ 

в. Да могући учинилац поседује оружје: ____________ 

г. Да могући учинилац има менталне тегобе: ____________ 

д. Да могући учинилац злоупотребљава психоактивне супстанце: ___________ 

е. Да постоји сукоб око старатељства над дететом:_____________ 

ж. Да је могућем учиниоцу изречена хитна мера: ____________ 

з. Да је могућем учиниоцу изречена мера заштите: _____________ 

и. Да жртва доживљава страх: ______________ 

к. Како жртва процењује ризик: ________________ 

 

5. У колико случајева је донета 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 лице којем је изречена хитна мера одбило пријем 

наређења: ____________ 

 

5.2 У колико случајева је надлежни полицијски службеник доставио наређење: 

а. основном јавном тужиоцу: ___________ 

б. центру за социјални рад:______________ 

в. групи за координацију и сарадњу: __________ 

г. писмено обавестио жртву: _______________ 
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5.3 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. Која полицијска овлашћења сте користили приликом интервенције у случајевима 

насиља у породици? 

 

Полицијска овлашћења Број полицијских овлашћења 

Упозорење  

Привођење   

Задржавање   

Ограничена слобода 

кретања 
 

Привремено одузимање 

предмета 
 

Остало  

 

7. Колики је укупан број прекршајних пријава с елементима насиља које сте поднели 

у 2019. години? 

 

8. У колико случајева вам је суд за прекршаје доставио одлуку о изреченој мери 

забране приступа оштећеном: ________________________ 
 

9. Колико сте укупно кривичних пријава с елементима насиља у породици поднели 

у 2019. години?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекршајне пријаве Број поднетих прекршајних пријава 

 

Пријаве због кршења реда и мира   

Пријаве због кршења прописа о оружју  

Кривичне пријаве Број поднетих 

кривичних  

пријава 

У случају када је жена жртва насиља  

У случају када је малолетно лице 

жртва насиља 

 

У другим случајевима насиља у 

породици 
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10. Да ли је током полицијских интервенција у вези са насиљем у породици тражена 

асистенција центра за социјални рад: 

 

ДА                      НЕ 

 

10.1 Уколико је одговор ДА, у колико случајева је тражена асистенција центра за 

социјални рад? ___________________ 

 

11. Колико сте жртава насиља у породици забележили у 2019. 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     

 

 

12. Колико сте починилаца насиља у породици забележили у 2019. 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     

 

  



 

5 

 

13. Статус жртава насиља: 

 

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     

 

14. 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     

 

 

15. Да ли приликом полицијске интервенције полиција проверава изложеност деце 

насиљу: 

а. Да, сваки пут 

б. Кад постоји процена да је потребно 

в. Не 

 

15.1 Молимо образложите: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

16. Колико сте укупно пута присуствовали састанцима групе за координацију и 

сарадњу у 2019. години: ________________ 

 

16.1 Који органи/институције су присуствовали састанцима Групе: 

а. Центар за социјални рад 

б. Тужилаштво 

в. Представници образовних установа 

г. Представници васпитних установа 

д. Представници здравствених установа 
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е. Представници Националне службе за запошљавање 

ж. Представници удружења 

з. Друго: __________________________________________________________ 

 

17. У колико случајева је полиција учествовала у конференцијама случаја: ________ 

 

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

у породици: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

наведите: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

 


