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ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 
ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES 

 
Тужилаштва у Републици Српској у 2016. години, ријешила су 11 306 

кривичних пријава поднијетих против пунољетних лица, што је за 19,0% мање 
у односу на 2015. годину. Од укупног броја пријава 26,9% односило се на 
непознате починиоце. 

In 2016, Public Prosecutor’s Offices in Republika Srpska resolved 11,306 
criminal charges filed against adults, which represented a decrease by 19.0% in 
comparison with 2015. Out of the total number of charges, 26.9% referred to unknown 
perpetrators.   

У истом периоду, оптужено је 4 263 лица, односно 3,5% мање у односу 
на 2015. годину. Осуђено је 3 930  лицa, што је за 3,9% мање у односу на прошлу 
годину. Од укупног броја осуђених, 92,9% судских пресуда изречено је 
мушкарцима. 

In the same period, 4,263 persons were accused, which represented a 
decrease by 3.5% compared to 2015, while 3,930 persons were convicted, which 
represented a decrease by 3.9% compared to the previous year. In the total number 
of convicted persons, 92.9% of cases were court verdicts against male perpetrators.  

Имовинска кривична дјела била су најбројнија. Код пријављених лица 
удио имовинских кривичних дјела у односу на укупан број износио је 44,3%, код 
оптужених 36,5%, а код осуђених 36,4%.  

Criminal offences against property were the most frequent. The share of 
criminal offences against property in the total number of reported persons was 44.3%, 
for accused persons this percentage was 36.5%, and for convicted persons 36.4%. 

Најзаступљенијe кривичнe санкцијe билe су: условна затворска казна 
54,8%, новчана казна 24,5% и затворска казна 15,3%.  

The most frequent criminal sanction was conditional sentence with the share 
of 54.8%, followed by fine with 24.5% and imprisonment with 15.3%. 

 
 
 
 

1. ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА - ПРИЈАВЉЕНИ, ОПТУЖЕНИ И ОСУЂЕНИ 
    ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES - REPORTED, ACCUSED AND CONVICTED 

  

Пријављени     
Reported   

Оптужени                     
Accused 

Осуђени                      
Convicted 

 

свега 
all 

учинилац познат            
 known perpetrator 

 

учинилац 
непознат 
unknown 

perpetrator 

свега                   
all 

жене    
female 

свега                   
all 

жене    
female свега                   

all 
жене   

        female 
 

2012 12 448 8 942 689 3 506 4 717 315 4 294 283 2012 

2013 11 901 8 520 655 3 381 4 386 290 4 081 261 2013 

20141) 13 808 10 284 856 3 524 4 354 304 4 026 293 2014 

2015 13 966 10 477 967 3 489 4 416 300 4 091 271 2015 

2016 11 306 8 266 700 3 040 4 263 299 3 930 279 2016 
 

 

 
 
 

Графикон 1. Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2016.  
Graph 1. Adult perpetrators of criminal offences, 2016 

                                                           
1)  Податак је непотпун због некомплетности извјештаја за мај 2014. године за одређена подручја. Један дио предмета обрађених у том мјесецу уништен је у поплавама које су задесиле Републику  
Српску. / The data is incomplete due to the incompleteness of the report for May 2014 for certain areas. Some of the cases processed in the given month were destroyed by floods that struck Republika 
Srpska.  
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2. ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА - ОПТУЖЕНИ И ОСУЂЕНИ ПРЕМА ПОЛУ И СТАРОСТИ, 2016.  
    ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES - ACCUSED AND CONVICTED BY SEX AND AGE, 2016 

Старост 

Оптужени      
Accused 

Осуђени      
Convicted 

Age 
свега         

all 
жене   

female 
свега         

all 
жене  

female 

УКУПНО 4 263 299 3 930 279 TOTAL 
      
18–20 година 476 15 452 15 18–20 years 

21–24 544 26 518 25 21–24 

25–29 553 30 507 27 25–29 

30–39 959 74 880 69 30–39 

40–49 720 62 656 59 40–49 

50–59  645 58 583 53 50–59 

60 и више година 366 34 334 31 60 years and over 

 
 
3. ПРИЈАВЉЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА - ОДЛУКЕ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2016.  
    DECISIONS OF PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2016         

Групе кривичних дјела 
 

Свега 
All 

Познати учиниоци 
Known perpetrators 

Непознати 
учиниоци  

Unknown 
perpetrators 

Groups of criminal 
offences свега 

all 
жене 

female 

неспровођење 
истраге 

investigation 
 not conducted 

прекинута 
истрага 

investigation 
interrupted 

обустављена 
истрага 

investigation 
terminated 

поднијета 
оптужница 

indictment 
filed 

кривично 
гоњење 

уступљено 
другој држави 

prosecution 
assigned to 

another country 
           
УКУПНО 11 306 8 266 700 1 297 - 2 433 4 492 44 3 040 TOTAL 

  Кривична дјела против 
Criminal offences against 

 

живота и тијела 880 854 46 69 - 209 575 1 26 life and body 

слобода и права грађана 467 433 34 96 - 160 176 1      34 civil rights and freedoms 

изборних права  9 7 2 4 - 2 1 - 2 electoral rights 

полног интегритета  58 57 - 10 - 17 30 - 1 sexual integrity  

брака и породице 646 645 48 66 - 286 293 - 1 marriage and family   

здравља људи 205 196 8 9 - 68 118 1 9 human health  

права из радних односа и 
социјалног осигурања 

10 9 1 1 - 7 1 - 1 labour relations and 
social security rights 

имовине 5 012 2 523 226 322 - 705 1 481 15 2 489 property 

привреде и платног промета  257 251 45 80 - 98 73 - 6 the economy and 
payment transactions 

безбједности рачунарских 
података 

6 6 - 1 - 1 4 - - security of computer 
data 

уставног уређења 
Републике Српске 

49 47 2 8 - 35 4 - 2 the constitutional order 
of RS 

службене дужности 465 462 105 252 - 134 76 - 3 official duty  

правосуђа 170 146 32 53 - 48 45 - 24 the Administration of 
Justice 

правног саобраћаја 406 396 44 61 - 89 238 8 10 legal procedures 

јавног реда и мира 816 793 43 77 - 124 589 3 23 public order 

опште сигурности људи и 
имовине 

172 129 2 35 - 38 56 - 43 general safety of people 
and property 

безбједности јавног 
саобраћаја 

517 504 41 36 - 75 392 1 13 traffic safety 

животне средине 985 637 13 78 - 284 275 - 348 the environment 

oстала кривична дјела из 
посебних закона (ван КЗРС) 

176 171 8 39 - 53 65 14 5 other criminal offences 
from special laws 
(outside Penal Code) 
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4. ОПТУЖЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА - ОДЛУКЕ СУДОВА ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2016.  
    ACCUSED ADULTS - COURT VERDICTS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2016 

Групе кривичних дјела 
 

Оптужени                   
Accused 

Проглашена 
кривим 

Found guilty 

Нису проглашена кривим                                                                                 
Not guilty 

Kривично 
гоњење 

уступљено 
другој 

држави 
Criminal 

prosecution 
assigned to 

another 
country 

Groups of criminal offences 
свега             

all 
жене 

female 
свега             

all 

обустављен 
поступак 
procedure 
cancelled 

oслобођен од 
оптужбе 

acquitted of 
charges 

oптужба 
одбијена 
charges 
rejected 

          
УКУПНО  4 263 299 3 930 332 44 184 104 1 TOTAL 

 Кривична дјела против 
Criminal offences against 

 

живота и тијела  515 18 454 61 3 30 28 - life and body 

слобода и права грађана 146 9 135 11 2 8 1 - civil rights and freedoms 

изборних права  - - - - - - - - electoral rights 

полног интегритета  30 - 23 7 - 7 - - sexual integrity  

брака и породице 266 20 255 11 3 4 4 - marriage and family   

здравља људи 99 3 93 6 - 3 3 - human health  

права из радних односа и 
социјалног осигурања 

- - - - - - - - labour relations and social 
security rights 

имовине 1 557 124 1 432 125 19 71 35 - property 

привреде и платног 
промета  

108 19 99 8 2 4 2 1 the economy and payment 
transactions 

безбједности рачунарских 
података 

- - - - - - - - security of computer data 

уставног уређења 
Републике Српске 

2 - 2 - - - - - the constitutional order of RS 

службене дужности 84 16 70 14 1 12 1 - official duty  

правосуђа 48 8 45 3 2 - 1 - the Аdministration of Justice 

правног саобраћаја 160 12 153 7 - 4 3 - legal procedures 

јавног реда и мира 533 29 508 25 4 11 10 - public order 

опште сигурности људи и 
имовине 

55 3 49 6 3 3 - - general safety of people and 
property 

безбједности јавног 
саобраћаја 

354 28 339 15 2 11 2 - traffic safety 

животне средине 218 6 195 23 3 11 9 - the environment  

остала кривична дјела из 
посебних закона  
(ван КЗРС) 

88 4 78 10 - 5 5 - оther criminal offences from special 
laws (outside Penal Code) 
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5. ОСУЂЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА − ИЗРЕЧЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2016.  
   CONVICTED ADULTS −IMPOSED CRIMINAL SANCIONS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, 2016 

Групе кривичних дјела                                                                    

Осуђени 
Convicted 

Затвор     
Imprison-

ment 

Новчана 
казна    
Fine 

Условна осуда 
Conditional sentence 

Судска 
опомена 
Judicial 

admonition 

Проглашено 
кривим а 

ослобођено  
од казне  

Found guilty but 
released from 
punishment 

Groups of criminal 
offenses свега 

      all 
жене 

female 
свега 

all 

затвор 
imprison-

ment 

новчана 
казна    
fine 

затвор и 
новчана 

казна 
 imprison-
ment and 

fine 

            
УКУПНО  3 930 279 603 962 2 340 2 154 123 63 22 3 TOTAL 

 Кривична дјела против 
Criminal offences against 

 

живота и тијела  454 17 57 148 246 230 16 - 3 - life and body 

слобода и права грађана 135 8 9 50 75 71 4 - 1 - civil rights and freedoms 

изборних права  - - - - - - - - - - electoral rights 

полног интегритета  23 - 15 3 5 4 1 - - - sexual integrity 

брака и породице 255 19 30 32 192 185 6 1 1 - marriage and family   

здравља људи 93 3 60 8 25 25 - - - -  human health  

права из радних односа и 
социјалног осигурања 

- - - - - - - - - -  labour relations and social 
security rights 

имовине 1 432 114 288 307 827 770 41 16 7 3  property 

привреде и платног промета  99 18 9 38 52 50 1 1 - - the economy and payment 
transactions 

безбједности рачунарских 
података 

- - - - - - - - - - security of computer data 

уставног уређења Републике 
Српске 

2 - - - 2 1 1 - - - the constitutional order of RS 

службене дужности 70 16 14 13 43 41 2 - - - official duty  

правосуђа 45 8 2 16 26 23 3 - 1 - the Administration of Justice 

правног саобраћаја 153 12 15 63 75 74 1 - - - legal procedures 

јавног реда и мира 508 24 30 127 345 325 19 1 6 - public order 

опште сигурности људи и 
имовине 

49 3 8 12 29 28 - 1 - - general safety of people and 
property 

безбједности јавног саобраћаја 339 28 51 124 164 152 11 1 - - traffic safety 

животне средине 195 6 9 18 167 115 11 41 1 - the environment 

остала кривична дјела из 
посебних закона (ван КЗРС) 

78 3 6 3 67 60 6 1 2 - оther criminal offences from 
special laws (outside Penal 
Code) 

 
 

 
 
 
 

Графикон 2. Осуђена пунољетна лица – најчешће изречене кривичне санкције, 2016.  
  Graph 2. Convicted adults - imposed criminal sanctions, 2016
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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 пунољетним лицима у 
Републици Српској.  

Подаци су прикупљени путем статистичких извјештаја: Упитник за 
пунољетно лице према коме је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела 
(образац СК-1) и Упитник за оптужено пунољетно лице против кога је 
правоснажно завршен кривични поступак (образац СК-2). 

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

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

and convicted 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 adult 
person for whom report on perpetrated criminal offence was completed (Form SK-1) 
and Questionnaire for accused adult person against whom criminal procedure was 
legally terminated (Form SK-2).  

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 пунољетна 

пријављена, оптужена и осуђена лица у Републици Српској.  

Coverage  
 
This statistical survey covers all reported, accused and convicted adults 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.  

 
Пунољетни учинилац кривичног дјела је лице које је у вријеме 

извршења кривичног дјела имало навршених 18 година живота и против којег је 
поступак по кривичној пријави завршен (укључујући и лица против којих је вођен 
поступак на основу приватне тужбе) 

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.  

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

offense perpetration, was 18 years old and against whom procedure on criminal charge 
was terminated (including persons against whom procedure based on a private lawsuit 
was conducted). 

  
Пријављено лице – познати учинилац је пунољетни учинилац 

кривичног дјела против којег је завршен поступак одлуком којом је: издата 
наредба или донесено ријешење о неспровођењу истраге, прекинута или 
обустављена истрага или је поднијета оптужница. 

Reported person - known perpetrator is an adult perpetrator  of a criminal 
offence against whom procedure was terminated by one of the following decisions: 
order issued or decision passed not to conduct investigation, investigation interrupted 
or terminated, or indictment filed. 

  
Пријављено лице – непознати учинилац је лице против којег је 

тужилаштву поднесена кривична пријава, а које је по истеку године дана од дана 
подношења пријаве и даље непознато. 

Reported person - unknown perpetrator is a person against whom a 
criminal charge was filed to a Public Prosecutor’s Office, and who remained unknown 
one year from the charge submission date. 

  
Оптужено лице је пунољетно лице против које је суду поднијета 

оптужница, оптужни приједлог или приватна тужба, против којег је поступак 
правоснажно завршен одлуком суда којом се поступак обуставља, ослобађа или 
одбија од оптужбе или је кривично гоњење уступљено другој држави или се лице 
проглашава кривим. 

Accused person is an adult person against whom the court filed proposed 
indictment or person against whom proceedings in a final court decision with which the 
procedure is suspended, relieved or rejecting the charges or the prosecution ceded 
another country or a person guilty. 

  
Осуђено лице је пунољетно лице које проглашено кривим и према коме 

су изречене кривичне санкције: затвор, новчана казна, условна осуда, рад за 
опште добро на слободи, судска опомена или је проглашено кривим, а 
ослобођено од казне.  

Convicted person is an adult person who was found guilty of a criminal 
offence and on whom one of the criminal sanctions was imposed (imprisonment, fine, 
conditional sentence, community service, judicial admonition), or a person who was 
found guilty and released from punishment.    

 

 

 
  

Знакови Symbols  
- нема појаве - no occurrence 
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