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Образац: СК-4
Закон о статистици Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" бр.85/03)
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2013-2017,
01-1901/12
("Службени гласник Републике Српске" бр. 120/12)

19. ДАТУМ ИЗВРШЕЊА ДЈЕЛА
Уписују 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 дјело.
20. ОПШТИНА У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНО ДЈЕЛО
Уписује се назив општине на чијој је територији кривично дјело извршено. Ако је кривично дјело извршено у иностранству, треба написати
назив стране државе.

УПИТНИК ЗА МАЛОЉЕТНО ЛИЦЕ ПРЕМА КОМЕ ЈЕ
ПРАВНОСНАЖНО ЗАВРШЕН КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

21. ДА ЛИ ОДГОВАРА ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА У СТИЦАЈУ
Ако је пријављено лице учинило више кривичних дјела за која одговара истовремено, треба заокружити шифру 1, 2 или 3. Ако лице
одговара само за једно кривично дјело, треба заокружити шифру 4.
22. БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У СТИЦАЈУ
У кућице се уписује број дјела у стицају. Тако, на пример, ако је било пет дјела у стицају, у кућице треба уписати 05. Ако лице одговара
само за једно кривично дјело, треба уписати 00.

Број

КОД ПИТАЊА БРОЈ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 и 34 ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ БРОЈ (ШИФРУ) ПОРЕД ОДГОВОРА КОЈИ
ДОЛАЗИ У ОБЗИР.

Редни број стат. обрасца

31. ЗАНИМАЊЕ ОЦА
Уколико је код питања број 31 заокружена шифра 1, обавезно на линији уписати тачан назив занимања оца. Занимање оца одређује
се према врсти посла који обавља (на примјер, кухар, пекар, љекар, учитељ, продавач, итд).
32. РАДНИ СТАТУС МАЈКЕ
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре.
Шифра 1 (запослена) заокружује се ако мајка малољетног лица има неки посао којим обезбјеђује средства за живот.
Шифра 2 (незапослена) заокружује се ако мајка малољетног лица нема никакав посао којим обезбјеђује средства за живот, али тражи
посао и спремана је да почне да га обавља, уколико би јој посао био понуђен.
Шифра 3 заокружује се за лица за која нису заокружене шифра 1 или 2.
33. ЗАНИМАЊЕ МАЈКЕ
Уколико је код питања број 33 заокружена шифра 1, обавезно на линији уписати тачан назив занимања мајке. Занимање мајке
одређује се према врсти посла који обавља (на примјер, кухарица, љекарка, учитељица, продавачица, спремачица, итд).
34. РАДНИ СТАТУС УСВОЈИОЦА ИЛИ СТАРАОЦА
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре.
Шифра 1 (запослен) заокружује се ако старатељ или усвојилац малољетног лица има неки посао којим обезбјеђује средства за живот.
Шифра 2 (незапослен) заокружује се ако усвојилац или старалац малољетног лица нема никакав посао којим обезбјеђује средства за
живот, али тражи посао и спреман 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.
35. ЗАНИМАЊЕ УСВОЈИОЦА ИЛИ СТАРАОЦА
Уколико је код питања број 35 заокружена шифра 1, обавезно на линији уписати тачан назив занимања усвојиоца или стараоца. Занимање
се одређује према врсти посла који обавља (на примjер: кухар, пекар, љекар, учитељ, продавач, итд).
36. БРОЈ ОШТЕЋЕНИХ
На ово питање одговори се дају ако је оштећени (жртва) физичко лице.
Број оштећених се уписује у понуђене кућице. Тако, на примјер, ако је било троје оштећених, треба уписати 03.
У понуђеној табели уписују се подаци за сваког оштећеног понаособ. Број оштећених у табели мора одговарати укупном броју оштећених.
Напомена: Ако је лице за које се попуњава упитник кривично дјело извршило у саучесништву или је у питању организовани криминал,
укупан број оштећених лица уноси се само у упитник једног од учиниоца кривичног дјела, док се у упитницима за остале учеснике уписује
00 како не би дошло до дуплирања броја оштећених лица.
37. ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈЕДЛОГА ТУЖИОЦА ЗА ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум (дан, мјесец и годину) када је тужилац поднио приједлог за изрицање
санкције. Ако се поступак према малољетнику води без приједлога тужиоца, треба уписати датум када је судија донио одлуку да се
поступак према малољетном лицу настави.
38. ДАТУМ КОНСТАТОВАЊА ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ
Као одговор на ово питање, у кућице треба уписати тачан датум када је судија у спису предмета констатовао правноснажност одлуке.
На крају, потребно је уписати датум попуњавања упитника, ставити печат и потпис судије (који је одговоран за тачност података унијетих
у образац).
За додатна објашњења и информације обратити се на телефон: 051/332-733.

13. ДА ЛИ СУ РАНИЈЕ БИЛЕ ИЗРЕЧЕНЕ МЈЕРЕ ИЛИ
КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНОМ ЛИЦУ
Да: за истоврсна дјела
за друга дјела
за истоврсна и друга дјела

предмета

1
2
3

(уноси статистика)

А. ПОДАЦИ О МАЛОЉЕТНОМ ЛИЦУ
(у вријеме извршења дјела)

КОД ПИТАЊА БРОЈ 31, 32, 33, 34 и 35 ОДГОВОРИ СЕ ДАЈУ УКОЛИКО СУ РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО СТАРАОЦИ ИЛИ УСВОЈИОЦИ
МАЛОЉЕТНОГ ЛИЦА ЖИВИ И ПРЕМА СТАЊУ У ВРИЈЕМЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА МАЛОЉЕТНОГ ЛИЦА.
30. РАДНИ СТАТУС ОЦА
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре.
Шифра 1 (запослен) заокружује се ако отац малољетног лица има неки посао којим обезбјеђује средства за живот.
Шифра 2 (незапослен) заокружује се ако отац малољетног лица нема никакав посао којим обезбјеђује средства за живот, али тражи
посао и спреман 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.

12. КОЛИКО ЈЕ ЛИЦА УЧЕСТВОВАЛО У
ИЗВРШЕЊУ ДЈЕЛА

суд у

(уписати које су то мјере или санкције)

(уписати тачно на који период је била изречена
мјера или санкција)

1. ПРЕЗИМЕ

Није било изрицања
Непознато

ИМЕ
2. ПОЛ
Мушки
Женски

1
2

4
9

14. ДА ЛИ ЈЕ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО
Да

1
(уписати колико тачно је трајао притвор)

3. ДАТУМ РОЂЕЊА
(мјесец)

(година)

Није био у притвору

Б. ПОДАЦИ О КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ

4. МЈЕСТО РОЂЕЊА

(у случају стицаја само за најтеже дјело)

5. ПРЕБИВАЛИШТЕ
6. РАДНИ СТАТУС
Запослен
Незапослен
Неактиван:
Ученик
Домаћица
Неспособан за рад
Издржавано лице
Непознато

15. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
1
2

члан

3
4
5
6
9

из члана

11. С КИМ ЈЕ УЧИНИО КРИВИЧНО ДЈЕЛО
Сам
У саучесништву:
С пунољетним лицима
С малољетним лицима
С малољетним и пунољетним лицима

става

тачка

у вези с кривичним дјелом

тачке

16. НАЗИВ ПРИМЈЕЊЕНОГ ЗАКОНА
Кривични закон Републике Српске

1
2

(уписати одговор)

8. ДРЖАВЉАНСТВО

10. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО УЧИНИО
Сам
У заједници с другим лицима као:
Извршилац
Саизвршилац
Подстрекач
Помагач

став

Остали

7. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ

9. ШКОЛСКА СПРЕМА
(највиша завршена школа)
Без школе
Непотпуна основна школа
Основна школа
Непотпуна средња школа
Средња школа
Непознато

2

1
2
3
4
5
9

17. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНИМ ДЈЕЛОМ ОШТЕЋЕНА ИМОВИНА
Да:
приватна имовина
јавна имовина
и приватна и јавна имовина
Не

1
2
3
4

18. ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНО ДЈЕЛО ОСТАЛО У ПОКУШАЈУ
Да

1

Не

2

19. ДАТУМ ИЗВРШЕЊА ДЈЕЛА:
1
2
3
4
5

1
2
3
4

(мјесец)

(година)

20. ОПШТИНА У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНО ДЈЕЛО:
21. ДА ЛИ ОДГОВАРА ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА У СТИЦАЈУ
Да:
за истоврсна дјела
за друга дјела
за истоврсна и друга дјела
Не одговара за кривична дјела у стицају
22. БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У СТИЦАЈУ

1
2
3
4

-2-

В. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ
23. ВРСТА ОДЛУКЕ И РАЗЛОЗИ
Обустављен поступак према малољетнику:
Дјело није кривично дјело
Нема доказа да је малољетно лице учинило
кривично дјело
Разлози цјелисходности
Постоје околности које искључују гоњење
Тужилац одустао од приједлога за изрицање
казне – васпитне мјере

1
2
3
4
5

Изречена васпитна препорука

6

Изречена мјера безбједности уз васпитну мјеру или казну

7

Изречена кривична санкција

8

Г. ПОДАЦИ О ИЗРЕЧЕНИМ КРИВИЧНИМ САНКЦИЈАМА
(питања од 25 и 26 попуњавају се само за лица којима је
изречена кривична санкција, односно када је код питања 24.
заокружена шифра 7)
24. ИЗРЕЧЕНА КРИВИЧНА САНКЦИЈА
Малољетнички затвор:

11
11

(уписати дужину прописане затворске казне)
12

Врсте васпитних мјера
Мјере упозорења и усмјеравања:
Судски укор
Посебне обавезе
Упућивање у васпитни центар

21
22
23

33
41
42

11
12
13
14
15
16

Д. ПОДАЦИ О ПОРОДИЧНИМ ПРИЛИКАМА
(у вријеме извршења дјела)
26. ДА ЛИ ЈЕ МАЛОЉЕТНО ЛИЦЕ
Брачно дијете
Ванбрачно дијете
Позакоњено дијете
Усвојено дијете
Нахоче
Непознато

1
2
3
4
5
9

27. ДА ЛИ СУ РОДИТЕЉИ МАЛОЉЕТНОГ ЛИЦА ЛИШЕНИ
РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

20

.

(Датум попуњавања статистичког упитника)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30. РАДНИ СТАТУС ОЦА
Запослен
Незапослен
Неактиван (неспособан за рад, пензионер, издржавано лице )
Непознато

1
2
3
9

31. ЗАНИМАЊЕ ОЦА
32. РАДНИ СТАТУС МАЈКЕ
Запослена
Незапослена
Неактивна (неспособна за рад, издржавано лице,
домаћица, пензионерка)
Непознато

1
2
3
9

34. РАДНИ СТАТУС УСВОЈИОЦА ИЛИ СТАРАОЦА
Запослен
Незапослен
Неактиван (неспособан за рад, пензионер, издржавано лице )
Непознато

1
2
3
9

35. ЗАНИМАЊЕ УСВОЈИОЦА ИЛИ СТАРАОЦА
(тачан опис посла)

Да
Не

1
2

1
2

(М.П.)

Пол

Старост

Држављанство

Веза са
починиоцем

1.
2.
3.
4.
Напомена: Уколико је било више од четворо оштећених/жртава у
нови образац унијети
унијетисамо
самоподатке
податкеоооштећенима.
оштећенима.
Упутство: Веза са починиоцем може бити: супружник (садашњи
или бивши), кохабитациони партнер (садашњи или бивши),
момак/дјевојка (садашњи или бивши), родитељ, дјете, рођак,
пријатељ, познаник, колега, комшија, орган (љекар, сестра,
полицајац, наставник, свештеник), нема података о жртви и
непознат починилац.

Е. ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ ПОСТУПКА
37. ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈЕДЛОГА ТУЖИОЦА ЗА
ИЗРИЦАЊЕ САНКЦИЈЕ:
(дан)

(мјесец)

(година)

38. ДАТУМ ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ:
(дан)

(мјесец)

Судија
„за малолјетнике )
(Потпис)

Образац СК-4 (за малољетно лице) попуњава се у основном суду, када је судија у спису констатовао правноснажност одлуке којом
је: обустављен поступак, донијета одлука о примјени мјере безбједности или
одлука о изрицању санкције малољетнички
затвор/васпитна мјера.
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
У ЗАГЛАВЉУ ОБРАСЦА (УОКВИРЕН ДИО) уписује се сједиште основног суда. Под «Број уписника» треба написати одговарајућу
ознаку предмета и број под којим је односно лице уписано у предмету. «Редни број статистичког обрасца« уписује се на црти, тако да
бројеви теку континуирано (почев од броја 1) за цијелу извјештајну годину .
1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Уписати презиме и име (или почетна слова имена и презимена – иницијали) под којим се малољетно лице води у кривичној пријави, изреци
одлуке односно предмету.
2. ПОЛ
За лица мушког пола треба заокружити шифру 1, а за лица женског пола шифру 2.
3. ДАТУМ РОЂЕЊА
Уписују се мјесец и година рођења учиниоца у предвиђене кућице.
4. МЈЕСТО РОЂЕЊА
Уписује се мјесто рођења односно општине у којој је лице рођено.

6. РАДНИ СТАТУС
Одговор се даје заокруживањем само једне шифре.
Шифра 1 (запослен) заокружује се ако малољетно лице има неки посао којим обезбјеђује средства за живот.
Шифра 2 (незапослен) заокружује се ако малољетно лице нема никакав посао којим обезбјеђује средства за живот, али тражи посао и
спремно је да почне да га обавља, уколико би му посао био понуђен.
Шифре од 3 до 6 заокружују се за лица за која нису заокружене шифра 1 или 2.
7. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
Уписује се национална припадност према наводима у списима. Уписује се Србин, Хрват, Бошњак, итд. Уколико лице није хтјело да се
изјасни по овом питању, или ако се из било којих разлога није могло доћи до овог податка, треба уписати: «неопредјељен» или
«непознато».
8. ДРЖАВЉАНСТВО
Уписује се назив држављанства (нпр. Републике Српске или БиХ, односно БиХ). Ако лице има два држављанства, од којих је једно
држављанство Републике Српске, као држављанство треба уписати само Републике Српске/БиХ. 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.

36. БРОЈ ОШТЕЋЕНИХ (укупно)
Оштећени

СК -4

5. СТАЛНО ПРЕБИВАЛИШТЕ
Уписује се назив општине на чијој је територији малољетно лице стално становало у вријеме извршења кривичног дјела.

Ђ. ПОДАЦИ О ОШТЕЋЕНИМА (ЖРТВАМА)

Није изречена мјера безбједности

28. РОДИТЕЉИ МАЛОЉЕТНОГ ЛИЦА ЖИВЕ
Заједно
Одвојено

29. С КИМ МАЛОЉЕТНО ЛИЦЕ ЖИВИ У ЗАЈЕДНИЦИ:
Са оба родитеља
Само са оцем
Само са мајком
Сједним родитељем и његовим брачним другом
С усвојиоцем или стараоцем
С брачним другом
С родбином
С другим лицима
У другој породици, по одлуци социјалне службе
У социјалној установи
У васпитно – казненој установи по одлуци суда
Малољетно лице живи само
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25. ИЗРЕЧЕНА МЈЕРА БЕЗБЈЕДНОСТИ
Обавезно психијатријско лијечење
Обавезно лијечење од зависности
Обавезно амбулантно лијечење на слободи
Забрана управљања моторним возилом
Одузимање предмета

б)Отац:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СК- 4

(тачан опис посла)
31
32

Заводске мјере:
Упућивање у васпитну установу
Упућивање у васпитно-поправни дом
Упућивање у посебну установу за
оспособљавање

1
2

3
4
5
9

Отац је умро
Мајка је умрла
Оба родитеља су умрла
Непознато

33. ЗАНИМАЊЕ МАЈКЕ

Мјере појачаног надзора:
Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца
или стараоца
Појачан надзор у другој породици
Појачан надзор од стране надлежних органа
старатељства

Да
Не

-3-

(тачан опис посла)

Одгођено изрицање казне малољетничког затвора

а) Мајка:

СК -4

12. КОЛИКО ЈЕ ЛИЦА УЧЕСТВОВАЛО У ИЗВРШЕЊУ ДЈЕЛА
Ако је у извршењу главног кривичног дјела учествовало само једно лице, односно малољетно 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).
13. ДА ЛИ СУ РАНИЈЕ БИЛЕ ИЗРЕЧЕНЕ МЈЕРЕ ИЛИ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА МАЛОЉЕТНОМ ЛИЦУ
Заокружити један од понуђених одговора. Ако је било изрицања мјере или кривичне санкције према малољетном лицу на понуђеним
линијама уписати која је то посљедња мјера или санкција, као и период на који је изречена.
14. ДА ЛИ ЈЕ БИО У ПРИТВОРУ И КОЛИКО
Заокружити један од понуђених одговора. Ако је лице било у притвору уписати тачан период трајања притвора.
15. ЗАКОНСКИ НАЗИВ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
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 са другим кривичним дјелом, његовим чланом и ставом (на основу
података у изреци одлуке). Ако је ријеч о кривичном дјелу из посебног 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 дјела, 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.
16. НАЗИВ ПРИМЈЕЊЕНОГ ЗАКОНА
Као одговор на ово питање, треба заокружити понуђен одговор, који је у складу са кривичним дјелом које је уписано код питања 15,
односно дописати назив посебног закона који се односи на учињено кривично дјело.
КОД ПИТАЊА БРОЈ 17 И 18 ТРЕБА ЗАОКРУЖИТИ БРОЈ (ШИФРУ) ПОРЕД ОДГОВОРА КОЈИ ДОЛАЗИ У ОБЗИР.

(година)

