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УПИТНИК ЗА ПУНОЛЕТНО ЛИЦЕ  
ПРОТИВ КОГА ЈЕ ЗАВРШЕН ПОСТУПАК ПО КРИВИЧНОЈ ПРИЈАВИ  

 
 
 

                              
    јавно тужилаштво у                 
                              
   Број уписника                      
                              
   Редни број статистичког обрасца                
                              

 
А. ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

(у време извршења дела) 

 
1. УЧИНИЛАЦ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  Познат              1

             Непознат              2
                               

2. ПРЕЗИМЕ              3. ПОЛ  Мушки      1
                      Женски      2
 ИМЕ                             
                               

4. ГОДИНА РОЂЕЊА        
 

 
Б. ПОДАЦИ О КРИВИЧНОМ ДЕЛУ 

(у случају стицаја само за најтеже дело) 

 
5. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЕЛА                  

                               
                               
члан    став    тачка     у вези с кривичним делом    

                               
                               

 

из члана    става    тачке                
                              

 

                               
6.  НАЗИВ ПРИМЕЊЕНОГ   Кривични законик              1
 ЗАКОНА       Кривични закон Републике Србије         2
           Основни кривични закон            3
           Посебни закони – ван КЗ            4
                               
7. ГОДИНА  ИЗВРШЕЊА ДЕЛА                     
                               
8. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ  ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА            
                  Да            1
                  Не            2
                               
                               
                               

 
 



 

В. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ 
 

9.  КО ЈЕ ПОДНЕО КРИВИЧНУ  Оштећени грађанин ...............................................  1  
  ПРИЈАВУ   Други грађанин  ....................................................  2  
   Оштећено предузеће или друго правно лице .......  3  
   Инспекција ...............................................................  4  
   Министарство унутрашњих послова ...................  5  
   Други орган управе  ...............................................  6  
   Непосредно сазнање јавног тужилаштва ..............  7  
   Остали              8  

 

    (уписати одговор)     
 

10.  КАКО ЈЕ ПОДНЕСЕНА ПРИЈАВА ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ        
Непосредно ...................................................................................................................  1  
Преко Министарства унутрашњих послова ................................................................  2   

           

11.  ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ        
Одбачена пријава:           

Дело није кривично дело ........................................................................................  11  
Постоје околности које искључују гоњење ............................................................  12  
Нема доказа да је пријављени учинио кривично дело .........................................  13  
Опроштај кривичног гоњења због испуњења одређених обавеза ......................  14  
Нецелисходност кривичног гоњења због стварног кајања ..................................  15  
Због поравнања између оштећеног и окривљеног ..............................................  16  

          

Прекинута истрага:          
Наступило привремено душевно обољење или поремећеност ..........................  21  
Окривљени у бекству или није достижан државним органима ............................  22  

          
Обустављена истрага:          

Дело није кривично дело ........................................................................................  31  
Постоје околности које искључују гоњење ............................................................  32  
Нема доказа да је окривљени учинио кривично дело ..........................................  33  

          
Поднета оптужница – оптужни предлог:          

Непосредно ..............................................................................................................  41  
После спроведене истраге .....................................................................................  42  

 

     
12.  ДА ЛИ ЈЕ УЧИНИЛАЦ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО ВРЕМЕНА     

                                  Јесте:    До 15 дана .....................................................  1  
 Преко 15 до 30 дана ......................................  2  
 Преко 1 до 2 месеца .....................................  3  
 Преко 2 до 3 месеца .....................................  4  
 Преко 3 до 6 месеци .....................................  5  

     
Није био у притвору .......................................................  6  
Непознат учинилац ........................................................  0  

 
 

 
Г. ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ ПОСТУПКА 

 
13.  ДАТУМ ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ                 
  (дан)   (месец)   (година)   

 

14.  ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ИСТРАГЕ                 
  (дан)   (месец)   (година)   

 

15.  ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ                 
  (дан)   (месец)   (година)   

 
 

 200  . год. ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ-ЗАМЕНИК 
(Датум попуњавања статистичког упитника)  

   
  

(М.П.) 

(потпис) 
 

Штампано у Републичком заводу  за статистику Србије 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СК- 1 
 

Упитник за пунолетно лице 
против кога је завршен поступак по кривичној пријави  

 
 

Образац СК-1 (за пунолетно лице) попуњава се у општинском, односно окружном 
јавном тужилаштву када је јавни тужилац/заменик у спису констатовао да је коначно 
завршен поступак одлуком којом је: одбачена пријава, прекинута истрага, обустављена 
истрага или поднета оптужница/оптужни предлог.  
У случају да је учинилац остао непознат (јавно тужилаштво не доноси одлуку већ предмет 
стоји у евиденцији до откривања учиниоца или до застарелости гоњења), образац треба 
попунити по истеку једне године од дана подношења кривичне пријаве, и то на основу 
списа предмета и података у кривичном уписнику који се води за непознате учиниоце 
кривичних дела.   
 
НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА  
 

Одговори на питања дају се на два начина: 
а)  код питања уз која су понуђени  могући одговори у обрасцу, заокружује се број 

поред одговора који долази у обзир (питања број: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11 и 12);  
б) код осталих питања, одговор се уписује на црти предвиђеној за одговор (заглавље 

и питања 2 и 5) или у кућице (питања:  4, 7, 13, 14. и 15). 
Места предвиђена за шифре (кућице), која су осенчена, попуњава статистика (у 

заглављу и код питања бр. 5). 
 

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
 

У  ЗАГЛАВЉУ ОБРАСЦА (УОКВИРЕН ДЕО)  уписује се  надлежно јавно тужилаштво 
(општинско или окружно) и седиште.  Под  «Број уписника» треба написати одговарајућу 
ознаку уписника и број под којим је односно лице уписано у уписнику. «Редни број 
статистичког обрасца«  уписује се на црти,  тако да бројеви теку континуирано  за целу 
извештајну годину.  

1. УЧИНИЛАЦ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  
Учинилац може бити «познат« и у том случају заокружује се шифра 1 (ако је учинилац 
кривичног дела «познат» и донета је једна од одлука),  или «непознат», када се заокружује 
шифра 2. Ако је заокружена шифра 2(непознат), не даје се одговор на питања број 2, 3, 
4, 11, 14  и 15,  а код питања 12. заокружује се  шифра 0.    

2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  
Уписати презиме и име под којим се лице води у кривичној пријави, изреци одлуке односно 
уписнику.  

3. ПОЛ 
За лица мушког пола треба заокружити шифру 1, а за лица женског пола шифру 2. 

4. ГОДИНА РОЂЕЊА 
Уписује се година рођења учиниоца у предвиђене кућице. Тако, на пример, ако је лице 
рођено 1960. године, уписује се:  

1 9 6 0



5. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
Уписује се назив кривичног дела доследно, тј. онако  како предвиђа примењени кривични 
закон. Обавезно треба уписати  и ознаку члана, става, тачке и везе између ставова истог 
члана, односно везу  с другим кривичним делом, његовим чланом  и ставом – на основу 
података у изреци одлуке. Ако је реч о кривичном делу из  посебних закона ван кривичног 
закона, треба навести назив посебног закона који предвиђа кривично дело, као и члан и 
став кривичног дела из посебног закона.  
У случајевима када је неко лице учинило више кривичних дела у стицају, па се доноси 
одлука за сва дела, треба навести само законски назив, члан, став и тачку најтежег 
кривичног дела. 

6. НАЗИВ ПРИМЕЊЕНОГ ЗАКОНА 
Одговор на ово питање, даје се заокруживањем једног од понуђених одговора, који је  у 
складу   са кривичним делом које је уписано код  питања 5.  

7. ГОДИНА ИЗВРШЕЊА ДЕЛА  
Уписује се година извршења дела у предвиђене кућице. Ако је лице извршило више 
кривичних дела у стицају, треба уписати годину извршења само оног кривичног дела које је 
узето као најтеже дело.  

8. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА  
Ако је кривичним делом оштећена имовина, треба заокружити шифру 1, а ако нема 
имовинске штете, заокружити шифру 2.  

9. КО ЈЕ ПОДНЕО КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ  
Одговор на ово питање даје се заокруживањем једног од понуђених одговора. Ако је било 
више различитих подносилаца кривичне пријаве, одговор на ово питање одређује се према 
првом подносиоцу.  

10. КАКО ЈЕ ПОДНЕСЕНА ПРИЈАВА ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 
Ако је кривична пријава поднета непосредно јавном тужилаштву, као одговор треба  
заокружити шифру 1, а уколико је поднета посредством МУП-а, треба заокружити шифру 2. 
(Ако је као одговор код питања 9. заокружена шифра 5, код одговора на ово питање 
треба зокружити шифру 2.  

11. ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ  
Одговор на ово питање даје се заокруживањем одговарајуће  шифре, у  зависности од врсте 
коначне одлуке (и разлога ), којом је поступак по кривичној пријави  окончан.  

12. ДА ЛИ ЈЕ УЧИНИЛАЦ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО ВРЕМЕНА 
Ако је учинилац кривичног дела био у притвору, као одговор треба заокружити једну од 
понуђених шифара која одговара дужини трајања притвора. Ако учинилац није био у 
притвору, треба заокружити шифру 6, а за непознатог учиниоца треба заокружити шифру 0. 

13. ДАТУМ ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ  
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум пријема пријаве у јавном 
тужилаштву: дан, месец и годину.  

14. ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ИСТРАГЕ 
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум решења истражног судије 
о спровођењу истраге: дан, месец и годину. У случају да су спроведене само поједине 
истражне радње, без решења о спровођењу истраге, и у свим случајевима када није 
спроведена истрага, код одговора на ово питање не треба уписати ништа (кућице остају 
празне).  

15. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум када је јавни тужилац 
констатовао да је донета коначна одлука: дан, месец и годину.  
На крају, потребно је уписати датум попуњавања упитника, ставити печат и потпис јавног 
тужиоца/заменика (који је  одговоран за тачност података унетих у образац). 
 
За додатна објашњења и информације обратити се на телефон: 011-241-2922, локал 
298.        


