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МАЛОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 

JUVENILE PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES 
 
 

Тужилаштва у Републици Српској су у 2015. години ријешила 356 
извјештаја (кривичних пријава) о почињеном кривичном дјелу од стране 
малољетних лица, што је за 5,0% више у односу на 2014. годину. Од тога, 
припремни поступак није покренут у 57,0% случајева. 

In 2015, Public Prosecutor’s Offices in Republika Srpska resolved 356 
reports (charges) on perpetrated criminal offences for juvenile persons, which 
represented an increase by 5.0% compared to 2014. However, in 57.0% of cases, 
preparatory procedure was not initiated at all. 

У истом периоду, донесене су 53 одлукe (оптужбe), односно 26,2% 
оптужби више него прошле године. Од укупног броја оптужених за 90,6% 
малољетника изречена је кривична санкција.  

In the same period, 53 decisions (charges) were made, which was 26.2% 
higher than in the previous year. Of the total number of the accused, criminal 
sanction was imposed for 90.6% of juvenile persons. 

Од укупно 48 изречених кривичних санкција за 100,0% малољетника 
изречене су васпитне мјере, односно није изречена ниједна казна 
малољетничког затвора (осуда).  

Of 48 imposed criminal sanctions, educational measures were imposed for 
100.0% of juveniles, therefore, there were no sentences of juvenile imprisonment 
(sentence). 

Имовинска кривична дјела су, као и претходних година, била 
најбројнија. Од укупног броја ријешених кривичних пријава 61,2% односило се 
на имовину, код оптужених 69,8%, а код осуђених лица 66,7%.  

As in the previous years, the most common were criminal offences against 
property. Out of the total number of solved criminal charges, 61.2% referred to 
property. For accused persons this percentage was 69.8%, and for convicted 
persons 66.7%. 

 
 
 
 
 
 
1. МАЛОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА - ПРИЈАВЉЕНИ, ОПТУЖЕНИ И ОСУЂЕНИ, 2015. ГОДИНА 
    JUVENILE PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES - REPORTED, ACCUSED AND CONVICTED, 2015 

 

Пријављени   
Reported 

Оптужени 
Accused 

Осуђени   
Convicted 

 
свега                                    

all 
жене     

female 
свега                                    

all 
жене     

female 
свега                                    

all 
жене     

female 
        

УКУПНО 356 15 53 3 48 3 TOTAL 

Млађи малољетни 97 4 22 - 20 - Younger juveniles 

Старији малољетни 249 11 29 3 26 3 Older juveniles 

Млађи пунољетни 10 - 2 - 2 - Younger adults 
 
 

 

 
 

Графикон 1. Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2015. година 
Graph 1. Juvenile perpetrators of criminal offences, 2015 
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2. ПРИЈАВЉЕНА МАЛОЉЕТНА ЛИЦА - ОДЛУКЕ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2015. ГОДИНА 
    REPORTED ЈUVENILE PERSONS - DECISION OF PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2015 

Групе кривичних дјела 

Пријављени 
Reported 

Врста одлуке 
Type of decision 

Groups of criminal offences 
свега 

all 
жене 

female  

припремни 
поступак није 

покренут 
preparatory 

procedure not 
initiated 

припремни 
поступак 

обустављен 
preparatory 
procedure 
terminated 

поднијет пријeдлог 
за изрицање 

кривичне санкције 
proposal to impose 
criminal sanctions 

submitted 
       Укупно  356 15 203 28 125 Total 
 Кривична дјела против 

Criminal offences against 
 

живота и тијела  42 - 19 5 18 life and body 
       слобода и права грађана 4 - 2 - 2 civil rights and freedoms 
       полног интегритета 3 - - - 3 sexual integrity 
       брака и породице 4 1 2 1 1 marriage and family 
       здравља људи 8 - 2 - 6 human health  
       имовине 218 10 131 13 74 property 
       правосуђа 8 2 4 1 3 the Administration of Justice 
       правног саобраћаја 4 - 3 - 1 legal procedures 
       јавног реда и мира 40 - 24 5 11 public order  
       опште сигурности људи и имовине 1 - - - 1 general safety of people and property 
       безбједности јавног саобраћаја 9 1 3 2 4 traffic safety 
       животне средине 9 - 7 1 1 the environment  

       остала кривична дјела из  посебних 
закона  

6 1 6 - - other criminal offences from special laws 
(outside Penal Code) 

        
 
3. ОПТУЖЕНА МАЛОЉЕТНА ЛИЦА - ОДЛУКЕ СУДОВА ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2015. ГОДИНА 
    ACCUSED ЈUVENILE PERSONS – COURT VERDICTS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2015  

Групе кривичних дјела 

Оптужени 
Accused 

Врста одлуке 
Type of decision 

Groups of criminal offences 
свега 

all 
жене 

female 

изречена 
кривична 
санкција 
criminal 
sanction 
imposed  

обустављен 
поступак према 
малољетнику 

procedure 
against a 
juvenile 

terminated       

изречена мјера 
безбједности уз 

васпитну мјеру или 
казну   

security measures of 
еducational-

correctional measures 
or sentence 

изречена 
васпитна 
препорука  
corrective 

recommendations 
imposed 

        Укупно  53 3 48 5 - - Total 
 Кривична дјела против 

Criminal offences against 
 

живота и тијела  6 1 6 - - - life and body 
        слобода и права грађана 1 - 1 - - - civil rights and freedoms 
       полног интегритета 2 - 2 - - - sexual integrity 
       здравља људи 1 - 1 - - - human health 
       имовине 37 2 32 5 - - property 
        правосуђа 1 - 1 - - - the Administration of Justice 
       јавног реда и мира 3 - 3 - - - public order  
       безбједности јавног 
саобраћаја 

2 - 2 - - - traffic safety 
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4. ОСУЂЕНА МАЛОЉЕТНА ЛИЦА - ИЗРЕЧЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2015. ГОДИНА 
   CONVICTED ЈUVENILE PERSONS - CRIMINAL SANCTIONS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2015 

Групе кривичних дјела 

Осуђени       
Convicted Мало-

љетнички 
затвор 

Juvenile 
imprison-

ment 

Васпитне мјере 
Educational-correctional measures 

Groups of criminal offences 
свега      

all 
жене 

female 
свега      

 all 

упозорења и 
усмјеравања 
warning and 

guidance 

појачаног 
надзора 
increased 

supervision 

заводске мјере 
institutional 
measures 

         Укупно  48 3 - 48 17 28 3 Total 

 Кривична дјела против 
Criminal offences against 

 

живота и тијела  6 1 - 6 3 3 - life and body  

         
слобода и права грађана 1 - - 1 - 1 - civil rights and freedoms 

         
полног интегритета 2 - - 2 - 1 1 sexual integrity 

 
 

        
здравља људи 1 - - 1 - 1 - human health 

         
имовине 32 2 - 32 12 18 2 property 

         
правосуђа 1 - - 1 1 - - the Administration of Justice 

         
јавног реда и мира 3 - - 3 - 3 - public order  

         
безбједности јавног 
саобраћаја 

2 - - 2 1 1 - traffic safety 

 
 
 

Знакови Symbols 
-  нема појаве -  no occurrence 

 
 
 

 
 

 
Графикон 2. Изречене кривичне санкције, 2015. година 

Graph 2. Criminal sanctions, 2015
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА METHODOLOGICAL EXPLANATIONS 
  
Извори и методе прикупљања података 
 
Републички завод за статистику Републике Српске на основу Закона о 

статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/03) 
објављује податке о пријављеним, оптуженим и осуђеним малољетним лицима 
у Републици Српској.  

Подаци су прикупљени путем статистичких извјештаја: Упитник за 
малољетно лице према коме је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела 
(образац СК-3) и Упитник за малољетно лице према коме је правоснажно 
завршен кривични поступак (образац СК-4). 

Статистичке извјештаје попуњавају и достављају тужилаштва и 
основни судови у Републици Српској након завршеног кривичног поступка, 
односно првостепене правоснажне одлуке. 

Sources and methods of data collection 
 
Republika Srpska Institute of Statistics publishes data on reported, accused 

and convicted juvenile persons in Republika Srpska, in accordance with the Law on 
Statistics of Republika Srpska (“Official Gazette of Republika Srpska”, No.85/03).  

 
Data were obtained through two statistical reports: Questionnaire for 

juvenile person for whom report on perpetrated criminal offence was completed 
(Form SK-3) and Questionnaire for juvenile person against whom criminal procedure 
was legally terminated (Form SK-4).  

Statistical reports are completed and submitted by Public Prosecutor’s 
Offices and by basic and district courts in Republika Srpska, upon completion of 
criminal procedures, that is, upon first-instance final verdicts. 

  
Обухват 
 
Овим статистичким истраживањем обухваћена су сва малољетна 

пријављена, оптужена и осуђена лица у Републици Српској.  

Coverage  
 
This statistical survey covers all reported, accused and convicted juvenile 

persons in Republika Srpska. 

  Дефиниције 
 
Кривично дјело је противправно дјело којим се поврјеђују или 

угрожавају заштићене вриједности и које је због своје опасности у закону 
одређено као кривично дјело и за њега прописана кривична санкција. 

 
Малољетни учинилац кривичног дјела је малољетно лице које је у 

вријеме извршења кривичног дјела навршило 14 година, а није навршило 18 
година живота, према којем поступак по кривичној пријави није покренут, 
обустављен или је поднијет приједлог за изрицање санкције. Кривични поступак 
је  правоснажно завршен одлуком којом се поступак према малољетнику 
обуставља, изриче мјера безбједности без изрицања кривичне санкције или се 
изриче кривична санкција.  

Definitions  
 
Criminal offence is an unlawful act violating or threatening protected 

rights, which is, due to its dangerousness, designated as a criminal offence in the 
Law, and a criminal sanction is prescribed for it.  

 
Juvenile perpetrator of a criminal offence is a person who, at the time of 

the offence perpetration, completed 14 years of age, but still did not complete 18 
years of age, and against whom procedure on criminal charge was either terminated 
or not initiated, or for whom a proposal to impose sanctions was submitted. The 
procedure was legally ended by a decision either to terminate the procedure against 
the juvenile, to impose security measures without imposing sanctions, or to impose a 
sanction.  

  Млађи малољетник је малољетник који је у вријеме извршења 
кривичног дјела навршио 14, а није навршио 16 година живота и према коме се 
могу изрећи само мјере безбједности или васпитне мјере.  

Younger juvenile is a juvenile who, at the time of the offence perpetration, 
completed 14 years of age, but still did not complete 16 years of age, and against 
whom only security measures or educational-correctional measures may be 
imposed.  

  Старији малољетник је малољетник који је у вријеме извршења 
кривичног дјела навршио 16, а није навршио 18 година живота и према коме се 
могу изрећи кривичне санкције.  

Older juvenile is a juvenile who, at the time of the offence perpetration, 
completed 16 years of age, but still did not complete 18 years of age, and against 
whom criminal sanctions may be imposed. 

  
Млађе пунољетно лице је лице које је у вријеме извршења кривичног 

дјела навршило 18, а није навршило 21 годину и чији развој није на том нивоу 
да би се могло сматрати пунољетним лицем и према коме се могу изрећи 
кривичне санкције. 

Younger adult person is a person who, at the time of the offence 
perpetration, completed 18 years of age, but still did not complete 21 years of age, 
and whose development was not on the level necessary for the person to be 
considered adult, and against whom criminal sanctions may be imposed.  

  Пријављено лице је малољетни извршилац кривичног дјела према 
коме је завршен извјештај о почињеном кривичном дјелу, одлуком којом 
припремни поступак није покренут, припремни поступак обустављен или је 
поднијет приједлог за изрицање кривичне санкције.  

Reported person is a juvenile perpetrator of a criminal offence for whom a 
report on perpetrated criminal offence was completed, by a decision not to initiate the 
procedure, to terminate the preparatory procedure or to submit a proposal to impose 
sanctions.   

  Оптужено лице је малољетни извршилац кривичног дјела према коме 
је донијета одлука којом се обуставља поступак према малољетнику, изриче 
васпитна препорука, изриче мјера безбједности уз васпитну мјеру или казну или 
се изриче кривична санкција. 

Accused person is a juvenile perpetrator of a criminal offence for whom a 
decision was made to terminate the procedure against juvenile person, impose 
corrective recommendation,  impose a security measure with the educational 
measure or imposing criminal sanctions, or to impose a criminal sanction.  

  Осуђено лице је малољетни извршилац кривичног дјела према коме је 
изречена кривична санкција (васпитна мјера или малољетнички затвор). 

Convicted person is a juvenile perpetrator of a criminal offence, against 
whom a criminal sanction was imposed (educational-correctional measure or juvenile 
imprisonment). 
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