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ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
2018.
Циљ статистичког истраживања јесу показатељи о
пунољетним пријављеним, оптуженим и осуђеним
починиоцима кривичних дјела, који су важан инструмент
за проучавање структуре криминалитета и одлука тијела
кривичног поступка.

The goal of statistical survey is to get indicators on reported,
accused and convicted adult perpetrators of criminal offences
which are an important tool to study the structure of
criminality and decisions of criminal procedure bodies.

У 2018. години тужилаштва у Босни и Херцеговини
ријешила су 22.646 извјештаја (пријава) о почињеном
кривичном дјелу за пунољетна лица, што је у односу на
претходну годину мање за 2.530 пријава, или 10,05%. Од
укупног броја пријава 89,0% односи се на познате
починиоце, а 11,0% на непознате починиоце. Уједно, од
укупног броја пријављених 90,2% односи се на
пријављене мушкарце.

In 2018, Public Prosecutor’s Office in Bosnia and Herzegovina
resolved 22.646 reports (charges) on perpetrated criminal
offences for adult persons, which was 2.530 charges lower, or
10,05% less in comparison with the previous year. Out of the
total number of reported adult persons 89,0% is reffered to
known perpetrators and 11,0% to unknown perpetrators. Also
in the total number of reported persons 90,2% is reffered to
male perpetrators.

У истом периоду, донесено је 11.267 одлука (оптужби),
што је у односу на претходну годину 183 оптужбe (или
1,6%) мање. Укупан број осуђених пунољетних лица је
10.306, што је у односу на претходну годину 2,13% мање.
Од укупног броја осуђених, 93,47% судских пресуда
изречено је мушкарцима.

In the same period, 11.267 decisions (charges) were made,
which was 183 charges (or 1,6%) less in comparison with the
previous year. The total number of convicted adult
perpetrators is 10.306, which is in comparison with the
previous year 2,13% less. In the total number of convicted
persons, 93,47% 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 38,02%, код оптужених
33,38% и осуђених 32,83%.

Criminal offences against property were the most
represented. In the number of reported persons, participation
of property crime was 38,02%, while for accused this
percentage was 33,38 % and for convicted 32,83%.

1. ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА – ПРИЈАВЉЕНИ, ОПТУЖЕНИ И ОСУЂЕНИ, 2018. ГОДИНА1
ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES – REPORTED, ACCUSED AND CONVICTED, YEAR 2018

Пријављени
Reported
свега
all
УКУПНО

22.646

учинилац познат
known perpetrator
свега
all

жене
female

20.152

2.226

Оптужени
Accused

Осуђени
Convicted

учинилац непознат
unknown perpetrator

свега
all

жене
female

свега
all

жене
female

2.494

11.267

691

10.306

673

Графикон 1. Пунољетни учиниоци кривичних дјела у Босни и Херцеговини, 2018. година
Graph 1. Adult perpetrators of criminal offences in Bosnia and Herzegovina, year 2018
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Подаци се односе само на Федерацију БиХ и Републику Српску.
The data represents only the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska.
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TOTAL

2. ПУНОЉЕТНИ УЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА – ПРИЈАВЉЕНИ, ОПТУЖЕНИ И ОСУЂЕНИ ПРЕМА ГРУПАМА
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2018. ГОДИНА1
ADULT PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENCES – REPORTED, ACCUSED AND CONVICTED, BY GROUP OF CRIMINAL
OFFENCES, YEAR 2018

Пријављени
Reported
Групе кривичних дјела

Оптужени
Accused

Осуђени
Convicted

Groups of criminal offences

свега
all

учинилац
познат
known
perpetrator

учинилац
непознат
unknown
perpetrator

22.646

20.152

2.494

11.267

10.306

Против живота и тијела

1.711

1.683

28

1.227

1.133

Против слободе и права грађана

1.157

1.117

40

378

336

Against civil rights and freedoms

УКУПНО

Против полног интегритета

TOTAL

Аgainst life and body

138

138

-

79

70

Against sexual integrity

Против брака и породице

1.753

1.752

1

681

630

Against marriage and family

Против здравља људи

1.888

1.880

8

1260

1229

Against human health

52

52

-

9

6.397

2.213

3.761

3.384

Против права из радних односа и
социјалног осигурања
Против имовине

8.610

7

Against labour relations and social security
rights
Against property

Против привреде и платног промета

496

489

7

165

136

Against the economy and payment
transactions

Против безбједности рачунарских
података

41

18

23

4

3

Against security of computer data

1.790

1.777

13

253

207

Against official duty

506

493

13

133

122

Against the Administration of Justice

2.120

2.094

26

1.463

1.367

351

308

43

189

169

Against general safety of people and
property

1.210

1.195

15

928

880

Against traffic safety

823

759

64

737

633

Against the environment

Против службене дужности
Против правосуђа
Против јавног реда и мира
Против опште сигурности људи и
имовине
Против безбједности јавног саобраћаја
Против животне средине

Against public order

Графикон 2. Пријављена пунољетна лица – познати и непознати пунољетни учиниоци
кривичних дјела, 2018. година
Graph 2. Reported adult persons – Known and unknown adult perpetrators of criminal
offences, year 2018
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Подаци се односе само на Федерацију БиХ и Републику Српску.
The data represents only the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska.
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3. ПРИЈАВЉЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА – ОДЛУКЕ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 2018.
ГОДИНА1
REPORTED ADULTS – DECISIONS OF PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICES BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES, YEAR 2018
Познати починиоци
Known perpetrators

Групе кривичних дјела
Неспровођење
истраге
Investigation not
conducted

Прекинута
истрага
Investigation
interrupted

Обустављена
истрага
Investigation
terminated

Свега
All

Жене
Female

20.152

2.226

5.139

-

3.363

Против живота и тијела

1.683

90

190

-

242

Против слобода и права
грађана

1.117

115

477

-

1

25

УКУПНО

Против полног
интегрититета

138

Поднијета
оптужница
Indictment
filed

11.616

Кривично
гоњење
уступљено
другој држави
Prosecution
assigned to
another
country

Непознати
починиоци
Unknown
perpetrators

Groups of criminal
offences

34

2.494

TOTAL

1.247

4

28

Аgainst life and body

209

429

2

40

Against civil rights and
freedoms

-

37

76

-

-

Against sexual integrity

Против брака и породице

1.752

190

375

-

486

888

3

1

Against marriage and
family

Против здравља људи

1.880

107

98

-

156

1.626

-

8

Against human health

52

11

20

-

20

12

-

-

Against labour relations
and social security rights

6.397

658

1.541

-

1.160

3.680

16

2.213

Против привреде и
платног промета

489

78

202

-

100

187

-

7

Against the economy and
payment transactions

Против безбједности
рачунарских података

18

2

3

-

7

7

1

23

Against security of
computer data

Против службене дужности

1.777

442

1190

-

286

298

3

13

Against official duty

493

131

276

-

59

156

2

13

Against the
Administration of Justice

2.094

211

449

-

260

1.382

3

26

Against public order

308

31

81

-

41

186

-

43

Against general safety of
people and property

1.195

144

102

-

97

996

-

15

Against traffic safety

759

15

110

-

203

446

-

64

Against the environment

Против права из радних
односа и социјалног
осигурања

Против имовине

Против правосуђа

Против јавног реда и мира
Против опће сигурности
људи и имовине

Против безбједности
јавног саобраћаја
Против животне средине

Графикон 3. Одлуке тужилаштава према групама кривичних дјела, 2018. година
Graph 3. Decisions of public Prosecutor’s offices by type of criminal offences, year 2018
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Подаци се односе само на Федерацију БиХ и Републику Српску.
The data represents only the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska.
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Against property

4. ОСУЂЕНА ПУНОЉЕТНА ЛИЦА - ПРЕМА ГРУПАМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И ПОЛУ, 2018. ГОДИНА1
CONVICTED ADULTS - BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES AND SEX, YEAR 2018
Осуђени
Convicted
Групе кривичних дјела

УКУПНО
Против живота и тијела

свега
all

жене
female

10.306

673

Groups of criminal offences

TOTAL

1.133

38

Аgainst life and body

Против слобода и права грађана

336

11

Against civil rights and freedoms

Против полног интегритета

70

2

Against sexual integrity

Против брака и породице

630

45

Against marriage and family

Против здравља људи

1229

72

Against human health

7

1

Against labour relations and social security rights

3.384

239

Against property

136

14

Against the economy and payment transactions

3

-

Против службене дужности

207

46

Against official duty

Против правосуђа

122

20

Against the Administration of Justice

1.367

71

Against public order

Против опште сигурности људи и имовине

169

10

Against general safety of people and property

Против безбједности јавног саобраћаја

880

97

Against traffic safety

Против животне средине

633

7

Against the environment

Против права из радних односа и социјалног
осигурања
Против имовине
Против привреде и платног промета
Против безбједности рачунарских података

Против јавног реда и мира

Against security of computer data

Графикон 4. Осуђена пунољетна лица према полу, 2018. година
Graph 4. Convicted adults by sex, year 2018

____________________
1

Подаци се односе само на Федерацију БиХ и Републику Српску.
The data represents only the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska.
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

NOTES ON METHODOLOGY

Извори и методе прикупљања података

Data source

Агенција за статистику БиХ на основу Закона о
статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, бр.26/04 i 42/04) објављује податке о
пријављеним, оптуженим и осуђеним пунољетним
лицима у Босни и Херцеговини у 2018. години.

Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina publishes
data on reported, accused and convicted adult persons in
Bosnia and Herzegovina in year 2018, in accordance with
the Law on Statistics of Bosnia and Herzegovina (“Official
Gazette of Bosnia and Herzegovina”, No. 26/04 and 42/04).

Податке о пунољетним учиниоцима кривичних дјела
Агенција за статистику БиХ агрегира на основу
статистичких истраживања о криминалитету која се
проводе у Федералном заводу за статистику,
Републичком заводу за статистику Републике Српске и
Брчко дистрикту БиХ.

Data on adult persons who committed a crime, Agency for
Statistics of Bosnia and Herzegovina aggregates by
obtaining statistical crime surveys from statistical office of
Federation of BiH, Institute of Statistics of Republic of Srpska
and District Brcko of BiH.

Циљ истраживања

Survey objective

Циљ статистичког истраживања јесу показатељи о
пунољетним пријављеним, оптуженим и осуђеним
починиоцима кривичних дјела, према одлукама
тужилаштава и судова, према групама кривичних дјела
и према изреченим кривичним санкцијама, који су
важан
инструмент
за
проучавање
структуре
криминалитета и одлука тијела кривичног поступка.

The aim of the statistical survey are indicators on reported,
accused and convicted adult offenders, according to the
decisions of prosecutors' offices and courts, according to
groups of criminal offences under the penalties, which are
an important instrument for studying the structure of
crime and decisions of the criminal proceedings.

Обухват и упоредивост

Coverage and comparability

Обухват криминалитета као друштвено негативне
појаве je потпун јер се статистичким истраживањима
обухватају пунољетни починиоци кривичних дјела i
пунољетни починиоци прекршаја против којих је
вођен и окончан законом утврђен поступак.

Coverage of crime as a negative social phenomena it’s
comprehensive because its complete statistical surveys
include adult criminal offenders and adult perpetrators who
committed offences against whom are conducted and
statutory procedures completed.

Овим статистичким истраживањем обухваћена су
пунољетна пријављена, оптужена и осуђена лица у
Босни и Херцеговини према групама кривичних дјела.

This statistical survey covers reported, accused and convicted
adult persons in Bosnia and Herzegovina by type of criminal
groups.

Дефиниције

Definitions

Криминалитет у смислу статистичких истраживања
обухвата појаву од подношења пријаве за почињено
кривично дјело и прекршај до правомоћног
окончања поступка од стране надлежног тијела
(државног одвјетништва, првостепених судова и
других прекршајних тијела).

Crime in terms of statistical research ranges from the filing
of a criminal offence and a misdemeanor to a final
conclusion of the proceedings by the competent authority
(the State Attorney's Office, first instance courts and other
judicial bodies).

Јединице посматрања су пунољетни починиоци
кривичних дјела и пунољетни починиоци прекршаја.

Units are the adult perpetrators of crimes and offences.

Кривично дјело је противправно дјело којим се
повређују 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.
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Пунољетни починиоци кривичних дјела јесу лица која
су у вријеме почињења кривичног дјела имала навршених
18 година живота и против којег је поступак по кривичној
пријави завршен.

Adult perpetrator of a criminal offence is a person who, at
the time of the offence, was 18 years of age and against
whom procedure on criminal charge was either terminated.

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 јест 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, оптужба
одбацује, ослобађа или одбија или се лице проглашава
кривим.

Accused person is an adult person against whom an
indictment, a complaint or a private lawsuit was filed to a
court, and against whom a procedure was legally ended by a
decision of the court either to terminate the procedure, to
dismiss or reject the charge, to acquit the person of the
charge or to pronounce the person guilty.

Осуђено лице је пунољетно 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 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 occurence
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