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1. УВОД  

1.1. ЗАКОНСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ОВЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

Ова информација израђена је у складу са чланом 13. Закона о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број: 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 

9/04, 35/04, 61/04, 97/09). Основа за израду ове информације је статистички преглед 

активности Тужилаштва Босне и Херцеговине који на крају сваке буџетске године 

сачињава главни тужилац, а наведена информација садржи и преглед стања 

криминалитета у Босни и Херцеговини.  

Додатно упориште налази се у одредби члана 10. Закона о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине према којој ова институција има право и дужност да, у оквиру остваривања 

својих функција, на своју иницијативу или на захтјев, извјештава државне органе Босне и 

Херцеговине о своме раду и примјени закона Босне и Херцеговине. 

Такође, на основу члана 11. став 1. истог закона, Тужилаштво Босне и Херцеговине 

обавјештава јавност о појавама и проблемима од општег значаја које је запазило у своме 

раду у складу са којом одредбом ће ова информација бити објављена на web страници 

Тужилаштва Босне и Херцеговине. 

У наредним поглављима дат је пресјек кључних информација које се тичу околности у 

којима је Тужилаштво Босне и Херцеговине остваривало своју функцију у 2011. години, 

као и активности предузетих и реализованих у посматраном периоду.  

 

 

1.2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Тужилаштво Босне и Херцеговине је основано Законом о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине, како би се осигурало ефикасније остваривање надлежности државе Босне и 

Херцеговине, поштивање људских права и законитости на њеној територији те 
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ефикасније сузбијање криминалитета и јачање владавине права. Одлуку о проглашењу 

Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине донио је високи представник за Босну и 

Херцеговину 06. августа 2002. године. Наведени закон усвојен је у Парламентарној 

скупштини Босне и Херцеговине и објављен у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 42/03.  

У своме раду, Тужилаштво Босне и Херцеговине дјелује самостално као посебан орган 

Босне и Херцеговине, а отпочело је са радом 27. јануара 2003. године. Посматрано у 

склопу тужилачке организације Босне и Херцеговине битно је истаћи да Тужилаштво 

Босне и Херцеговине нема овлаштења над другим тужилаштвима у Босни и Херцеговини 

која су организована у складу са постојећом политичко-административном организацијом 

Босне и Херцеговине. У односу на друга тужилаштва, тужиоци Тужилаштва Босне и 

Херцеговине могу у конкретним предметима, који су у надлежности Суда Босне и 

Херцеговине а за које је Суд Босне и Херцеговине пренио вођење поступка на друге 

судове у Босни и Херцеговини, давати потребна упутства. 

 

Основна функција Тужилаштва Босне и Херцеговине је поступање у кривичним 

предметима из законом прописане надлежности, и то: 

• провођење истраге за кривична дјела за која је надлежан Суд Босне и Херцеговине, 

те за гоњење починилаца пред Судом Босне и Херцеговине, у складу са Законом о 

кривичном поступку Босне и Херцеговине и другим примјењивим законима,  

 

• примање захтјева за међународну правну помоћ у кривичним стварима, у складу са 

законима, мултилатералним и билатералним споразумима и конвенцијама, 

укључујући и захтјеве за изручење или предају тражених лица од стране судова или 

органа на подручју Босне и Херцеговине и других држава, односно међународних 

судова или трибунала. 

 

Осим наведеног, у дјелокруг Тужилаштва Босне и Херцеговине спадају и различити 

додатни послови, који се између осталог тичу и извјештавања о раду институције, те 

информисања јавности о стању криминалитета у Босни и Херцеговини и тенденцијама у 

његовом кретању. 

Послови Тужилаштва Босне и Херцеговине се врше у складу са Уставом и законима Босне 

и Херцеговине, а у складу са Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине обављају их 

главни тужилац Босне и Херцеговине, четири замјеника главног тужиоца, те тужиоци 

Босне и Херцеговине. 
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Тужилаштво Босне и Херцеговине је независно у своме раду, како у односу на све 

учеснике у кривичном поступку, тако и у односу на државне и друге органе јавне власти и 

међународне организације. Свака радња било које компоненте Тужилаштва Босне и 

Херцеговине при вршењу права и дужности утврђених законом, представља радњу 

Тужилаштва Босне и Херцеговине. Сама структура Тужилаштва Босне и Херцеговине 

утемељена је на хијерархијском начелу, која подразумијева одговорност свих запосленика 

својим руководиоцима, и на крају, главном тужиоцу Тужилаштва Босне и Херцеговине (у 

даљем тексту Тужилаштво БиХ или Тужилаштво).  

 

 

1.3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
1.3.1. УВОД 

Основи унутрашње организације Тужилаштва регулисани су Законом о Тужилаштву 

Босне и Херцеговине, а коначна унутрашња организација утврђена је Правилником о 

унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'', број 31/10, 104/11). Правилник као и његове измјене и допуне доноси 

главни тужилац уз одобрење Колегија тужилаца и Високог судског и тужилачког савјета 

Босне и Херцеговине. Осим унутрашње организације, истим се одређује и број стручног и 

административног особља као и услови за обављање послова. 

Организациону структуру Тужилаштва карактерише постојање четири основне 

организационе јединице, а то су три тужилачка одсјека у којима су концентрисани сви 

тужиоци и управа у којој је кроз више организационих подјединица концентрисано 

особље које пружа различите видове подршке раду тужилаца. 

У организацијској структури Тужилаштва постоје и Канцеларија главног тужиоца, Колегиј 

главног тужиоца, Колегиј тужилаца, Колегиј тужилачких одсјека као и Колегиј управе, који 

поступају у случајевима када то прописује Закон о кривичном поступку Босне и 

Херцеговине или Правилник о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и 

Херцеговине. 
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1.3.2. РУКОВОЂЕЊЕ  

Тужилаштвом руководи и представља га главни тужилац Босне и Херцеговине. 

Надлежности и овлаштења главног тужиоца Тужилаштва прописани су Законом о 

Тужилаштву Босне и Херцеговине, те Правилником о унутрашњој организацији 

Тужилаштва Босне и Херцеговине. 

У случају да је главни тужилац одсутан или спријечен да обавља своје послове, мијења га 

један од замјеника главног тужиоца. 

Поред главног тужиоца, основну руководну структуру Тужилаштва чине замјеници 

главног тужиоца и руководиоци тужилачких одсјека као и секретар Тужилаштва.  

 

 

1.3.3. ТУЖИЛАЧКИ ОДСЈЕЦИ 

Унутрашња структура Тужилаштва одражава принцип ефикасности и концентрације рада. 

У том смислу, успостављени су тужилачки одсјеци који се баве искључиво процесуирањем 

починилаца кривичних дијела из надлежности Тужилаштва концентрисаних с обзиром на 

њихову специфичност.  

Посебни одсјек за ратне злочине бави се процесуирањем починилаца кривичних дјела 

против човјечности и вриједности заштићених међународним правом из главе XVII 

Кривичног закона БиХ. Подјела рада унутар самог одсјека се остварује кроз 

функционисање тужилачких тимова који су формирани према географско – регионалној 

структури Босне и Херцеговине. 

Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију бави се 

процесуирањем починилаца кривичних дјела организованог криминала, привредног 

криминала и корупције као и кривичних дјела тероризма у складу са Интерним 

критеријима за расподјелу предмета унутар одјељења Тужилаштва. 

Унутар Одсјека III, процесуирају се починиоци свих кривичних дјела из надлежности 

Тужилаштва Босне и Херцеговине која нису у надлежности посебних одсјека. Додјела 

предмета у рад овом одсјеку врши се у складу са Интерним критеријима за расподјелу 

предмета унутар одсјека Тужилаштва. 

Рад у тужилачким одсјецима организују и надгледају руководиоци одсјека који за свој рад 

непосредно одговарају главном тужиоцу.   

Детаљније информације о раду тужилачких одсјека наведене су у наредним поглављима 

ове информације.  
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1.3.4. УПРАВА   

Несметан и ефикасан рад тужилачких одсјека обезбијеђен је подршком од стране управе 

Тужилаштва. У управи Тужилаштва обављају се правни, административно-технички, 

општи и материјално-финансијски послови, IT послови, послови везани за односе с 

јавношћу и други послови неопходни за законито, благовремено и ефикасно 

функционисање Тужилаштва. У управи Тужилаштва обезбјеђује се и посебна подршка 

раду тужилачких одсјека.  

 

Секретар Тужилаштва, под надзором главног тужиоца, руководи, надгледа и координише 

радом управе Тужилаштва.  

 

Рад управе је организован на начин који обезбјеђује максималну ефикасност и 

систематичност у обављању послова. Послови из надлежности Управе Тужилаштва 

обављају се у оквиру сљедећих организационих јединица: Кабинет главног тужиоца, 

Канцеларија секретара Тужилаштва, Одсјек за правне, административно-техничке и опште 

послове, Одсјек за материјално-финансијске послове, Одсјек за односе са јавношћу, 

Одсјек за ИКТ и обраду електронског доказног материјала, Канцеларије за посебну 

подршку Одсјеку III и Посебним одсјецима I и II те Одсјек за истраге и подршку 

свједоцима. 

Послови који се могу сврстати у послове посебне подршке обављају се у двије 

канцеларије, а односе се, углавном, на подршку тужиоцима у раду на кривичним 

предметима и то кроз пружање помоћи при изради правних поднесака, припремање 

нацрта правних аката, истраживање разних правних питања, анализу законских и других 

прописа и праксе домаћих и међународних судова, израду сажетака предмета и слично. 

Посебна подршка остварује се и кроз Одсјек за истраге и подршку свједоцима у којем се 

обављају послови и предузимају мјере на откривању и истрагама кривичних дјела из 

надлежности Тужилаштва. У оквиру истрага на конкретним предметима у одсјеку се врши 

планирање и усаглашавање поступања и рада на истрази са предметним тужиоцем, 

односно стручним сарадником Тужилаштва, који ради по овлаштењу тужиоца и 

овлаштених службених лица полицијских и других агенција за провођење закона 

дефинисаних Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Одсјек додатно 

обавља и послове техничке, психолошке и друге врсте подршке свједоцима с циљем да се 

обезбиједи ефикасна сарадња са свједоком у истрази и током кривичног поступка 

остварује адекватну сарадњу са другим агенцијама које врше заштиту свједока у истрази, 
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како би се свједоку омогућило слободно и отворено свједочење у кривичном поступку 

пред Судом Босне и Херцеговине. Одсјек остварује потребну сарадњу унутар Тужилаштва, 

те са агенцијама за провођење закона у Босни и Херцеговини. 

 

Послови који се могу сврстати у послове опште подршке, обављају се у организационим 

јединицама Тужилаштва, како слиједи:   

 

У Кабинету главног тужиоца воде се уписници и именици тужилачке управе, обавља се 

рад на подјели списа тужилачке управе, води се евиденција састанака и обавеза главног 

тужиоца, посјета Тужилаштву, протоколарни послови, послови превода за потребе 

главног тужиоца, послови сарадње с Министарством правде и Министарством вањских 

послова на реализацији контаката главног тужиоца и иностраних тужилаштава и 

међународних институција. Такође, пружа се и помоћ главном тужиоцу у обављању 

правних и разних других послова. 

 

У Канцеларији секретара Тужилаштва обављају се послови руковођења, надгледања и 

координисања рада свих одсјека и других организационих јединица управе, екстерне 

комуникације Тужилаштва са другим органима, израде нацрта и приједлога општих аката 

Тужилаштва, као и израда појединачних аката, контролисања рачуноводствено-

благајничке документације, пружања помоћи главном тужиоцу код припреме и извршења 

буџета, при утврђивању програма рада и информација о раду, те других планова и уопште 

пружања помоћи главном тужиоцу у обављању његових послова административне 

природе. 

 

У Одсјеку за правне, административно-техничке и опште послове обављају се послови 

израде нацрта општих и других аката Тужилаштва, послови писарне, канцеларијски 

послови и други административно-технички послови, лекторски послови, преводилачки 

послови, персонални послови, дактилографски послови, послови протокола, курирски и 

други послови који су нужни за благовремено, законито и стручно обављање послова 

Тужилаштва. 

У оквиру овог одсјека, као посебна организациона подјединица функционише Писарна 

Тужилаштва у којој се води регистар предмета, врши пријем и отпрема писмена, интерна 

дистрибуција докумената, статистика и извјештаји као и архивирање предмета.  
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У Одсјеку за материјално-финансијске послове обављају се послови који се односе на 

припремање и израду буџета, других финансијских планова и финансијских извјештаја 

Тужилаштва, обрачуна плата и накнада, рачуноводствени и други материјално-

финансијски послови, претходне фискализације приликом уговарања и уопштено 

претходне фискализације свих докумената из којих могу проистећи права и обавезе 

Тужилаштва, као и други послови сличне природе. 

 

Одсјек за односе с јавношћу прикупља и систематизује све вијести и коментаре који су 

повезани с Тужилаштвом, те о томе обавјештава главног тужиоца, замјенике главног 

тужиоца, друге тужиоце, секретара Тужилаштва, израђује и отпрема саопштења за штампу 

и информације медијима. 

 

Одсјек за ИКТ и обраду електронског доказног материјала има кључну улогу у развоју 

информационо - комуникационог система Тужилаштва и праћењу нових информационо 

-комуникационих технологија и метода, те њиховој имплементацији у постојећи 

информатички систем. У овом одсјеку врши се и безбједносна обрада и руковање 

дигиталним и информатичким доказним материјалом, сортирање и похрањивање 

података. Одсјек за ИКТ послове и обраду електронског доказног материјала пружа помоћ 

и подршку корисницима у оквиру функционалности инсталиране опреме, подршку 

организовању едукације запосленика из домена ИКТ технологија, као и помоћ код 

реализације и извођења дигиталних доказа. 

 

Питања важна за праћење, планирање и унапређење послова управе разматрају се на 

Колегију управе. 

 

 

1.3.5. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 

Основна организациона структура Тужилаштва Босне и Херцеговине шематски се може 

представити на сљедећи начин: 

 



Информација о раду  2011  

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ 

 

1.4.1. РУКОВОЂЕЊЕ 

У 2011. годину, Тужилаштво Босне и Херцеговине ушло је под руководством Милорада 

Барашина, који је за главног тужиоца Босне и Херцеговине изабран од стране Високог 

судског и тужилачког савјета дана 28. 01. 2009. године, а на дужност ступио дана 02. 02. 

2009. године.  

На ванредној сједници одржаној 04. 07. 2011. године, Високи судски и тужилачки савјет 

Босне и Херцеговине је, у складу са чланом 5. Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, 

донио одлуку да ће, за вријеме спријечености главног тужиоца Милорада Барашина да 

обавља ту функцију, дужност главног тужиоца Босне и Херцеговине обављати Јадранка 

Локмић-Мисирача, замјеник главног тужиоца и руководилац Одсјека III.  

 

До момента преузимања дужности в. д. главног тужиоца од стране Јадранке Локмић-

Мисирача која је до тада обављала функцију замјеника главног тужиоца, у Тужилаштву су 

 

КАНЦЕЛАРИЈА  РЕГИСТРАРА 
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била два замјеника главног тужиоца, а од тог момента стварно је остала попуњена само 

једна позиција замјеника, иако је Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине прописано 

да главни тужилац има четири замјеника, што је и неопходно када се има у виду обимност 

посла главног тужиоца у институцији са посебно компликованом и поред тога осјетљивом 

проблематиком. 

 

У току 2011. године није било измјена на позицијама руководилаца посебних тужилачких 

одсјека. Дужност руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине обавља замјеник главног 

тужиоца Весна Будимир, док је руководилац Посебног одсјека за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију Божо Михајловић.  

С обзиром да је в. д. главног тужиоца Јадранка Локмић-Мисирача обављала функцију 

руководиоца Одсјека III, њеним преузимањем вршења дужности главног тужиоца умјесто 

ње за в. д. руководиоца Одсјека III именован је тужилац Мирослав Д. Марковић.  

 

1.4.2. ДОМАЋИ КАПАЦИТЕТИ 

У 2011. години, у Тужилаштву Босне и Херцеговине тужилачку функцију обављала су 

укупно 34 тужиоца, који су држављани Босне и Херцеговине.  

 

У Тужилаштву, закључно са 31. 12. 2011. године, било је запослено 150 запосленика 

(стручно и административно особље), укључујући и лица запослена на одређено вријеме. 

Наиме, у току 2011. године, један број ових запосленика престао је са радом у Тужилаштву 

због именовања на позиције носилаца правосудних функција, али и из других разлога. 

Упражњене позиције нису попуњаване на неодређено вријеме, него је ангажован 

одређени број запосленика на одређено вријеме.  

 

На крају периода обухваћеног овом информацијом у Тужилаштву је било укупно 184 

запослених (тужиоци, стручно и административно особље). 
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1.4.3. ПОДРШКА КАНЦЕЛАРИЈЕ РЕГИСТРАРА 

Посебну подршку раду Посебног одсјека за ратне злочине и Посебног одсјека за 

организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва пружа 

Канцеларија регистрара чија функција треба да се оконча са 31. 12. 2012. године.  

Канцеларија регистрара за Одсјек I и II Суда Босне и Херцеговине и Посебне одсјеке 

Тужилаштва Босне Херцеговине (Посебни одсјек за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију и Посебни одсјек за ратне злочине) успостављена је 2004. године, 

међународним Споразумом закљученим између Предсједништва Босне и Херцеговине и 

високог представника за Босну и Херцеговину, у намјери осигурања административне и 

логистичке подршке процесуирању и суђењу починиоцима кривичних дјела кршења 

међународног хуманитарног права, те кривичних дјела организованог криминала, 

привредног криминала и корупције. У складу са наведеним Споразумом, Канцеларија 

регистрара управља процесом одабира и ангажовања, како међународних судија Суда 

Босне и Херцеговине, тако и међународних тужилаца, који се именују у посебне одсјеке 

Тужилаштва Босне и Херцеговине, те упошљавања и финансирања додатног домаћег и 

међународног особља за подршку рада Одсјека I и II Суда Босне и Херцеговине и 

посебних одсјека Тужилаштва Босне и Херцеговине (правно и административно особље).  

 У 2006. години, закључен је Споразум о Канцеларији регистрара, Одсјека I за ратне 

злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, 

Кривичног и Апелационог одсјека Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног одсјека за 

ратне злочине, те Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине као и о успостави Транзицијског савјета 

којим је замијењен Споразум о Канцеларији регистрара од 01. 12. 2004. године и Анекс тог 

Споразума. („Службени гласник Босне и Херцеговине, број 3/07).  

Трошкови Канцеларије регистрара покривају се из донација и добровољних прилога 

донатора. 

Канцеларија регистрара има излазну стратегију и упоредо са процесом смањења обима 

подршке коју Канцеларија регистрара пружа Тужилаштву, потребно је обезбиједити 

снажнију подршку надлежних органа државе Босне и Херцеговине Тужилаштву да своје 

функције врши самостално, кориштењем искључиво властитих капацитета које је уз 

наведену подршку неопходно оснажити. 

У том смислу, у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 97/09) још у току 2010. 

године, међународни тужиоци су престали вршити дужности замјеника главног тужиоца 
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Тужилаштва и руководилаца Посебних одсјека. Такође, међународни тужиоци именовани 

у Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, 

замијењени су домаћим тужиоцима. Наведеним законом омогућен је останак 

међународних тужилаца у Посебном одсјеку за ратне злочине Тужилаштва до краја 2012. 

године и потребно је такође, у складу са наведеним законом, обезбиједити сукцесивну 

замјену истих домаћим тужиоцима. 

Подршком Канцеларије регистрара у периоду обухваћеним овом информацијом, 

финансирана су четири међународна тужиоца која су, како је то већ и наведено, у 

посматраном периоду обављала функцију тужилаца у Посебном одсјеку за ратне злочине. 

Поред горе наведених међународних тужилаца, кроз подршку Канцеларије регистрара 

финансирано је и додатно домаће и међународно особље. Преко Канцеларије регистрара 

било је упослено и финансирано у посматраном периоду 15-19 додатних домаћих 

запосленика. Број ових запосленика у мјесецу децембру 2011. године био је 16. Као 

међународно особље било је упослено и финансирано 9-10 запосленика. Број 

запосленика ангажованих од стране Канцеларије регистрара није прецизно наведен јер се 

у току периода обухваћеног овом информацијом мијењао у наведеним границама. 

 

 

1.5. ОЗНАКЕ УПИСНИКА 

 

Ради лакшег праћења даље садржине ове Информације, наводе се ознаке уписника који се 

воде у Тужилаштву и којима се означавају и предмети који се воде у тим уписницима како 

слиједи: 

КТ       кривични уписник за физичка и правна лица – познати починиоци 

КТ-РЗ  кривични уписник за починиоце кривичног дјела ратног злочина  

КТН   кривични уписник за непознате починиоце 

КТН-РЗ  кривични уписник за непознате починиоце кривичног дјела ратног 

злочина 

КТМ   кривични уписник за малољетне починиоце  

КТЗ   кривични уписник за предмете међународне правне помоћи и екстрадиције  

КТА   уписник разних кривичних предмета 

КТА-РЗ  кривични уписник разних кривичних предмета ратног злочина 

А, А-РЗ, А-П, А-УС, А-И и П  уписници за разне послове 
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У вези са горе наведеним, напомињемо да се у Тужилаштву предмети евидентирају и 

електронским путем. Наиме, почетком 2011. године, од стране ВСТС-а је имплементиран 

Систем управљања предметима - Case Management System (CMS) који има за сврху потпуну 

аутоматизацију процеса рада у судовима и тужилаштвима, чиме се омогућава већа 

ефикасност и транспарентност у раду особља, те праћење статистичких података и 

извјештавање, како на нивоу појединачних правосудних институција, тако и на нивоу 

кантона, ентитета и цијеле државе.  
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2. ОДСЈЕЦИ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

2.1.  ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ (ПОСЕБНИ 

ОДСЈЕК I) 

 

Овај одсјек је започео са радом 09. 03. 2005. године, након што су усвојени закони који су 

били нужни да би се стекли услови да се предмети Међународног кривичног суда за 

бившу Југославију (у даљем тексту: МКСЈ) могу процесуирати пред домаћим правосудним 

органима, као и да би се могла преузети улога Јединице правила пута МКСЈ, која је до свог 

затварања вршила преглед предмета ратних злочина.  

 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Посебни одсјек за ратне злочине свој рад у организационом смислу остварује кроз 

функционисање шест (6) тужилачких тимова који су установљени према географско-

регионалној структури БиХ. 

 

 

Слика 2. Организациона шема Посебног одсјека за ратне злочине 
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Тужилачки тимови у свом саставу имају по два или три домаћа тужиоца, а у неким 

тимовима и међународног тужиоца, затим стручне сараднике, координаторе предмета, 

истражиоце и остало административно особље које пружа помоћ тужиоцима у раду. 

Помоћ тужиоцима у раду пружа и један стручни савјетник–правник. 

Од 2010. године у раду на предметима за ратне злочине помоћ пружа и Одсјек за истраге и 

подршку свједоцима Тужилаштва БиХ, којег чини један савјетник-истражилац у својству 

руководиоца одсјека и 8 стручних сарадника-истражилаца, те један виши стручни 

сарадник и виши референт за подршку свједоцима. У овом одсјеку се обављају различити 

послови у оквиру истрага кривичних дјела из надлежности овог Тужилаштва. Истражиоци 

одсјека предузимају радње у складу са Законом о кривичном поступку БиХ које им повјере 

поступајући тужиоци, као што су лоцирање и саслушање свједока, претраге архива и 

документације различитих органа власти и правних лица у цијелој БиХ, учествују заједно 

са полицијским агенцијама у прикупљању доказа на терену (претреси објеката и лица, 

одузимање предмета, саслушање свједока и испитивање осумњичених), те координишу све 

ове активности са различитим полицијским агенцијама укљученим у истраге. 

У протеклој години истражиоци одсјека извршили су преглед више архива по наредбама 

поступајућих тужилаца и то на разним локацијама на подручју БиХ. Неки од ових 

прегледа извршени су и по захтјевима за правну помоћ правосудним органима страних 

држава. 

Наведени одсјек додатно обавља и послове техничке, психолошке и друге врсте подршке 

свједоцима с циљем да се обезбиједи ефикасна сарадња са свједоцима у истрази и током 

кривичног поступка, те остварује потребна сарадња, како унутар Тужилаштва БиХ, тако и 

са другим агенцијама за провођење закона. 

Такође, значајну подршку Посебном одсјеку за ратне злочине пружа и Одсјек за 

информационо-комуникационе технологије и обраду електронског доказног материјала, 

на челу са руководиоцем одсјека-стручним савјетником, те 3 виша референта за унос 

података и обраду електронског доказног материјала и 1 вишим референтом - АВ 

техничаром. Наведени одсјек се, између осталог, бави уносом, ажурирањем, одржавањем и 

претраживањем информација у компјутерским системима, преносом информација и 

података са записа на папиру на аутоматизоване системе, одржава мрежни и електронски 

систем архивирања доказног материјала и остале документације за предмете ратних 

злочина, прати све потенцијалне доказе, слаже, индексира и прати издавање материјала и 

доказа, затим уноси, ажурира, одржава и претражује податке у базама за координацију 

предмета те даје подршку суђењима која укључује помагање у извођењу доказа на Суду 
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БиХ, као и дигиталних и компјутеризованих доказа, помоћ у одржавању компјутерске 

опреме и система.  

Надаље, Посебном одсјеку за ратне злочине значајну помоћ пружа и 5 аналитичара који се 

баве анализом и истраживањем ратних злочина по налозима тужилаца. Истраживање 

подразумијева проналажење доказа од којих су већина документи из архива, институција, 

база података, библиотека, медија, разних других извора, изјаве свједока и други. 

Истраживање се ради са циљем утврђивања чињеница о личностима и догађајима из 

ратног периода.   

Захтјеви и наредбе упућени аналитичарима су се најчешће односили на израду 

аналитичких извјештаја у вези одређене војне или полицијске структуре, командног ланца, 

кризног штаба и почињених злочина (логори, масовна убиства, итд.) на основу 

докумената пронађених претраживањем EDS базе, судске базе МКСЈ, интернет страница, 

списа Тужилаштва, те пресуда и транскрипата МКСЈ. У 2011. години је припремљено 

укупно 49 аналитичких извјештаја, који варирају од кратких извјештаја до опсежних 

студија. Аналитичари примају и много захтјева за претраживање EDS базе и судске базе 

МКСЈ, као и државних, војних или других релевантних архива, збирки и докумената у 

документационим центрима и центрима за истраживање у потрази за документима који су 

потребни тужиоцима у фази истраге.  

Од 2009. године успостављена је сарадња са кантоналним и окружним тужиоцима у вези са 

претраживањем EDS базе коју је Хашки трибунал ставио на располагање Тужилаштву 

БиХ (а којој кантонална и окружна тужилаштва немају приступ) и достављањем 

докумената о ратним злочнима за потребе њиховог рада, која сарадња се несумњиво мора 

унаприједити и у току наредног периода, а поготово везано за расподјелу предмета.  

 

2.1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Дужност руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине од мјесеца јануара 2010. године 

обавља домаћи тужилац и то замјеница главног тужиоца, руководилац Посебног одсјека за 

ратне злочине, која је именована за замјеника главног тужиоца у Тужилаштво БиХ 

Oдлуком Високог судског и тужилачког савјета БиХ од 25. 06. 2009. године, а која одлука је 

објављена у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 55/09 од 14. 07. 2009. године, а потом 

Oдлуком главног тужиоца Тужилаштва БиХ број А-918/09 од 30. 12. 2009. године, 

именована за руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине. 
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У току посматраног периода у Посебном одсјеку за ратне злочине радило је 14 домаћих 

тужилаца, којима је подршку у раду пружало домаће особље и то, 1 стручни савјетник, 14 

стручних сарадника, 6 координатора предмета, 5 аналитичара и 14 дактилографа. 

Такође, у Посебном одсјеку за ратне злочине у различитим периодима током 2011. године 

радио је један број запосленика које је финансирала Канцеларија регистрара, а који број 

се мијењао током посматраног периода и у просјеку је износио око 7 запосленика 

међународног особља и око 12 запосленика домаћег особља (које домаће особље укључује 

преводиоце, правне сараднике, приправнике и координаторе предмета). 

Одлуком високог представника дана 14. 12. 2009. године донесен је Закон о измјенама и 

допунама Закона о Тужилаштву БиХ којим је прописано да се у прелазном периоду, дакле 

до 31. 12. 2012. године, међународни тужиоци могу именовати само како би радили на 

предметима ратних злочина и сходно томе планирано је да то буду 4 међународна 

тужиоца. У току 2011. године у Посебном одсјеку за ратне злочине радила су 4 

међународна тужиоца.  

 
2.1.3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
 

2.1.3.1.  ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ ЗЛОЧИНА 

Тужилаштво БиХ је у току 2011.године предузело низ активности у циљу извршења, пред 

Тужилаштво постављених, стратешких мјера у Државној стратегији за рад на предметима 

ратних злочина о којима је повремено подносило извјештај Надзорном органу за праћење 

провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, углавном по захтјеву 

Надзорног органа.  

Највећи број активности везан је за ажурирање базе података отворених предмета ратних 

злочина, односно испуњење стратешке мјере 1 и 2 из Државне стратегије, с обзиром да 

је испуњење ове стратешке мјере предуслов за испуњење осталих, пред Тужилаштво 

постављених, стратешких мјера. До краја 2011. године није у потпуности испуњена 

стратешка мјера 2 из Државне стратегије, али су направљени предуслови за испуњење исте 

у првим мјесецима 2012. године.  

Стратешком мјером бр. 3 из Државне стратегије, пред Тужилаштво је стављен задатак 

осигурања сталних капацитета за одржавање централизоване евиденције и ангажовање 

службеника на неодређено вријеме који би радио на даљем уносу и ажурирању података. 

Ову стратешку мјеру Тужилаштво није испунило с обзиром на привремено финансирање 

у току 2011. године и немогућност пријема нових запосленика, али је обезбијеђено 

преузимање од стране Канцеларије регистрара једног запосленика (уз постојећа 2 из 
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ВСТС-а), који је у континуитету наставио у другој половини 2011. године рад на уносу и 

ажурирању података у бази, тако да се може рећи да је у оквиру постојећих могућности 

Тужилаштво предузело активности на испуњењу стратешке мјере бр.3.  

Надаље, Државном стратегијом за рад на предметима ратних злочина стављена је у обавезу 

Тужилаштву стратешка мјера бр. 8 (достављање Суду Босне и Херцеговине извјештаја о 

отвореним предметима ратних злочина), која је извршена 18. 10. 2011. године. Наиме, 

Тужилаштво Босне и Херцеговине је Суду Босне и Херцеговине доставило Извјештај о 

незавршеним предметима ратних злочина који су унесени у базу података отворених 

предмета ратних злочина, који подаци су Тужилаштву БиХ из базе достављени закључно 

са августом 2011. године и према којем извјештају је у базу било унесено укупно 613 

предмета и то категорије I (предмети који би се требали завршити у року од 7 година) 308 

предмета против 2.417 лица и категорије II (предмети који би се требали завршити у року 

од 15 година), 305 предмета против 956 лица. 

Стратешка мјера 12 (редовни састанци представника Суда БиХ с циљем осигурања 

јединствене примјене усаглашених критерија) је испуњена, а што произилази из податка 

да је Тужилаштво дана 19. 10. 2011 године именовало сталну Радну групу са задатком 

праћења и анализе провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, 

односно да анализира и прати усаглашавање примјене критерија за оцјену сложености 

предмета ратних злочина, у чијем раду, поред тужилаца Тужилаштва БиХ, учествују и 

представници кантоналних и окружних тужилаштава, односно Тужилаштва Брчко 

дистрикта БиХ.  

Радна група је до краја 2011. године одржала више састанака на којима су се разматрала 

питања конкретизације критерија за оцјену сложености предмета из Анекса „А“ Државне 

стратегије за рад на предметима ратних злочина и на којима су дефинисане појединачне 

радње у оквиру критерија за оцјену тежине кривичног дјела, својства починилаца и 

осталих околности које утичу на оцјену сложености предмета, односно на примјену 

чланова 27., 27а. и 449. Закона о кривичном поступку БиХ. 

Ова Радна група је формирана и са задатком одржавања редовних састанака са сталним 

Савјетом Суда БиХ које је установљено ради праћења провођења Државне стратегије. 

Састанци Радне групе Тужилаштва БиХ и сталног Савјета Суда БиХ одржавају се редовно 

и на тај начин се осигурава извршење стратешке мјере 12 Државне стратегије. 

 

Стратешка мјера 23 (јачање регионалне правосудне сарадње у вези предмета ратних 

злочина), сматрамо да је у току 2011. године извршавана у континуитету.  
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Тужиоци Тужилаштва Босне и Херцеговине, у оквиру регионалне сарадње, а у циљу 

извршења ове стратешке мјере, узимали су учешће на свим регионалним конференцијама 

и форумима на којима се расправљало о питањима везаним за рад на предметима ратних 

злочина и то, како организованих у Босни и Херцеговини, тако и у сусједним државама.  

 

Као један од континуираних видова регионалне сарадње је Регионална конференција 

тужилаца на Брионима у Р Хрватској, која је у 2011 години одржана у мају мјесецу и којој 

су присуствовали представници Тужилаштва БиХ, а која се односила на питања у вези 

кривичног процесуирања предмета ратних злочина у правосудним институцијама земаља 

региона и Међународном кривичном суду за бившу Југославију (МКСЈ) у Ден Хагу, те 

регионалну сарадњу тужилаштава у овој области. Овој конференцији присуствовали су и 

представници ентитетских тужилаштава у БиХ, Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, те 

представници државних тужилаштава Хрватске, Републике Србије, Републике Црне Горе, 

као и главни тужилац при МКСЈ-у са сарадницима.  

Учесници конференције разговарали су о сарадњи државних тужилаштава земаља региона 

у процесу идентификације лица осумњичених и оптужених за ратне злочине, затим о 

постојећим базама података о предметима ратних злочина које су успостављене у 

правосуђима појединих земаља, као и евалуацији и оцјени пројекта успостављања 

регионалних тужилаца, који као контактне тачке, дјелују при МКСЈ. Једна од тема 

конференције односила се и на рад Међународне асоцијације тужилаца и пружање 

подршке регионалној сарадњи у процесуирању кривичних дјела ратних злочина.  

 

Надаље, Тужилаштво БиХ је у поступцима пружања правне помоћи, а у складу са Законом 

о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те потписаним међудржавним 

уговорима о пружању правне помоћи, остваривало са тужилаштвима региона сталну 

сарадњу у појединачним предметима ратних злочина.  

 

Такође, Тужилаштво БиХ је дужи период преговарало са Тужилаштвом за ратне злочине 

Републике Србије о потписивању Протокола о сарадњи у прогону починилаца кривичних 

дјела ратних злочина, злочина против човјечности и геноцида, који је усаглашен 23. 11. 

2011. године са представницима Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и за 

потписивање усаглашеног протокола се писмено изјаснило 35 тужилаца Тужилаштва 

БиХ. Потписивање овог протокола је одложено из разлога што се Тужилаштву 28. и 29. 
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11. 2011. године обратило Предсједништво БиХ дописима, те затражило од Тужилаштва 

БиХ да се протокол упути у редовну процедуру у складу са Уставом БиХ, члан V.3.д, а у 

складу са Законом о поступку закључивања извршења међународних уговора. Протокол 

није потписан до краја 2011. године и могуће је да ће исти бити потписан у наредној 

години, уколико дође до усаглашавања ставова Министарства правде Босне и 

Херцеговине и Предсједништва Босне и Херцеговине. Министарство правде Босне и 

Херцеговине има став да овај протокол не подлијеже процедури у складу са Законом о 

поступку закључивања и извршења међународних уговора.  

 

Стратешка мјера 34 (ангажовање психолога за пружање психолошке подршке угроженим 

свједоцима у поступку давања изјаве у току истраге) је такође извршена. Одсјек за истраге 

и подршку свједоцима који је у Тужилаштву БиХ формиран током 2010 године, 

ефективно је почео са радом 01. 01. 2011. године и упослени у овом одсјеку пружају 

стручну и значајну помоћ угроженим свједоцима и на тај начин дају допринос 

ефикаснијем вођењу истраге. 

 

2.1.3.2. ПРЕДМЕТИ ЕКСХУМАЦИЈА 

Након ступања на снагу Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине дана 01. 03. 

2003. године, ентитетска тужилаштва, тј. кантонална и окружна тужилаштва, наставила су 

по наредбама ентитетских судова извршавати наредбе за ексхумацију у предметима ратних 

злочина, од краја 2008. године Тужилаштво Босне и Херцеговине је почело да заприма све 

информације везане за нестала лица, а гдје се укаже потреба за извршење ексхумације да 

упућује Суду Босне и Херцеговине захтјеве за издавање наредби за ексхумацију. 

Од 01. 01. 2011. године, сви захтјеви и сви предмети ексхумације и реексхумације се 

рјешавају у Тужилаштву БиХ и преко Суда БиХ. 

У 2011. години у Тужилаштву Босне и Херцеговине су у раду била 954 КТА-Е-РЗ 

предмета, од којих је 646 запримљено у рад током 2011. године, док је 308 КТА-Е-РЗ 

предмета остало у раду из претходних година. 174 предмета су исказана завршеним током 

2011. године. Наведени предмети укључују захтјеве за ексхумацију по којима су издаване 

наредбе Суда Босне и Херцеговине за ексхумацију, али и одређене информације удружења 

грађана и физичких лица које нису до сада доведене до фазе када се може упутити потпун 

приједлог за издавање наредби за ексхумацију.  

Највећи број предмета који су исказани као завршени су из претходних година. Наиме, 

само издавање наредбе за ексхумацију не представља проблем, али ова радња доказивања, 
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која представља прикупљање доказа у предметима ратних злочина, траје дуго јер 

подразумијева ангажовање вјештака, вршење ДНК анализа, идентификацију ексхумираних 

посмртних остатака и других врста вјештачења која су врло комплексна а која је потребно 

провести да би се у потпуности завршила ова радња доказивања, због чега тај поступак 

траје више од годину дана.  

 

Тужилаштво није у буџету за 2011. годину имало планирана средства за ексхумације с 

обзиром да, како је напријед наведено, су ту радњу доказивања проводила ентитетска 

тужилаштва, а након доношења одлуке да ће од 01. 01. 2011. године Тужилаштво БиХ 

вршити ексхумације, средства су одобрена одлукама Савјета министара, а на основу 

потписаног споразума са Институтом за нестала лица. Проблем који се везано за средства 

јавио у Тужилаштву БиХ јесте чињеница да су средства каснила и дозначивана 

Тужилаштву у ситуацији када су већ постојала велика дуговања према вршиоцима услуга у 

поступцима ексхумација, а што је додатно отежавало рјешавање ових предмета.  

 

У Тужилаштву БиХ, у току 2011. године, предузете су одговарајуће мјере на припреми свих 

техничких и логистичких услова ради реализације будућих захтјева за ексхумације. Акутни 

проблем - недостатак простора, рефлектује се и на ову сферу активности Тужилаштва, с 

обзиром да се може очекивати повећање материјалне документације и доказа насталих 

извршењем ових наредби, а у будућем периоду ће се похрањивати у списима и архиви 

Тужилаштва.  

 

2.1.3.3. САРАДЊА СА ТУЖИЛАШТВОМ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА ЗА 
БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ (МКСЈ) 

Сарадња Тужилаштва БиХ са Међународним кривичним судом за бившу Југославију 

(МКСЈ) је веома значајна и током протеклих година одвијала се кроз разне облике и на 

разним нивоима, што је настављено и у току 2011. године.  

У 2011. години, из Посебног одсјека за ратне злочине упућена су 72 захтјева за помоћ 

према Тужилаштву МКСЈ. Ови захтјеви односили су се на претраге повјерљивих база 

Тужилаштва МКСЈ, овјере доказног материјала, прикупљање информација о свједоцима, 

припреме и праћење поступка за измјену мјера за свједоке који су одлукама претресних и 

жалбених савјета МКСЈ добили заштиту.  

У оквиру сарадње Тужилаштва БиХ са Тужилаштвом МКСЈ организоване су посјете 

тужилачких тимова Посебног одсјека за ратне злочине Хагу, а пружана је и помоћ при 
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претрагама и изради захтјева за међународну правну помоћ за кантонална, окружна и 

Тужилаштво Брчко дистрикта у БиХ.  

Са намјером даљег јачања тужилачких капацитета и активности у бившој Југославији, 

Канцеларија тужиоца МКСЈ покренула је програм едукације, укључујући програм посјете 

државних тужилаца и програм посјете младих стручњака, у којем програму учествује и 

Тужилаштво БиХ. Кроз овај програм тужиоци и запосленици Посебног одсјека за ратне 

злочине се упознају са начином рада тимова МКСЈ и могућношћу кориштења 

електронских база података и процедура које се морају поштовати да би се приступило 

повјерљивим материјалима у складу са Правилима поступка и доказа МКСЈ.  

Кроз програм посјете младих стручњака омогућена је едукација и обука младих правних 

стручњака – приправника и стручних сарадника из Тужилаштва Босне и Херцеговине који 

су добили прилику да помажу Канцеларији тужиоца у раду на предметима, укључујући рад 

са доказима и другим правним питањима, похађање предавања и презентације о разним 

темама везаним за рад Канцеларије тужиоца и МКСЈ уопштено. У току 2011. године, у овај 

програм укључен је стручни сарадник из Посебног одсјека за ратне злочине, који је уједно 

и контакт особа за Тужилаштво Босне и Херцеговине, односно Посебни одсјек за ратне 

злочине, као и приправници из Тужилаштва.  

 

2.1.4. РАД НА ПРЕДМЕТИМА 

 
2.1.4.1.   КТ-РЗ-ПРЕДМЕТИ 

У Посебном одсјеку за ратне злочине 01. 01. 2011. године, у раду је било 750 КТ-РЗ 

предмета против 4327 лица, а од тог броја током 2011. године запримљено је 87 предмета 

против 506 лица.  

Тужиоци наведеног одсјека, у 2011. години, донијели су 43 наредбе о провођењу истраге 

против 91 лица. У 16 предмета против 40 лица донесене су наредбе о непровођењу 

истраге, а у 18 предмета против 37 лица донесене су наредбе о обустави истраге. 

У 2011. години тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине након проведених истрага 

против 43 лица, подигли су 28 оптужница. 

Тужиоци овог одсјека су у 8 предмета у односу на 8 лица склопили споразуме о признању 

кривице са оптуженима, које споразуме је Суд БиХ прихватио, те изрекао осуђујуће 

пресуде. 

Посебни одсјек за ратне злочине је током 2011. године за кривично дјело геноцид из 

члана 171. КЗ БиХ оптужио 2 лица, за кривично дјело злочини против човјечности из 
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члана 172. КЗ БиХ укупно 7 лица, за кривично дјело ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 173. КЗ БиХ укупно 19 лица, од чега је потврђено 27 оптужница у 

односу на 35 лица.  

Рјешавајући по оптужницама овог одсјека, током 2011. године, Суд БиХ је након 

проведеног поступка у 17 предмета против 23 лица донио првостепене пресуде, те 19 лица 

осудио на казну затвора у укупном трајању од 220 година, док је за 4 лица донио 

ослобађајућу пресуду. Тужиоци овог одсјека су у 9 предмета у односу на 17 лица уложили 

жалбе, те је током посматраног периода, обухватајући жалбе из претходних година, 1 

жалбу уважио, док је 15 жалби одбио. 

Надаље, Суд БиХ је у 21 предмету у односу на 29 лица донио другостепене пресуде, од 

којих су 23 лица осуђена на казну затвора у трајању од 311 година и 6 мјесеци, у односу на 

5 лица је донио ослобађајућу пресуду, док је у односу на једно лице обуставио поступак. 

 

 

Слика 3. Преглед тужилачких одлука у Посебном одсјеку за ратне злочине у 2011. години 

2.1.4.2.  ОСТАЛЕ ВРСТЕ ПРЕДМЕТА  

 
КТА-РЗ- ПРЕДМЕТИ 

Тужиоци Посебног одсјека током 2011. године имали су у раду 2.099 КТА-РЗ предмета, од 

којих је 1.121 предмет као неријешен пренесен из претходних година, док је у 2011. 

години запримљено 1.228 предмета, а ријешено је 298 предмета. 

Преношењем у КТ-РЗ уписник ријешено је 11 предмета, а 287 предмета је ријешено на 

други начин, што укупно износи 298 ријешених предмета. 
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КТН-РЗ ПРЕДМЕТИ 

Тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине су у 2011. години у раду имали 310 КТН-РЗ 

предмета, од којих је пренесено као неријешено 228 предмета из ранијих година, а у 2011. 

години су укупно запримљена 82 КТН-РЗ предмета, а ријешено је 10 предмета. 

Преношењем у КТ-РЗ уписник ријешен је 1 предмет, а 9 предмета је ријешено на други 

начин, што укупно износи 10 ријешених предмета. 

 

КТЗ ПРЕДМЕТИ 

Почетком 2011. године у раду је било укупно 9 предмета против 9 лица, од којих су 4 

предмета у односу на 4 лица остала неријешена из ранијих година, 5 је примљено у току 

2011.г., а у 2011. години ријешена су и архивирана 3 предмета у односу на 3 лица.  

 

А-РЗ-ПРЕДМЕТИ 

Посебни одсјек за ратне злочине је у 2011. години запримио 126 А-РЗ предмета, из 

ранијих година пренесен је 131 предмет, тако да је укупно у раду у 2011. години било 257 

предмета, од чега је 190 урађено, а 67 остало у раду. 

 

А-ПРЕДМЕТИ 

За А-уписник у извјештајном периоду уписано је 27 предмета, од тога је ријешено 25 

предмета, тако да су са крајем 2011. године остала у раду још 2 предмета. 
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Слика 4.  Преглед КТА-РЗ, КТН-РЗ и А-РЗ предмета у Посебном одсјеку за ратне                         
злочине у 2011. години 

 

 

2.1.5.  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАЦА 

Оптужнице, жалбе, наредбе о провођењу истраге, наредбе о обустави истраге, наредбе о 

непровођењу истраге, те окончани КТА-РЗ и КТН-РЗ предмети, нису једини резултати 

рада тужилаца Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва БиХ.  

Наиме, тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине су Државној агенцији за истраге и 

заштиту поднијели велики број наредби за предузимање истражних радњи. 

По наредби тужилаца Посебног одсјека за ратне злочине у 2011. години у 20 предмета, 36 

лица лишено је слободе. 

Пред Судом Босне и Херцеговине, у поступцима вођеним по оптужницама Посебног 

одсјека за ратне злочине, одржано је у 2011. години 920 главних претреса. 

Ови подаци такође указују да је велики број заказаних рочишта пред Судом БиХ, с 

обзиром на комплексност и обимност предмета ратних злочина, те такође да, због 

заузетости судија и судница, суђења у готово сваком предмету трају дуго, у просјеку од по 

годину и годину и по дана.  

Током посматраног периода тужиоци Одсјека I присуствовали су обавезним едукацијама у 

трајању од 4 радна дана. Такође, тужиоци овог одсјека су своја знања проширивали на 

семинарима и конференцијама које су организоване од стране разних домаћих и 
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међународних невладиних организација и државних институција. Двоје тужилаца из 

Посебног одсјека за ратне злочине у 2011. години присуствовали су као едукатори и 

предавачи на начин да су своје знање и искуства презентовали на сљедеће теме:  

•  Вјештине заступања - укључујући едукацију едукатора 

• Истражне радње, метода и техника у истраживању ратних злочина  

• Ратни злочини 

 

Као и претходних година, представници Тужилаштва БиХ су и током 2011. г., активно 

учествовали у раду Тима за праћење и оцјену кривичних закона БиХ при Министарству 

правде БиХ, и то, испред Посебног одсјека за ратне злочине, један тужилац. 

 

2.1.6.   СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА 
РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

Значајно и највише кориштено доказно средство у предметима ратних злочина јесу 

свједоци, чија је улога понекад од пресудног значаја за успјешно окончање предмета. 

Међутим, примјетно је да се свједоци све више одлучују да не дају изјаве те да постоји 

замореност свједока због давања изјава више пута, како у фази истраге пред Тужилаштвом 

БиХ, тако и на суђењима пред Судом БиХ.  

 

Значајан проблем током провођења поступка представљају лоше здравствено стање, 

године старости свједока, а нарочито смрт кључних или јединих преживјелих свједока за 

предмете ратних злочина, што све утиче и на даљи ток поступка.  

 

Као чест проблем се појављује и то да одређени број свједока не борави на подручју БиХ, 

а не показују спремност за долазак ради свједочења, а који су од великог значаја за 

Тужилаштво и окончање истраге.  

Проблеми Посебног одсјека I уочени у току 2011. године, а који добрим дијелом потичу и 

из ранијег периода, огледају се и у сљедећем: 

 

- просторна дистанца, као и чињеница да већи број свједока, како је већ наведено, не 

борави у БиХ, што проузрокује трошење финансијских ресурса како би се 

саслушали свједоци; 

 

- проблеми су евидентни и у поступку ексхумација, јер не постоји довољан број 

патолога, што итекако има утицаја на то да ови поступци трају дуго. 
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2.2.  ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, 
ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ (ПОСЕБНИ 

ОДСЈЕК II) 

 
Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (Посебни 

одсјек II) успостављен је формирањем Тужилаштва Босне и Херцеговине у 2003. години. 

У надлежност Посебног одсјека II спада процесуирање починилаца кривичних дјела из 

области организованог криминала, привредног криминала и корупције, у складу са 

законима Босне и Херцеговине. Овдје спадају кривична дјела корупције која се односе на 

запосленике у институцијама Босне и Херцеговине, кривична дјела привредног и 

финансијског криминала, укључујући кривична дјела порезне утаје, кријумчарења, 

царинских превара и прања новца, те кривична дјела организованог криминала 

укључујући али не и ограничавајући се на дјела међународне трговине дрогама, трговине 

људима и слична кривична дјела прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине. 

Након Одлуке високог представника у БиХ, од 14. 12. 2009. године, којом је окончан 

мандат међународним тужиоцима у Посебном одсјеку за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију, током 2011. године у Посебном одсјеку II раде 

искључиво домаћи тужиоци, уз присуство два међународна правна савјетника. 

Испуњавајући циљеве постављене пред Тужилаштво БиХ, током 2011. године, у Посебном 

одсјеку II је радило укупно десет домаћих тужилаца, распоређених у десет тужилачких 

тимова.  

Тужиоцима у раду на предметима стручну и административну помоћ пружа остало особље 

које чине 3 стручна савјетника, 10 стручних сарадника-правника, 2 истражиоца, 2 

међународна савјетника, 6 координатора предмета (од којих се 2 финансирају искључиво 

од стране Канцеларије регистрара), 6 дактилографа и 6 приправника. 

Стручни сарадници-правници и савјетници пружају правне услуге тужиоцима, у 

зависности од тима у који су распоређени, и то на начин да врше анализу правних 

прописа, пишу сажетке предмета, приједлоге и поднеске суду, припремају нацрте 

оптужница, захтјева, приједлога, асистирају у организовању предмета за суђење, док 

заједно са истражиоцима, по овлаштењу тужиоца испитују осумњичене, саслушавају 

свједоке, присуствују главним претресима и суђењима, те обављају друге задатке по налогу 

тужиоца, све у својству овлаштених службених лица како је то предвиђено у члану 20. став 

1. тачка г) Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Међународни савјетници 

пружају помоћ у међународним кривичним истрагама. 
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Ради што ефикаснијег провођења истрага, у Посебном одсјеку II рад је заснован на 

принципу формирања тужилачких тимова који се састоје од једног или више тужилаца, 

стручних сарадника, стручних савјетника и истражлаца као и другог административног 

особља. Тужилачки тимови, у оквиру истрага које проводе, остварују блиску сарадњу са 

одговарајућим тимовима различитих агенција за провођење закона у овисности од врсте 

предмета на којима раде. 

У предметима у којима током истраге дође до лишавања слободе већег броја лица (групе 

за организовани криминал у складу са чланом 1. став 20. Кривичног закона БиХ), више 

тужилачких тимова заједнички раде на таквом предмету са циљем ефикасног, 

благовременог и законитог окончања истраге. 

 

 

Слика  . Организациона шема Посебног одсјека за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију 

 

У периоду обухваћеном овом информацијом, функцију руководиоца Посебног одсјека II, 

вршио је домаћи тужилац и рад одсјека заснован је искључиво на домаћим капацитетима, с 

тим што подршку у раду Одсјека II пружају два међународна савјетника.  

У току 2009. године, Посебни одсјек II је све до 01. 07. 2009. године у свом раду 

примјењивао Интерне критерије за расподјелу предмета од 20. 07. 2007. године (Интерни 
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критерији) као критерије за расподјелу предмета унутар одсјека Тужилаштва БиХ број А-

293/07. Од 01. 07. 2009. године у раду Посебног одсјека II примјењују се измијењени 

критерији за расподјелу предмета између одсјека Тужилаштва БиХ број А-518/09 од 30. 

06. 2009. године, са Одлуком о расподјели предмета између Посебног одсјека за 

организовани криминал, привредни криминал и корупцију и Одсјека III- главног тужиоца 

од 01. 07. 2009. године. Према тим критеријима Посебном одсјеку II расподјељују се: 

1. Сви предмети организованог криминала, организованог привредног криминала из 

надлежности Тужилаштва БиХ  

2. Предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ БиХ и кривична дјела 

финансирања терористичких активности из члана 202. КЗ БиХ 

3. Предмети за кривична дјела трговине људима из члана 186. КЗ БиХ и кријумчарење 

људи из члана 189. КЗ БиХ, када се ради о 10 или више кријумчарених лица односно 

жртава трговине или који укључују изузетно отежавајуће или посебне околности 

4. Предмети за кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична дјела 

из области царина и главе XVIII чија вриједност прелази износ од 1.000.000,00 КМ 

5. Предмети за кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI чија вриједност 

прелази износ од 1.000.000,00 КМ 

6. Кривична дјела у вези корупције високих званичника Босне и Херцеговине и 

одговорних лица с највишим функцијама у привредним друштвима и другим правним 

лицима 

7. Други предмети у вези са осталим кривичним дјелима, а нарочито предмети 

кривичних дјела против привреде и платног промета и кривичних дјела почињених 

од стране службеног или овлаштеног лица када је кривично гоњење од посебне 

важности за Босну и Херцеговину, због околности или начина на које је дјело 

извршено, о чему ће одлучити главни тужилац у договору са руководиоцем Посебног 

одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију. 

 

2.2.1. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ПРЕДМЕТИМА ПОСЕБНОГ 

ОДСЈЕКА II 

Рад Посебног одсјека II усмјерен је на предмете који задовољавају усвојене интерне 

критерије, односно на озбиљније и комплексније предмете организованог криминала, 

привредног криминала и корупције.  
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И даље се највећи број предмета по којима поступају тужиоци Посебног одсјека II односи 

на предмете које Тужилаштву БиХ просљеђују агенције за провођење закона у БиХ, али 

постоји и одређени број предмета који су уступљени на надлежност од стране других 

тужилаштава из Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта, као и предмети 

који су оформљени на основу усмених или писмених пријава грађана.  

У 2011. години у Посебном одсјеку II донесено је 49 наредби о провођењу истраге против 

укупно 456 лица. Надаље, донесено је 18 наредби о непровођењу истраге против 78 лица, 

док је у 18 предмета донесена наредба о обустави истраге против 179 лица.  

У 2011. години подигнуто је 37 оптужница против 141 лица. Суд БиХ је поступајући по 

оптужницама Посебног одсјека II изрекао 37 пресуда против укупно 141 лица. Тужиоци 

одсјека II су у посматраном периоду закључили са 102 осумњичена споразуме о признању 

кривице од којег броја је Суд прихватио 94 споразума.  

 

Такође, 25 предмета против 155 лица ријешено је на други начин (уступање). 

Затворске казне изречене су у 23 предмета у односу на 82 лица, условне казне изречене су 

у 10 предмета у односу на 39 лица, док је новчана казна изречена у свега 2 предмета у 

односу на 2 лица. Донесена је 1 ослобађајућа пресуда у односу на 13 лица, те 1 одбијајућа у 

односу на 5 лица. У односу на све донесене пресуде тужиоци Посебног одсјека II уложили 

су жалбе у укупно 9 предмета у односу на 18 лица, од којег броја су уважене 3 жалбе у 

односу на 5 лица, а 10 жалби у односу на 20 лица је одбијено. Остале уложене жалбе нису 

ријешене у току посматраног периода.  

У току посматраног периода у предметима Посебног одсјека II , изречене су казне затвора 

у укупном трајању од 161 године, 11 мјесеци и 15 дана, новчане казне, као главне или 

споредне у укупном износу од 32.000,00 КМ, те је одузето различитих облика имовинске 

користи у укупној вриједности од 379.580,30 КМ и 46.720 евра. 

Из напријед наведених података видљиво је да су тужиоци у протеклој години коначном 

одлуком ријешили 95 предмета против 553 лица. Ради бољег разумијевања неопходно је 

нагласити да је у односу на свако лице ваљало размотрити предмет са аспекта постојања 

доказа и кривице, а посебно имајући у виду број лица и број предмета евентуалне 

повезаности лица у заједничком извршењу кривичних дјела што ове предмете чини 

посебно тешким и специфичним. 

Посебни одсјек је започео посматрани период са укупно 105 неријешених извјештаја 

против 710 лица, док је у току посматраног периода задужено 97 нових предмета против 

698 лица.  
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Тужиоци Посебног одсјека II су у току 2011 године саслушали 486 свједока у 71 предмету, 

испитали 370 осумњичених лица у 74 предмета, урадили 59 притворских предмета са 191 

лицем, воде 102 предмета са 218 оптужених у главном претресу, те су укупно 746 дана 

присуствовали главним претресима у току године, те проводе посебне истражне радње у 

62 предмета.  

 
 

 

Слика 6. Преглед тужилачких одлука у Посебном одсјеку за организовани 
криминал, привредни криминал и корупцију у 2011. години 

 

 

2.2.2. ОСТАЛЕ ВРСТЕ ПРЕДМЕТА 

Поред наведеног, Посебни одсјек II је у току 2011. године радио на 599 КТА предмета.  

Из претходне године пренесено је 380 предмета, ријешено 245 предмета, те је запримљено 

219 нових предмета. 

Када је ријеч о КТЗ предметима у току 2011. године, рађено је на 13 предмета. Из 

претходне године пренесено је 8 предмета, ријешен је 1 предмет, те је запримљено 5 

предмета у текућој години.  

За КТН предмете у току 2011. године у раду је било 13 предмета. Из претходне године 

пренесено је 11 предмета, запримљена у текућој години 2 предмета и рјешено 5 КТН 

предмета.  
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У вези КТМ предмета, тужиоци Посебног одсјека II су радили на 3 предмета, од чега је 1 

предмет пренесен из претходне године, ријешен је 1 предмет, а остала су неријешена 2 

предмета. 

 

Слика7. Преглед КТА, КТЗ, КТН, и КТМ предмета у Посебном одсјеку за организовани 
криминал, привредни криминал и корупцију у 2011. години  

 

 

 

СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ПОДИГНУТО 38 

ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ 122 ЛИЦА 

 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

БРОЈ 

ПОДИГНУТИХ 

ОПТУЖНИЦА 

предмети/лица 

Кријумчарење људи, члан 189. 2/4 

Угрожавање лица под међународноправном заштитом, члан 192. 1/1 

Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне 

употребе, члан 193. 
1/3 

Неовлаштени промет опојним дрогама, члан 195. 9/17 

Тероризам, члан 201. 1/3 

Кривотворење новца, члан 205. 1/2 
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Прање новца, члан 209. 1/5 

Порезна утаја или превара, члан 210. 3/6 

Недозвољен промет акцизних производа, члан 210а. 2/2 

Кријумчарење, члан 214. 3/5 

Царинска превара, члан 216. 1/1 

Примање дара и других облика користи, члан 217. 2/2 

Недозвољена дистрибуција сателитског сигнала, члан 246. 1/1 

Удруживање ради чињења кривичних дјела у вези са кривичним дјелом 

кријумчарење људи, члан 189.  
3/12 

Удруживање ради чињења кривичних дјела у вези са кривичним дјелом 

фалсификованје новца, члан 249. у вези са чланом 220. 
1/29 

Организовани криминал у вези са кривичним дјелом кријумчарење људи, 

члан 250. у вези са чланом 189. 
3/8 

Организовани криминал у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет 

оружјем и војном опремом те производима двојне употребе, члан 250. у вези 

са чланом 193. 

1/1 

Организовани криминал у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет 

опојним дрогама, члан 250. у вези са чланом 195. 
1/14 

Организовани криминал у вези са кривичним дјелом из члана 287. 1/26 

 

 
2.2.3. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА II  

Проблеми Посебног одсјека II уочени у току 2011. године, а који добрим дијелом потичу 
и из ранијег периода, огледају се у сљедећем: 
 
- Просторна дистанца великог броја свједока (отежан долазак свједока), из разлога што се 

у Посебном одсјеку II раде веома сложени и комплексни предмети у којима се 
саслушава велики број свједока који неријетко нису са подручја Кантона Сарајево, те је 
отежан долазак истих у циљу свједочења. 

- Проблеми вјештачења у сложеним предметима из разлога што у доста предмета који су 
у раду Одсјека II тужиоци нису у могућности пронаћи адекватне судске вјештаке, те се 
често ангажују вјештаци из иностранства што представља велике трошкове за 
Тужилаштво БиХ. 

- С обзиром да, како је већ горе наведено, тужиоци Посебног одсјека II раде на 
најсложенијим предметима организованог криминала, корупције, привредног 
криминала и тероризма који подразумијевају и специфична знања из разних подрчја и 
области, указала се потреба за специјализованим обукама тужилаца, стручних 
савјетника и стручних сарадника које је некада могуће провести само ван Босне и 
Херцеговине што захтијева веће трошкове које Тужилаштво не може покрити својим 
буџетом. 
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2.3. ОДСЈЕК III 

 

2.3.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

Одсјек III основан је 2003 године. 

У својој организационој структури и начину остваривања основне функције, Одсјек III 

Тужилаштва БиХ је и у 2011. години задржао досадашњу структуру и форму у раду, што 

значи да у овом одсјеку не постоје формирани тимови, с тим да се по потреби заказују 

колегији тужилаца гдје тужиоци међусобно остварују сарадњу, на начин да размјењују 

мишљења и искуства у раду, те заједнички превазилазе проблеме са којима су суочени у 

раду по задуженим предметима.  

 

У току 2011. године, кадровска структура овог одсјека је у односу на 2010. годину 

промијењена у значајном дијелу. Наиме, у овом одсјеку у јулу 2011. године руководилац 

одсјека је именован на мјесто в. д. главног тужиоца, док је тужилац такође из овог одсјека 

изабран на мјесто в. д. руководица одсјека. Надаље, почетком мјесеца новембра, један 

тужилац интерним премјештајем пребачен је у Посебни одсјек за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију. Напомињемо да је један од тужилаца у 2011. години, 

као и претходне године, био члан ВСТС-а БиХ, а самим тим и често ангажован на 

пословима у раду тог савјета.  

 

Прије горе наведених измјена, предмети у Одсјеку III су 2011. године распоређивани у рад 

на девет тужилаца (од којих је један тужилац, као што је горе наведено, крајем године 

премјештен у Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију, док је у јулу 2011. године руководилац Одсјека III преузела функцију в. д. 

главног тужиоца), те кривични предмети са којима су исти били задужени пресигнирани 

су осталим тужиоцима у Одсјеку III. Горе наведене кадровске промјене знатно су утицале 

на број тужилачких одлука донесених током 2011. године, а о чему ће бити говора у 

наставку текста. Број стручних савјетника који су помоћ у раду пружали свим тужиоцима је 

у односу на протеклу годину у цијелости остао непромијењен, тј. стручну помоћ у КТ 

предметима из привреде и јединства тржишта, те области царина, тужиоцима је пружао 

један стручни савјетник економске струке, као и један стручни савјетник - правник.  
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Надаље, подршку у раду тужиоцима Одсјека III је у посматраном периоду пружило и осам 

стручних сарадника, с тим да је почетком мјесеца новембра 2011. године један стручни 

сарадник пребачен у Одсјек за ратне злочине, док је један стручни сарадник од краја 

мјесеца новембра на боловању.  

 

У току 2011. године, број дактилографа у овом одсјеку остао је непромијењен у односу на 

2010. годину, тј. тужиоци Одсјека III су према унапријед постигнутом договору, у свом 

раду дијелили шест дактилографа. Током посматраног периода, Одсјек III је имао два 

приправника и једног волонтера. 

 

 

 

Слика 8.  Организациона шема Одсјека III  

 

 

2.3.2. РАСПОДЈЕЛА ПРЕДМЕТА  

Интерни критериј за расподјелу предмета између одсјека, који датира од 30. 06. 2009. 

године, статистички гледано, као и прошле године, узрок је знатног прилива предмета у 

Одсјек III Тужилаштва БиХ, с обзиром да се повећао имовински цензус у предметима 
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кривичних дјела против привреде и јединства тржишта, кривичних дјела из области 

царина и кривичних дјела повреде ауторских права, који су према раније успостављеним 

Интерним критеријима за расподјелу предмета од 20. 07. 2007. године, иначе 

распоређивани у рад Посебном одсјеку за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију. Поред наведеног, повећање броја кријумчарених лица, те лица - жртава 

трговине људима у свим предметима у односу на кривично дјело кријумчарење лица из 

члана 189. КЗ-а БиХ и кривично дјело трговине људима из члана 186. КЗ-а БиХ, једним 

дијелом допринијело је такође додатном приливу предмета ове врсте у Одсјеку III, а што 

се на крају одразило и на укупан број предмета у раду овог одсјека.  

Поменутим Интерним критеријима од 20. 07. 2007. године и измјеном истих, у 

надлежност Одсјека III Тужилаштва БиХ одређени су сљедећи предмети: 

 

1. Предмети свих кривичних дјела из надлежности Тужилаштва БиХ осим: 

-  кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за ратне злочине у смислу члана II 

Интерних критерија за расподјелу предмета, 

-  кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију у смислу члана III Интерних критерија, 

 

2. Предмети по кривичним дјелима корупције која почине службена лица и одговорна 

лица, а која нису високи званичници нити одговорна лица с највишим функцијама у 

привредном друштву или другим правним лицима у смислу тачке 6. члана III наведених 

критерија, 

 

3. Предмети у вези захтјева за изручење, молби за пружање правне помоћи и питања из 

области међународне правне помоћи и сарадње . 

 

У циљу појашњења напријед наведеног, неопходно је истаћи да Одсјек III у складу са 

поменутим критеријима ради на свим предметима из надлежности Тужилаштва БиХ, 

укључујући и неке предмете организованог криминала које главни тужилац својом одлуком 

сигнира у рад тужиоцима овог одсјека, осим предмета у вези са кривичним дјелом 

тероризма из члана 201. КЗ-а БиХ и кривичним дјелом финансирања терористичких 

активности из члана 202. КЗ-а БиХ, те других предмета у вези са осталим кривичним 

дјелима из надлежности Тужилаштва БиХ, међу којима нарочито предмети кривичних 

дјела управљених против привреде, платног промета и/или кривична дјела почињена од 
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стране службеног или овлаштеног лица, увијек када је кривично гоњење у тим 

предметима, због околности или начина на који је дјело извршено, од посебне важности 

за Босну и Херцеговину и када то одлучи главни тужилац у договору са руководиоцем 

Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.  

 

Надаље, имовински цензус одлучан за расподјелу предмета у рад Одсјеку III, измјенама 

интерних критерија је повећан са ранијих 100.000,00 КМ на 1.000.000,00 КМ у односу на 

кривична дјела из главе XVIII КЗ-а БиХ, тј. кривична дјела против привреде и јединства 

тржишта, те кривична дјела из области царина, а што је најбољи показатељ прилива 

предмета у овом одсјеку. Поред наведеног, поменуте измјене Интерних критерија такође 

су помакле границу раније одређеног имовинског цензуса и када су у питању кривична 

дјела повреде ауторских права из главе XXI КЗ-а БиХ, будући да су прије ових измјена 

Одсјеку III усмјеравани у рад предмети наведених кривичних дјела, под условом да 

имовинска вриједност прибављена извршењем истих није излазила из оквира новчаног 

износа од 100.000,00 КМ, да би након усвојених измјена имовински цензус када су у 

питању ова кривична дјела био повећан на 1.000.000,00 КМ. Новоусвојени принцип 

расподјеле предмета од 30. 06. 2009. године одредио је у надлежност Одсјека III и 

предмете трговине људима из члана 186. КЗ-а БиХ и кријумчарење лица из члана 189. КЗ-

а БиХ, увијек када је у исте инволвирано мање од десет жртава трговине људима или 

кријумчарених лица, искључујући с тим у вези предмете, настале као посљедица извршења 

кривичних дјела под изузетно отежавајућим или посебним околностима. Посматрајући 

ове измјене интерних критерија с освртом на оне који су прије били на снази, евидентно 

је да је повећање броја жртава трговине људима и кријумчарених лица у наведеним 

предметима нужна посљедица додатног прилива предмета у Одсјек III, узимајући при том 

у обзир да су према интерним критеријима од 20. 07. 2007. године Одсјеку III у рад 

распоређивани ови предмети, само када је у исте било укључено мање од пет 

кријумчарених лица или жртава трговине људима.  

 

 

2.3.3. АКТИВНОСТИ У ПРЕДМЕТИМА ПРУЖАЊА МЕЂУНАРОДНЕ 

ПРАВНЕ ПОМОЋИ  

Врло је битно нагласити поступање Одсјека III по предметима који се тичу пружања 

међународне правне помоћи и извршења међународних уговора у кривичноправним 
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стварима, односно, предметима изручења осумњичених, оптужених и осуђених лица (КТЗ 

предмети).  

Наиме, овдје се ради о врло значајним предметима који предвиђају провођење поступка 

екстрадиције, преузимање кривичног гоњења од стране државе, преузимање извршења 

кривичних санкција изречених у другим државама од стране Босне и Херцеговине, те 

пружање правне помоћи у смислу провођења истражних радњи (прикупљања доказа, 

саслушања свједока и сл.). У овим предметима поступа се у складу са конвенцијама које је 

ратификовала Босна и Херцеговина, те у складу са међународним билатералним, односно 

мултилатералним споразумима које је Босна и Херцеговина потписала са другим 

државама, усљед чега је пружање правне помоћи и стварна обавеза за Босну и 

Херцеговину. 

 

У раду по овим предметима поред Закона о међународној правној помоћи у кривичним 

стварима директно се примјењују и међународне конвенције, и то:  

 

- Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, 

Стразбур 20. 04. 1959. г., 

- Европска конвенција о екстрадицији, Париз, 13. 12. 1957. г., 

- Додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур 15. 10. 1975. г., 

- Други додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур 17. 03. 

1978. г., 

- Европска конвенција о преносу поступка у кривичним стварима, Стразбур, 15. 03. 

1972. г., 

- Европска конвенција о трансферу осуђених лица, Стразбур, 21. 03. 1983. г., 

- Европска конвенција о обавјештењу о страном праву, Лондон, 07. 06. 1968. г. 

- Додатни протокол Европској конвенцији о узајамној помоћи у кривичним стварима,  

       Стразбур, 17. 03. 1978. г. 

- Конвенција о центру за провођење закона у југоисточној Европи, Букурешт 26. 05. 

1999. године. 

Осим наведених конвенција, Босна и Херцеговина је нотификацијом о сукцесији преузела 

велики број међународних билатералних уговора о правној помоћи. 

Од посебне важности за Босну и Херцеговину је ратификација Уговора о ауторском праву 

Свјетске организације за интелектуално власништво усвојеног на Дипломатској 
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конференцији дана, 20. 01. 1996. године, с обзиром да је у Босни и Херцеговини из године 

у годину евидентан пораст кривичних дјела повреде ауторских права. 

 

2.3.4. ЗАПРИМЉЕНИ ПРЕДМЕТИ, ПРЕДМЕТИ У РАДУ, КАО И ОКОНЧАНИ 
ПРЕДМЕТИ  

 
2.3.4.1. КТ ПРЕДМЕТИ 

Одсјек III је у 2011. години имао у раду укупно 621 КТ предмет против 1130 лица, од којих 

је 318 предмета у односу на 603 пријављена лица пренесено из ранијих година, док су 303 

предмета у односу на 527 лица запримљена током посматраног периода.  

Од укупног броја КТ предмета, тужиоци овог одсјека су током 2011. године у складу са 

чланом 216. став 1. и 2. ЗКП-а БиХ, донијели 245 наредби о провођењу истраге против 

385 лица, те су на основу одредби члана 216. ст. 3. ЗКП-а БиХ у 2011. години у 141 

предмету донесене наредбе о непровођењу истраге према 251 лицу. Тужиоци Одсјека III 

су у току 2011. године, у складу са одредбама члана 224. став 1. ЗКП-а БиХ, у 98 предмета 

донијели наредбе о обустави истраге против 174 лица са свим попратним обавјештењима 

прописаним чланом 224. став 2. ЗКП-а БиХ . 

У посматраном периоду, на други начин, тј. уступањем, ријешено је укупно 55 КТ 

предмета према 102 лица. 

 

Надаље, чињеница је да у Одсјеку III постоји велики број предмета у којима је потребно 

да се проведу неопходна вјештачења када су у питању поједина кривична дјела у 

предметима привредног криминала, због њихове сложености, исти обично трају дужи 

временски период, то нужно за посљедицу има пробијање наведеног шестомјесечног рока 

законом одређеног за окончање истраге. Осим наведеног, с обзиром да је међу 

пријављеним лицима-починиоцима наведене врсте кривичних дјела, велики број 

држављана НР Кине, велики проблем у раду такође представљају и недостатак преводиоца 

кинеског језика, а често и недоступност тих страних држављана овом Тужилаштву, који у 

великом броју случајева након учињења неког од напријед наведених кривичних дјела, у 

циљу избјегавања кривичне одговорности, напуштају територију Босне и Херцеговине 

уништавајући претходно сву документацију о пословању, а тиме и доказе неопходне за 

документовање пријављеног кривичног дјела.  

Напријед наведене наредбе о провођењу истраге за резултат су имале подизање 192 

оптужнице у КТ предметима против 245 лица, са сљедећом структуром кривичних дјела:   
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Закључно са 31. 12. 2011. године, Суд Босне и Херцеговине је потврдио 193 оптужнице 

према 243 лица. Током посматраног периода, тужиоци Одсјека III су у 104 предмета 

закључили споразум о признању кривице са 126 лица, који је током извјештајног периода 

прихваћен у 101 предмету према 121 лицу, док је у 1 предмету против 1 лица одбијен.  

Подизање оптужница током 2011. године за резултат је имало изрицање 170 пресуда у 

односу на 218 лица, од којих 154 осуђујућих према 194 лица и то: у 14 предмета према 16 

лица изречена је затворска казна у укупном трајању од 11 година, при чему су се 

појединачно изречене затворске казне кретале у распону од 3 мјесеца до 1 године, затим, у 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив кривичног дјела 

Број 
подигнутих 
оптужница 

према 
предметима 

Број 
подигнутих 
оптужница 

према лицима 

1. Кривотворење новца чл. 205. КЗ-а БиХ 38 54 

2. 
Недозвољено кориштење ауторских права чл. 243. КЗ-а 
БиХ 

64 66 

3. Кријумчарење људи чл. 189. КЗ-а БиХ 8 18 

4. Порезна утаја чл. 210. КЗ-а БиХ 22 25 

5. 
Незаконито ускраћивање идентификационих 
докумената чл. 149. а КЗ-а БиХ 

1 1 

6. Кријумчарење чл. 214. КЗ-а БиХ 25 38 

7. 
Неовлаштен промет опојним дрогама чл. 195. КЗ-а 
БиХ 

2 3 

8. Неплаћање пореза чл. 211. КЗ-а БиХ 3 3 

9. Царинска превара чл. 216. КЗ-а БиХ 5 6 

10. 
Давање дара и других облика користи чл. 218. КЗ-а 
БиХ 

5 5 

11. Проневјера у служби чл. 221. КЗ-а БиХ 1 3 

12. Трговина људима чл. 186. КЗ-а БиХ 2 2 

13. Закон о равноправности полова чл. 29. 4 4 

14. 
Примање дара и других облика користи чл. 217. КЗ-а 
БиХ 

1 1 

15. Прање новца чл. 209. КЗ-а БиХ 3 4 

16. 
Повреда слободе опредјељења бирача чл. 151. КЗ-а 
БиХ 

1 2 

17. Кривотворење знакова за вриједност чл. 207. КЗ-а БиХ 1 1 

18. Превара у служби чл. 222. КЗ-а БиХ 1 1 

19. 
Откривање идентитета заштићеног свједока чл.240. КЗ-
а БиХ 

1 2 

20. Давање лажног исказа чл. 235. КЗ-а БиХ 1 1 

21. Ометање рада правосуђа чл.241. КЗ-а БиХ 1 2 

22. 
Изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора 
и нетрпељивости чл.145а. КЗ-а БиХ 

1 1 

23. Недозвољено складиштење робе чл.210 б. КЗ-а БиХ 1 2 
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19 предмета према 21 лицу изречена је новчана казна, и то као главна казна гласила је на 

укупан новчани износ од 62.500,00 КМ, а као споредна казна, на укупан новчани износ од 

22.000,00 КМ.  

Условна осуда је изречена у 121 предмету према 157 лица.  

У извјештајном периоду одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичних 

дјела у укупном новчаном износу од 1.068.754,57 КМ и 3.000,00 евра. 

Током 2011. године Суд БиХ је донио 16 ослобађајућих пресуда у односу на 24 лица. У 

извјештајном периоду у Одсјеку III није било одбијајућих пресуда. 

Незадовољни донесеним одлукама Суда БиХ, тужиоци овог одсјека уложили су 15 жалби 

(у односу на 22 лица), од којих је 5 уважено (према 13 лица), 5 је одбијено (према 8 лица), а 

у преосталим изјављеним жалбама до краја извјештајног периода није донесена судска 

одлука. 

Такође је потребно напоменути да су тужиоци Одсјека III у изјвештајном периоду 

присуствовали на цца 891 рочишту. Надаље, истичемо у 4 предмета за 4 лица у Одсјеку III 

одређен је притвор. 

 

Слика 9. Преглед тужилачких одлука у КТ предметима одсјека III у 2011. години 

 

У посматраном периоду потребно је нагласити од 621 предмета против 1130 лица, који су 

били у раду у 2011. години, коначним тужилачким одлукама ријешено је 486 предмета 

против 772 лица, а што од укупног броја предмета који су били у раду у 2011. години 

износи 78%. 
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Слика 10. Приказ ријешених КТ предмета Одсјека III у 2011. години 

 

2.3.4.2. КТА ПРЕДМЕТИ 

У периоду од 01. 01. до 31. 12. 2011. године, Одсјек III је имао у раду укупно 757 КТА 

предмета, од којих је 350 предмета пренесено из ранијих година, док је у посматраној 

години запримљено 407 предмета. Тужиоци Одсјека III су у 2011. години завршили 

укупно 534 КТА предмета, тако да су у раду остала 223 неријешена предмета те врсте, те 

треба имати у виду чињеницу да наведени предмети захтијевају посебну пажњу тужилаца 

имајући у виду да се у предметима са овом ознаком заводе ревизиони извјештаји, 

неизвршење пресуда Уставног суда БиХ, те догађаји након извршених избора у БиХ за 

које постоји основ сумње да могу бити квалификовани као изборне преваре и злоупотреба 

бирачког права, а с обзиром да извјештаји за ове информације и уопштено улазне 

информације у Тужилаштво БиХ не достављају Агенције за провођење закона него разни 

органи и институције, у истим се, у циљу утврђивања да ли одређени догађаји уопште 

представљају кривично дјело, проводи низ истражних радњи које неријетко трају дужи 

временски период. У неким од КТА предмета су током 2011. године провођене посебне 

истражне радње, које обзиром на њихову сложеност, такође захтијевају посебну пажњу у 

раду тужилаца као и дужи временски период за њихов завршетак.  

 

2.3.4.3. КТЗ ПРЕДМЕТИ 

У извјештајном периоду Одсјек III је имао у раду укупно 159 КТЗ предмета у вези са 203 

лица, који се односе на поступке пружања међународне правне помоћи, изручења лица и 
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извршења иностраних судских одлука, од којих је 21 предмет у вези са 25 лица пренесен 

из ранијих година, док је у 2011. години запримљено 138 предмета у вези са 178 лица. У 

2011. години је од укупног броја КТЗ предмета завршено 127 предмета према 162 лица, 

док су у раду остала још 32 предмета у односу на 41 лице. 

 

2.3.4.4. КТМ ПРЕДМЕТИ 

У погледу предмета који се односе на малољетне починиоце кривичних дјела, Одсјек III је 

у 2011. години имао у раду укупно 10 КТМ предмета у односу на 11 малољетних. лица, од 

којих је из ранијих година остало у раду 5 предмета у односу на 6 малољетних. лица, док је 

у 2011. години запримљено 5 КТМ предмета према 5 малољетних. лица. Током 2011. 

године, од укупног броја предмета који се односе на малољетне починиоце кривичних 

дјела, тужиоци овог одсјека су донијели 7 наредби о непокретању поступка према 8 

малољетних. лица. Од укупног горе наведеног броја тужиоци Одсјек III ријешили су 

укупно 9 предмета према 10 малољетних. лица, док је на крају извјештајне године остао у 

раду 1 КТМ предмет у односу на 1 малољетно лице.  

 

2.3.4.5.КТН ПРЕДМЕТИ 

Против непознатих починилаца кривичних дјела, Одсјек III је у извјештајном периоду 

имао у раду укупно 104 предмета, од којих су из ранијих година пренесена 43 предмета, 

док је у 2011. години запримљен 61 предмет. На крају извјештајног периода, тужиоци 

Одсјека III ријешили су 84 предмета, док је у раду остало још 20 предмета.  

 

2.3.4.6. А ПРЕДМЕТИ 

Одсјек III је у 2011. години имао у раду укупно 175 А предмета, од којих је из ранијих 

година пренесено 29, док је у току 2011. године запримљено 146 предмета, од којих су 

закључно са 31. 12. 2011. године окончана 94 предмета, док је у 2012. години пренесен 81 

неријешени предмет. 
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Слика 10.  Преглед КТА, КТМ, КТН, КТЗ и А предмета у Одсјеку III у 2011. години 

 
2.3.4.7. УКУПАН РАД НА СВИМ ПРЕДМЕТИМА 

У току 2011. године од укупног броја предмета 1826 са којима су у посматраном периоду 

били задужени тужиоци Одсјека III, тужиоци су тужилачким одлукама и на други начин 

ријешили укупно 1334 предмета, што од укупног броја предмета са којима су били 

задужени тужиоци чини 73 %. 

 

 

 Слика 11. Приказ ријешених свих предмета у Одсјеку III у 2011. години  
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2.3.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

У циљу стручног оспособљавања, тужиоци, стручни савјетник и стручни сарадници 

Одсјека III су у 2011. години учествовали на семинарима одржаним у организацији 

Центара за едукацију судија и тужилаца, те су сви испунили обавезни број дана 

присуствовања тим семинарима, што подразумијева четири дана за тужиоце, а осам за 

стручне сараднике. На овом мјесту неопходно је истаћи да су у посматраном периоду 

тужиоци овог одсјека, из наведених разлога били спријечени посветити се раду на 

задуженим предметима укупно 87 дана. Један од тужилаца из Одсјека III у 2011. години, на 

семинару у организацији Цеста, присуствовао је као едукатор и предавач, на начин да је 

своје знање и искуство презентовао на тему Интелектуално власништво у БиХ - 

кривичноправни аспекти. Поред тога, тужиоци овог одсјека су током 2011. године такође 

узели обавезно учешће и у раду бројних радних група и конференција које су одржаване у 

организацији разних државних установа и институција, те невладиних организација на 

подручју Босне и Херцеговине, али и на регионалним и међународним семинарима, 

будући да се само у Одсјеку III Тужилаштва БиХ обављају послови пружања међународне 

правне помоћи.  

Руководилац Одсјека III у првој половини 2011. године, по одлуци ВСТС-а бр.13-02-

456/2011 од 31. 01. 2011. године, као члан Радне групе у пројекту “Подршка правосуђу у 

БиХ – јачање тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“, након 

вишемјесечног рада доставила је Извјештај ВСТС-у, у којем су, за унапређење вођења 

кривичних истрага у Босни и Херцеговини, наведене практичне препоруке усмјерене, како 

на измјену КЗ-а, ЗКП-а, унапређења упутстава, подзаконских аката, тако и на постојеће 

потребе за едукацију и унапређење истраживачких знања и умијећа тужилаца и 

овлаштених службених лица у Босни и Херцеговине, те су истакнути најбољи начини за 

имплементацију истих, а све у сврху успјешнијег вођења истрага у Босни и Херцеговини, 

што је био и основни циљ пројекта. 

 

2.3.6.  СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ  

- Одсјек III је, као и у ранијим годинама, био одсјек са најмањим бројем тужилаца, 

највећим бројем запримљених предмета, али са највећим бројем донесених одлука. Велики 

број заказаних претреса такође представља потешкоћу у свакодневном раду, имајућу у виду 

недовољан број тужилаца. Такође треба нагласити чињеницу да, у односу на остала два 
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одсјека Тужилаштва БиХ, само Одсјек III у раду не ужива подршку Канцеларије 

регистрара БиХ. 

- С обзиром да се само у Одсјеку III Тужилаштва БиХ обављају послови пружања 

међународне правне помоћи, сви тужиоци су, осим учешћа на семинарима одржаним у 

организацији Центара за едукацију судија и тужилаца, били обавезни учествовати у раду 

бројних радних група и конференција које су одржаване у организацији разних државних 

установа и институција, те невладиних организација, а што је за њих, с обзиром на број 

предмета у раду, представљало додатно оптерећење. 

- Значајно је овдје истаћи да је један од тужилаца Одсјека III контакт тачка за пружање 

међународне правне помоћи, у оквиру мреже тужилаца југоисточне Европе. Поред 

наведеног, неријетко обавезе присуства на међународним семинарима падају на терет 

тужилаца Одсјека III, а што захтијева одређене припреме и одсуство с рада, па се то у 

крајњем случају одражава и на број тужилачких одлука, поред свих других проблема у 

овом одсјеку. 

- Током посматраног периода, настављен је и прилив великог броја КТА предмета, у 

којима материјал достављен од стране полицијских агенција о истим представља 

обавјештајне податке из којих нису произлазили основи сумње да су почињена кривична 

дјела, као и оних КТА предмета за чије поступање у старту није било надлежно 

Тужилаштво БиХ, који предмети су захтијевали ангажовање тужилаца у раду по истим, а 

које ангажовање их је и ове године, као и прошле, онемогућавало да све снаге преусмјере 

на рад по КТ предметима. Осим наведеног, велики проблем у раду такође представља и 

недостатак самосталности у раду полицијских органа, као и достава често непотпуне 

документације, која самим тим успорава рад тужилаца. 
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3. УКУПАН РАД ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРЕДМЕТИМА У ОДНОСУ НА 
ПОЗНАТЕ ПОЧИНИОЦЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 

 
 

Колона „Привредни криминал“ представља бројчани показатељ који се односи на 

кривична дјела из глава XVIII и XIX Кривичног закона Босне и Херцеговине и 

представља збирне податке о раду Одсјека II и III Тужилаштва БиХ на тој врсти предмета 

(имајући на уму Интерне критерије о расподјели предмета, о којима је било ријечи у 

претходним главама ове Информације). 

Колона „Општи криминал“ представља бројчани показатељ преосталих кривичних дјела 

из Кривичног закона Босне и Херцеговине и такође представља збирне податке о раду 

Одсјека II и III Тужилаштва БиХ, изузев појединих кривичних дјела из главе XVII КЗ 

БиХ која су сврстана у колону „Ратни злочин“ и по којима поступа Одсјек I. 

 

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ РАДА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 
ПРЕДМЕТИМА У ОДНОСУ НА ПОЗНАТЕ ПОЧИНИОЦЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ЗА 
ПЕРИОД ОД 01. 01. -31. 12. 2011. 
 

Табела I: Подаци о пријавама исказани по предметима/лицима за период 01.01.-

31.12.2011. 

Врста предмета                                         
"Кт" 

Неријешено 
пријава из 

ранијих 
година 

Примљено 
пријава у 

току 
извјештајног 

периода 

Укупно у 
раду пријава 

у току 
извјештајног 

периода 

Ријешено 
пријава у току 
извјештајног 

периода 

Дјелимично 
ријешено 

пријаа у току 
извјештајног 

периода 

Неријешено 
пријава на крају 

извјештајног 
периода 

КОЛОНА = I II 

III 

IV V 

VI 

(III = I+II) VI = III -IV 

Привредни 
криминал 797/295 761/247 1558/542 787/325 0/27 771/217 

Ратни злочин 2606/294 506/87 3112/381 160/84 46/7 2952/297 

Општи криминал 516/128 464/154 980/282 586/198 0/22 394/84 

Укупно 3919/717 1731/488 5650/1205 1533/607 46/56 4117/598 
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Табела II: Подаци о истрагама исказани по предметима/лицима за период 01.01.-
31.12.2011. 

Врста предмета                                            
"Кт" 

Неријешене 
истраге из 

ранијих 
година 

Наређено 
истрага у 

току 
извјештајног 

периода 

Укупно у 
раду истрага 

у току 
извјештајног 

периода 

Укупно 
ријешено 
истрага у 

току 
извјештајног 

периода 

Дјелимично 
ријешено 
истрага у 

току 
извјештајног 

периода  

Број 
неријешених 

истрага на крају 
извјештајног 

периода 

КОЛОНА = I II 
III 

IV V 
VI 

(III = I+II ) VI = III - IV 

Привредни 
криминал 599/193 458/173 1057/366 448/196 0/12 609/170 

Ратни злочин 1034/288 91/43 1125/331 96/76 24/11 1029/255 

Општи криминал 326/98 384/122 710/220 345/150 0/14 365/70 

Укупно 1959/124 933/338 2892/917 889/422 24/37 2003/495 

 

 

Табела III: Врсте процесних одлука донесених у Кт предметима/лицима у периоду 01.01.-
31.12.2011. 

Врста предмета                                            
"Кт" 

У фази рјешавања пријава У фази рјешавања истрага 

Број наредби о 
непровођењу 

истраге 

Број 
наредби о 
провођењу 

истраге 

Ријешено 
на други 

начин 

Број 
наредби о 
обустави 
истраге 

Број 
подигнутих 
оптужница 

Ријешено на 
други начин 

КОЛОНА = I II III IV V VI 

Привредни 
криминал 

224/117 458/173 105/35 225/78 194/117 29/1 

Ратни злочин 40/16 91/43 29/25 37/18 34/28 16/30 

Општи криминал 105/42 384/122 97/34 127/31 192/107 26/12 

Укупно 369/175 933/338 231/94 389/252 429/252 71/43 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОТВРЂЕНИХ ОПТУЖНИЦА У ПЕРИОДУ ОД ПРИЈЕ 

2007.ГОДИНЕ ДО КРАЈА 2011. ГОДИНЕ 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УКУПНО ДОНЕСЕНИХ ТУЖИЛАЧКИХ ОДЛУКА У 
2011. ГОДИНИ 
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4.  ДРУГИ ВИДОВИ ДЈЕЛОВАЊА 

4.1. УВОД 

У претходним дијеловима ове информације приказан је рад и резултати рада тужилачких 

одсјека. Дјеловање појединачних одсјека управе није приказано с обзиром да ови одсјеци 

како је то и изнесено у уводном дијелу ове информације подржавају рад тужилачких 

одсјека и њихово дјеловање рефлектује се кроз те одсјеке.  

С обзиром да Кабинет главног тужиоца представља јединицу из које се организује укупан 

рад Тужилаштва у овом поглављу ће се презентовати дјеловање наведеног Кабинета. 

Од значаја је за остваривање функције Тужилаштва и провођење активности које не 

спадају у поступање по појединачним кривичним предметима и битније од ових 

активности такође налазе мјесто у овом поглављу информације.  

4.2. ДЈЕЛОВАЊЕ КАБИНЕТА ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА  

Кабинет главног тужиоца је и у 2011. години као административни центар главног 

тужиоца вршио своје редовне послове администрације свих поднесака насловљених 

главном тужиоцу Тужилаштва.  

Кабинет је пружао подршку Колегију в. д. главног тужиоца који се састоји од вршиоца 

дужности главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и руководиоца Посебног одсјека за 

ратне злочине, руководилаца Посебног одсјека за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију и Одсјека III, тужиоца који је члан Високог судског и тужилачког 

савјета Босне и Херцеговине и секретара Тужилаштва. Колегиј в. д. главног тужиоца у току 

протекле године одржавао је континуиране седмичне састанке ради усаглашеног 

рјешавања актуелних питања везаних за руковођење и планске активности Тужилаштва. 

Састанцима Колегија в. д. главног тужиоца по потреби присуствују и други тужиоци или 

запосленици, ради реферисања или учествовања у одлучивању по тематским питањима. 

Кабинет истовремено пружа подршку главном тужиоцу и замјеницима главног тужиоца у 

састанцима са различитим институционалним и ванинституционалним субјектима који се 

обраћају главном тужиоцу за укључење и поступање у складу са законом, те припрема 

различте поднеске као одговоре на оваква тражења и захтјеве. Кабинет учествује и у 

стратешким активностима Тужилаштва БиХ, сачињавајући анализе и извјештаје о 
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конкретним аспектима рада, ради припреме и представљања Тужилаштва од стране 

главног тужиоца на различитим радним и тематским конференцијама и савјетовањима. На 

пољу асистенције главном тужиоцу, Кабинет припрема и интерне акте којима се 

координише једнообразно дјеловање свих одсјека Тужилаштва БиХ у конкретним и 

актуелним правним питањима из кривичноправне области. 

Кабинет у свом саставу, поред техничког секретара, преводиоца и возача, има и стручне 

савјетнике правнике који пружају подршку раду главног тужиоца. 

У оквиру Кабинета главног тужиоца рјешавају се жалбе на одлуке тужилаца о непровођењу 

или обустави истраге у појединим предметима. У току протекле године запримљено је 

укупно 48 жалби на одлуке у 46 предмета, од којих су у посматраном периоду ријешене 34 

жалбе (31 примљена у току 2011.године и 3 жалбе примљене у току 2010. године). 

Истовремено, Кабинет и даље води континуирану евиденцију и прати ток поступака 

поводом апелација пред Уставним судом БиХ, а везане су за кривичне поступке пред 

Судом БиХ у којима поступа или је поступао тужилац Тужилаштва. 

 

4.3. АКТИВНОСТИ НА РАЗВИЈАЊУ МЕХАНИЗАМА САРАДЊЕ 

СА АГЕНЦИЈАМА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

Током 2011. године, наставили су се одржавати континуирани састанци координације 

директора полицијских агенција у БиХ, главног тужиоца Тужилаштва БиХ и представника 

Министарства безбиједности Босне и Херцеговине.  

На овим састанцима, разговарано је о актуелним темема везаним за сарадњу полиције и 

тужилаца у Босни и Херцеговини. Учесници састанка су разговарали о могућностима за 

превазилажење практичних потешкоћа у раду полиције и безбједносних агенција на 

терену, координисању и анализи здружених полицијих акција, које су проведене широм 

Босне и Херцеговине, као и о другим битним темама које се односе на стање 

безбиједности у Босни и Херцеговини. 

У посматраном периоду састанци координације одржани су у Брчком, 03. и 04. фебруара, 

затим у Међугорју 03. и 04. марта, у Теслићу, 08. и 09. маја, на Јахорини 07. и 08. јула, у 

Фојници 22. и 23. септембра, те на Бјелашници 23. и 24. новембра .  

На састанцима координације, у више наврата у току 2011. године, презентовани су анализа 

и мониторинг безбједносне ситуације након либерализације визног режима за грађане 

БиХ, као и подузете активности на спречавању појаве лажних азиланата из БиХ у земљама 

ЕУ.  
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На састанцима координације, договаране су и координисане активности везане за 

расвјетљавање терористичког напада на Амбасаду САД-а у БиХ, у октобру 2011. године, а 

разговарано је и о заједничким активностима у области борбе против тероризма, те 

функционисању раније основане Оперативне групе за борбу против тероризма, коју 

сачињавају представници више полицијских и безбједносних агенција у БиХ, као и 

представник Тужилаштва БиХ.   

Учесници састанака координације, у периоду обухваћеном овом информацијом, 

разговарали су о битним темема као што су активности везане за споразум о успостави 

електронске размјене података из евиденција полицијских агенција и тужилаштава у БиХ, 

који ће значајно оперативно унаприједити борбу против свих врста криминала, као и 

реализацију хапшења лица за којима трагају полицијске и безбједносне агенције, као и 

правосудни органи БиХ. 

Такође, разговарано је и о активностима на пројекту успоставе базе података о 

држављанима БиХ који су осуђени од судова у иностранству, те уношењу пресуда из 

иностранства у евиденције у БиХ. 

Директори полицијских агенција и главни тужилац разговарали су и о капацитетима за 

законито пресретање телекомуникација у БиХ, системима за електронско управљање 

документима у полицијским агенцијама, као и о сарадњи и координацији полицијских 

агенција у сегменту заштите личности и објеката.  

Учесници састанака координације, разговарали су и о јачању и побољашању капацитета у 

агенцијама за провођење закона у БиХ, за борбу против корупције и борбу против 

високотехнолошког криминала укључујући cyber криминал.  

Теме састанка одржаних током 2011. године, између осталог, односиле су се и на 

кориштење оперативних полицијских система за размјену криминалистичко-

обавјештајних информација између полицијских агенција у БиХ под називом „CIDA“ и 

кориштење система за препознавање отисака под називом „AFIS“ који користе 

полицијске агенције.  

У оквиру рада координације, подузете су многе активности везане за процес 

приближавања Босне и Херцеговине европским интеграцијама. У мају мјесецу, уз подршку 

мисије EUPM-а у БиХ, организоване су посјете, те су уприличени састанци представника 

полицијских и безбједносних агенција у БиХ, главног тужиоца и представника 
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Министарства безбиједности са највишим званичницима у агенцији FRONTEX (Европска 

агенција за управљање оперативном сарадњом на вањским границама Европске уније) у 

Варшави, затим посјета и сусрет са званичницима EUROPOLA у Ден Хаагу, сусрет са 

званичницима Генералне дирекције Европске комисије за унутрашње послове у Бриселу, 

као и званичницима Међународног кривичног суда (МКС) и Међународног кривичног 

суда за бившу Југославију (МКСЈ) у Ден Хаагу.  

Током ових састанака разговарано је о сарадњи агенција за провођење закона у БиХ, са 

полицијским и правосудним агенцијама на подручју Европске уније.  

Званичници полицијских и агенција за провођење закона који дјелују у оквиру 

координације, у октобру 2011. године, су уз подршку ICITAP пројекта при амбасади САД-

а у БиХ, учествовали на Међународној конференцији шефова полицијских агенција у 

Чикагу, САД, на којој су учествовали представници из више десетина држава широм 

свијета, те су представници из БиХ, такође посјетили капацитете Федералног истражног 

бироа (FBI) у Чикагу и састали се са званичницима (FBI) у Чикагу.  

Састанцима Координације директора полиције и главног тужиоца су се, по потреби, у 

раду прикључивали и представници осталих полицијских, безбједносних и правосудних 

агенција у БиХ. 

Организатори и домаћини састанака координације, по систему ротације, били су 

директори и водећи званичници институција укључених у координацију.  

4.4. АКТИВНОСТИ НА ЈАЧАЊУ КАПАЦИТЕТА ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА  

Након што је на иницијативу Тужилаштва БиХ, у 2010. години основана Радна група за 

борбу против високотехнолошког криминала укључујући cyber криминал у БиХ, која 

окупља представнике свих агенција за провођење закона у БиХ које имају капацитете за 

борбу против ове врсте криминала, током 2011. године, наставиле су се одређене 

активности на јачању ових капацитета.  

У оквиру састанака координације директора полицијских агенција и главног тужиоца, 

разговарано је о могућностима да се Босна и Херцеговина прикључи међународној мрежи 

контактних тачки за борбу против cyber криминала, која већ окупља представнике више од 
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40 земаља Европе и свијета, које су именовале своје представнике, којима се полицијске и 

агенције за провођење закона могу јавити у било којем тренутку, ради тражења помоћи 

или асистенције у борби против cyber криминала (мрежа контактних тачака се остварује 

по систему доступности 24/7- односно 24 сата свих 7 дана у седмици). 

Активности на прикључењу овој мрежи контактних тачака, наставиће се и у 2012. години.  

Такође, када је у питању борба против cyber криминала, након активности започетих у 

2011. години, очекује се да током 2012. године буде реализовано више стручних 

специјалистичких обука за службенике полицијских и агенција за провођење закона у 

БиХ. 

Ове специјалистичке обуке, између осталог, ће се односити на cyber форензику, борбу 

против cyber и интернет активности које имају везе са кривичним дјелима тероризма, 

борбу против злоупотребе ауторских права и кривичних дијела из области ауторских 

права која се врше путем интеренета, борбу против крађа и злоупотреба банковних рачуна 

електронским путем, борбу против интернет превара финансијске природе, борбу против 

ширења националне и вјерске мржње и нетрпељивости у cyber простору и путем 

интернета. 

Такође, планира се и реализација активности које ће се односити на прецизирање и 

доношење интерних аката из области телекомуникација и интернет саобраћаја, како би се 

полицијским агенцијама олакшао рад на прикупљању доказа за кривична дјела cyber 

криминала.  

 

4.5. АКТИВНОСТИ КРОЗ УДАРНУ ГРУПУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

ТЕРОРИЗМА И ЈАЧАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

ТЕРОРИЗМА  

У 2004. години, Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, успостављена је Група 

за борбу против тероризма и јачање способности за борбу против тероризма (Ударна 

група) која ради под вођством Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором 

Министарства безбиједности БиХ.  

Оснивањем Ударне групе за откривање кривичних дјела тероризма, 

институционализована је борба против тероризма у Босни и Херцеговини.  

Током 2005. године, Тужилаштво Босне и Херцеговине осигуравало је сарадњу и 

координисало рад органа који учествују у борби против тероризма, прикупљањем 
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информација о свим случајевима тероризма на територији Босне и Херцеговине и 

проводећи истраге. 

Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овом сегменту, огледале су се 

првенствено у откривању мреже која осигурава финансијску и сваку другу подршку 

лицима за које се сумња да су повезана са појединцима, правним лицима или удружењима 

чије дјеловање указује на почињење кривичних дјела тероризма.  

Тужилаштво Босне и Херцеговине, кроз учешће у раду ове Ударне групе, залаже се за 

свеобухватан приступ проблему тероризма на начин да се у Босни и Херцеговини морају 

идентификовати и процесуирати евентуални починиоци кривичних дјела тероризма, што 

је првенствени циљ којим се приликом оснивања руководила Ударна група. Кроз сегмент 

дјелатности ове Ударне групе, Тужилаштво Босне и Херцеговине је током 2005. године, 

радило на успостави контакта и сарадње са експертима Савјета Европе и Савјета 

сигурности УН-а из области тероризма.  

С обзиром да се од 01. 07. 2009. године примјењују измијењени Критерији за расподјелу 

предмета између одсјека Тужилаштва БиХ број А-518/09 од 30. 06. 2009. године, сви 

предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. Кривичног закона БиХ и кривична 

дјела финансирања терористичких активности из члана 202. Кривичног закона БиХ, 

спадају у надлежност Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију. С тим у вези у току посматраног периода дошло је до измјене чланова Ударне 

групе који долазе из Тужилаштва Босне и Херцеговине. Након што је у децембру 2010. 

године одржан први састанак Ударне групе у новом сазиву на којем је договорен даљи 

начин рада Ударне групе и формирана оперативна подгрупа којом ће руководити главни 

тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине, а што је резултат закључка донесеног у току 

2010. године на сједници директора свих агенција за провођење закона и главног тужиоца 

Тужилаштва Босне и Херцеговине, у току 2011. године оперативна група је активно 

учествовала у раду на предметима тероризма. С тим у вези је постигнута изузетно добра 

сарадња у виду ефикасне и брзе размјене информација које се односе на потенцијалне 

извршиоце кривичног дјела тероризма. Слиједом измјена Кривичног закона Босне и 

Херцеговине, Тужилаштво је у 2011. години покренуло низ истрага које се односе 

приоритетно на превенцију и спречавање почињења кривичних дјела тероризма. У току 

посматраног периода, а у вези са промјеном надлежности Посебног одсјека за 

организовани криминал, привредни криминал и корупцију, око 80 предмета је преузето од 

тужилаца из претходног сазива Ударне групе, од чега је више од 10 ријешено, односно 

архивирано.  
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У односу на остале предмете, Ударна група је одредила једног стручног сарадника 

Тужилаштва Босне и Херцеговине који је задужен да, у сарадњи са тужиоцима из Ударне 

групе, ради по преосталим предметима и који је истовремено одређен и за секретара 

Ударне групе. 

 

4.6. АКТИВНОСТИ КРОЗ УДАРНУ ГРУПУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ ИЛЕГАЛНЕ 

ИМИГРАЦИЈЕ 

Ударна група за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције 

(Ударна група) формирана је одлуком Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број: 3/04). Чланове Ударне групе именује Министарство безбиједности БиХ, а у њен 

састав улазе тужиоци Тужилаштва БиХ, Федералног тужилаштва ФБиХ, Републичког 

тужилаштва Републике Српске, Тужилаштва Брчко дистрикта, представници SIPA-е, 

Граничне полиције БиХ, МУП-а ФБиХ, МУП-а РС, Полиције Брчко дистрикта, те 

представници Пореске управе ФБиХ и Пореске управе Републике Српске. 

Тренутно постоје иницијативе да се у састав Ударне групе именује и по један представник 

из Дирекције за координацију полицијских органа БиХ и Службе за послове са 

странцима, које нису постојале у вријеме доношења одлуке о формирању Ударне групе. 

Такође, имајући у виду значај невладиних организација у пружању помоћи и заштити 

жртава трговине људима, те препоруке које су наведене у Извјештају GRETE и Извјештају 

о стању трговине људима State Departmenta (TIP Report), иницирани су приједлози да се у 

састав Ударне групе именује и један представник невладиног сектора.  

Ударна група је у 2011. години одржала 12 састанака на којима су њени чланови 

подносили појединачне усмене извјештаје о оперативним активностима у вези са 

случајевима трговине људима и кријумчарења људи, који су евидентирани у раду.  

Чланови Ударне групе су провели оперативне активности у 42 предмета. Оперативне 

активности најчешће су провођене у тимовима у које су биле укључене све полицијске 

агенције, што се показало као веома позитивна пракса јер упућује на координацију 

активности и сарадњу ентитетских МУП-ова, Полиције Брчко дистрикта, БиХ и SIPA-е.  

У посматраном периоду, полицијске агенције у саставу Ударне групе, у сарадњи са 

тужиоцима, подузеле су оперативне активности у вези са случајевима који се односе на 

радну експлоатацију као вид трговине људима. Ради се о акцији откривања случајева 

„просјачења“ у којима су жртве дјеца. У вези са наведеним, поднесени су извјештаји о 

починиоцима кривичног дјела трговина људима из члана 186. став 2. Кривичног закона 
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БиХ, те дјела из групе кривичних дјела против брака, породице и младежи (у ситуацијама 

кад су дјеца жртве просјачења искориштавана од стране родитеља или блиских сродника). 

Подношене су и прекршајне пријаве, које су се показале као недјелотворне јер се издати 

прекршајни налози са новчаним казнама које су изречене починиоцима прекршаја 

најчешће не извршавају.  

Ударна група се такође ангажовала и на откривању случајева дјечије порнографије. 

Комплетан тим Ударне групе, посебно службеници МУП-а Републике Српске, били су 

ангажовани на случају држављанина Босне и Херцеговине, који је посједовао, производио 

и дистрибуисао дјечију порнографију као члан организоване међународне криминалне 

организације. Наведено лице је посједовало преко 2.000.000 снимака и фотографија 

дјечије порнографије, које је размјењивао и дистрибуисао широм свијета кроз умрежене 

криминалне канале.  

Тужилаштво БиХ је током 2011. године за кривично дјело трговина људима из члана 186. 

Кривичног закона БиХ, запримило 9 пријава против 22 лица. Отворене су 4 нове истраге 

против 21 лица. Подигнуте су 2 нове оптужнице против 2 лица. У истој години донесене 

су пресуде у 4 предмета против 8 лица, а осуђеним лицима изречене су казне затвора у 

укупном трајању од 30 година и 11 мјесеци.  

Тужилаштво БиХ је искључиво надлежно за поступање у вези са кривичним дјелом 

кријумчарење људи из члана 189. Кривичног закона БиХ. Током 2011. године за ово 

кривично дјело запримљено је 15 нових пријава против 55 лица. Подигнуто је 16 нових 

оптужница против 42 лица. Донесене су пресуде у 7 предмета против 20 лица, а осуђеним 

лицима изречено је укупно више од 20 година затвора.  

Ударна група учествовала је у раду и на предметима који су у надлежности ентитетских 

тужилаштава, те Тужилаштва Брчко дистрикта. 

Поред рада на појединачним предметима, Ударна група је након суочавања са низом 

практичних проблема у истраживању и оптуживању кривичних дјела трговине људима и 

повезаних кривичних дјела, проузрокованих неусаглашеношћу кривичних закона у Босни 

и Херцеговини, покренула активности на иницирању измјена и допуна кривичних закона. 

С тим у вези, формирана је Радна група сачињена од тужилаца из свих тужилаштава у 

Босни и Херцеговини, са задатком да сачини приједлог могућег рјешења измјена и допуна 

кривичних закона. У току 2011. године, усаглашен је приједлог измјена и допуна за сва 

четири кривична закона у Босни и Херцеговини, а које се односе на кривично дјело 

трговине људима и сродна кривична дјела, уз указивање на потребу да се у хитној 

процедури изврши њихово усвајање. 
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Из напријед наведеног произилази да је Ударна група у 2011. години имала значајну улогу 

у откривању и спречавању трговине људима у Босни и Херцеговини, што је истакнуто и у 

Извјештају о стању трговине људима и илегалне имиграције у Босни и Херцеговини.   

    

 

4.7. АКТИВНОСТИ КРОЗ УЧЕШЋЕ У РАДУ ТИМА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЈЕНУ КРИВИЧНИХ ЗАКОНА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Као и претходних година, два тужиоца као представници Тужилаштва БиХ су и током 

2011. године активно учествовали у раду Тима за праћење и оцјену кривичних закона 

Босне и Херцеговине при Министарству правде Босне и Херцеговине. 

Овај Тим је формиран са приоритетним задатком усклађивања домаћег кривичног 

законодавства са међународним стандардима, те су у том циљу чланови Тима ангажовани 

на сачињавању приједлога измјена Кривичног закона и Закона о кривичном поступку 

Босне и Херцеговине ради хармонизације одредби ових закона са међународним 

конвенцијама ратифицираним од стране Босне и Херцеговине. 

Поред тога, Тим је надлежан да прати и оцјењује практичну примјену Кривичних закона и 

Закона о кривичним поступцима Босне и Херцеговине и да интервенише у случајевима 

када пракса указује на потребу измјене или допуне појединих одредби ових закона. 

У току 2011. године, представници Тужилаштва БиХ су иницирали измјене, односно 

допуне више одредби Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине, те члановима 

Тима доставили писмене и аргументоване ставове Колегија тужилаштва Босне и 

Херцеговине којима се указује на проблеме у практичној примјени одређених одредби 

наведеног закона, уз конкретне приједлоге за његову измјену, односно, допуну. 

 

4.8. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 

У току 2011. године настављене су и унапријеђене активности Тужилаштва Босне и 

Херцеговине подузете са циљем информисања јавности, те приближавања рада ове 

институције грађанима. Тужилаштво Босне и Херцеговине у континуитету планира, 

успоставља и одржава комуникацију са медијима и широм јавности, а све у циљу 

постизања бољег међусобног разумијевања и остваривања заједничких интереса.  

Тужилаштво је у 2011. години издало 441 саопштење о раду на предметима, као и о 

активностима везаним за предмете, које су предузете по налогу овог Тужилаштва. Поред 
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наведеног, информације су даване и кроз 50-так изјава за телевизијске и око 150 изјава за 

радио станице. Тужиоци и друго особље Тужилаштва дали су 10-так интервјуа 

електронским и штампаним медијима, те учествовали у више телевизијских емисија које су 

обрађивале теме од значаја за рад ове институције. 

У 2011. години, Тужилаштво је запримило и одговорило на око 400 упита грађана, медија 

и невладних организација о стању појединачних предмета.  

Настављено је са одржавањем конференција и округлих столова на којима је 

представницима удружења жртава у локалним заједницама, као и представницима 

локалних органа власти, правосуђа и полиције, презентован рад Тужилаштва на 

предметима ратних злочина. У посматраном периоду, одржано је 12 оваквих округлих 

столова у разним крајевима Босне и Херцеговине. 

Представници Тужилаштва презентовали су рад ове институције и у оквиру 

организованих посјета студената права, криминалистике и сигурносних студија 

Тужилаштву и Суду Босне и Херцеговине. 

Вијести које се односе на рад Тужилаштва свакодневно су доступне јавности и путем web 

странице, која је у протеклој години забиљежила 71478 индивидуалних посјета, како из 

Босне и Херцеговине, тако и из разних подручја изван Босне и Херцеговине и то не само 

из регионолног и европског него и ширег простора. 

 

4.9.  АКТИВНОСТИ КРОЗ ОБАВЕЗНУ ЕДУКАЦИЈУ 

Тужиоци и стручно особље имају обавезу присуства едукацијама које се организују од 

стране Центара за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и 

Републици Српској. Наведени центри су равноправни чланови Лисабонске мреже 

институција која дјелује у области едукације судија и тужилаца у државама чланицама 

Савјета Европе.   

Напријед наведене едукације су у току 2011. године организоване од стране ентитетских 

центара за едукацију судија и тужилаца у сарадњи с USAID-овим пројектом JSDP II, 

UNDP-ем, Амбасадом САД путем уреда америчког Министарства правде за развој, помоћ 

и обуку тужилаштава у прекоморским земљама (OPDAT), Одсјеком кривичне одбране, 

Уредом ОЕБС-а за демократске институције и људска права (ОDIHR) - Пројекат 

"Подршке преносу знања и материјала у предметима ратних злочина из МКСЈ на 

национална правосуђа", те партнером пројекта Међународним кривичним судом за бившу 

Југославију (МКСЈ), Удружењем судија у ФБиХ, Удружењем судија БиХ, Удружењем судија 
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РС, Удружењем тужилаца БиХ, Удружењем тужилаца ФБиХ, Удружењем тужилаца РС, 

Адвокатским коморама ФБиХ и РС, Правосудном комисијом Брчко дистрикта БиХ, 

Канцеларијом регистрара Тужилаштва БиХ, ВСТС-ом, Полицијском академијом МУП-а 

ФБиХ, Одјељењем за едукацију у Полицијској агенцији ФБиХ, Полицијом Брчко 

дистрикта БиХ, Одсјеком за обуку и оперативне тренинге Државне агенције за истраге и 

заштиту и Центром за обуку Граничне полиције БиХ, Амбасадом Републике Француске у 

БиХ, као и Центром за рехабилитацију жртава тортуре. 

Обавеза сваког тужиоца, према ентитетским законима о Центрима за едукацију, је 

провођење минималне едукације од четири дана годишње.  

У посматраном периоду, тужиоци су се, поред похађања обавезних законом прописаних 

семинара, активно укључили и у остале процесе едукације тужилаца, а исто тако су били 

ангажовани и као едукатори, предавачи и модератори, те су преносили своја знања и 

искуства учесницима семинара. 

Тужиоци су у периоду обухваћеном овом информацијом своје знање проширивали на 

семинарима и конференцијама на сљедеће теме:  

• Границе слободе говора за судије и тужиоце  

• Техника израде оптужнице (радионица) 

• Заступање у судском поступку  

• Међународна правна сарадња у кривичним стварима  

• Развој кривичног права у ФБиХ 

• Прекорачење оптужбе и границе диспонирања оптужницом 

• Етика 

• Свједок у кривичном поступку 

• Вјештине заступања 

• Кривична дјела из области финансијског криминала 

• Регионална конференција о процесуирању ратних злочина "Процјена различитих 

аспеката процесуирања ратних злочина" 

• Едукација едукатора из области Међународног хуманитарног права 

• Тероризам и финансирање терористичких активности 

• Вјештине заступања у предметима ратних злочина 

• X савјетовање из кривичне области "Актуелности кривичног законодавства у Босни 

и Херцеговини - легислатива и пракса с посебним освртом на организовани 

криминал и корупцију" 
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• Изабрани сегменти из области заштите људских права и слобода 

• Модул 4 - Носиоци правосудне функције и друштво, почетна обука 

• Приступ списима МКСЈ-а обука/радионица 

• Предмети корупције у Посебном одсјеку за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију, поуке из протеклих искустава 

• Улога тужиоца, како приговарати супротној страни и браниоцима и како ефикасно 

користити статусне конференције 

• Избор истражних радњи, метода и техника у истраживању ратних злочина 

• Борба против организованог криминала и корупције у БиХ и одузимање илегално 

стечене имовинске користи 

• Однос између страна у поступку 

• Приступ списима МКСЈ-а радионица за едукаторе 

• Суђење у разумном року 

• Напредне вјештине заступања у предметима ратних злочина 

• Примјена Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у раду 

редовних судова у БиХ 

• Правна медицина и форензика – уводна обука 

• IV стручно савјетовање тужилаца 

• Дигитална форензика и компјутерски криминал 

• Ратни злочини 

• Екстрадиција 

• Интелектуално власништво у БиХ – кривичноправни аспекти 

• Кривично гоњење у предметима тероризма 

• Убрзање кривичног поступка за лакша кривична дјела (Acceleration of criminal 

procedure for petty/minor offences) - едукација едукатора 

• Рад са трауматизованим свједоцима 

• Одузимање имовине 

• Напредни семинар: вјештине заступања - укључујући едукацију едукатора 

 

Почетна обука приправника, стручних сарадника и стручних савјетника се проводи у 

складу с трогодишњим планом и програмом обуке усвојеним од стране Високог судског и 

тужилачког савјета Босне и Херцеговине за лица која се намјеравају бавити професијом 
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судије или тужиоца. Овај програм предвиђа провођење обуке кроз 4 Модула на годишњем 

нивоу, што у трогодишњем периоду значи да ће стручним сарадницима бити пружена 

обука из 12 Модула. У 2011. години је проведена почетна обука за трећу генерацију 

полазника 2011/2013 (Модули I-IV), другу генерацију полазника 2010/2012 (Модули I-IV) 

и за прву генерацију 2009/2011 (Модули I-IV). 

3 година 

Модул 1 - Грађанска област 

Модул 2 - Кривична област 

Модул 3 - Алтернативно рјешавање спорова, медијација и арбитража 

Модул 4 - Носиоци правосудне функције и друштво 

2 година 

Модул 1 – Европска конвенција и равноправност полова 

Модул 2 – Грађанска област 

Модул 3 – Кривична област 

Модул 4 - Извршна и управна област 

1 година 

Модул 1 - Носиоци правосудне функције и друштво 

Модул 2 – Грађанска област 

Модул 3 - Кривична област 

Модул 4 - Извршна и ванпарнична област 

 

4.10. АКТИВНОСТИ КРОЗ ОСТАЛЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

Тужиоци, стручно и остало особље Тужилаштва су у току 2011. године учествовали на 

доле набројаним конференцијама, семинарима, радионицама, састанцима, студијским 

путовањима и сл., организованим од стране државних институција, разних домаћих 

правних лица која се баве организацијом едукација, домаћих невладиних организација и 

међународних организација, у циљу обуке из разних области те размјене искустава : 

• Конференција „Србија и Босна и Херцеговина, јуче, данас, сутра“  

• Конференција „Европске смјернице за сарадњу библиотека, архива и музеја“  

• II међународна конференција о заштити евро новца од кривотворења  

• Конференција „Кривична дјела мотивисана мрежом на интернету“  

• V међународна конференција BAM 2011, Европске смјернице за сарадњу 

библиотека, архива и музеја, правне норме, стандарди и препоруке 
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• Семинар „Борба против трговине оружјем за масовно уништење тероризма“  

• Семинар „Кривична дјела из области финансијског криминала“  

• Семинар „Бољи механизми између полиције и тужилаштва на предметима 

корупције са посебним освртом на идентификовање и процедуре одузимања 

незаконито стечене имовине“  

• Семинар „Модул I – грађанска област“ год. III  

• Семинар „Примјена чланова 3.5.6.8 Европске конвенције за заштиту људских права 

и основних слобода  

• Семинар „Заштита од стреса и конфликата – Ваша сигурност и осигурање“  

• Семинар „Заступање у судском поступку “  

• Семинар „Злоупотреба кредитних картица“   

• Семинар „Истраге и одузимање имовине стечене кривичним дјелом – правна 

рјешења и најбоља пракса на примјерима Италије и Србије“  

• Семинар „Истрага и кривично гоњење корупције: Финансијске истраге и веза са 

предметима прања новца“   

• Семинар „Издавање дозвола за извоз оружја и војне опреме“  

• Семинар „Проблем у примјени закона у заштити тајних података“  

• Семинар „Сајбер сигурност“  

• Семинар „Сузбијање организованог криминала са посебним освртом на прање 

новца“  

• Семинар „Борба против сајбер криминала“  

• Регионални семинар за земље Балкана о истрагама у спречавању оружја за масовно 

уништење“  

• Регионални семинар „Казне за кршење контроле извоза“  

•  „QSS Data Security and Availability Masters“  

• Семинар „Стандардни босански језик II – Удружење лингвиста“  

• „Семинар Библиотекара – правних и сродних библиотекара“  

• Семинар “Електронске јавне набавке”  

• XII међународни симпозиј „Убрзане реформе у функцији одрживог развоја“ 

• Годишњи обрачун и пореске пријаве за 2010 год. – Нови аналитички контни план 
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• Дводневна радионица – Разматрање извјештаја „Процјена и идентификација 

кључних изазова у руковођењу и приједлог препорука за побољшање руководних 

процеса везаних за функционисање тужилаштава у БиХ“   

• Регионална радионица „Законодавство у области борбе против сајбер криминала“  

• Управљање пројектима кроз MC Project-А 2010 

• Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers 

• Едукација за TCMC администраторе 

• Радионица „Формирање јаких библиотекарских удружења као модел за будућу 

регионалну сарадњу“ Састанак тужилаца за ратне злочине из регије и тужилаца 

МКСЈ-а „Правда и ратни злочин“  

• VI пленарни састанак консултативног савјета европских тужилаца 

• Регионални састанак „Сарадња у кривичном правосуђу - Заштита свједока у борби 

против тешког криминала и тероризма“  

• Састанак тима за координацију активности истраживања ратних злочина и 

тражења несталих лица  

• Састанак „Тероризам – потпис меморандума“  

• Састанак „Дани државних тужилаца“  

• XIV међународни форум јавних тужилаца  

• Пленарна сједница „Moneywal“ на тему „Извјештај о напретку БиХ“  

• Сајам безбиједности Владиног сектора задуженог за контролу имиграције, 

безбиједност и јавни ред и мир  

• IV свјетски самит тужилаца на тему „Нове иницијативе службе тужилаштва – фер и 

праведно друштво“  

• Студијско путовање за директоре агенција за проведбу закона у БиХ и главног 

тужиоца  

• VII округли сто и друга редовна Скупштина Друштва библиотекара правних и 

сродних библиотека југоисточне Европе 

• VII међународни сусрет библиотекара слависта, „Идеологија, политика, 

библиотекарство“ 
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5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ 

5.1. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

Одобрени буџет за Тужилаштво БиХ за 2011. годину, из разлога привременог 

финансирања које је трајало цијелу 2011. годину, исти је као извршени буџет у току 2011. 

године и износи 8.527.598 КМ, а структура одобреног буџета била је: 

- Текући издаци.........................................................................................................8.428.569 КМ 

   -   Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције    

            БиХ....................................................................................................................................9.029 КМ 

У К У П Н О : ..................................................................................... 8.527.598 КМ 

 

Преструктурирање средстава вршено је у два наврата и то; 

1. Преструктурирање у укупном износу од 141.500 КМ: 

• износ од 110.000 КМ је преструктуриран са позиције Бруто плате и накнаде  

• износ од   20.000 КМ је преструктуриран са позиције Накнаде трошкова 

упослених 

• износ од   11.500 КМ је преструктуриран са позиције Издаци за енергију и 

комуналне услуге, 

на позиције: 

• путни трошкови ............................................................................................80.000 КМ 

• издаци поштанских и телефонских услуга.............................................30.200 КМ 

• издаци за услуге превоза и горива.............................................................12.000 КМ 

• издаци за текуће одржавање .........................................................................4.300 КМ 

• уговорене услуге ...........................................................................................15.000 КМ 

 

2. Преструктурирање у укупном износу од 75.800 КМ: 

• износ од 26.000 КМ је преструктуриран са позиције Бруто плате и накнаде  

•  износ од 4.500 КМ је преструктуриран са позиције Издаци за енергију и 

комуналне услуге     

• износ од 41.000 КМ преструктуриран је са позиције Набавка материјала  
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• износ од 4.300 КМ преструктуриран је са позиције Издаци за осигурање и 

трошкове платног промета,  

на позиције: 

• накнада трошкова упослених........................................................................5.000 КМ 

• издаци за услуге превоза и горива...............................................................2.300 КМ 

• уговорене услуге ............................................................................................68.500 КМ 

 
У току 2011. године Тужилаштво је имало донације у натуралном облику укупне 

вриједности од 3.799,58 КМ на позицији намјештај и то 25 комада полица, које су 

дониране од стране ВСТС-а БиХ. 

 

Средства предвиђена и одобрена за рад Ударне групе за борбу против трговине људима и 

илегалне имиграције у БиХ, утрошена су у складу са планом рада и активностима ове 

групе, те је извршење буџета на овој организационој јединици 99.029 КМ. 

 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2011. годину 

Преглед расхода буџета за 2011. годину 

     Табела I 

Опис 
Економски 

код 
Одобрени 

буџет 
Укупни 

буџет (2+3)    
Извршење   

буџета 
Индекс 

5/4  

1  2 4 5 6 

1. Текући издаци  8.527.598 8.527.598 8.527.598 100 

Бруто плате и накнаде 611100 6.741.317 6.741.317 6.741.317 100 

Накнаде трошкова запослених 611200 476.134 476.134 476.134 100 

Путни трошкови  613100 194.608 194.608 194.608 100 

Издаци телефонских и пошт.услуга 613200 96.004 96.004 96.004 100 

Издаци за енергију и ком. услуге 613300 56.613 56.613 56.613 100 

Набавка материјала 613400 54.758 54.758 54.758 100 

Издаци за усл. превоза и горива 613500 35.130 35.130 35.130 100 

Унајмлјиванје имовине и опреме 613600 0 0 0   

Издаци за текуће одржаванје 613700 63.311 63.311 63.311 100 

Издаци за осигуранје 613800 8.691 8.691 8.691 100 

Уговорене услуге и друге услуге 613900 801.032 801.032 801.032 100 

       

2. Капитални издаци 821000 0 0 0   

3. Текући грантови 614000 0 0 0   

I. Укупно ( 1+2+3)  8.527.598 8.527.598 8.527.598 100 

II. Просјечан број запослених  185 185 185 100 

      

4. Новчане донације    0 0   
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РАСПОРЕД РАСХОДА НА НЕПОСРЕДНУ ПОТРОШЊУ И УДАРНУ ГРУПУ ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ У БИХ: 
 

Р.бр. Врста расхода 
Екон. 
код 

УКУПНИ 
БУЏЕТ 2011. 

година 

НЕПОСРЕДНА 
ПОТРОШЊА 

УДАРНА 
ГРУПА 

Извршенје 
31.12.2011. године 

 Извршенје 
31.12.2011. 

  1 2   3 4 

I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ   8.527.598 8.428.569 99.029 

1 Бруто плате и накнаде 611100 6.741.317 6.741.317 0 

2 Накнаде трошкова упослених 611200 476.134 476.134 0 

3 Путни трошкови 613100 194.608 190.522 4.086 

4 Издаци телефонских и поштанских услуга 613200 96.004 78.743 17.262 

5 Издаци за енергију и комуналне услуге 613300 56.613 56.613   

6 Набава материјала 613400 54.757 54.757   

7 Издаци за услуге превоза и горива 613500 35.130 35.130   

8 Трошкови закупа 613600       

9 Издаци за текуће одржаванје 613700 63.311 63.311   

10 Издаци за осигуранје и трошкове платног промета  613800 8.690 8.690   

11 Уговорене и друге посебне услуге 613900 801.033 723.352 77.681 

II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ   0 0 0 

III ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ 614000 0     

  
УКУПНО ПРОРАЧУНСКИ КОРИСНИК 
(I+II+III)   8.527.598 8.428.569 99.029 

 

 

5.2. ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Тужилаштво је направило пројекцију буџета за 2012. годину, којом су тражена средства у 

укупном износу од 9.508.283 КМ, и која се у складу са инструкцијом Министарства 

финансија и трезора састоји од основног буџетског захтјева по којем је тражено 8.527.598 

КМ и Анекса буџета кроз који се тражи додатних 980.685 КМ. 

 Наведени износ састоји се од: 

1. Плана буџета за потребе Тужилаштва у износу од 9.408.283 КМ. 

2. Плана буџета за потребе Ударне групе за борбу против трговине људима и 

организоване илегалне имиграције у БиХ у износу од 100.000 КМ. 

1.  При изради плана буџета користио се крајње рестриктиван приступ приликом 

утврђивања појединих категорија трошкова, водећи рачуна о извршењу буџета за 2011. 

годину, али и планираним параметрима у смјеру даљег развоја и наставка започетог 
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процеса реформе ове институције у наредном периоду те одражава стварно стање и 

процјењене реалне потребе Тужилаштва за буџетским средствима у 2012. години.  

• Pлaте су коректно и прецизно изрaчунaте, у склaду сa : 

- Законом о плаћама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на 

нивоу БиХ ( “Сл. гласник БиХ” број: 90/05) 

- Законом о платама и накнадама запослених у институцијама БиХ (“Сл. гласник 

БиХ” број:50/08, 35/09, 75/09). 

 

• Материјални трошкови су планирани крајнје рестриктивно, а на бази историјског 

трошка у Тужилаштву.  

•  Текући издаци су резултат историјског трошка као и детаљне анализе и планирања, с 

обзиром на чињеницу да је у 2012. години Тужилаштво носилац свих трошкова у 

којима је до сада значајно  партиципирала Канцеларија регистрара тј. престаје подршка 

Канцеларије регистрара у виду: 

- плаћања дијела путних трошкова за истражиоце и друго особље   

- плаћанје дијела трошкова везаних за вјештаке и преводиоце 

- трошкови набавке одређеног канцеларијског и другог материјала 

- трошкови поправке и одржавања компјутерске опреме  

 

• Kaпитaлни издaци у укупном износу од 61.000 KM нaмијењени су зa нaбaвку софтверa 

у износу од 1.000 KM, нaбaвку једног путничког aутомобилa у износу од 50.000 KM и 

нaбaвку скенерa у износу од 10.000 KM, потребних зa континуирaн рaд Tужилaштвa. 

2. На основу тачке 8. Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине 

људима и организоване илегалне имиграције („Сл. гласник БиХ“, број: 3/04, 103/06) , за 

потребе рада Ударне групе за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у 

БиХ, предвиђени су трошкови у укупном износу од 100.000 КМ, у цијелости планирани за 

текуће издатке. 

Процијенјени трошкови су израчунати на бази искуственог и историјског трошка из 

претходних година. 

 

Чинјенице које смо навели су релевантни показатељи да тражени укупан износ буџета 

од 9.508.283 КМ представља крајње рестриктивно, стварно стање и реалне потребе за 

неометан рад Тужилаштва у сљедећој години, и да би свако па и минимално умањење 

буџета довело до непроцјењивих негативних реперкусија на рад ове институције. 
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6. ЗНАЧАЈНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ 

 
У поглављима која се односе на рад и резултате рада тужилачких одсјека исказани су 

специфични проблеми са којима се, у раду по кривичним предметима, сусрећу ови 

одсјеци и они су различити, обзиром на врсту предмета који су у надлежности 

појединачних одсјека. 

Из горе наведених разлога, на овом мјесту износимо заједничке проблеме, односно 

проблеме који су посебно значајни и препрека су у раду цјелокупног Тужилаштва, како 

слиједи:  

1. недостатак канцеларијског простора који се директно одражава на продуктивност 

особља; 

 

2. неадекватност постојећих канцеларијских просторија, поготово са апеката величине 

истих и чињенице да је у свакој канцеларији смјештен већи број запосленика 

укључујући и тужиоце са којима сједи од 2 до 5 запосленика, или је смјештено у једној 

канцеларији више запосленика који обављају потпуно различите послове; 

3. недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање 

завршених списа, те похрањивање одузетих предмета и другог доказног материјала. 

 

У вези са напријед наведеним, износи се ситуација у којој се налази ово Тужилаштво у 

односу на рјешавање проблема смјештајног капацитета. 

Наиме, Тужилаштво тренутно, заједно са Судом БиХ и Високим судским и тужилачким 

савјетом БиХ, користи просторе у Комплексу правосудних институција, на адреси 

(Краљице Јелене бр. 88). 

Дио напријед наведеног простора у којем је смјештено Тужилаштво, већ одавно не 

задовољава потребе ове институције, а посљедњих година овај проблем је све израженији 

и све више омета свакодневни рад, као и рад осталих институција које користе заједно 

постојеће просторе са Тужилаштвом. 

Проблем о којем је ријеч није нов и његов почетак датира од првих дана рада ових 

институција и већ је као такав препознат, али без обзира на то још увијек није ријешен. 

 Битно је на крају истаћи да је за све даље активности у циљу рјешавања проблема 

смјештајних капацитета за Тужилаштво, а посредно и Суд БиХ те Високи судски и 

тужилачки савјет БиХ, неопходна помоћ представника власти на државном нивоу као и да 

је обезбјеђење предметних капацитета од круцијалне важности Тужилаштву како би могло 

у цјелости одговорити обавезама и задацима због којих је и основано.  
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7. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У 
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

Иако је Тужилаштво у временском периоду, обухваћеном овом информацијом, 

остваривало своју функцију у складу са прописаном надлежношћу и зацртаним циљевима 

из претходног периода, неопходно је континуирано унапређивати ефикасност 

Тужилаштва, у ком смислу ће се и у наредном периоду предузимати активности потребне 

за остварење појединачних циљева чијим цјеловитим испуњењем ће се реализовати 

крајњи, напријед наведени постављени циљ, и то како слиједи:  

1. Обезбјеђивати активно учешће тужилаца и запосленика Тужилаштва Босне и 

Херцеговине у праћењу примјене постојећих прописа у области кривичног права, 

учествовању у унапређењу истих кроз предлагања њихових измјена, те предлагању нових 

прописа који ће цјеловитије регулисати ову област, а што би све требало да обезбиједи 

стварање бољег законског оквира у цјелини како за функционисање Тужилаштва тако и за 

пружање кривично правне заштите грађанима Босне и Херцеговине и то: 

 

• кроз подношење самосталних иницијатива у напријед наведеном смислу поштујући 

интерне процедуре; 

• кроз учешће у радним групама унутар Тужилаштва као и радним групама и тимовима 

који дјелују изван Тужилаштва и у којима учествују и представници других 

институција; 

• кроз активно учешће у пројектима чија имплементација се оцијени потребном и 

одобри од стране менаџмента Тужилаштва.   

  

2. Унапређивати квалитет и ефикасност у поступцима откривања и процесуирања 

починилаца кривичних дјела из надлежности Тужилаштва Босне и Херцеговине, кроз 

предузимање континуираних активности и то:  

 

• рјешавати старе предмете према утврђеном плану у којем ће се приоритет дати 

значајнијим предметима посматрано са разних аспеката;  

• повећати број тужилачких одлука са акцентом на повећање броја истрага и 

оптужница за најтежа кривична дјела; 
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•  јачати и развијати тимски рад, посебно приликом процесуирања најтежих 

кривичних дјела; 

• наставити у потпуности имплементирање Државне стратегије за рад на предметима 

ратних злочина, а што подразумијева у првој половини 2012. године у потпуности 

ажурирати базу података отворених предмета ратних злочина и успоставити 

механизме за континуирано ажурирање ове базе података; 

• интензивирати, кроз поступке ексхумација, тражење несталих лица на подручју 

цијеле Босне и Херцеговине, те у том смислу централизовати провођење ове радње 

доказивања задужењем једног тужиоца за рад на овим предметима, те унаприједити 

сарадњу са Институтом за нестала лица (ИНЛ) и ICMP;  

• дјеловати у правцу преузимања потпуне одговорности за координирање 

имплементације Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, од стране 

тужиоца који је именован одговорним лицем за провођење Државне стратегије за рад 

на предметима ратних злочина у Тужилаштву БиХ, а у складу са Средњорочним 

развојним планом Тужилаштва Босне и Херцеговине; 

• наставити активно учествовати у креирању политике криминалитета у Босни и 

Херцеговини, између осталог и кроз ангажман и учешће у раду Ударне групе за 

борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције и Ударне групе 

за борбу против тероризма и јачања способности, између осталог, за борбу против 

организованог криминала, корупције и тероризма; 

• кроз повећан број уложених жалби, те креирања заједничких смјерница везано за 

санкције приликом склапања споразума и даље активно учествовати на унапређењу 

креирања кривичне политике Суда Босне и Херцеговине. 

 

3. Континуирано вршити унапређење ефикасности и квалитета рада тужилаца и других 

запосленика Тужилаштва Босне и Херцеговине, кроз сљедеће активности: 

• наставити примјењивати високе професионалне стандарде, те унапређивати исте 

кроз ангажман Интерне комисије за едукацију, оформљене у Тужилаштву БиХ у 

складу са Средњорочним развојним планом Тужилаштва БиХ, као и кроз едукацију 

преко центара за едукацију РС-а и ФБиХ;  

• активно учествовати у креирању система оцјењивања тужилаца и проводити 

припремне активности за укључење у процес оцјењивања осталих запосленика;  
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• захтијевати од тужилаца и запосленика активно учешће у креирању едукацијских 

семинара који ће допринијети унапређењу ефикасности и квалитету рада тужилаца и 

упослених у Тужилаштву БиХ;  

 

4. Континуирано наставити унапређење сарадње са агенцијама за провођење закона у 

БиХ, регионалне сарадње и шире међународне сарадње са другим тужилаштвима и у том 

смислу : 

 

• активно учествовати у координацији активности свих агенција за провођење закона 

на територији Босне и Херцеговине у циљу откривања и сузбијања најтежих 

кривичних дјела; 

• примјењивати усвојене подзаконске акте који су произашли из учешћа у пројекту 

“Успостава бољих механизама сарадње између полиције и Тужилаштава БиХ” и 

даље их развијати и прилагођавати потребама; 

• унапређивати сарадњу са тужилаштвима у земљама регије и шире примјеном 

међународних мултилатералних и билатералних уговора о сарадњи, као и размјеном 

искустава у прогону починилаца најтежих кривичних дјела, посебно тероризма и 

организованог криминала, прања новца, те cyber криминала; 

• иницирати код тужилаштава у земљама регије успостављање нових механизама за 

сарадњу; 

• континуирано развијати сарадњу са агенцијама за проведбу закона у Босни и 

Херцеговини и тужилаштвима у Босни и Херцеговини, кроз активности Ударне 

групе за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције, 

Ударне групе за борбу против тероризма и јачања способности за борбу против 

тероризма, Радне групе за борбу против високо-технолошког криминала укључујући 

и cyber криминал и других радних група које се баве проблемима из области 

криминалитета;  

• наставити и унапређивати учешће у Радној групи за мониторинг одлуке о безвизном 

режиму за грађане у БиХ у Европску унију; 

• наставити и унапређивати учешће у тужилачким асоцијацијама Европе и регије 

(SEEPAG, SECI, CPGE, EUROJUST, EUROPOL и друге). 

 

5. У оквирима додијељених ресурса настојати унапређивати у кадровском и 

организационом смислу Тужилаштво БиХ и то:  



Информација о раду  2011  

 

80 
 

 

• кориштењем унутрашњих ресурса у погледу кадровских капацитета, унаприједити 

рад Посебних одсјека Тужилаштва БиХ, са акцентом на рад Посебног одсјека за 

ратне злочине, у циљу потпуне имплементације Државне стратегије за рад на 

предметима ратних злочина;  

• измјеном Правилника о унутрашњој организацији инкорпорисати настале измјене 

прописа којима се регулише рад Тужилаштва; 

• наставити усаглашавати интерне правилнике о унутрашњој организацији 

тужилачких одсјека са измијењеним Правилником о унутрашњој организацији 

ТБиХ; 

• континуирано пратити законске прописе којима се регулише рад Тужилаштва и 

усклађивати и друге интерне акте са измјенама и допунама истих; 

• донијети недостајуће интерне акте како би се створио цјеловит интерни нормативни 

оквир за рад Тужилаштва;  

• предузимати активности на повећању систематизације тужилаца од стране надлежног 

Високог судског и тужилачког савјета у складу са евентуалним повећањем прилива 

предмета и сходно потребама и расположивим средствима наставити кадровско 

попуњавање, укључујући и замјену међународних тужилаца домаћим тужиоцима;  

• наставити са праксом активног дјеловања Колегија главног тужиоца у циљу 

унапређења координације у раду свих одсјека Тужилаштва; 

• даље развијати механизме управљања људским ресурсима и механизме интерних 

контрола. 

6. Обезбјеђивати осигурање материјално-финансијских услова за несметан рад 

Тужилаштва БиХ кроз сљедеће активности: 

• планирати материјална и финансијска средства за несметан рад Тужилаштва у 

оквиру законом прописаних надлежности и постављених циљева развијајући и даље 

правила програмског планирања; 

• утицати на све запосленике, а посебно руководећу структуру како би се обезбиједило 

њихово активно учешће у процесу програмског планирања; 

• у границама својих могућности предузимати активности у циљу осигурања 

потребних материјалних и финансијских средстава за несметан рад Тужилаштва; 
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• активно учествовати са другим надлежним институцијама у осигурању повећања 

просторних капацитета. 

 

7. Развијати увођење и примјену нових технолошких достигнућа у Тужилаштву БиХ кроз 

сљедеће активности: 

• континуирано иницирати побољшање и прилагођавање система за аутоматску 

обраду и управљање предметима како би била постигнута сврха увођења истог, 

односно побољшање ефикасности и економичности у раду; 

• даље примјењивати и развијати правила и процедуре у вези са кориштењем IT 

технологија, користити интернет и електронску пошту у свакодневном раду у циљу 

унапређења протока информација; 

• развијати систем електронског похрањивања и чувања доказа и других материјала у 

кривичном поступку; 

• користити аналитички софтвер за анализу доказа и других материјала, те израду 

аналитичких и криминалистичко-обавјештајних извјештаја. 

 

8. Унапређивати односе с јавношћу и повећавати транспарентност рада Тужилаштва БиХ 

кроз сљедеће активности: 

• подизањем свијести јавности путем средстава јавног информисања о улози и 

надлежностима Тужилаштва, кроз пројекат „Подршка правосуђу у Босни и 

Херцеговини – Јачање тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“, кроз 

друге пројекте, путем округлих столова и на друге начине;   

• наставити редовно извјештавати о постигнутим резултатима у раду и стању 

криминалитета; 

• у потпуности обезбиједити поштивање Закона о слободи приступа инфомацијама у 

Босни и Херцеговини; 

• побољшати сарадњу између Одсјека за односе с јавношћу полицијских и 

правосудних институција у Босни и Херцеговини ради квалитетније координације и 

пружања информација приликом заједничких акција. 
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8. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БИХ 

 
У даљем дијелу информације могу се видјети прикази стања криминалитета у Босни и 
Херцеговини : 
 
 

ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА У 
ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 

Тужилаштво 
БиХ 

Запримљене 
 пријаве 

Неређене истраге 
Подигнуте 
оптужнице 

Подигнуте 
оптужнице са 

кривичним 
налогом 

Донесене 
 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни 
криминал 542 1558 366 1057 120 197 15 22 98 164 
 
Ратни злочин 381 3112 331 1125 31 46 0 0 17 23 
Општи 
криминал 282 980 220 710 110 198 39 40 111 198 
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У КАНТОНАЛНИМ ТУЖИЛАШТВИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БИХ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Федерација 
БиХ 

Запримљене 
 пријаве 

Наређене истраге 
Подигнуте 
оптужнице 

Подигнуте 
оптужнице са 

кривичним 
налогом 

Донесене 
 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Укупно 28558 39898 16868 24052 12914 16471 4016 4809 10747 13130 
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У ОКРУЖНИМ ТУЖИЛАШТВИМА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА 2011. ГОДИНУ  
 
 
 

Република 
Српска 

Запримљене 
 пријаве 

Неређене истраге 
Подигнуте 
оптужнице 

Подигнуте 
оптужнице са 

кривич. налогом 

Донесене 
 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни 
криминал 1208 2213 683 1266 319 512 81 114 364 445 
 
Ратни 
злочин 114 396 271 1228 18 24 0 0 7 9 
Општи 
криминал 10364 4520 8546 11246 5413 6626 2069 2474 4257 5210 
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТ ЗА 2011. 
ГОДИНУ 

 
 

Брчко 
дистрикт 

Запримљене 
 пријаве 

Наређене истраге 
Подигнуте 
оптужнице 

Подигнуте 
оптужнице са 

кривич. налогом 

Донесене 
 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни 
криминал 

49 77 45 72 33 38 5 5 18 20 

 
Ратни злочин 

2 3 2 3 2 3 213 239 0 0 

Општи 
криминал 

503 662 473 615 450 555 0 0 446 534 
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ,     ПОРЕЂЕЊЕ 2007-2008-2009-2010-2011.  
 

  
Запримљене 

 пријаве 
Наређене  

истраге 
Подигнуте 
оптужнице 

Подигнуте 
оптужнице 
са кривич. 
налогом 

Донесене 
 пресуде 

2006. 35460 26085 23332 6762 20740 

2007. 35816 28305 21626 9941 19507 

2008. 33410 28183 21130 9484 18418 

2009. 32682 25185 16188 8226 19303 

2010. 39348 24664 19991 7523 18714 

2011. 42003 27805 19410 6438 16065 

 
 

 
 

 


