MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I
MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
2120
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj
137/09, 60/10), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK
O SADRŽAJU OBVEZNE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA, NAČINU
PRIKUPLJANJA, OBRADE I POHRANE STATISTIČKIH PODATAKA
IZ PODRUČJA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U
OBITELJI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obvezne evidencije i izvješća, način prikupljanja,
obrada i pohrana statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u
obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Pravilniku korišteni
u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Policija, državno odvjetništvo, sud i druga tijela ovlaštena za postupanje prema Zakonu
dužna su voditi evidenciju o poduzetim radnjama prema Zakonu. Evidencija koju vode
navedeni obveznici treba sadržavati podatke o spolu i dobi počinitelja, oštećenika – žrtve,
rodbinskom ili drugom odnosu počinitelja i žrtve, maloljetnim osobama i osobama s
invaliditetom.
(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka u obvezi su putem nadležnih tijela dostavljati ministarstvu
nadležnom za poslove obitelji objedinjena polugodišnja i godišnja izvješća o broju
pokrenutih, okončanih postupaka ili poduzetih drugih mjera prema Zakonu.
(3) Ministarstvo nadležno za poslove obitelji nadležno je za prikupljanje, obradu i pohranu
podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA
1. POLICIJA
Članak 3.

Evidencija koju vodi policija obvezno sadrži podatke o:
1) Broju intervencija pruženih povodom nasilja u obitelji,
2) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema spolu, dobi i srodničkom odnosu sa
oštećenom osobom,
3) Vrsti počinjenog nasilja u obitelji,
4) Broju žalbi podnijetih na rješenje (presude i odluke) prekršajnog suca,
5) Broju žrtava nasilja u obitelji prema spolu i dobi,
6) Broju zadržanih i privedenih osoba:
a) broj osoba smještenih u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva
sukladno članku 137. Prekršajnog zakona,
b) broj počinitelja privedenih prekršajnom sucu,
c) broj predloženih zadržavanja temeljem čl. 134. st. 4, odnosno čl. 135. st. 1. Prekršajnog
zakona,
7) Broju i vrsti mjere opreza iz članka 130. Prekršajnog zakona koje su naredbom izrekli
policijski službenici,
8) Ukupnom broju i vrsti predloženih zaštitnih mjera,
9) Ukupnom broju i vrsti provedenih zaštitnih mjera iz djelokruga policije,
10) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 21. u svezi članka 8. Zakona,
11) Broju prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 22. Zakona,
12) Broju slučajeva nasilja u obitelji u kojima je počinitelj posjedovao oružje:
a) legalno,
b) ilegalno.

2. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
Članak 4.
Evidencija koju vodi državno odvjetništvo obvezno sadrži podatke o:
1) Broju okrivljenika protiv kojih je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu prema
članku 4. Zakona,

2) Broju podnesenih optužnih prijedloga prekršajnom sudu vezanih uz počinjenje prekršaja
nasilja u obitelji,
3) Broju prijavljenih osoba počinitelja nasilja u obitelji iz članka 4. Zakona za koje su
obavljajući svoju dužnost saznale osobe iz članka 8. Zakona,
4) Broju prekršajno prijavljenih osoba iz članka 8., prema članku 21. Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji,
5) Broju i vrsti predloženih zaštitnih mjera iz članka 11., stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja
u obitelji,
6) Broju predloženih zadržavanja prema članku 135. Prekršajnog zakona.

3. SUD
PREKRŠAJNI SUDOVI
Članak 5.
Evidencija koju vode sudovi obvezno sadrži podatke o:
1) Ukupnom broju okrivljenika,
2) Ukupnom broju žrtava nasilja u obitelji,
3) Broju postupaka u kojima se kao tužitelj pojavljuje:
a) državno odvjetništvo,
b) policija,
c) žrtva nasilja u obitelji.
4) Broju i vrsti prekršajnih djela:
a) prema članku 20. ZZNO-a,
b) prema članku 21. ZZNO-a,
c) prema članku 22. ZZNO-a.
5) Broju određenih mjera opreza:
a) zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja po službenoj dužnosti,
b) zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja na prijedlog ovlaštenog tužitelja,
c) zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s
određenom osobom po službenoj dužnosti,

d) zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s
određenom osobom na prijedlog ovlaštenog tužitelja,
6) Broju određenih zadržavanja:
a) po službenoj dužnosti,
b) na prijedlog ovlaštenog tužitelja.
7) Broju i vrsti protupravnog postupanja prema članku 4. ZZNO-a,
8) Broju optužnih prijedloga ovlaštenih osoba sukladno članku 19. stavku 2. ZZNO-a:
a) broj prihvaćenih prijedloga,
b) broj odbijenih prijedloga.
9) Ukupnom broju i vrsti predloženih zaštitnih mjera,
10) Ukupnom broju i vrsti izrečenih zaštitnih mjera,
11) Ukupnom broju i vrsti primijenjenih zaštitnih mjera,
12) Ukupnom broju i vrsti izrečenih sankcija:
a) uvjetnih zatvorskih kazni,
b) bezuvjetnih zatvorskih kazni,
c) novčanih kazni,
d) uvjetnih osuda sa zaštitnim nadzorom.
13) Broju i vrsti posebnih obveza uz zaštitni nadzor (čl 48. PZ-a),
14) Broju i vrsti odgojnih mjera:
a) sudski ukor,
b) posebne obveze,
c) upućivanje u centar za odgoj.
15) Broju izrečenih kazni prema članku 132. stavku 5. Prekršajnog zakona,
16) Broju posebnih rješenja donesenih prema članku 132. stavku 6. Prekršajnog zakona:
a) broj novčanih kazni sukladno citiranom članku.
17) Broju i vrsti drugih odluka prekršajnih sudova sukladno Prekršajnom zakonu,

18) Broju izrečenih novčanih kazni osobama iz članka 8. Zakona koje ne prijave policiji ili
državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji iz članka 4. Zakona za koje su saznale
obavljajući svoju djelatnost,
19) Broju izrečenih novčanih kazni ili kazni zatvora počinitelju nasilja koji ne postupa prema
primijenjenoj zaštitnoj mjeri,
20) Broju obavijesti ustanovama socijalne skrbi o slučajevima pokretanja prekršajnog
postupka u kojem se kao žrtva pojavljuje dijete.

4. CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Članak 6.
Evidencija koju vode centri za socijalnu skrb sadrži podatke o:
1) Broju zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji,
2) Broju prijava obiteljskog nasilja koje je centar za socijalnu skrb uputio policiji,
3) Broju sudjelovanja stručnih djelatnika/ca centra za socijalnu skrb na obavijesnim
razgovorima u policiji o obiteljskom nasilju,
4) Broju evidentiranih slučajeva nasilja u obitelji prema vrsti i trajanju,
5) Broju žrtava,
6) Broju počinitelja nasilja u obitelji,
7) Broju postupanja u evidentiranim slučajevima nasilja u obitelji,
8) Broju obitelji u kojima je evidentirano nasilje u obitelji,
9) Oblicima postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji,
10) Broju imenovanih posebnih skrbnika za dijete u sudskim postupcima vezanim uz nasilje u
obitelji,
11) Poduzetim mjerama obiteljsko-pravne zaštite,
12) Vrstama prijedloga upućenim sudu vezano uz zaštitu prava i interesa djeteta u slučajevima
nasilja u obitelji,
13) Broju ostvarenih smještaja u sklonište,
14) Broju obavijesti o pokrenutim prekršajnim postupcima vezano uz nasilje u obitelji.

5. ZDRAVSTVENE USTANOVE
Članak 7.

Evidencija koju vode zdravstvene ustanove sadrži podatke o:
1) Broju prijava koje je zaprimio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od strane doktora
medicine u slučaju ozljede nanesene od strane člana obitelji,
2) Broju slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje,
3) Troškovima liječenja žrtve nasilja u obitelji,
4) Broju slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje u psihijatrijsku
ustanovu te
5) Broju slučajeva u kojima je počinitelj nasilja u obitelji upućen na liječenje u psihijatrijsku
ustanovu
Podaci iz ovog članka iz točke 4. i 5. prate se po dijagnozi.
Podatke iz točaka 1., 2. i 3. prati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pod točkom 4. i
5. psihijatrijske ustanove.
Članak 8.
Izvješća iz članka 2. stavka 2. sadrže brojčane podatke o kojima su tijela iz članaka 3., 4., 5.,
6.i 7. nadležna za postupanje po ovom Zakonu dužna voditi evidenciju.

III. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBRADE I POHRANE STATISTIČKIH
PODATAKA
Članak 9.
Obveznici iz članka 2. stavka 1. dužni su, putem obrazaca koji čine sastavni dio ovog
Pravilnika dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove obitelji polugodišnja izvješća o
poduzetim mjerama prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji najkasnije do rujna tekuće
godine i godišnja izvješća najkasnije do ožujka naredne godine, u pisanom i elektroničkom
obliku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/10-0002/107
Urbroj: 519-06/1-2-11-IF-33
Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Ministar
Tomislav Ivić,
prof., v. r.

Obrazac za prikupljanje statističkih podataka iz područja primjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
OPĆI DIO
I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode policijske uprave:
Ministarstvo unutarnjih poslova
II. Izvještajno razdoblje: ________________________________
POSEBNI DIO:
1. Broj pruženih intervencija policije povodom
____________________________________________

dojava

o

nasilju

u

obitelji

2. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja za počinjenje nasilja prema članku 4. Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji:
Tablica: 2.
Muškarci Žene Ukupno
Broj počinitelja
Tablica 2.1.
Vrste prekršajnog djela nasilja u obitelji prema članku 4. Zakona o zaštiti od
Muškarci Žene
nasilja u obitelji
Tjelesno nasilje
Tjelesno kažnjavanje djece
Psihičko nasilje
Spolno nasilje
Ekonomsko nasilje
Ukupno
Tablica 2.2.
Dob počinitelja
mlađi
god.
M

od
Ž

18. 18
–
godina
M

30 31
–
godina
Ž

M Ž

50 51
–
godina
M

65 Stariji
godina
Ž

M Ž

od

65

Ukupno

* Ukupan broj počinitelja iz Tablice 2 ne odgovara nužno ukupnom broju počinitelja iz
Tablice 2.1 i 2.2 obzirom da je jedan počinitelj evidentiran za više prekršajnih djela
Tablica 2.3.
Odnos počinitelja nasilja s žrtvom
Bračni
partner

Izvanbračni
partner

M Ž M

Ž

Bivši Otac- Otac- Majka- Majka- Kćer- Kćer- Sin- Sin- Netko
partner sin
kćer sin
kćer
otac majka otac majka drugi
M Ž

* U broju kćeri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih kćeri i sinova koji su počinili
nasilje prema roditelju
3. Broj žrtava nasilja u obitelji:
Tablica 3.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava s invaliditetom
Broj žrtava, djece i maloljetnih osoba
Ukupan broj žrtava (uključujući osobe s invaliditetom i mlljt.
osobe)
Tablica 3.1.
Dob žrtava
mlađi od 18. god. 18 – 30 godina 31 – 50 godina 51 – 65 godina Stariji od 65 godina
M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

4. Broj zadržanih i privedenih osoba:
Tablica 4.
Muškarci Žene Ukupno
Ukupan broj zadržanih osoba
Broj zadržanih osoba prema članku 137. Prekršajnog zakona
Broj počinitelja privedenih prekršajnom sucu
Broj predloženih zadržavanja temeljem čl. 134. st. 4, odnosno čl.

135. st. 1. Prekršajnog zakona
5. Broj žalbi podnijetih na rješenje prekršajnog suca _____________
6. Broj i vrsta mjera opreza iz članka 130. Prekršajnog zakona koje su naredbom izrekli
policijski službenici:
a) zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja ____________
b) zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s
određenom osobom ___________________
7. Broj predloženih zaštitnih mjera prema članku 11. stavak 2. ZZNO-a:
Tablica 7.
Zaštitna mjera

Broj predloženih zaštitnih mjera

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
8. Broj provedenih zaštitnih mjera prema članku 11. stavak 2. ZZNO-a, iz djelokruga policije:
Tablica 8.
Zaštitna mjera

Broj provedenih zaštitnih mjera

Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 6.
Ukupno
9. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 21. u vezi članka 8. Zakona o zaštiti
od nasilja u obitelji______________________
* uz naznaku djelokruga rada prijavljene osobe
10. Broj prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 22. Zakona o zaštiti od nasilja u
obitelji:

Tablica 10.
Zaštitna mjera

Broj prekršajno prijavljenih počinitelja prema članku 22.
M

Ž

Ukupno

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
11. Broj slučajeva nasilja u obitelji u kojima je počinitelj posjedovao oružje:
Tablica 11.
Broj slučajeva u kojima je počinitelj posjedovao oružje Legalno Ilegalno Ukupno

Obrazac za prikupljanje statističkih podataka iz područja primjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
OPĆI DIO
I. Tijelo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode općinska državna odvjetništva:
Državno odvjetništvo
II. Izvještajno razdoblje ________________________________
POSEBNI DIO:
1. Broj okrivljenika protiv kojih je podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu:
Tablica 1.1.
Muškarci Žene Ukupno
Broj okrivljenika
Tablica 1.2.
Dob okrivljenika
mlađi
god.

od

18. 18
–
godina

30 31
–
godina

50 51
–
godina

65 Stariji
godina

od

65

Ukupno

M

Ž

M

Ž

M Ž

M

Ž

M

Ž

Tablica 1.3.
Odnos okrivljenika sa žrtvom
Bračni
partner

Izvanbračni

Bivši Otac- Otac- Majka- Majka- Kćer- Kćer- Sin- Sin- Netko
partner sin
kćer sin
kćer
otac majka otac majka drugi

partner

M Ž M

Ž M

Ž

* U broju kćeri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih kćeri i sinova koji su počinili
nasilje prema roditelju
Tablica 1.4.
Vrsta nasilja

Broj okrivljenika prema članku 4. Zakona
M

Ž

Ukupno

Tjelesno nasilje
Psihičko nasilje
Spolno nasilje
Tjelesno kažnjavanje
Ekonomsko nasilje
Ukupno
2. Broj podnesenih optužnih prijedloga prekršajnom sudu vezanih uz počinjenje prekršaja
nasilja u obitelji:
Tablica 2.
Vrste prekršajnog djela nasilja u obitelji prema članku 4. Broj
podnesenih
optužnih
Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
prijedloga prekršajnom sudu
Tjelesno nasilje
Tjelesno kažnjavanje
Psihičko nasilje
Spolno nasilje
Ekonomsko nasilje
Ukupno

3. Broj prijavljenih osoba počinitelja nasilja u obitelji iz članka 4. Zakona za koje su
obavljajući
svoju
dužnost
saznale
osobe
iz
članka
8.
Zakona
__________________________________________
4. Broj prekršajno prijavljenih osoba iz članka 8., prema članku 21., Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji _______________________
5. Broj i vrsta predloženih zaštitnih mjera iz članka 11., stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u
obitelji:
Tablica 5.
Zaštitna mjera

Broj predloženih zaštitnih mjera

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
6. Broj predloženih zadržavanja prema članku 135. Prekršajnog zakona__________________

Obrazac za prikupljanje statističkih podataka iz područja primjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
OPĆI DIO
I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode sudovi: Ministarstvo
pravosuđa
II. Izvještajno razdoblje ________________________________
POSEBNI DIO:
1. Broj okrivljenika za počinjenje nasilja u obitelji prema članku 4. Zakona o zaštiti od nasilja
u obitelji:
Tablica 1.
Muškarci Žene Ukupno
Broj okrivljenika
Tablica 1.1

Dob okrivljenika
mlađi od 18. god. 18 – 30 godina 31 – 50 godina 51 – 65 godina Stariji od 65 godina
M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Tablica 1.2.
Odnos okrivljenika sa žrtvom – oštećenikom
Izvan
Bračni
bračni
partner

Bivši
Otac- Otac- Majka- Majka- Kćer- Kćer- Sin- Sin- Netko
partner sin
kćer sin
kćer
otac majka otac majka drugi

partner
M Ž M Ž M

Ž

* U broju kćeri i sinova posebno izdvojiti broj maloljetnih kćeri i sinova koji su počinili
nasilje prema roditelju
2. Broj žrtava – oštećenika/ca nasilja u obitelji:
Tablica 2.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava – oštećenika/ca s invaliditetom
Broj žrtava – oštećenika/ca, djece i maloljetnih osoba
Ukupan žrtava (uključujući osobe s invaliditetom i mlt. osobe)
Tablica 2.1.
Dob žrtve – oštećenika/ca
mlađi od 18. god. 18 – 30 godina 31 – 50 godina 51 – 65 godina Stariji od 65 godina
M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

3. Broj postupaka u kojima se kao tužitelj pojavljuje:
Tablica 3.
Državno odvjetništvo Policija Žrtva – oštećenik/ca Ukupno
4. Broj i vrsta prekršajnih djela:
Tablica 4.

M

Ž

Prema članku 20. ZZNO-a
Stavku 2.
Stavku 3.
Stavku 4.
Stavku 5.
Stavku 6.
Stavku 7.
Ukupno
Tablica 4.1. Tablica 4.2.
Prema članku 21. ZZNO-a

Prema članku 22., stavku 2. ZZNO-a

5. Broj određenih mjera opreza prema članku 130. Prekršajnog zakona i zadržavanja prema
članku 135. Prekršajnog zakona:
Tablica 5.
Mjere opreza
Prema stavku 2., točki 2.

Prema stavku 2., točki 3.

Zadržavanje

Po
službenoj
dužnosti

Na
prijedlog Po
ovlaštenog
službenoj
tužitelja
dužnosti

Na
prijedlog Po
ovlaštenog
službenoj
tužitelja
dužnosti

Na
prijedlog
ovlaštenog
tužitelja

M

M

M

M

Ž

Ž

M

Ž

Ž

M

Ž

Ž

6. Broj i vrsti protupravnog postupanja prema članku 4. ZZNO-a:
Tablica 6.
Dob počinitelja protupravnog postupanja
31–50
51 – 65 Stariji od
Vrste protupravnog postupanja mlađi od 18 – 30
Ukupno
prema članku 4. Zakona o zaštiti 18. god godina godina godina 65 godina
od nasilja u obitelji
M Ž M Ž M Ž M Ž M
Ž M Ž
Tjelesno nasilje
Tjelesno kažnjavanje djece
Psihičko nasilje
Spolno nasilje
Ekonomsko nasilje

Ukupno
* Ukupan broj počinitelja iz Tablice 1. ne odgovara nužno ukupnom broju počinitelja iz
Tablice 6. obzirom da je jedan počinitelj evidentiran za više prekršajnih djela
7. Broj optužnih prijedloga ovlaštenih osoba sukladno članku 19. stavku 2. ZZNO-a:
Tablica 7.
Ovlaštene osobe

Broj prihvaćenih prijedloga Broj odbijenih prijedloga Ukupno

Osoba izložena nasilju
Ovlašteni tužitelj
8. Broj i vrsta predloženih zaštitnih mjera iz članka 11., stavka 2., ZZNO-a:
Tablica 8.
Zaštitna mjera

Broj predloženih zaštitnih mjera

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
9. Broj i vrsta izrečenih zaštitnih mjera iz članka 11., stavka 2., ZZNO-a:
Tablica 9.
Zaštitna mjera

Broj izrečenih zaštitnih mjera

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
10. Broj i vrsta primijenjenih zaštitnih mjera iz članka 11., stavka 2., ZZNO-a:

Tablica 10.
Zaštitna mjera

Broj primijenjenih zaštitnih mjera

Prema alineji 1.
Prema alineji 2.
Prema alineji 3.
Prema alineji 4.
Prema alineji 5.
Prema alineji 6.
Ukupno
11. Broj i vrsta izrečenih sankcija:
Tablica 11.
Vrste izrečenih sankcija
Uvjetna
kazna

zatvorska Bezuvjetna
kazna

M

Ž

M

zatvorska Novčana
kazna

Uvjetna osuda sa zaštitnom
mjerom

Ž

M

M

Ž

Ž

12. Broj i vrsta posebnih obveza uz zaštitni nadzor (članak 48. PZ-a)
Tablica 12.
Vrsta posebnih obveza uz zaštitni nadzor
Podvrgavanje
liječenju

Podvrgavanje
odvikavanju
ovisnosti

M

M

Ž

od
Ž

Sudjelovanje u postupku Neposjećivanja
psihosocijalne terapije
određenog mjesta
M

Ž

M

Ž

13. Broj i vrsta odgojnih mjera:
Tablica 13.
Vrste odgojnih mjera
Sudski ukor Posebne obveze Upućivanje u centar za odgoj
M

Ž

M

Ž

M

Ž

14. Broj izrečenih kazni prema članku 132. stavku
______________________________________________

5.

Prekršajnog

zakona

15. Broj posebnih rješenja donesenih prema članku 132. stavku 6. Prekršajnog zakona
___________________________________
15.1. Broj novčanih kazni prema članku 132.
____________________________________________

stavku

6.

Prekršajnog

zakona

16. Broju i vrsti drugih odluka prekršajnih sudova sukladno Prekršajnom zakonu:
Tablica 16.
Odluke prekršajnih sudova sukladno Prekršajnom zakonu Broj odluka
Rješenje o odbacivanju optužnog prijedloga
Presuda kojom se optužba odbija
Presuda kojom se okrivljenik oslobađa optužbe
Ukupno
17. Broj izrečenih novčanih kazni osobama iz članka 8., prema članku 21., Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji ____________________
18. Broj izrečenih novčanih kazni ili kazni zatvora počinitelju nasilja koji ne postupa prema
primijenjenoj zaštitnoj mjeri _____________
19. Broj obavijesti ustanovama socijalne skrbi o slučajevima pokretanja prekršajnog postupka
u
kojem
se
kao
žrtva-oštećenik/ca
pojavljuje
dijete
________________________________________

Obrazac za prikupljanje statističkih podataka iz područja primjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
OPĆI DIO
I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode centri za socijalnu skrb:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
II. Izvještajno razdoblje: ________________________________
POSEBNI DIO:
1. Broj zaprimljenih obavijesti o nasilju u obitelji:
Tablica 1.
Žrtva Policija Liječnik/ca
Broj
zaprimljenih
obavijesti

Odgojno-obrazovna
ustanova

Svjedok Ukupno

2. Broj prijava obiteljskog
policiji_______________

nasilja

koje

je

centar

za

socijalnu

skrb

uputio

3. Broj sudjelovanja stručnih djelatnika centra za socijalnu skrb na obavijesnim razgovorima u
policiji o obiteljskom nasilju_______
4. Broj evidentiranih slučajeva nasilja u obitelji:
Tablica 4.
Prema djeci Prema odraslim osobama Ukupno
M

Ž

M

Ž

M

Ž

Broj evidentiranih slučajeva
Ukupno
Tablica 4.1.
Tjelesno
nasilje

Psihičko
nasilje

Ekonomsko
nasilje

Seksualno
nasilje

Istovremeno
više
vrsta Ukupno
nasilja

Broj
evidentiranih
slučajeva
Tablica 4.2.
Trajanje nasilja prema iskazu žrtve
Jednokratno Do godinu dana Više od godinu dana Ukupno
Broj evidentiranih slučajeva
5. Broj žrtava:
Tablica 5.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava
Broj žrtava s invaliditetom
Ukupan broj žrtava (uključujući osobe s invaliditetom)
Tablica 5.1.
Dob žrtve
mlađi od 18. god. 18 – 30 godina 31 – 50 godina 51 – 65 godina Stariji od 65 godina

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Tablica 5.2.
Odnos žrtve s počiniteljem nasilja
IzvanSin
bračni Bivši
KćerSin- Netk
Bračnipartne
Otac Otac Majka Majka Kćer
partne
majk
majk o
r
-sin -kćer -sin
-kćer -otac
ota
a
a
drugi
partne r
c
r
M

Ž

M Ž M Ž

Tablica 5.3.
Ostali sociodemografski podaci o žrtvama
Prema radnom statusu

Zaposleni/e
Nezaposleni/e
Korisnici socijalne pomoći

Prema vrsti prihoda

Žive od svog rada
Drugi izvori prihoda
VSS
SSS

Prema stručnoj spremi NSS
Učenici/studenti
Predškolska dob
6. Broj počinitelja/ica nasilja:
Tablica 6.
Muškarci Žene Ukupno
Broj počinitelja/ica
Tablica 6.1.
Dob počinitelja/ica
mlađi od 18. god. 18 – 30 godina 31 – 50 godina 51 – 65 godina Stariji od 65 godina
M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Tablica 6.2.
Ostali sociodemografski podaci o počiniteljima/cama
Prema radnom statusu

Zaposleni/e
Nezaposleni/e
Korisnici socijalne pomoći

Prema vrsti prihoda

Žive od svog rada
Drugi izvori prihoda
VSS

Prema stručnoj spremi

SSS
NSS
Učenici/studenti

7. Broj postupanja u evidentiranim slučajevima nasilja u obitelji ___
8. Broj obitelji u kojima je evidentirano nasilje u obitelji ________
9. Oblici postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji:
Tablica 9.
Oblici postupanja centra za socijalnu skrb prema žrtvi nasilja u obitelji:

Broj

Ponuda smještaja u sklonište
Izrada plana sigurnosti žrtve
Posredovanje kod ostvarivanja besplatne pravne pomoći i zastupanje Hrvatske
odvjetničke komore
Posredovanje kod ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu pomoć
Upućivanje u savjetovalište izvan centra za socijalnu skrb
Savjetovanje centra za socijalnu skrb
10. Broj imenovanih posebnih skrbnika za dijete u sudskim postupcima vezanim uz nasilje u
obitelji _________________________
11. Poduzete mjere obiteljsko-pravne zaštite:
Tablica 11.

Poduzete mjere
Pisano upozorenje

Oba
roditelja

Izrečeno
roditelju
Majka

jednom
Otac

Nadzor
Prijedlog sudu za oduzimanje prava na život s
djetetom
12. Vrste prijedloga upućenih sudu vezano uz zaštitu prava i interesa u slučajevima nasilja u
obitelji:
Tablica 12.
Prijedlozi sudu

Broj

Prijedlog za donošenje privremene odluke skrbi za dijete
Prijedlog za zabranu susreta i druženja s djecom
Prijedlog da se roditelju koji ne živi s djetetom zabrani neovlašteno približavanje djetetu
13. Broj ostvarenih smještaja u sklonište ____________________
14. Broj obavijesti o pokrenutim prekršajnim postupcima vezano uz nasilje u obitelji
____________________________________

Obrazac za prikupljanje statističkih podataka iz područja primjene Zakona o
zaštiti od nasilja u obitelji
OPĆI DIO
I. Ministarstvo nadležno za objedinjavanje evidencije koju vode zdravstvene ustanove:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
II. Izvještajno razdoblje ________________________________
POSEBNI DIO:
1. Broj prijava koje je zaprimio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od strane doktora
medicine i dentalne medicine u slučaju ozljede nanesene od strane člana obitelji:
Tablica 1.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava
Tablica 1.1.
Dob žrtava
mlađi od 18. 18
–
god.
godina
M

Ž

M

30 31
–
godina
Ž

M

50 51
–
godina
Ž

M

65 Stariji
godina
Ž

M

od
Ž

65

Broj
prijava
Ukupno
2. Broj slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje:
Tablica 2.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava upućenih na liječenje
Tablica 2.1.
Dob žrtava
mlađi od 18. 18 –
god.
godina
M

Ž

M

30 31 –
godina
Ž

M

50 51 –
godina
Ž

M

65 Stariji od 65
godinu
Ž

M

Ž

Broj osoba upućenih na
liječenje
Ukupno
3. Troškovi liječenja žrtve nasilja u obitelji:
Ukupni troškovi liječenja žrtava nasilja u obitelji
Prosječan trošak liječenja žrtve nasilja u obitelji
4. Broj slučajeva u kojima je žrtva nasilja u obitelji upućena na liječenje u psihijatrijsku
ustanovu:
Tablica 4.
Muškarci Žene Ukupno
Broj žrtava nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku ustanovu
Tablica 4.1.
Dob žrtve nasilja
mlađi od 18 – 30 31 – 50 51 – 65 Stariji od
18. god.
godina
godina
godina
65 godina
M
Broj žrtava nasilja upućenih na
liječenje u psihijatrijsku ustanovu

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Ukupno
5. Broj slučajeva u kojima je počinitelj nasilja u obitelji upućena na liječenje u psihijatrijsku
ustanovu:
Tablica 5.
Muškarci Žene Ukupno
Broj počinitelja nasilja upućenih na liječenje u psihijatrijsku
ustanovu
Tablica 5.1.
Dob počinitelja nasilja
mlađi od 18 – 30 31 – 50 51 – 65 Stariji od
18. god. godina
godina
godina
65 godina
M
Broj počinitelja nasilja upućenih na
liječenje u psihijatrijsku ustanovu
Ukupno

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

