
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац: СК-2
Републички завод за статистику Уредба Владе РС 
  ''Службени гласник РС'', бр. 126/2007 

 
 

УПИТНИК ЗА  ОПТУЖЕНО ПУНОЛЕТНО ЛИЦЕ  
ПРОТИВ КОГА ЈЕ ПРАВНОСНАЖНО ЗАВРШЕН  

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК  
 

 
 

                 
        

        
 

Суд у                
                 

Број уписника             
                 

Редни број стат. обрасца          
                 
 

А. ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
(у време извршења дела) 

 

1. ПРЕЗИМЕ                 
                    
 ИМЕ                  
                    
2. ПОЛ                  
 Мушки                1
                   

 Женски                2
                    
3. ГОДИНА РОЂЕЊА              
                    
4. ОПШТИНА СТАНОВАЊА            
                    
5. РАДНИ СТАТУС               
 Запослен                1
 Незапослен               2
 Неактиван (ученик, студент, домаћица, неспособан   
 за рад, пензионер)             3
 Непознато               9
                    
6. ЗАНИМАЊЕ                
                    
7. НАЦИОНАЛНА            
 ПРИПАДНОСТ              
                    
8. ДРЖАВЉАНСТВО              
                    
9. БРАЧНО СТАЊЕ              
 Неожењен / неудата            1
 Ожењен / удата              2
 Удовац / удовица             3
 Разведен / разведена            4
 Непознато               9
                    
10. ШКОЛСКА СПРЕМА             
 (највиша завршена школа)           
                    

 Без школе               1
 Непотпуна основна (1-7 разреда)         2
 Основна школа              3
 Средња школа              4
 Виша школа              5
 Висока школа              6
 Непознато               9
                    
11. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО УЧИНИО        
 Сам                 1
 У заједници с другим лицима као:        
  Извршилац              2
  Саизвршилац             3
  Подстрекач              4
  Помагач              5
                   
 

 
 
 
 
 
 

12. КОЛИКО  ЈЕ ЛИЦА УЧЕСТВОВАЛО У        
 ИЗВРШЕЊУ ДЕЛА              
                    
13. ДА ЛИ ЈЕ РАНИЈЕ ОСУЂИВАН          
 ЈЕСТЕ:                
  За истоврсна дела            1
  За друга дела            2
  За истоврсна и друга дела        3
 НИЈЕ РАНИЈЕ ОСУЂИВАН          4
  Непознато              9
                    
14. ДА ЛИ ЈЕ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО ВРЕМЕНА    
 ЈЕСТЕ:                 
  До 30 дана              1
  Преко 30 дана до 3 месеца         2
  Преко 3 до 6 месеци           3
  Преко 6 до 12 месеци           4
  Преко 12 до 18 месеци           5
  Преко 18 до 24 месеца           6
  Преко 2 до 4 године           7
  Преко 4 године             8
 Није био у притвору           9
 

Б. ПОДАЦИ О КРИВИЧНОМ ДЕЛУ 
(у случају стицаја, само за најтеже дело) 

 

15. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЕЛА        

                    
                    
члан   став   тачка   у вези с кривичним делом

                    
                    
 

из члана   става   тачке          
                    
 

16. НАЗИВ ПРИМЕЊЕНОГ ЗАКОНА          
 Кривични законик             1
 Кривични закон Републике Србије        2
 Основни кривични закон           3
 Посебни закон – ван КЗ           4
                    
17. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА  
        Да           1
        Не           2
                    
18. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ОСТАЛО У ПОКУШАЈУ    
        Да           1
        Не           2
                    
19. ГОДИНА ИЗВРШЕЊА ДЕЛА           
                    
20. ОПШТИНА У КОЈОЈ ЈЕ  ИЗВРШЕНО ДЕЛО      

                    
                    
21. ДА ЛИ ОДГОВАРА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА У СТИЦАЈУ    
 ДА:            
  За  истоврсна дела            1
  За друга дела             2
  За истоврсна и друга дела         3
 Не одговара за кривична дела у стицају       4
                    
22. БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У СТИЦАЈУ        
 



 

В. ПОДАЦИ О ОДЛУЦИ СУДА 
 

23. ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ:        
                    

 Одбачена приватна тужба           11
                    

 Обустављен поступак или одбачена оптужба:     
  Дело није кривично дело          21
  Постоје околности које искључују гоњење     22
  Нема доказа да је оптужени учинио кривично дело  23
  Тужилац одустао од оптужбе пре главног претреса  24
                    

 Ослобођен од оптужбе:            
  Дело није кривично дело          31
  Нема доказа да је оптужени учинио кривично дело  32
                    

 Оптужба одбијена:              
  Постоје околности које искључују гоњење     41
  Тужилац одустао од оптужбе после започињања  
  главног претреса            42
                    

 Изречена мера безбедности без изрицања казне    51
                    

 Проглашен кривим             61
 

Г. ПОДАЦИ О ИЗРЕЧЕНИМ САНКЦИЈАМА 
(питања од 24. до 29. попуњавају се  

само ако је код питања 23. заокружена  
шифра 61 -  проглашен кривим) 

 
24. ИЗРЕЧЕНА ГЛАВНА КАЗНА - МЕРА        
             

 а) Врста казне - мере            
  Затвор               1
  Новчана казна             2
  Рад у јавном интересу           3
  Одузимање возачке дозволе         4
  Судска опомена             5
  Васпитна мера             6
  Проглашен кривим, а ослобођен од казне     7
             

 б) Ако је под а) заокружена шифра 1, уписати на линијама  
  висину затворске казне           
 

                    
 (број година)  (број месеци)     
 

             

 в) Ако је под а) заокружена шифра 2, уписати на линијама 
  износ новчане казне           
 

                    
 (динара)     
 

                    
25.  ДА ЛИ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА  УСЛОВНА    
                   

 Да                  1
 Не                  2
                    
26. ДА ЛИ ЈЕ УЗ УСЛОВНУ ОСУДУ ОДРЕЂЕНА      
 ПОСЕБНА МЕРА ИЛИ ОБАВЕЗА        
                    

 ДА:             
  Заштитни надзор            1
  Испуњење других обавеза – чл. 65. став 2. КЗ    2
 НЕ                  3
                    
27. ДА ЛИ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА СПОРЕДНА КАЗНА      
                    

 ДА:             
  Новчана казна            1
  Одузимање возачке дозволе         2
 НЕ                  3

 
 
 

                    
28. ИЗРЕЧЕНА МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ         
     

 Обавезно психијатријско лечење и чување у    
 здравственој установи            11
 Обавезно психијатријско лечење на слободи     12
 Обавезно лечење наркомана          13
 Обавезно лечење алкохоличара         14
 Забрана вршења позива, делатности и дужности    15
 Забрана управљања моторним возилом       16
 Одузимање предмета            17
 Протеривање странца из земље         18
 Јавно објављивање пресуде          19
                    

 Није изречена мера безбедности         20
                    
29. ДА ЛИ ЈЕ ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ      
                   

 Да                  1
 Не                  2
 

Д. ПОДАЦИ О ОШТЕЋЕНИМА (ЖРТВАМА) 
 
30.  БРОЈ ОШТЕЋЕНИХ (укупно)           
 а) Од тога, по полу:             
  Мушких                
                    

  Женских                
              
 б) Од тога, по старости:             
  Деца млађа од 14 година          
            

  Малолетна лица стара 14 - 18 година       
          

  Пунолетна лица стара 18 и више година        
 

Ђ. ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ ПОСТУПКА 

 
31. ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:         
                    

                    
         (дан) (месец) (година)  
                    
32. ДАТУМ ПРИЈЕМА ОПТУЖБЕ:           
                    

                    
         (дан) (месец) (година)  
                    
33. ДАТУМ КОНСТАТОВАЊА ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ:  
                    

                    
         (дан) (месец) (година)  
 
 
 
 
 
 

                  

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
 

      200   . 
(М.П) 

   (Датум попуњавања статистичког упитника)                                                                      (потпис) 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику Србије 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

 
 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СК- 2 
 

 

Упитник за оптужено  пунолетно лице 
против кога је правноснажно  завршен  кривични поступак 

 

 
 

Образац СК-2 (за оптужено пунолетно лице, укључујући и лице против кога се 
гоњење предузима по приватној тужби) попуњава се у  првостепеном општинском, 
односно окружном суду, када је судија/председник већа у спису констатовао 
правноснажност одлуке којом је: одбачена приватна тужба, обустављен поступак или 
одбачена оптужба, учинилац ослобођен од оптужбе, оптужба одбијена, према учиниоцу 
изречена мера безбедности без изрицања казне или учинилац проглашен кривим. Подаци се 
преузимају из основног документа – пресуде или из других званичних докумената садржаних 
у предмету/ уписнику.   

 
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: 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 
24а, 25, 26, 27, 28 и 29);  

б) код осталих питања, одговор се уписује на црти предвиђеној за одговор (заглавље 
и питања: 1, 4, 6, 7, 8, 15, 20, 24б и 24в)  или у кућице (питања: 3, 12, 19, 22, 30, 31, 32 и 33);   

Места предвиђена за шифре (кућице), која су осенчена, попуњава статистика 
(заглавље и питања број: 15, 24б и 24в). 

 
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
 

У  ЗАГЛАВЉУ ОБРАСЦА (УОКВИРЕН ДЕО)  уписује се  надлежни првостепени суд  
(општински или окружни) 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 (почев од 
броја 1 за целу извештајну годину.  
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1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

Уписати презиме и име под којим се лице води у оптужници,  оптужном предлогу или 
приватној тужби,  изреци одлуке односно уписнику.  

 2. ПОЛ  

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

3. 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

4. ОПШТИНА СТАНОВАЊА 

Уписује се назив општине на чијој је територији оптужено лице стално становало  у време 
извршења кривичног дела.   

5. РАДНИ СТАТУС  

Подаци о радном статусу дају се према стању у време извршења кривичног дела. 

Одговор се даје заокруживањем само једне шифре.  

Шифра 1 (запослен) заокружује се ако лице има неки посао којим  обезбеђује  средства за 
живот.    

Шифра 2 (незапослен) заокружује се ако лице нема никакав посао којим обезбеђује  
средства за живот, али тражи посао и спремно је да почне да га обавља, уколико би му 
посао био понуђен.    

Шифра 3  заокружује се за лица за која нису заокружене шифра 1 или 2.  

6. ЗАНИМАЊЕ  

Подаци о занимању дају се према стању у време извршења кривичног дела. 

Уколико је код питања број 5 заокружена шифра 1,  обавезно на линији уписати тачан 
назив занимања. Занимање лица одређује се према врсти посла који обавља (на пример, 
кувар, пекар, лекар,  учитељ, продавац,  итд). 

7. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ 

Уписује се национална припадност према наводима оптуженог у списима: Србин,  Мађар, 
Ром, итд. Уколико лице није хтело да се изјасни по овом питању, или ако се из било којих 
разлога није могло доћи до овог податка, треба уписати: «Непознато».     

8. ДРЖАВЉАНСТВО  

Уписује се назив држављанства (нпр. Србије, Хрватске, Грчке, Румуније, итд). Ако лице има 
два држављанства, од којих је једно држављанство Србије, као држављанство треба  
уписати само: «Србије». У случају да је лице «без држављанства», треба уписати тај 
одговор. 

 

КОД ПИТАЊА БРОЈ 9, 10 И 11. ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ  БРОЈ (ШИФРУ) ПОРЕД 
ОДГОВОРА КОЈИ ДОЛАЗИ У ОБЗИР.   

 



 3

 

 12. КОЛИКО ЈЕ ЛИЦА УЧЕСТВОВАЛО У ИЗВРШЕЊУ ДЕЛА  

Ако је у извршењу главног кривичног дела учествовало само једно лице, односно лице за 
које се попуњава образац, као одговор у кућице треба уписати  01. У случају да је поред 
овог лица учествовало више лица, као одговор треба уписати њихов број (рачунајући и лице 
за које се попуњава образац).  

 

КОД ПИТАЊА БРОЈ 13 И 14 ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ  БРОЈ (ШИФРУ)  ПОРЕД ОДГОВОРА 
КОЈИ ДОЛАЗИ У ОБЗИР.  

15. 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  са другим кривичним делом, његовим чланом  и ставом (на основу 
података у изреци одлуке). Ако је реч о кривичном делу из  посебног закона ван кривичног 
закона, треба навести назив посебног закона који предвиђа кривично дело, као и члан и 
став кривичног дела  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. 

16. 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 15. 

 

КОД ПИТАЊА БРОЈ 17 И 18 ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ  БРОЈ(ШИФРУ)  ПОРЕД ОДГОВОРА 
КОЈИ ДОЛАЗИ У ОБЗИР.   

19. 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. 

20. ОПШТИНА У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНО ДЕЛО 

Уписује се назив општине на чијој је територији кривично дело извршено. Ако је кривично 
дело извршено у иностранству, треба написати назив стране државе. У случају стицаја, овај 
податак треба уписати само за најтеже кривично дело.  

21. ДА ЛИ ОДГОВАРА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА У СТИЦАЈУ  

Ако је оптужено лице учинило више кривичних дела за која одговара истовремено, треба 
заокружити шифру 1, 2 или 3. Ако лице одговара само за једно кривично дело, треба 
заокружити шифру 4. 

22. БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У СТИЦАЈУ 

У кућице се уписује број дела у стицају. Тако, на пример, ако је било пет дела у стицају, 
треба уписати 05. Ако лице одговара само за једно кривично дело,  у кућице треба 
уписати 00. 
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23. ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ 

Као одговор на ово питање, у обрасцу су наведене све врсте одлука са одговарајућим 
разлозима које предвиђа Законик о кривичном поступку, па  треба зокружити одговарајућу  
шифру, зависно од врсте коначне одлуке (и разлога), којом је поступак правноснажно 
окончан. 

24. ИЗРЕЧЕНА ГЛАВНА КАЗНА – МЕРА   

а)   Врста казне – мере: одговор на ово питање даје се заокруживањем одговарајуће 
шифре према врсти изречене казне,  доследно онако како је наведено у изреци 
правноснажне одлуке; 

б)   Ако је под а)  изречена казна затвора (заокружена шифра 1), обавезно на линијама  
уписати тачну висину затворске казне; 

в)   Ако је под а) изречена новчана казна (заокружена шифра 2), обавезно на линијама 
уписати тачан износ новчане казне у динарима. 

 

КОД  ПИТАЊА БРОЈ 25, 26, 27, 28 и 29 ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ  БРОЈ(ШИФРУ) ПОРЕД 
ОДГОВОРА КОЈИ ДОЛАЗИ У ОБЗИР. 

30. БРОЈ ОШТЕЋЕНИХ 

На ово питање одговори се дају ако је оштећени (жртва) физичко лице.  

У кућице се уписују бројеви. Тако, на пример, ако је било троје оштећених, треба уписати 03. 

а)  Од тога, по полу: уколико је био оштећен један мушкарац, у кућице треба  уписати 01; 
уколико су биле оштећене  и две особе женског пола,  у кућице треба  уписати 02;           

б) оштећена лица разврстати по старости, уписивањем броја у кућице 

Напомена: збир лица разврстаних по полу треба да буде једнак укупном броју оштећених,  
као што и  збир лица разврстаних по старости, треба да буде једнак укупном броју 
оштећених. 

31.  ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 

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

32. ДАТУМ  ПРИЈЕМА ОПТУЖБЕ  

Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум (дан, месец и годину) 
пријема оптужбе односно приватне тужбе. 

33. ДАТУМ КОНСТАТОВАЊА ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ   

Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум (дан, месец и годину) када 
је председник већа /судија у спису констатовао правноснажност одлуке.   

На крају, потребно је уписати датум попуњавања упитника, ставити печат и потпис 
председника већа /судије (који је  одговаран  за тачност података унетих у образац). 

 

За додатна објашњења и информације обратити се на телефон:  011-241-2922,   локал 
298.       


