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Прилог 6.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Број:
Датум:
На основу члана 159. Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),
члана 28. став 2. Правилника о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама (“Службени гласник Републике Српске”, број ____) и овлашћења Министарства здравља и
социјалне заштите број _____________________ од ____________
године. ________________________________________ и з д а ј е
(овлашћено лице)
ПОТВРДУ
о похађању обуке
________________________________________________________
________________________________________________________
(име, име једног родитеља и презиме)
ЈМБГ: ________________________
по занимању _________________________________________ као
заинтересовано лице присуствовао/-ла је дана __________ године
обуци о опасним хемикалијама према Основном програму обуке.
Директор

М. П.

_______________

1257
На основу члана 34. Закона о заштити од насиља у
породици (“Службени гласник Републике Српске”, број
102/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар породице, омладине
и спорта д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖАЈУ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАЈА О
НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај евиденције и
извјештаја о насиљу у породици.
Члан 2.
(1) Евиденција у смислу овог правилника је прикупљање података о битним чињеницама до којих се дошло
у поступку спровођења заштите, помоћи и подршке жртвама насиља у породици.
(2) Евиденцију о насиљу у породици воде: Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: полиција), центри за социјални рад, односно службе социјалне заштите,
здравствене установе, образовне установе и надлежни судови (у даљем тексту: субјекти заштите).
(3) Извјештајем у смислу овог правилника сматра се
обједињавање података из става 1. овог члана и њихово достављање на прописаном обрасцу Министарству породице,
омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство).
Члан 3.
Вођењем евиденције и извјештаја обезбјеђују се подаци за праћење стања у области насиља у породици, за планирање и програмирање мјера заштите, помоћи и подршке
жртвама насиља у породици и унапређење њиховог положаја, статистичка и друга истраживања.
Члан 4.
При вођењу евиденција и састављању и достављању
извјештаја од стране субјеката заштите примјењују се јединствени обрасци за вођење евиденција прописани овим
правилником.
Члан 5.
Подаци који су прикупљени, обрађени и похрањени
сматрају се повјерљивим ако је посредством тих података
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могуће посредно или непосредно открити информације о
жртвама и учиниоцима насиља у породици.
Члан 6.
(1) Евиденције и извјештаји који се односе на формалне
радње субјекта заштите садрже податке о броју:
а) покренутих поступака,
б) завршених поступака и
в) мјера које су изречене и спроведене од стране субјеката заштите у складу са законом.
(2) Евиденције и извјештаји коју воде субјекти заштите
у вези са учиниоцем и жртвом насиља у породици садрже
податке и о:
а) полу учиниоца,
б) старосној доби учиниоца,
в) полу жртве,
г) старосној доби жртве,
д) сродничком или другом односу учиниоца и жртве,
ђ) малољетним лицима и
е) лицима с инвалидитетом.
Члан 7.
(1) Евиденција коју води полиција, у смислу овог правилника, садржи податке о броју:
а) запримљених пријава о учињеном насиљу у породици,
б) извјештаја достављених надлежном тужилаштву,
в) пријављених учинилаца насиља према полу, старосној доби и сродничком или другом односу са жртвом,
г) жртава насиља у породици према полу и старосној
доби,
д) врсти учињеног насиља у породици,
ђ) учинилаца насиља у породици лишених слободе и
спроведених:
1) тужилаштву,
2) суду;
е) врсти предложених хитних мјера заштите,
ж) врсти изречених хитних мјера заштите,
з) врсти предложених заштитних мјера,
и) врсти спроведених заштитних мјера из надлежности
полиције,
ј) случајева насиља у породици у којима је учинилац
посједовао оружје:
1) легално и/или
2) илегално;
к) случајева насиља у породици у којима је учинилац
посједовао и употријебио оружје:
1) легално и/или
2) илегално.
(2) Образац евиденције коју води полиција налази се у
Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 8.
(1) Евиденција коју воде центри за социјални рад, односно службе социјалне заштите (у даљем тексту: центар)
садржи податке о броју:
а) запримљених обавјештења о насиљу у породици,
б) пријава насиља у породици које је центар упутио полицији,
в) интервенција у којима су учествовала службена лица
центра у сарадњи са полицијом,
г) евидентираних случајева насиља у породици према
полу жртве, врсти и дужини трајања насиља у породици,
старосној доби жртве, односу са учиниоцем и социо-економским подацима жртве,
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д) евидентираних случајева насиља у породици према
полу учинилаца насиља у породици, старосној доби и социо-економским подацима учиниоца,
ђ) достављених рјешења суда о изреченим заштитним
мјерама,
е) рјешења о привременом збрињавању жртава у сигурну кућу и
ж) социо-економских података о малољетним жртвама.
(2) Образац евиденције коју води центар налази се у
Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.
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1) примљених захтјева за покретање прекршајног поступка,
2) ријешених захтјева за покретање прекршајног поступка,
3) захтјева за покретање прекршајног поступка у раду;
б) запримљених приједлога за изрицање хитне мјере
заштите,
в) окривљених према полу, старосној доби и односу са
жртвом насиља у породици,
г) жртава насиља према полу и старосној доби,
д) и врсти прекршајних дјела,
ђ) и врсти изречених хитних мјера заштите према полу
и старосној доби кажњених,
е) и врсти изречених санкција учиниоцима прекршаја
према полу и старосној доби:
1) новчана казна,
2) условна осуда,
3) заштитне мјере;
ж) извршених заштитних мјера.
(2) Образац евиденције коју воде судови налази се у
Прилогу 6. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 9.
(1) Евиденција коју воде здравствене установе садржи
податке о:
а) полу и старосној доби жртве и сродничком или другом односу са учиниоцем,
б) стањима, обољењима и повредама нанесеним жртви
насиља у породици,
в) медицинском третману пруженом у установи, упућивању на даљи третман и/или хоспитализацију,
г) процијењеним трошковима лијечења жртве насиља
у породици,
д) врсти и дужини третмана у центрима за ментално
здравље, те врсти и дужини болничког третмана и
ђ) податке о третману за учиниоца насиља у породици
пруженом у здравственој установи према врсти третмана
и установе уз означавање обавезних третмана по судским
одлукама – психосоцијални третман и третман болести зависности.
(2) Податке из става 1. евидентирају све здравствене
установе у којима се изврши пријем, обрада и третман
лица, жртaва насиља у породици и учиниоца насиља у породици.
(3) Образац евиденције коју прикупљају здравствене
установе налази се у Прилогу 3. овог правилника и чини
његов саставни дио.

Члан 12.
(1) Субјекти заштите два пута годишње, путем образаца
из чл. 7, 8, 9, 10, и 11. овог правилника, достављају извјештаје Министарству.
(2) Извјештаји субјеката заштите за период јануар – јун
достављају се најкасније до 1. августа текуће године, а за
период јул – децембар најкасније 1. фебруара наредне године.
(3) Извјештаји субјеката заштите достављају се у штампаном и електронском облику.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 10.
(1) Евиденција коју воде образовне установе садржи
податке о:
а) броју случајева и начину сазнања о насиљу у породици,
б) броју пријава упућених другим субјектима заштите,
в) врсти насиља, полу и старосној доби жртве и однос
према учинитељу и
г) току поступка по пријави.
(2) Образац евиденције коју прикупљају образовне
установе налази се у Прилогу 4. овог правилника и чини
његов саставни дио.

Број: 20.05/012-4-16/13
29. јула 2013. године
Бања Лука

Министрица,
Нада Тешановић, с.р.
Прилог 1.

Образац за евидентирање података
из области примјене Закона о заштити од насиља у породици
и породичној заједници
које води Министарство унутрашњих послова
I Извјештајни период: ________________________________
II Назив и сједиште Центра јавне безбједности: _______________
_________________
1. Број запримљених пријава поводом случајева насиља у породици: ___________________________________________
2. Број извјештаја достављених надлежном тужилаштву: ________
____________________________________
3. Број пријављених учинилаца насиља у породици према полу,
старосној доби и односу са жртвом:

Члан 11.
(1) Евиденција коју воде судови садржи податке о укупном броју:
а) захтјева за покретање прекршајног поступка у одређеном периоду разврстаних према броју:
Табела 3.1.
Број учинилаца насиља у породици
Мушкарци
Жене
Укупно
Табела 3.2.

Старосна доб учиниоца у породици
Млађи
од 18 година
М
Ж

18–30 година
М

Ж

31–50 година
М

Ж

51–65 година
М

Ж

Старији
од 65 година
М
Ж

Укупно
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Табела 3.3.
Однос учиниоца насиља у породици са жртвом
Брачни
партнер
М

Ж

Ванбрачни
партнер
М

Ж

Бивши партнер
М

Отац –
син

Отац –
кћер

Мајка –
син

Мајка –
кћер

Кћер –
отац

Кћер –
мајка

Син –
отац

Син
–
мајка

Неко
други

Ж

* У броју кћери и синова посебно издвојити број малољетних кћери и синова, учинилаца насиља према родитељу.
4. Број жртава насиља у породици према полу и старосној доби:
Табела 4.1.
Број жртава насиља у породици
Лица са инвалидитетом жртве
насиља

Дјеца жртве насиља
М

Ж

М

Одрасла лица жртве насиља

Ж

М

Ж

Укупно
М

Ж

Табела 4.2.
Старосна доб жртава насиља у породици
Млађи од 18 година
М

Ж

18–30 година
М

Ж

31–50 година
М

Ж

51–65 година
М

Старији од 65 година
Ж

М

Ж

5. Врста насиља у породици:
Табела 5.1.
Врста насиља у породици
Угрожавање спокојства
Психичко насиље
Физичко насиље
Сексуално насиље
Економско насиље
Комбинација напријед наведених
Укупно:

Мушкарци

Жене

Укупно

6. Број учинилаца насиља у породици лишених слободе и спроведених:
Табела 6.1.
Број спроведених лица
Надлежном тужилаштву
Надлежном суду
Укупно:

Мушкарци

Жене

Укупно

7. Број и врста предложених хитних мјера заштите:
Табела 7.1.
Врста
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног простора
Забрана приближавања и контактирања учиниоцу насиља са жртвом
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног простора и забрана приближавања и
контактирања учиниоцу насиља са жртвом
Укупно:

Број

Укупно

8. Број и врста предложених заштитних мјера:
Табела 8.1.
Врста заштитне мјере
Заштитна мјера – удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора
Заштитна мјера – забрана приближавања жртви
Заштитна мјера – забрана узнемиравања или ухођења жртве
Заштитна мјера – обавезан психосоцијални третман
Заштитна мјера – обавезно лијечење од зависности
Укупно:

Број предложених
заштитних мјера

Укупно
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9. Број и врста спроведених заштитних мјера из надлежности полиције:
Табела 9.1.
Број спроведених
заштитних мјера

Заштитна мјера

Укупно

Заштитна мјера – удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора
Заштитна мјера – забрана приближавања жртви
Заштитна мјера – забрана узнемиравања или ухођења жртве
Укупно:
10. Број случајева насиља у породици у којима је учинилац посједовао оружје:
Табела 10.1.
Легално

Број случајева у којима је учинилац посједовао оружје

Илегално

Укупно

11. Број случајева насиља у породици у којима је учинилац посједовао и употријебио оружје:
Табела 11.1.
Број случајева у којима је учинилац посједовао и употријебио
оружје

Легално

Илегално

Укупно

Прилог 2.
Образац за евидентирање података
из области примјене Закона о заштити од насиља у породици и породичној заједници
које води центар за социјални рад, односно служба социјалне заштите
I Извјештајни период: ________________________________
II Назив и сједиште установе: ________________________________
1. Број запримљених обавјештења о насиљу у породици:
Табела 1.1.
Обавјештење доставила:
Жртва
Полиција
Здравствена установа
Васпитно-образовна установа
Суд
Тужилаштво
Свједок
Остали
Укупно:
2. Број пријава насиља у породици које је центар за социјални рад, односно служба социјалне заштите (у даљем тексту: центар) упутио
полицији:_______________
3. Број интервенција у којима су учествовала службена лица центра у сарадњи са полицијом: _______________
4. Број евидентираних случајева насиља у породици према полу жртве, врсти и трајању насиља, старосној доби жртве, односу са учиниоцем насиља и социо-економским подацима жртве:
Табела 4.1.
Број евидентираних случајева према врсти насиља и полу жртве
Угрожавање спокојства
Психичко насиље
Физичко насиље
Сексуално насиље
Економско насиље
Комбинација напријед наведених
Укупно:

Жене

Мушкарци

Укупно

Табела 4.2.
Трајање насиља према исказу жртве
До годину дана
Више од годину дана

Једнократно

Укупно

Табела 4.3.а) Старосна доб малољетних жртава
М

Млађи од 5 година
Ж

6–14 година
М

15–18 година
Ж

М

Укупно
Ж

М

Ж

16.08.2013.
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Табела 4.3.б) Старосна доб пунољетних жртава
18–30 година
М
Ж

31–50 година
М
Ж

51–65 година
М
Ж

Старији од 65 година
М
Ж

Укупно
М

Ж

Табела 4.4.
Брачни
партнер
М
Ж

Ванбрачни
партнер
М
Ж

Бивши партнер
М
Ж

Однос жртве насиља са учиниоцем
Отац –
Отац – Мајка – Мајка –
син
кћер
син
кћер

Кћер –
отац

Кћер –
мајка

Син –
отац

Син –
мајка

Неко
други

Табела 4.5.1.

Према радном статусу

Према врсти прихода

Према стручној спреми

Социо-економски подаци пунољетних жртава
Запослени
Незапослени
Пензионери
Корисници социјалне помоћи
Живе од свог рада
Други извори прихода
Др наука
Мр наука
Мастер
ВСС
ССС
ОШ
НСС
Студенти

Укупно

5. Број евидентираних случајева насиља према полу, старосној доби и социо-економским подацима учинилаца насиља:
Табела 5.1.
Број учинилаца
Мушкарци
Жене
Укупно
Табела 5.2.
Млађи од 18 година
М
Ж

18–30 година
М
Ж

Старосна доб учиниоца
31–50 година
51–65 година
М
Ж
М
Ж

Старији од 65 година
М
Ж

Укупно

Табела 5.2.1.
Социо-економски подаци пунољетних учинилаца
Запослени
Незапослени
Пензионери
Корисници социјалне помоћи
Живе од свог рада
Други извори прихода
Др наука
Мр наука
Мастер
ВСС
ССС
ОШ
НСС
Студенти

Укупно

Социо-економски подаци малољетних учинилаца
Ученици – основна или средња школа

Укупно

Према радном статусу

Према врсти прихода

Према стручној спреми

Табела 5.2.2.

12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

71

16.08.2013.

Предшколски узраст
Дјеца са развојним потешкоћама
Дјеца под старатељством
6. Број и врста достављених рјешења суда о изреченим хитним мјерама заштите и заштитним мјерама:
Табела 6.1.
Хитне мјере заштите
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног простора
Забрана приближавања и контактирања учиниоцу насиља са жртвом
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног простора и забрана приближавања и
контактирања учиниоцу насиља са жртвом
Укупно:

Број

Укупно

Табела 6.2.
Заштитне мјере
Заштитна мјера – удаљење из стана, куће или неког
другог стамбеног простора
Заштитна мјера – забрана приближавања жртви
Заштитна мјера – забрана узнемиравања или ухођења жртве
Заштитна мјера – обавезан психосоцијални третман
Заштитна мјера – обавезно лијечење од зависности
Укупно:

Број

Укупно

7. Број рјешења о привременом збрињавању жртава у сигурну кућу: _________
Табела 7.1.
Број привремено збринутих жртава насиља у сигурној кући

Укупно

Жене
Дјеца
8. Социо-економски подаци о малољетним жртвама
Табела 8.1.
Социо-економски подаци малољетних жртава
Ученици – основна или средња школа
Предшколски узраст
Дјеца са развојним потешкоћама
Дјеца под старатељством

Укупно

Прилог 3.
Образац за евидентирање података
из области примјене Закона о заштити од насиља у породици и
породичној заједници које води здравствени сектор
I Период извјештавања: ________________________________
II Назив и сједиште здравствене установе: ________________________________
1. Пол, лично својство, старосна доб и однос жртве са учиниоцем насиља
Табела 1.1.
Број жртава насиља у породици
Лица са инвалидитетом
Одрасла лица
М
Ж
М
Ж

Дјеца
М

Ж

Укупно
М

Ж

Старији од 65
година
М
Ж

Укупно

Табела 1.2.
Старосна доб жртава насиља у породици
Млађи од 18 година
М

Ж

18–30 година

31–50 година

51–65 година

М

М

М

Ж

Ж

Ж

М

Ж

Табела 1.3.
Брачни
партнер
М
Ж

Ванбрачни
партнер
М
Ж

Бивши
партнер
М
Ж

Однос жртава насиља у породици са учиниоцем
Отац – Отац – Мајка –
Мајка – Кћер –
син
кћер
син
кћер
отац

Кћер –
мајка

Син –
отац

Син –
мајка

Неко
други

16.08.2013.
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Табела 1.4. Број потврђених патолошких стања код лица жртава породичног насиља
Број жртава породичног насиља

Групе болести
(МKB 10)

Дјеца
М

Лица са инвалидитетом
Ж

М

Одрасла лица

Ж

М

Укупно
Ж

М

Ж

E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H99
I00-I99
J00-J99
K00-K99
L00-L99
M00-M99
N00-N99
O00-O99
R00-R99
S00-S99
T00-T98
Укупно
2. Број случајева у којима је жртва насиља у породици упућена на лијечење
Табела 2.1.
Број жртава насиља упућених на медицински третман
(не укључује третман у установама за ментално здравље)
Дјеца
М

Лица са инвалидитетом
М
Ж

Ж

Одрасла лица
М

Укупно
Ж

М

Ж

Табела 2.2.
Старосна доб жртава насиља упућених на медицински третман
(не укључује третман у установама за ментално здравље)
Млађи од 18 година
М

Ж

18–30 година

31–50 година

51–65 година

М

М

М

Ж

Ж

Старији од 65 година

Ж

М

Укупно
М
Ж

Ж

3. Процјена трошкова лијечења жртве насиља у породици (сви поступци у здравственој установи): _____________ КМ
4. Третман жртава насиља у породици у установама за ментално здравље:
Табела 4.1.
Број жртава насиља у породици упућених на третман
у установу за ментално здравље
Лица са инвалидитетом
Одрасла лица
М
Ж
М
Ж

Дјеца
М

Ж

Укупно
М

Ж

Табела 4.2.
Старосна доб и полна структура жртава насиља у породици упућених на третман
у установу за ментално здравље
Млађиод 18 година
М

Ж

18–30 година

31–50 година

51–65 година

М

М

М

Ж

Ж

Ж

Старији од
65 година
М

Ж

Укупно
М

Ж

5. Број учинилаца насиља у породици упућен на на третман у установу за ментално здравље:
Табела 5.1.

Млађи од 18 година
М
Ж

Старосна доб и полна структура учинилаца насиља у породици упућених на третман
у установу за ментално здравље
18–30 година
31–50 година
51–65 година
Старији од 65 година
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

Укупно
М
Ж
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Обавезни психосоцијални третман учиниоца насиља у породици:
М __________ Ж ______________ Укупно:___________
Обавезни третман болести зависности учиниоца насиља у породици:
М __________ Ж ______________ Укупно:___________
Прилог 4.
Образац за евидентирање података
из области примјене Закона о заштити од насиља у породици и породичној заједници
које воде образовне установе
I Извјештајни период: ________________________________
II Назив и сједиште установе: ________________________________
1. Број и начин доласка до сазнања запослених у образовној установи о насиљу у породици:
Табела 1.1.
Укупно
Одјељењски старјешина
Педагог
Психолог
Социјални радник
Директор
Родитељ
Други сродник
Жртва
Други ученик
Остали
Укупно:
2. Број пријава насиља у породици које је образовна установа упутила субјектима заштите:_______________
3. Пол и старосна доб жртава:
Табела 3.1. Старосна доб жртава
М

Млађи од 5 година
Ж

6–14 година
М

15–18 година
Ж

М

Укупно
Ж

М

Ж

4. Врста насиља и однос жртве насиља у породици према учиниоцу:
Табела 4.1.
Врсте насиља

Пол жртве

Угрожавање спокојства
Психичко насиље
Физичко насиље
Сексуално насиље
Економско насиље
Комбинација напријед наведених
Укупно

М

Укупно
Ж

Табела 4.2.
Однос жртве са учиниоцем насиља

Син
–
отац

Кћер
–
отац

Син
–
мајка

Кћер
–
мајка

Неко
други

Укупно

5. Повратна информација о току поступка по пријави: ________________________________
Прилог 5.
Образац за евидентирање података
из области примјене Закона о заштити од насиља у породици и породичној заједници које воде судови
I Извјештајни период: ________________________________
II Назив и сједиште суда: ________________________________
1. Број примљених, ријешених и захтјева за покретање прекршајног поступка у раду:
Табела 1.1.
Број захтјева за покретање прекршајног поступка
Број примљених захтјева
Број ријешених захтјева

16.08.2013.
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Број захтјева у раду
Укупно
2. Број поднесених приједлога за изрицање хитне мјере заштите: ________________________________
3. Број окривљених према полу, старосној доби и односу са жртвом насиља у породици:
Табела 3.1.
Број окривљених
Мушкарци
Жене
Укупно
Табела 3.2.
Старосна доб окривљених
Млађи од 18 година
М

18–30 година

Ж

М

Ж

31–50 година
М

Старији
од 65 година
М
Ж

51–65 година

Ж

М

Ж

Укупно

Табела 3.3.
Брачни
партнер
М
Ж

Ванбрачни
партнер
М
Ж

Бивши
партнер
М
Ж

Однос учиниоца насиља с жртвом
Отац –
Отац –
Мајка –
Мајка –
кћер
син
кћер
син

Кћер
– отац

Кћер –
мајка

Син –
отац

Син –
мајка

Неко
други

* У броју кћери и синова посебно издвојити број малољетних кћери и синова који су починили насиље према родитељу.
4. Број жртава насиља у породици:
Табела 4.1.
Број жртава:
Лица са инвалидитетом
М
Ж

Дјеца
М

Ж

Одрасла лица
М

Укупно
Ж

М

Ж

Табела 4.2.
Млађи од 18 година
М
Ж

18–30 година
М
Ж

Старосна доб жртава
31–50 година
51–65 година
М
Ж
М
Ж

Старији од 65 година
М
Ж

Укупно

5. Број и врста прекршајних дјела:
Табела 5.1.
Према члану 42. став 1.
Према члану 42. став 2.
Према члану 42. став 3.
Према члану 42. став 4.
Према члану 42. став 5.
Према члану 42. став 6.
Према члану 42. став 7.
Према члану 43.
Укупно:
6. Број и врста изречених хитних мјера заштите и старосна доб лица коме је изречена:
Табела 6.1.
Хитна мјера заштите
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног
простора
Забрана приближавања и контактирања учиниоцу насиља са
жртвом насиља у породици
Удаљење учиниоца насиља из стана, куће или другог стамбеног
простора и забрана приближавања и контактирања учиниоцу насиља са жртвом насиља у породици
Укупно:

Број изречених хитних мјера заштите

Tabela 6.1.
Млађи од 18 година

18–30 година

Старосна доб
31–50 година
51–65 година

Старији од 65 година

Укупно
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7. Број и врста изречених санкција:
Табела 7.1.
Новчана казна
Условна осуда
Заштитне мјере
- Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора
- Забрана приближавања жртви
- Забрана узнемиравања или ухођења жртве
- Обавезан психосоцијални третман
- Обавезно лијечење од зависности
Укупно:
8. Пол и старосна доб кажњених:
Табела 8.1.
Мушкарци
Жене
Укупно
Tabela 8.2.
Млађи од 18 година
М
Ж

18–30 година
М
Ж

Старосна доб кажњених
31–50 година
51–65 година
М
Ж
М
Ж

Старији од 65 година
М
Ж

Укупно

9. Број и врста извршених заштитних мјера:
Табела 9.1.
Врста заштитне мјере
- Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора
- Забрана приближавања жртви
- Забрана узнемиравања или ухођења жртве
- Обавезан психосоцијални третман
- Обавезно лијечење од зависности
Укупно:

Број извршених заштитних мјера
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