
 

1 

 

 

УПИTНИК ЗА СУДОВЕ 

 

Породични закон 

 
Основни суд у: __________________________________________________ 

 
Лице одређено за везу са осталим органима/институцијама: ______________________________ 

 Име и презиме, звање/функција 

 

Упитник попуњава: ___________________________________________________________ 
      Име и презиме, звање/функција 

 

1. Колико судија специјализованих за поступање у случајевима насиља у породици 

је одређено у Вашем суду: __________ 

1.1 Да ли су све одређене судије завршиле специјализовану обуку: 

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

__________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. 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: _____________ 

 

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: _____________ 

 

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

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

 

5. У колико случајева је уложена жалба против решења донетог о предлогу за 

продужење хитних мера: ________________ 

 

5.1 Од наведеног броја жалби, колико жалби је: 

 а. Усвојено: _____________ 

 б. Одбијено: ____________ 

 в. Одбачено: ____________ 
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6. Колики је укупан број поднетих тужби за заштиту од насиља у породици у 2019. 

години: 

а. члана/ице породице према којем/јој је извршено насиље ________ 

б. законског заступника жртве __________ 

в. јавног тужиоца ___________ 

г. органа старатељства (центра за социјални рад) ____________ 

 

7. Колики је укупан број тужби за заштиту од насиља у породици у 2019. години: 

а. Одбијен ____________________ 

б. Одбачен ____________________ 

в. Повучена тужба _________________ 

 

8. Колики је укупан број поднетих тужби за одређивање мера заштите у 2018. години? 

 

Мера заштите Број тужби за одређивање мера 

заштите 

Издавање налога за исељење   

Издавање налога за усељење   

Забрана приближавања члану породице 

на одређеној удаљености  

Забрана приступа у простор око места 

становања или места рада члана 

породице  

Забрана даљег узнемиравања члана 

породице  

 

9. Колики је укупан број изречених мера заштите у 2018. години? 

Мера заштите Број изречених мера 

заштите 

Просечна 

дужина 

трајања 

изречене мере 

Издавање налога за исељење    

Издавање налога за усељење    

Забрана приближавања члану породице 

на одређеној удаљености   

Забрана приступа у простор око места 

становања или места рада члана 

породице   

Забрана даљег узнемиравања члана 

породице   
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10. Колики је укупан број тужби у вези са насиљем у породици за престанак мера 

заштите поднет у 2019. години: ______________________________________ 

 

11. У колико случајева по тужби за престанак мере заштите је решено: 

Одлука: 

 

Број одлука  

Да се мера заштите обустави 

 

 

Да мера заштите остане на снази 

 

 

 

12. Колики је укупан број поднетих тужби за продужење мере заштите од насиља у 

породици у 2019. години: 

д. члана/ице породице према којем/јој је извршено насиље ________ 

е. законског заступника жртве __________ 

ж. јавног тужиоца ___________ 

з. органа старатељства (центра за социјални рад) ____________ 

 

13. У колико случајева је решено да се мере заштите продуже: ____________________ 

 

14. У колико случајева је уложена жалба на одлуку суда о одређивању мере заштите: 

________________ 

 

15. У колико случајева је суд донео одлуку по жалби на одређивање мере заштите: 

________________ 

 

16. Ко обавља контролу извршавања и спровођења изречених мера заштите: 

а. Полиција 

б. Центар за социјални рад 

в. Суд 

г. Тужилаштво 

д. Неко други (Ко?) ___________________________________ 

 

17. Да ли изречене пресуде у вези са насиљем у породици достављате центру за 

социјални рад? 

     ДА                 НЕ 

 

3.1 Молимо образложите: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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18. Колики је укупан број жртава насиља у породици које је суд евидентирао 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     

 

 

19. Колики је укупан број починилаца насиља у породици које сте евидентирали 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     
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20. Статус жртава насиља: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 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     

 

 

22. У колико случајева је суд учествовао у конференцијама случаја: _______________ 

 

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

у породици: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

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

наведите: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

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     


