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МЕДИЈИМА
ПРЕДМЕТ: Резултати рада Окружног јавног тужилаштва Бања Лука за 2020.годину

Окружно јавно тужилаштво Бања Лука је основано Законом о тужилаштвима РС („Службени
гласник“РСбр.55/02) а почело је са радом 08.03.2004.године, на основу Одлуке ВСТВ БиХ, који је у
складу са чл.50 Закона о тужилаштвима РС, одредио датум с којим се оснивају и почињу са радом сва
окружна тужилаштва у Републици Српској па и Окружно јавно тужилаштво Бања Лука.Окружно јавно
тужилаштво је формирано са сједиштем у Бања Луци а његову унутрашњу структуру, осим дијела
тужилаштва у сједишту чини и подручна канцеларија у Мркоњић Граду.
Мјесна надлежност Окружног јавног тужилаштва Бања Лука протеже се на територији 14 општина:
Бања Лука, Лакташи, Челинац, Котор Варош, Прњавор, Србац, Градишка, Кнежево, Мркоњић Град,
Шипово, Купрес, Петровац-Дринић, Источни Дрвар и Језеро.
Тужилаштвом руководи главни окружни јавни тужилац који има и два замјеника главног окружног
јавног тужиоца.
У организационој структури Тужилаштва постоје организована четири одјељења и два одсјека и то:
-Одјељење за привредни и организовани криминал у којем тренутно ради 9 тужилаца,
-Одјељење за општи криминал у којем тренутно ради 15 тужилаца,
-Одјељење за ратне злочине, у којем ради један тужилац,
-Одјељење за малољетнике, у којем ради један тужилац,
У оквиру Општег одјељења постоје формирана два одсјека:
-Одсјек за крвне и сексуалне деликте,
-Одсјек за саобраћајне и имовинске деликте.
Тренутна попуњена систематизација од 27 тужилаца не одговара потребама овог тужилаштва, те је у
наредном периоду приоритет избор/именовање осам (8) тужилаца. У Тужилаштву је ангажовано и 11
стручних сарадника.

Окружно јавно тужилаштво Бања Лука у току прошле 2020.године, запримило је нових 2751 пријаву,
што са 973 пријава које су као незавршене пренесене из 2019.године, чини укупан број пријава у раду
од 3724.
Од укупног броја пријава у раду 3724 у току прошле године, ријешено је 2544 пријава или 68,31% ,
тако да је на крају 2020.године, остало незавршених 1180 пријава (31,69%).
Ако број неријешених пријава 1180 подијелимо са бројем тужилаца који непосредно раде на
предметима (27 тужилаца) можемо закључити да је просјечна задуженост пријавама по тужиоцу
43,70.
У току прошле године, Тужилаштво је имало укупно 2427 истрага у раду. Од наведеног броја у току
2020.године, ријешено је укупно 1989 истрага, док је на крају године остало незавршених 438 истраге.
Уколико број неријешених истрага (438) подијелимо са бројем тужилаца (27) онда је видљиво да број
незавршених истрага по тужиоцу износи 16,22. Број неријешених пријава по тужиоцу (43,70) и број
неријешених истрага по тужиоцу (16,22) даје укупан број неријешених предмета по тужиоцу и он
износи 59,92. У прошлој години Окружно јавно тужилаштво Бања Лука је остварило колективну норму
од 101,98%.

Пријаве против познатих пунољетних починилаца кривичних дјела
На основу показатеља из годишњег извјештаја о раду тужилаштва за 2020.годину, по пријавама
против познатих пунољетних починилаца кривичних дјела, завршено је укупно 2526 предмета против
3129 лица.
У 1188 предмета су подигнуте оптужнице, у 993 предмета су донесене наредбе о обустави истраге а
у 461 предмету је донесена наредба о неспровођењу истраге, док је 76 пријава ријешено на други
начин (уступањем у надлежност другим тужилаштвима, другим органима и сл.). У току 2020.године,
судови су донијели укупно 994 одлуке.
Од наведеног броја Судови су донијели 956 пресуда; од чега 811 осуђујућих пресуда, 41 одбијајућих
пресуда, 104 ослобађајуће пресуде. Свих 41 одбијајућа пресуда су донесене због скраћених рокова
застаре прописаних новим Кривичним закоником РС, због чега се ове пресуде не могу сматрати
негативним судским одлукама.Квалитет оптужница у извјештајној години је био 92,52% (број
ослобађајућих и одбијајућих пресуда у односу на број подигнутих оптужница). У току извјештајног
периода закључено је споразума о признању кривње у 85 предмета против 104 лица а у 66 предмета
против 80 лица, судови су донијели пресуде по закљученом споразуму.
Истраге
На дан 01.01.2020.године, у тужилаштву је било незавршених 420 истрага, које су као незавршене
пренесене из 2019.године.
У претходној 2020.години, наређено је спровођење нових 2007 истрага против 2344 лица,тако да је
тужилаштво укупно у раду имало 2427 истрага. На крају 2020.године остале су незавршене 438
истрага против 604 лица.
Предмети КТА (разни других кривичних предмета)
На дан 01.01.2020. године тужилаштво је имало у раду 1012 КТА предмета (разних других кривичних
предмета, гдје није дефинисан починилац нити кривично дјело).
У току прошле године, запримили смо нових 1508 предмета ове врсте, тако да смо укупно у раду
имали 2520 КТА предмета. У току 2020.године, ријешено је 1322 КТА предмета а остало је
неријешено 1198 предмета.
Предмети против непознатих извршилаца (КТН)
Истовремено, тужилаштво је запримило нових 994 пријаве против непознатих починилаца кривичних
дјела, што са 9830 нерјешених пријава пренесених из 2019.године, чини укупан број ових пријава у
раду у 2020.години, од 10.774.
У прошлој години, по пријавама против непознатих починилаца кривичних дјела, ријешено је укупно
1642 предмета, тако да је на крају године остало неријешених 9150 КТН предмета.
Застара
У току прошле године, у фази истраге застара је наступила у 21 предмету, од чега је у 9 предмета
наступила апсолутна застара а у 12 предмета релативна застара кривичног гоњења. Све застаре су
наступиле због процесних разлога односно, немогућности вођења и окончања поступка, тако да нити
у једном предмету нисмо забиљежили застаре због субјективних слабости поступајућих тужилаца.

Рјешавање старих предмета
Тужилаштво тренутно у раду има 339 предмета из категорије старих предмета (старим предметом се
сматра сваки предмет који је запримљен до 31.12.2018.године) у којима је могуће водити поступак и
42 стара предмета у којима не постоји могућност окончања поступка, јер су за осумњиченим лицима
расписане потјернице.Просјечна задуженост тужилаца старим предметом износи 11 предмета по
тужиоцу. Рјешавање старих предмета представља апсолутни приоритет у раду сваког тужиоца,
једнако као и коруптивна кривична дјела.
Рјешавање коруптивних кривичних дјела
На основу показатеља из годишњег извјештаја о раду Окружног јавног тужилаштва Бања Лука за
период 01.01.-31.12.2020.годину, ово Тужилаштво је имало укупно у раду 203 пријаве против 390
лица за кривична дјела корупције.
Од поменутог броја у току прошле године ријешене су 153 пријаве против 291 лица, тако да је на крају
године остало неријешених 50 пријава против 99 лица.
У току 2020.године, тужилаштво је имало укупно у раду 46 истрага за кривична дјела корупције и у
току године је ријешило свих 46 истрага.
Број ријешених истрага (46) сабран са бројем ријешених пријава (153) чини укупан број ријешених
предмета корупције у току 2020.године и он износи 199.
У току извјештајне године тужилаштво је за кривична дјела корупције подигло 11 оптужница против
13 лица, донијело укупно 91 наредбу о неспровођењу истраге против 188 лица, 26 наредби о
обустави истраге против 44 лица, а једна пријава против једног лица је ријешена на други начин
(уступањем у надлежност другом тужилаштву).
У структури коруптивних кривичних дјела најзаступљенија су кривична дјела: злоупотреба службеног
положаја или овлаштења, проневјера, злоупотреба овлашћења у привреди итд.
Предмети корупције у прошлој години су били приоритет у раду тужилаштва, а тако ће бити и током
2021. године.
Одјељење за малољетнике
Поред рада на предметима по пријавама против познатих пунољетних починилаца кривичних дјела,
тужилаштво је у извјештајном периоду имало у раду укупно 92 предмета против 150 малољетних
починилаца кривичних дјела. У 48 предмета против 79 малољетних лица донесена је одлука о
непокретању припремног поступка а у 20 предмета против 30 малољетних лица, покренут је
припремни поступак.
Предложено је изрицање заводских мјера у 2 предмета против 2 лица, ванзаводских у 15 предмета
против 25 лица, од стране Суда у 19 предмета против 29 лица изречене су васпитне мјере, у 4
предмета од стране Суда обустављени су поступци против 4 лица, у 2 предмета против 2 лица
изречене су васпитне препоруке а издато је и одобрење за изрицање мјере полицијског упозорења у 6
предмета против 6 лица.
У прошлој али и претходних година, биљежимо пад малољетничког криминалитета који се огледа у
податку да тужилац који ради на овом реферату нема довољан број предмета због чега му се
реферат допуњује са предметима пунољетних извршилаца кривичних дјела у случајевима када су
оштећени малољетници односно дјеца.

Одјељење за ратне злочине
Одјељење за ратне злочине Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, у току прошле године,
ријешило је укупно пет (5) предмета: подигло је једну (1) оптужницу, а у четири (4) предмета
донесена је наредба о неспровођењу истраге.
У прошлој години отворене су (2) нове истраге, што са пет (5) истрага, које су као незавршене
пренесене из 2019.године, даје податак о укупном броју истрага од (7).
Од поменутог броја прошле године завршено је пет (5) истрага.Двије истраге нису окончане из
разлога што су осумњичена лица недоступна и за њима су расписане потјернице.Ради се о једина два
незавршена предмета против познатих пунољетних извршилаца кривичних дјела ратних злочина.
У Одјељењу ратних злочина у 2020.години, радио је један тужилац који је остварио појединачну
норму од 104,76 % и употпуности остварио план рјешавања предмета ратних злочина за 2020.годину.
У складу са ревидираном државном стратегијом за ратне злочине ово тужилаштво за сада није
добило нити један предмет, а уколико их и заприми у истима ће и поступати. Због тренутног стања на
реферату ратних злочина, односно недостатку предмета, тужилац за ратне злочине је задужио још
један реферат тј.предмете у одсјеку за крвне и сексуалне деликте.

На основу горе поменутих статистичких података и информација наведених у извјештају, забиљежен
је општи пад криминалитета на подручју које покрива Окружно јавно тужилаштво Бања Лука
(исказан у мањем броју поднесених пријава односно, поднесено је за 326 пријава/извјештаја о
почињеним кривичним дјелима мање, него 2019.године).Статистички посматрано биљежи се пад
криминалитета за 11,60%.
Тужилаштво је у току 2020.године функционисало у изузетно сложеним условима рада узрокованим
пандемијом корона вируса, због чега је своју функцију обављао са смањеним бројем тужилаца и
запослених. У складу са наведеним укупни резултати рада Тужилаштва у 2020.години ( по
одјељењима и одсјецима) су нешто скромнији него у 2019.години.
Све застаре у предметима су објективног карактера, те није забиљежен нити један случај застаре из
субјективних разлога. У свим предметима у којима је наступила застара главни окружни јавни тужилац
је посебним извјештајем обавијестио ВСТВ БиХ-Одјељење правосудне управе.
Пуна систематизација Окружног јавног тужилаштва Бања Лука броји 35 тужилаца.Тренутно је
попуњено 27 тужилачких позиција, недостаје oсам тужилаца а њихово именовање очекујемо у
наредном периоду.
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