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Методолошка објашњења Methodological explanations 
  
  

Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  
           Подаци о пунољетним и малољетним учиниоцома кривичних дјела  
добијени су статистичким извјештајима које подносе тужилаштва, 
основни и окружни судови. 

Data on adult and juvenile perpetrators of criminal offences were 
obtained through statistical reports submitted by Public Prosecutor's Offices, 
basic courts and district courts.  

  
Подаци о судовима и судијама, тужилаштвима и тужиоцима 

преузети су од Министарства правде.  
Data on courts and judges, Public Prosecutor's Offices and Public 

Prosecutors were taken over from the Ministry of Justice.  
  

Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 
  

Обухватност података је потпуна јер су укључени сви пунољетни 
и малољетни учиниоци кривичних дјела против којих је надлежном 
тужилаштву поднијета кривична пријава и према којима је у надлежном 
суду вођен и правоснажно завршен законом утврђен поступак. 

Data coverage is full, since data cover all adult and juvenile 
perpetrators of criminal offences against whom criminal charges were filed in 
the competent Public Prosecutor's Office and against whom legally 
established procedure was conducted and legally terminated in the 
competent court.  

  
Дефиниције Definitions 

  
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. 

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.  

  
Пунољетни учинилац кривичног дјела је лице које је у вријеме 

извршења кривичног дјела имало навршених 18 или више година 
живота, против којег је поступак по кривичној пријави и претходни 
поступак завршен и оптужено лице, против којег је кривични поступак 
правоснажно завршен. 

Adult perpetrator of a criminal offence is a person who, at the time 
of the offence perpetration, was 18 years old or older, against whom 
procedure on criminal charge and previous procedure were terminated and 
an accused person against whom criminal procedure was legally terminated. 

  
Пријављено лице – познати учинилац је пунољетни учинилац 

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

Reported person – known perpetrator is an adult perpetrator  of a 
criminal offence against whom in a Public Prosecutor's Office 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 in a Public Prosecutor’s Office, and who remained 
unknown one year from the charge submission date. 

  
Оптужено пунољетно лице је лице против којег је суду 

поднијета оптужница или оптужни приједлог, против којег је поступак 
правоснажно завршен одлуком суда којом се обуставља поступак, 
оптужба одбацује, ослобађа или одбија, доноси се нека од мјера 
безбједности или се лице проглашава кривим. 

Accused adult person is an adult person against whom an 
indictment or an indictment proposal was filed in a court, and against whom a 
procedure was legally terminated by a decision of the court either to 
terminate the procedure, to dismiss or reject the charge, to acquit the person 
of the charge, to impose a safety measure, or to pronounce the person guilty.   

  
Осуђено пунољетно лице је лице које је проглашено кривим и 

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

Convicted adult 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.    

 
 



Правосуђе  
Administration of justice   

 

 389 

29 

Статистички годишњак Републике Српске 2013 
Statistical Yearbook of Republika Srpska 2013 

 
 

Малољетни учинилац кривичног дјела је малољетно лице које 
је у вријеме извршења дјела навршило најмање 14 година, а није 
навршило 18 година живота, према коме је поступак по кривичној пријави 
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.   

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 initiated or terminated, 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 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 a person to 
be considered adult, and against whom criminal sanctions may be imposed. 

  
Пријављено малољетно лице је малољетни извршилац 

кривичног дјела према коме је завршен извјештај о почињеном 
кривичном дјелу, одлуком о непокретању или обустави припремног 
поступка или подношењу приједлога за изрицање кривичне санкције. 

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

  
Оптужено малољетно лице је малољетни извршилац кривичног 

дјела према коме је донијета одлука којом се обуставља поступак према 
малољетнику, изриче мјера безбједности без изрицања кривичне 
санкције или се изриче кривична санкција. 

Accused juvenile person is a juvenile perpetrator of a criminal 
offence for whom a decision was made to terminate the procedure against 
juvenile person, to impose a security measure without imposing criminal 
sanctions, or to impose a criminal sanction. 

  
Осуђено малољетно лице је малољетни извршилац кривичног 

дјела према коме је изречена кривична санкција (васпитна мјера или 
малољетнички затвор). 

Convicted juvenile 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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29.1. Судови опште надлежности 

Courts of general jurisdiction 
 

  2011 2012   

ББрроојј  ссууддоовваа  
NNuummbbeerr  ooff  ccoouurrttss 

УКУПНО  25 25  TOTAL 
Врховни суд  1 1  Supreme court 
Окружни судови  5 5  District courts 
Основни судови  19 19  Basic courts 

ССууддиијјее  
JJuuddggeess 

УКУПНО свега 315 320 all TOTAL 
 мушкарци 126 125 male  
 жене 189 195 female  
      
Врховни суд свега 20 20 all Supreme court 
 мушкарци 9 9 male  
 жене 11 11 female  
      
Окружни судови свега 67 69 all District courts 
 мушкарци 29 28 male  
 жене 38 41 female  
      
Основни судови свега 228 231 all Basic courts 
 мушкарци 88 88 male  
 жене 140 143 female  
 

Извор: Министарство правде  
Source: Ministry of Justice 
 
 
 
29.2. Судови посебне надлежности 

Courts of special jurisdiction 
 

  2011 2012   

ББрроојј  ссууддоовваа  
NNuummbbeerr  ooff  ccoouurrttss 

УКУПНО  6 6  TOTAL 
Виши привредни суд  1 1  Higher commercial court  
Окружни привредни судови  5 5  District commercial courts 

ССууддиијјее  
JJuuddggeess 

УКУПНО свега 39 39 all TOTAL 
 мушкарци 10 13 male  
 жене 29 26 female  
      
Виши привредни суд свега 7 7 all Higher commercial court 
 мушкарци 4 4 male  
 жене 3 3 female  
      
Окружни привредни судови свега 32 32 all District commercial courts 
 мушкарци 6 9 male  
 жене 26 23 female  
 

Извор: Министарство правде  
Source: Ministry of Justice 
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29.3. Тужилаштва и тужиоци 

Public Prosecutor's Offices and Prosecutors 
 

  2011 2012   

ББрроојј  ттуужжииллаашшттаавваа  
NNuummbbeerr  ooff  ppuubblliicc  pprroosseeccuuttoorr''ss  ooffffiicceess 

УКУПНО  7 7  TOTAL 
Републичко тужилаштво  1 1  Republic Prosecutor's Office 
Специјално тужилаштво  1 1  Special Prosecutor's Office 
Окружна тужилаштва  5 5  District Prosecutor's Office 

ТТуужжииооцции  
PPrroosseeccuuttoorrss 

УКУПНО свега 87 88 all TOTAL 
 мушкарци 46 45 male  
 жене 41 43 female  
      
Републичко тужилаштво свега 6 5 all Republic Prosecutor's Office 
 мушкарци 4 3 male  
 жене 2 2 female  
      
Специјално тужилаштво свега 7 7 all Special Prosecutor's Office 
 мушкарци 4 4 male  
 жене 3 3 female  
      
Окружна тужилаштва свега 74 76 all District Prosecutor's Office 
 мушкарци 38 38 male  
 жене 36 38 female  
 

Извор: Министарство правде  
Source: Ministry of Justice 
 
 
 
 
29.4. Пунољетни и малољетни учиниоци кривичних дјела – пријављени, оптужени и осуђени 

Adult and juvenile perpetrators of criminal offences – reported, accused and convicted 
 

 
Пунољетни учиниоци  

Adult perpetrators 
Малољетни учиниоци 
Juvenile perpetrators 

 

 2011 2012 2011 2012  

Пријављени 13 169 12 448 216 353 Reported 

Оптужени 4 426 4 717 102 66 Accused 

Осуђени 4 072 4 294 51 51 Convicted 
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29.5. Пунољетни пријављени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и врсти одлуке тужилаштва, 2012. 

Reported adult perpetrators by type of criminal offences and by type of Public Prosecutor's Office's decision, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

  

Учинилац познат 
Known perpetrators 

Учинилац 
непознат 
Unknown 

perpetrators 

Criminal offences against 
свега           

all 
жене  

female 

неспро-
вођење 
истраге       
investi-

gation not 
conducted 

прекинута 
истрага  
investi-
gation 

interrupted 

обустав- 
љена  

истрага  
investi-
gation 

terminated 

поднијета 
оптужница  
indictment 

filed 

кривично 
гоњење 

уступљено 
другој држави  

prosecution 
assigned to 

another  
country 

ККррииввииччннее  ппрриијјааввее  ––  ууккууппнноо  12 448 8 942 689 1 337 3 1 745 5 817 40 3 506 CCrriimmiinnaall  rreeppoorrttss  ––  ttoottaall 
 

         
 

Живота и тијела  887 874 33 80 - 139 655 - 13 Life and body  

Слобода и права грађана 360 345 18 82 1 96 166 - 15 Civil rights and freedoms 

Изборних права  17 17 5 4 - - 13 - - Electoral rights 

Полног интегритета  66 65 - 7 - 24 34 - 1 Sexual integrity  

Брака и породице 364 364 35 53 - 74 236 1 - Marriage and family   

Здравља људи 196 183 15 17 - 50 116 - 13 Human health  

Права из радних односа и 
социјалног осигурања 

3 3 - 2 - 1 - - - Labour relations and social 
security rights 

Имовине 5 898 2 726 179 320 2 556 1 841 7 3 172 Property 

Привреде и платног промета  353 351 59 63 - 55 232 1 2 The economy and payment 
transactions 

Безбједности рачунарских података 2 2 1 - - - 2 - - Security of computer data 

Уставног уређења Републике 
Српске 

10 10 - 3 - 1 6 - - Constitutional order of Republika 
Srpska 

Службене дужности 545 542 109 275 - 122 138 7 3 Official duty  

Правосуђа 113 107 25 39 - 23 44 1 6 The Administration of Justice 

Правног саобраћаја 573 560 38 98 - 80 366 16 13 Legal procedures 

Јавног реда и мира 1 164 1 144 89 70 - 155 914 5 20 Public order 

Опште сигурности људи и имовине 189 161 9 31 - 33 96 1 28 General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 628 611 44 39 - 92 479 1 17 Traffic safety 

Животне средине 855 657 13 93 - 202 362 - 198 The environment  

Остала кривична дјела из посебних 
закона (ван КЗРС) 

225 220 17 61 - 42 117 - 5 Other criminal offences from 
special laws (outside Penal Code)  
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29.6. Пунољетни оптужени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и врсти одлуке суда, 2012.  

Accused adult perpetrators by type of criminal offences and by type of court verdicts, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Жене 
Female 

Проглашен 
кривим  

Found guilty 

Није проглашен кривим 
Not guilty Изречена мјера 

безбједности без 
изрицања казне 

Security 
measures 

imposed without 
imposing 

punishment 

Criminal offences against 
свега  

all  

обустављен 
поступак 
procedure 
cancelled 

одбачена 
оптужба 
charges 

dismissed 

ослобођен 
од оптужбе 
acquitted of 

charges 

оптужба 
одбијена 
charges 
rejected 

ООппттуужжеењњаа  --  ууккууппнноо  4 717 315 4 294 422 63 13 170 176 1 AAccccuusseedd  ––  ttoottaall 
           

Живота и тијела  477 18 398 79 8 1 22 48 - Life and body  

Слобода и права грађана 141 10 129 12 2 - 7 3 - Civil rights and freedoms 

Изборних права  15 9 - 15 - - - 15 - Electoral rights 

Полног интегритета  23 - 18 5 - - 2 3 - Sexual integrity  

Брака и породице 168 7 153 14 5 1 4 4 1 Marriage and family   

Здравља људи 99 1 99 - - - - - - Human health  

Права из радних односа и 
социјалног осигурања 

2 - 2 - - - - - - Labour relations and social 
security rights 

Имовине 1 610 93 1 493 117 24 4 48 41 - Property 

Привреде и платног 
промета  

177 42 167 10 1 1 7 1 - The economy and payment 
transactions 

Безбједности рачунарских 
података 

2 1 2 - - - - - - Security of computer data 

Уставног уређења 
Републике Српске 

2 1 2 - - - - - - Constitutional order of 
Republika Srpska 

Службене дужности 82 19 67 15 2 - 9 4 - Official duty  

Правосуђа 46 8 40 6 1 - 1 4 - The Administration of Justice 

Правног саобраћаја 325 15 299 26 2 1 16 7 - Legal procedures 

Јавног реда и мира 674 44 640 34 8 - 15 11 - Public order 

Опште сигурности људи и 
имовине 

74 2 63 11 1 - 4 6 - General safety of people and 
property 

Безбједности јавног 
саобраћаја 

428 39 421 7 - 1 5 1 - Traffic safety 

Животне средине 274 2 208 66 7 4 28 27 - The environment  

Остала кривична дјела из 
посебних закона  
(ван КЗРС) 

98 4 93 5 2 - 2 1 - Other criminal offences from 
special laws  
(outside Penal Code)  
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29.7. Пунољетни осуђени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и изреченим санкцијама, 2012. 

Convicted adult perpetrators by type of criminal offences and by criminal sanctions imposed, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Жене 
Female 

Затвор 
Imprisonment 

Criminal offences against 
свега 

all 

преко 5 
година 

over 5 years 

преко 2 до 5 
година 

over 2 years 
to 5 years 

преко 6 
мјесеци до 2    

године 
over 6 months  

to 2 years 

до 6 мјесеци 
to 6 months 

ООссууддее  ––  ууккууппнноо  4 294 283 837 26 76 192 543 CCoonnvviicctteedd  ––  ttoottaall  

           Живота и тијела  398 14 72 10 9 13 40 Life and body  

Слобода и права грађана 129 9 21 - 7 1 13 Civil rights and freedoms 

Изборних права  - - - - - - - Electoral rights 

Полног интегритета  18 - 15 1 6 4 4 Sexual integrity  

Брака и породице 153 6 29 - - 4 25 Marriage and family   

Здравља људи 99 1 73 3 12 31 27 Human health  

Права из радних односа и социјалног 
осигурања 

2 - - - - - - Labour relations and social security 
rights 

Имовине 1 493 86 380 7 30 102 241 Property 

Привреде и платног промета  167 41 21 - - 2 19 The economy and payment 
transactions 

Безбједности рачунарских података 2 1 1 - - - 1 Security of computer data 

Уставног уређења Републике Српске 2 1 1 - - - 1 Constitutional order of Republika 
Srpska 

Службене дужности 67 17 16 - 1 4 11 Official duty  

Правосуђа 40 8 2 - - - 2 The Administration of Justice 

Правног саобраћаја 299 14 21 - - - 21 Legal procedures 

Јавног реда и мира 640 40 75 - 3 12 60 Public order 

Опште сигурности људи и имовине 63 1 20 1 - 1 18 General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 421 38 59 - 6 15 38 Traffic safety 

Животне средине 208 2 18 - - - 18 The environment  

Остала кривична дјела из посебних 
закона (ван КЗРС) 

93 4 13 4 2 3 4 Other criminal offences from special 
laws (outside Penal Code)  

 
 
 
29.7. Пунољетни осуђени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и изреченим санкцијама, 2012. 

Convicted adult perpetrators by type of criminal offences and by criminal sanctions imposed, 2012 
(наставак/continued) 

Кривична дјела против Новчана казна 
Fine    

Условна осуда 
 Suspended sentence       

Судска опомена 
 Judicial admonition 

Проглашено кривим а 
ослобођено од казне 

Found guilty but released 
from punishment 

Criminal offences against 

ООссууддее  ––  ууккууппнноо  941 2 496 13 7 CCoonnvviicctteedd  ––  ttoottaall  
      

Живота и тијела  90 231 3 2 Life and body  

Слобода и права грађана 32 71 5 - Civil rights and freedoms 

Изборних права  - - - - Electoral rights 

Полног интегритета  1 1 - 1 Sexual integrity  

Брака и породице 25 98 - 1 Marriage and family   

Здравља људи 3 23 - - Human health  

Права из радних односа и социјалног 
осигурања 

1 1 - - Labour relations and social security 
rights 

Имовине 283 827 2 1 Property 

Привреде и платног промета  51 95 - - The economy and payment 
transactions 
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29.7. Пунољетни осуђени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и изреченим санкцијама, 2012. 

Convicted adult perpetrators by type of criminal offences and by criminal sanctions imposed, 2012 
(наставак/continued) 

Кривична дјела против Новчана казна 
Fine    

Условна осуда 
 Suspended sentence       

Судска опомена 
 Judicial admonition 

Проглашено кривим а 
ослобођено од казне 

Found guilty but released 
from punishment 

Criminal offences against 

Безбједности рачунарских података - 1 - - Security of computer data 

Уставног уређења Републике Српске - 1 - - Constitutional order of Republika 
Srpska 

Службене дужности 7 43 - 1 Official duty  

Правосуђа 18 20 - - The Administration of Justice 

Правног саобраћаја 112 166 - - Legal procedures 

Јавног реда и мира 116 447 2 - Public order 

Опште сигурности људи и имовине 9 33 - 1 General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 154 208 - - Traffic safety 

Животне средине 26 164 - - The environment  

Остала кривична дјела из посебних 
закона (ван КЗРС) 

13 66 1 - Other criminal offences from special 
laws (outside Penal Code)  

 
 

 
29.8. Пунољетни осуђени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела, старости и полу, 2012. 

C onvicted adult perpetrators by type of criminal offences, by age and by sex, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Навршене године старости 
Completed years of age 

Criminal offences against 
18–20 21–24 25–29 30–39 40–49 50–59  

60 и више 
60 and more 

УКУПНО 4 294 512 645 674 985 731 520 227 TOTAL 
          

Живота и тијела  398 51 63 68 103 45 43 25 Life and body  

Слобода и права грађана 129 7 9 16 36 29 19 13 Civil rights and freedoms 

Изборних права  - - - - - - - - Electoral rights 

Полног интегритета  18 3 4 3 3 1 1 3 Sexual integrity  

Брака и породице 153 5 8 16 41 52 18 13 Marriage and family   

Здравља људи 99 16 27 19 29 5 3 - Human health  

Права из радних односа и социјалног 
осигурања 

2 - - - - 2 - - Labour relations and social security 
rights 

Имовине 1 493 310 292 264 312 173 107 35 Property 

Привреде и платног промета  167 5 31 26 37 37 29 2 The economy and payment 
transactions 

Безбједности рачунарских података 2 - - - - 1 1 - Security of computer data 

Уставног уређења Републике Српске 2 - 1 - - - 1 - Constitutional order of Republika 
Srpska 

Службене дужности 67 1 8 9 22 14 11 2 Official duty  

Правосуђа 40 5 2 3 12 8 8 2 The Administration of Justice 

Правног саобраћаја 299 13 40 51 91 64 37 3 Legal procedures 

Јавног реда и мира 640 51 72 81 134 127 118 57 Public order 

Опште сигурности људи и имовине 63 3 2 10 14 19 7 8 General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 421 29 64 68 95 71 63 31 Traffic safety 

Животне средине 208 13 21 31 48 50 25 20 The environment  

Остала кривична дјела из посебних 
закона (ван КЗРС) 

93 - 1 9 8 33 29 13 Other criminal offences from special 
laws (outside Penal Code)  
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29.9. Малољетни пријављени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела, старости и полу, 2012. 

Reported juvenile perpetrators by type od criminal offences, by age and by sex, 2012 
 

Кривична дјела против 

Укупно 
Total 

14 година 
14 years 

15 година 
15 years 

16 година 
16 years 

17 година 
17 years 

Criminal offences against 
свега 

all 
жене 

female 
свега 

all 
жене 

female 
свега 

all 
жене 

female 
свега 

all 
жене 

female 
свега 

all 
жене 

female 

УКУПНО 353 13 48 2 81 1 104 1 120 9 TOTAL 
             

Живота и тијела  29 3 3  8 1 7 1 11 1 Life and body 

Слобода и права грађана 3 - - - - - 1 - 2 - Civil rights and freedoms 

Полног интегритета  4 - 1 - - - 1 - 2 - Sexual integrity 

Брака и породице 7 - - - 3 - 2 - 2 - Marriage and family 

Здравља људи 3 - - - - - 2 - 1 - Human health  

Имовине 265 8 39 1 63 - 79 - 84 7 Property 

Правосуђа 4 - - - 1 - 2 - 1 - The Administration of Justice 

Јавног реда и мира 20 - 3 - 3 - 4 - 10 - Public order  

Опште сигурности људи и имовине 3 1 1 - - - 1 - 1 1 General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 10 1 1 1 3 - 3 - 3 - Traffic safety 

Животне средине 5 - - - - - 2 - 3 - The environment  
 
 
 
29.10. Малољетни пријављени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и врсти одлуке тужилаштва, 2012.  

Reported juvenile perpetrators by type of criminal offences and by type of Public Prosecutor's Office's decision, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Жене 
Female 

Врста одлуке 
Type of decision 

Criminal offences against припремни поступак 
није покренут 

preparatory procedure 
not initiated 

припремни поступак 
обустављен  

preparatory procedure 
terminated  

поднијет пријeдлог за 
изрицање санкције 
proposal to impose 
sanctions submitted 

УКУПНО 353 13 233 91 29 TOTAL 
        

Живота и тијела  29 3 13 13 3 Life and body 

Слобода и права грађана 3 - 1 1 1 Civil rights and freedoms 

Полног интегритета  4 - - 3 1 Sexual integrity 

Брака и породице 7 - 7 - - Marriage and family 

Здравља људи 3 - 1 1 1 Human health  

Имовине 265 8 184 59 22 Property 

Правосуђа 4 - 4 - - The Administration of Justice 

Јавног реда и мира 20 - 13 7 - Public order  

Опште сигурности људи и имовине 3 1 3 - - General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 10 1 5 4 1 Traffic safety 

Животне средине 5 - 2 3 - The environment  
 

  



Правосуђе  
Administration of justice   

 

 397 

29 

Статистички годишњак Републике Српске 2013 
Statistical Yearbook of Republika Srpska 2013 

 
29.11. Малољетни оптужени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и врсти одлуке суда, 2012. 

Accused juvenile perpetrators by type of criminal offences and by type of Public Prosecutor's Office's decision, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Жене 
Female 

Врста одлуке 
Type of decision 

Criminal offences against изречена кривична 
санкција  

criminal sanction 
imposed 

обустављен поступак 
према малољетнику 
procedure against a 
juvenile terminated 

изречена мјера 
безбиједности без 
изрицања казне   

security measures 
imposed without imposing 

sanctions    

УКУПНО 66 2 51 15 - TOTAL 
        

Живота и тијела  8 2 8 - - Life and body 

Полног интегритета 1 - 1 - - Sexual integrity 

Имовине 47 - 34 13 - Property 

Јавног реда и мира 5 - 5 - - Public order 

Опште сигурности људи и имовине 2 - 1 1 - General safety of people and 
property 

Безбједности јавног саобраћаја 3 - 2 1 - Traffic safety 
 
 
 
29.12. Малољетни осуђени учиниоци кривичних дјела према врсти кривичног дјела и изреченој кривичној санкцији, 2012. 

Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offences and by criminal sanction imposed, 2012 
 

Кривична дјела против 
Укупно 
Total 

Жене 
Female 

Малољетнички затвор 
 Juvenile imprisonment   

Васпитне мјерe  
Educational-correctional measures                            

Criminal offences against 
свега  

all 

преко 5 до 10 
година 

over 5 years to 
10 years 

од 2 до 5 
година  

over 2 years 
to 5 years 

до 2 године 
to 2 years 

свега 
all    

упозорења и 
усмјеравања  
warning and 

guidance 

појачаног 
надзора 
increased 

supervision 

заводске 
мјере 

institutional 
measures 

УКУПНО 51 2 1 - 1 - 50 17 29 4 TOTAL 
             

Живота и тијела  8 2 1 - 1 - 7 4 3 - Life and body 

Полног интегритета 1 - - - - - 1 - - 1 Sexual integrity 

Имовине 34 - - - - - 34 12 19 3 Property 

Јавног реда и мира 5 - - - - - 5 1 4 - Public order 

Опште сигурности људи и 
имовине 

1 - - - - - 1 - 1 - General safety of people 
and property 

Безбједности јавног 
саобраћаја 

2 - - - - - 2 - 2 - Traffic safety 

 
 
 


