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9. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЈЕЛОМ ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА
Ако је кривичним дјелом оштећена имовина, треба заокружити шифру 1, 2 или 3 у зависности о каквој
имовини је ријеч, а ако нема имовинске штете, заокружити шифру 4.
10. КО ЈЕ ПОДНИО 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.
11. КАКО ЈЕ ПОДНЕСЕНА ПРИЈАВА ТУЖИЛАШТВУ
Ако је кривична пријава поднијета непосредно тужилаштву, као одговор треба заокружити шифру 1, а
уколико је поднијета посредством МУП-а, треба заокружити шифру 2. (Ако је као одговор код питања 9.
заокружена шифра 5, код одговора на ово питање треба заокружити шифру 2, а ако је као
одговор код питања 9. заокружена шифра 7, код одговора на ово питање треба заокружити
шифру 1).

УПИТНИК ЗА ПУНОЉЕТНО ЛИЦЕ ПРЕМА КОМЕ ЈЕ ЗАВРШЕН
ИЗВЈЕШТАЈ О ПОЧИЊЕЊУ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

тужилаштво у
Број предмета
Редни број статистичког обрасца

(уноси статистика)

12. 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.
13. ДА ЛИ ЈЕ УЧИНИЛАЦ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО
Ако је учинилац кривичног дјела био у притвору заокружити шифру 1 и на понуђеној линији уписати вријеме
које је провео у притвору. Ако учинилац није био у притвору, заокружити шифру 2, а за непознатог учиниоца
заокружити шифру 0.
14. ДАТУМ ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум пријема пријаве у тужилаштву: дан, мјесец и
годину.
15. ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ИСТРАГЕ
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум доношења рјешења или наредбе
надлежног тужиоца о спровођењу истраге: дан, мјесец и годину. У случају да су спроведене само
поједине истражне радње, без рјешења о спровођењу истраге, и у свим случајевима када није спроведена
истрага, код одговора на ово питање не треба уписати ништа (кућице остају празне).
16. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум када је тужилац донио коначну одлуку: дан,
мјесец и годину.
На крају, потребно је уписати датум попуњавања упитника, ставити печат и потпис тужиоца (који је
одговоран за тачност података унијетих у образац).

п.к.

А. ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
(у вријеме извршења дјела)
1. УЧИНИЛАЦ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

Познат
Непознат

2. ПРЕЗИМЕ

1
2
3. ПОЛ

Мушки
Женски

1
2

ИМЕ
4. ДАТУМ РОЂЕЊА
(мјесец)

(година)

5. МЈЕСТО РОЂЕЊА
Б. ПОДАЦИ О КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ
(у случају стицаја само за најтеже дјело)
6. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

члан

став

тачка

у вези с кривичним дјелом

За додатна објашњења и информације обратити се на телефон: 051/332-733.
из члана

става

тачке

7. НАЗИВ ПРИМЈЕЊЕНОГ ЗАКОНА
Kривични закон Републике Српске

1

Остали

2
(уписати одговор)

8. ДАТУМ ИЗВРШЕЊА ДЈЕЛА
(мјесец)

(година)

9. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЈЕЛОМ ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА
Да:

Не

приватна имовина

1

јавна имовина

2

и приватна и јавна имовина

3
4
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ПРИЈАВУ
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Оштећени грађанин ...................................................................
Други грађанин
...............................................................
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Инспекција
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Министарство унутрашњих послова ...........................................
Други орган управе ...................................................................
Непосредно сазнање тужилаштва……….........................................
Анонимно
................................................................................
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(уписати одговор)

11. КАКО ЈЕ ПОДНЕСЕНА ПРИЈАВА ТУЖИЛАШТВУ
Непосредно ..................................................................................................................................................
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12. ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ
Неспровођењe истраге:
Пријављено дјело није кривично дјело...................................................................................................
Не постоје основи сумње да је пријављено лице учинило кривично дјело..............................................
Наступила застарјелост или је дјело обухваћено амнестијом или помиловањем.....................................
Постоје друге околности које искључују кривично гоњење.....................................................................
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12
13
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Прекинута истрага:
Наступило трајно душевно обољење.....................................................................................................
Окривљени у бјекству или није достижан државним органима ..............................................................

21
22

Обустављена истрага:
Дјело које је учинио осумњичени није кривично дјело ..........................................................................
Нема довољно доказа да је осумњичени учинио кривично дјело............................................................
Дјело обухваћено амнестијом, помиловањем или застаром или постоје друге сметње које
искључују кривично гоњење...................................................................................................................
Осумњичени умро...................................................................................................................................

31
32
33
34

Поднијета оптужница након спроведене истраге.........................................................................................

41

Кривично гоњење уступљено другој држави................................................................................................

51

13. ДА ЛИ ЈЕ УЧИНИЛАЦ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО
Да
___________________________________________________
(уписати колико тачно је трајао притвор)
Није био у притвору.....................................................................................................................................
Непознат учинилац......................................................................................................................................

Г. ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ ПОСТУПКА

14. ДАТУМ ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ
(дан)

(мјесец)

(дан)

(мјесец)

(година)

15. ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ИСТРАГЕ

20 . год.
(Датум попуњавања статистичког упитника)

(мјесец)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СК- 1
Образац СК-1 (за пунољетно лице) попуњава се у окружном или специјалном тужилаштву када је
тужилац у спису констатовао да је коначно завршен поступак одлуком којом је: издата наредба или донесено
рјешење о неспровођењу истраге, прекинута истрага, обустављена истрага или поднијета оптужба.
У случају да је учинилац остао непознат (тужилаштво не доноси одлуку већ предмет стоји у евиденцији до
откривања учиниоца или до застарјелости гоњења), образац треба попунити по истеку једне године од
дана подношења кривичне пријаве, и то на основу списа предмета и података у кривичном предмету који се
води за непознате учиниоце кривичних дјела.
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
У ЗАГЛАВЉУ ОБРАСЦА (УОКВИРЕН ДИО) уписује се назив надлежног тужилаштва (окружно или
специјално), сједиште матичног тужилаштва и сједиште подружне канцеларије гдје је извјештај попуњен. Под
«Број предмета» треба написати одговарајућу ознаку предмета и број под којим је лице уписано у предмету.
«Редни број статистичког обрасца« уписује се на црти, тако да бројеви теку континуирано за цијелу
извјештајну годину.
1. УЧИНИЛАЦ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
Учинилац може бити «познат« и у том случају заокружује се шифра 1 (ако је учинилац кривичног дјела
«познат» и донијета 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 предмету.
3. ПОЛ
За лица мушког пола треба заокружити шифру 1, а за лица женског пола шифру 2.

1

4. ДАТУМ РОЂЕЊА
Уписује се мјесец и година рођења учиниоца у предвиђене кућице. Ако је датум рођења непознат, на
понуђеној линији уписати «непознато».

2
0

5. МЈЕСТО РОЂЕЊА
Уписује се мјесто рођења односно општине у којој је лице рођено.
6. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА (у случају стицаја само за најтеже дјело)
Уписује се назив кривичног дјела досљедно, тј. онако како предвиђа примјењени кривични закон. Обавезно
треба уписати и ознаку члана, става, тачке и везе између ставова истог члана, односно везу с другим
кривичним дјелом, његовим чланом и ставом – на основу података у изреци одлуке. Ако је ријеч о кривичном
дјелу из посебних закона ван кривичног закона, треба навести назив посебног закона који предвиђа
кривично дјело, као и члан и став кривичног дјела из посебног закона.
У случајевима када је неко лице учинило више кривичних дјела у стицају, па се доноси одлука за сва
дjела, треба навести само законски назив, члан, став и тачку најтежег кривичног дјела.
У случајевима гдје постоји више кривичних дјела, најтеже кривично дјело је оно за које је прописан
већи посебни минимум казне.

(година)

16. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
(дан)
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(година)

ТУЖИЛАЦ
(М.П.)
(потпис)

7. НАЗИВ ПРИМЈЕЊЕНОГ ЗАКОНА
Одговор на ово питање, даје се заокруживањем једног од понуђених одговора, који је у складу са кривичним
дјелом које је уписано код питања 5, односно уписати назив посебног закона који се односи на учињено
кривично дјело.
8. ДАТУМ ИЗВРШЕЊА ДЈЕЛА
Уписује се мјесец и година извршења дјела у предвиђене кућице. Ако је лице извршило више кривичних дјела
у стицају, треба уписати мјесец и годину извршења само оног кривичног дјела које је узето као најтеже дjело.
Ако је датум извршења дјела непознат на понуђеној линији уписати «непознато».
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