
 

 

УПИТНИК ЗА ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ 

 
Прекршајни 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.  Колико сте захтева за покретањем прекршајног поступка због ремећења јавног реда 

и мира који имају елементе насиља у породици евидентирали у 2019. години: 

________________________ 

 

3. Колико прекршајних поступака с елементима насиља у породици сте покренули у 

2019. години: ________________________ 

 

4. Колико је прекршајних пријава у 2019. години поднето: 

 

а. Од стране жртве насиља ____________________ 

б. Од стране полиције ________________________ 

в. Од стране јавног тужиоца___________________ 

г. Нешто друго_______________________________ 

 

 

5. Колико сте пресуда у вези са насиљем у породици изрекли у 2019. години?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Врста изречених пресуда Број изречених пресуда 

Осуђујуће пресуде  

Ослобађајуће пресуде  

Одбијајуће пресуде  

Обустава поступка  

УКУПНО ПРЕСУДА  



 

 

6. Колико сте казни у вези са насиљем у породици изрекли у 2019. години?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Колико мера безбедности у вези са насиљем у породици сте изрекли у 2019. години? 

 

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   

Одузимање предмета   

Забрана приступа оштећеном, 

објектима или месту извршења 

прекршаја   

  

УКУПНО   

 

  

Врста казне Број изречених казни Просечно  

трајање (износ) 

изречене казне 

Новчане казне 

 
  

Казне затвора до 

30 дана   

Казне затвора до 

60 дана   

Рад у јавном 

интересу 
  

УКУПНО 

КАЗНИ 

  



 

 

8. Колико казни због прекршене мере забране приступа сте изрекли у 2019. години: 

  

Врста прекршаја Врста 

изречене 

казне 

Број 

изречених 

казни 

Просечан 

износ 

изречене 

мере 

Прекршена мера забране 

приступа Новчана казна 

 

 

Навођење починиоца/тељке 

од стране оштећеног/е да 

прекрши меру забране 

приступа Новчана казна 

 

 

 

9. Да ли пресуде достављате надлежним институцијама? 

 

а. Полицији:             ДА                             НЕ 

б. Центру за социјални рад:             ДА                             НЕ 

в. Нешто друго ____________________________________________________ 

 

8.1 Молимо образложите: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. Ко су биле жртве насиља 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     

Укупно     

 

  



 

 

 

11. Ко су били починиоци насиља 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     

Укупно     

 

 

12. Који је статус жртава насиља у 2019. 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     



 

 

13. 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     

 

  

14. У колико случајева је ваш суд учествовао у конференцијама случаја у 2019. години: 

_______________ 

 

15.  Молимо наведите Ваша запажања у вези с применом Закона о спречавању насиља у 

породици: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

наведите:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 


