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1.

УВОД

Са циљем осигурања ефикасног остваривања надлежности државе
Босне и Херцеговине, поштивања људских права и законитости на њеној
територији, ефикаснијег сузбијања криминалитета и јачања начела
владавине права, Високи представник за Босну и Херцеговину је 06.08.
2002. године донио Одлуку о проглашењу Закона о Тужилаштву БиХ којом
је утемељено Тужилаштво БиХ. Парламентарна скупштина БиХ усвојила је
Закон и исти је објављен у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број
24/02.
Закон о Тужилаштву, од доношења па до данас, претрпио је више
измјена и допуна1, а све у циљу стварања законског темеља за постојање и
функционисање Тужилаштва БиХ у данашњем облику.
Тужилаштво Босне и Хрцеговине, као посебан орган, дјелује
самостално у оквиру својих овласти утврђених Законом о Тужилаштву БиХ,
Законом о кривичном поступку БиХ2, као и другим законима у БиХ.
У остваривању права и дужности, Тужилаштво БиХ предузима
процесне активности у складу са основним начелима на којима је изграђено
позитивно процесно казнено законодавство у Босни и Херцеговини, која је
као дио Вијећа Европе укључена у сложени систем међународних
конвенција и регионалних међународних организација утемељених у циљу
ефикасне борбе против свих облика савременог криминалитета уз
истовремено поштовање и заштиту основних права и слобода човјека.
Тужилаштво Босне и Хрцеговине, као самосталан орган, свој рад
темељи на начелу независности у односу на све учеснике у кривичном
поступку, као и у односу на државне и друге органе јавне власти и
међународне организације, начелу јединствености дјеловања, који се
огледа у томе што свака радња, предузета од стране чланова Тужилаштва
БиХ, при вршењу права и дужности утврђених законом, представља радњу
Тужилаштва, те начелу хијерархије, које подразумијева одговорност за рад
свих чланова Тужилаштва БиХ Главном тужиоцу Тужилаштва БиХ.
Тужилаштво БиХ које је почело са радом 27.01.2003.г., у 2005.г., као
трећој години постојања, континуирано наставља са развојем и то
усавршавањем организационе структуре и кадровске попуњености којом се
побољшава и унапређује ефикасност у остваривању основне функције
Тужилаштва БиХ.
Надлежност Тужилаштва БиХ је откривање и гоњење учинилаца
кривичних дјела прописаних Кривичним законом3 и другим законима Босне
и Херцеговине, те кривичних дјела прописаних законима Федерације БиХ,
Републике Српске и Брчко Дистрикта, када су зато испуњени услови
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прописани Законом о Суду Босне4 и Херцеговине, такође је надлежно за
примање захтјева за међународну правну помоћ у кривичним стварима,
укључујући и захтјеве за изручење или предају тражених особа од стране
судова или органа на подручју БиХ и других држава, односно међународних
судова.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2005.г.
Организација Тужиилаштва БиХ темељи се на Закону о Тужилаштву
БиХ, а поближе је дефинисана Правилником о унутрашњој организацији
Тужилаштва БиХ5.
Ured glavnog tužitelja

Kolegij tužitelja

Tužiteljski odjel

Uprava tužiteljstva

I odjel

Sekretar tužiteljstva

Odsjeci

II odjel

Odjel za registar i arhivu

Odjel za odnose sa javnošću

III odjel – Posebni Odjel za
organizovani kriminal,
privredni kriminal i korupciju

Odjel za fin.-mater. poslove

Odjel za admin.-tehničke i
pomoćne poslove

Odsjeci

Odsjeci

Послове Тужилаштва БиХ обављају Главни тужилац, који
представља Тужилаштво БиХ и руководи његовим радом, три замјеника
Главног тужиоца, од којих су два домаћа и један међународни тужилац,
затим тринаест тужилаца држављана Босне и Херцеговине и одређен број
међународних тужилаца, те управа тужилаштва која обезбјеђује
административно-технички рад Тужилаштва БиХ.
У организационом смислу, Тужилаштво Босне и Херцеговине своју функцију
остварује кроз тужилачке одјеле којима руководе замјеници Главног
4
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тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине, и то Одјел за општи криминал,
међународну правну сарадњу и тероризам, Посебни одјел за ратне злочине
и Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и
корупцију.
Специфичност у организационом смислу Тужилаштва Босне и
Херцеговине у односу на остала тужилаштва у Босни и Херцеговини су
устројство Посебног одјела за ратни злочин и Посебног одјела за
организовани криминал, привредни криминал и корупцију у чијој се
организацији и начину рада препознају позитивна искуства међународне
заједнице.
У 2005. години коначно је дефинисан устрој Посебног одјела за ратне
злочине Тужилаштва БиХ. Правни основ за установљење Посебног одјела
за ратне злочине Тужилаштва БиХ створен је усвајањем Закона о
измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ у децембру 2004. године,
а 09.03.2005.год. утемељењем Вијећа за ратне злочине Суда БиХ. Посебан
одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ званично је почео са радом уз
подршку Уреда регистрара.
2. 1.

УРЕД РЕГИСТАРА

Споразумом закљученим у децембру 2004.г. између Предсједништва
Босне и Херцеговине и Високог представника међународне заједнице за
БиХ успостављен је, а 01.01.2005. године почео са радом, независни Уред
регистрара, чија је надлежност управљање и пружање услуга подршке
Одјелима Суда БиХ за ратне злочине и организовани криминал, привредни
криминал и корупцију Кривичног и апелационог одјељења Суда БиХ, као и
за пружање услуга подршке Посебним одјелима Тужилаштва Босне и
Херцеговине, за ратне злочине и организовани криминал, привредни
криминал и корупцију, а у складу Закона о Суду Босне и Херцеговине и
Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине.
Овласти Уреда регистрара, према наведеном Споразуму су
успостављене тако да, након периода од пет (5) година присуства
међународних судија у Суду БиХ и међународних тужилаца у Тужилаштву
БиХ, оне пређу на домаће надлежне органе.
Уред регистрара управља процесом одабира и ангажовања, како
међународних судија Суда Босне и Херцеговине, тако и међународних
тужилаца, који се именују у посебна одјељења Тужилаштва БиХ, те
упошљавања и финансирања додатног домаћег особља за подршку
њиховог рада (правно и административно особље).
Трошкови Уреда регистрара покривају се из донација, добровољних
прилога донатора, те издвајањем средстава из буџета институција БиХ.

2. 2. МЕЂУНАРОДНИ ТУЖИОЦИ У ТУЖИЛАШТВУ БиХ

Законом о Тужилаштву БиХ регулисано је да се, у прелазном периоду
које не може бити дужи од пет (5) година, у Тужилаштву БиХ именују
међународни тужиоци у Посебан одјел за ратни злочин и Посебан одјел за
организовани криминал, привредни криминал и корупцију, те да један од
међународних тужилаца обавља функцију Замјеника Главног тужиоца и
шефа Посебног одјела за организовани, привредни криминал и корупцију.
Тужиоце, који нису држављани Босне и Херцеговине, нити било које
од сусједних држава, именује Високи представник за Босну и Херцеговину.
Међународни тужиоци су финансирани од стране међународне
заједнице, односно Влада земаља чији су држављани.
Током 2005.г., са различитим временским ангажманима, 15
међународних тужилаца обављало је тужилачку функцију у посебним
одјелима Тужилаштва БиХ.
3.

РАД ТУЖИЛАШТВА БиХ У 2005. ГОДИНИ,
ПО ПРЕДМЕТИМА

3. 1. РАД ПО -КТ- ПРЕДМЕТИМА

У поступцима остваривања својих права и дужности, Тужилаштво
Босне и Херцеговине у 2005. години, у раду је имало 903 предмета против
2.713 познатих учинилаца кривичних дјела, од којих је 659 предмета против
2.125 лица или 73%, запримљено током 2005. године, те се може уочити
повећање прилива предмета од 64% у односу на 2004. годину. Преостала
244 предмета (588 лица), као незавршена, пренесена су из претходне
године, а у исте су уврштени и предмети у којима је Тужилаштво БиХ
подигло оптужнице у 2003. години и 2004. години, али поступци пред Судом
БиХ још нису окончани.
Од укупног броја предмета у раду, на кривична дјела привредног
криминала се односи 34% или 310 предмета, кривична дјела ратног злочина
19% или 176 предмета, те кривична дјела општег криминала 46% или 417
предмета.
Посматрајући предмете запримљене у 2005. години, структура истих
прати процентуални омјер укупних предмета у раду, те предмети општег
криминала чине 45%, привредног криминала 28% и дјела ратног злочина
26%.
У 2005. години Тужилаштво БиХ водило је истраге у 397 предмета
против 793 лица, од којих је у 325 предмета против 625 лица или 82%
истрага, покренуто у извјештајној години.
У 48 предмета против 77 лица или 12% од укупног броја вођених
истрага, након спроведених радњи доказивања, Тужилаштво је оцијенило да
постоје услови за обуставу истраге предвиђени Законом о кривичном
поступку БиХ. Ради се углавном о предметима у којима се, након отварања
истраге и провјеравања сумње изражене кроз поднесене извјештаје, није
успјело документовати и прикупити довољно доказа за постојање основане
сумње да су пријављени починили кривично дјело.

Наредбама тужилаца о неспровођењу истрага, одлучено је у 78
предмета у односу на 82 лица, углавном из разлога што из достављених
предметних докумената није произилазио основ сумње да су одређена
пријављена лица починиоци кривичних дјела на која су се пријаве односиле
или се пак радило о почињењу прекршаја, а не кривичног дјела.
Након проведених истрага, Тужилаштво је у 2005. години подигло у
212 предмета оптужнице против 314 лица, и то за дјела привредног
криминала у 31% или 66 предмета против 122 лица, дјела општег криминала
у 65% или 138 предмета против 174 лица и дјела ратног злочина у 8
предмета против 18 лица.
Када су у питању кривична дјела са прописаном казном затвора до
пет (5) година, Тужилаштво је у 60 (22%) предмета у односу на 65 оптужених
лица, предложило у оптужницама издавање казненог налога.
Након преговарања о кривњи, тужиоци Тужилаштва БиХ закључили су
59 Споразума о признању кривње са 97 лица. Суд БиХ прихватио је 57 или
97% ових Споразума за 92 оптужена лица.
Како је институт Споразум о признању кривње уведен Законом о
кривичном поступку БиХ у 2003. години, у односу на примјену истог у
досадашњој правној пракси правосудног система БиХ постоје различита
стајалишта. Досадашња искуства Тужилаштва БиХ у примјени овога
института могу се оцијенити као позитивна. Наиме, у одређеном броју
случајева преговарање о признању кривње кориштено је са оптуженим
особама које су била спремне свједочити у другим предметима или против
суизвршилаца кривичних дјела, што је тужиоцима омогућавало да дођу до
нових информација и доказа. Такође, примјена овог института допринијела је
ефикасности и економичности поступка, те права на суђење у разумном
року.
Анализирајући 57 закључених, те прихваћених Споразума о признању
кривње за 92 оптужена лица, на кривична дјела кривотворења новца односи
се 39%; на кривична дјела трговине људима и кријумчарењу лица 12%, на
дјела кријумчарења роба 14%, на дјела организованог криминала 14%, док
се осталих 21% Споразума односи на друга кривична дјела из надлежности
Тужилаштва БиХ.
У погледу санкција по Споразумима, изречена је 31 затворска казна у
распону од 4. мјесеца до 8. година, затим 5 новчаних казни као главних, те 8,
као споредних у укупном износу од 98.300,00 КМ. У односу на 55 лица
изречене су условне казне, док је једна особа ослобођена.
Од укупно 212 подигнутих оптужница у 2005. години, Суд Босне и
Херцеговине потврдио је 199 оптужница (94%) против 295 лица, 4 оптужнице
против 8 лица је одбио, о преосталих 9 оптужница против 11 лица, до краја
извјештајног периода, Суд БиХ није донио одлуку.
Током 2005.г., тужиоци Тужилаштва БиХ нису одустали нити у једном
предмету од гоњења након потврђивања оптужнице.
У складу одредби Закона о кривичном поступку, након покренутих
истрага у 61 предмету, Тужилаштво БиХ, према Суду БиХ, упутило је
приједлоге за одређивање притвора против 102 лица, уз потпуно уважавање

члана 5. Европске конвенције о људским правима и основним слободама, те
је мјера притвора ограничавана на најкраће могуће вријеме.
По оптужницама Тужилаштва БиХ, Суд БиХ у 2005. години, пресудио
је у 176 предмета против 260 лица, те изрекао 95% осуђујућих пресуда.
Осуђено је 250 лица из 168 предмета, а ослобођено 10 лица у 8 предмета.
Према 133 лица изречене су условне казне.
Наведеним пресудама изречено је 77 казни затвора, у укупном
трајању од 142 године и 4 мјесеца, од којих је највећа 10 година, а најнижа 3
мјесеца затвора, затим 40 новчаних казни у укупном износу од 344.500,00
КМ., с тим да је највећа изречена казна 80.000,00 КМ, а најнижа 500,00 КМ.
Поред главних казни, пресудама Суда БиХ изречен је и одређен број
новчаних казни као споредних, у укупном износу од 1.663.800,00 КМ. Највећа
новчана казна, као споредна, износи 800.000,00 КМ.
Пресудама Суда БиХ одузет је одређен број предмета проистеклих из
извршења кривичних дјела. По приједлогу Тужилаштва БиХ, а темељем
пресуда Суда БиХ, за кривична дјела промета опојним дрогама, током 2005.
године, одузето је око 67 кг хероина, око 4 кг кокаина, 105,7 кг марихуане,
30.816 кг или 140 буради хемијске супстанце „ацетит анхидрида“ која служи
за производњу синтетичких дрога, чија је вриједности око 60.000,00 еура.
Затим, за кривична дјела неовлаштеног кориштења права произвођача
звука, одузето је 208.956 носача звука и филма (ЦД-ови) који ће, по налогу
Суда БиХ, бити уништени. Поред наведеног, одузети су такође предмети
кријумчарења (путнички аутомобили, приколице за камионе, текстилна роба
вриједности око 40.000 КМ, крупна стока, цигарете итд) који су, кроз судске
пресуде, постали власништво државе Босне и Херцеговине.
Тужиоци Тужилаштва Босне и Херцеговине, на пресуде Суда БиХ,
изјавили су 27 жалби, од којих је 16 одбијено, 2 жалбе уважене, о девет (9)
жалби Суд БиХ није одлучивао до краја извјештајног периода.
На крају 2005. године, од укупног броја предмета у раду, 585 или 64%
предмета у односу на 2.098 лица остало је неријешено. У број неријешених
предмета уврштени су и предмети у којима су поднесене и потврђене
оптужнице од стране Суда БиХ, међутим, поступци пред Судом, по
наведеним оптужницама, нису још окончани. У погледу врсте неријешених
предмета, 35% се односи на предмете привредног криминала, 29% на
предмете ратног злочина и 37% на предмете опћег криминала.
3. 2. СТРУКТУРА И ВРСТА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У КТ ПРЕДМЕТИМА

Према напријед изложеним подацима Тужилаштва БиХ, анализирајући
КТ предмете (предмети у којима су починитељи казнених дјела познати),
према структури и врсти казнених дјела, највећи број предмета односио се
на кривична дјела из:
Главе XВИИИ Кривичног закона БиХ, у којој су садржана кривична дјела
против привреде, јединства тржишта и кривична дјела из области царина,
као класична кривична дјела, те прање новца и неплаћање пореза као нова
кривична дјела законодавства БиХ.

Дјелом кривотворења новца директно се угрожава монетарни систем и
јединство тржишта БиХ, те на тај начин сигурност и повјерење у новчани
промет. На ово кривично дјело, из члана 205. КЗ БиХ, односи се 263
предмета против 372 лица, односно 29% од укупног броја предмета у раду.
Прање новца означава сваку активност усмјерену на прикривање
непоштено или незаконито стечених прихода кроз допуштене послове.
Најкарактеристичније дјелатности којима се прибавља “прљав новац и
имовина“ су трговина дрогом, људима, оружјем и др., али такође, и кроз
злоупотребе у привредним и финансијским токовима, које су посебно
изражене порезним и царинским утајама.
На дјела прања новца из члана 209. КЗБиХ, односила су се 34
предмета у раду у 2005. години, против 141 лица.
На кривична дјела порезне утаје из члана 210. КЗБиХ, током
извјештајног периода, односило се 8 предмета против 9 лица.
Кривична дјела кријумчарења и организовања групе људи или
удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе и царинске
преваре из члана 214., члана 215. и члана 216. КЗБиХ, била су заступљена у
112 предмета против 199 лица.
Усклађивањем домаћег кривичног законодавства са међународним
конвенцијама из области заштите ауторских права, повреде ауторских права
и других сродних права регулисане су у Глави XXИ Кривичног закона БиХ.
Кривична дјела недозвољеног кориштења ауторских права из члана 243.
КЗБиХ и кривичног дјела недозвољеног кориштења права произвођача звука
из члана 244. КЗБиХ, садржана су у 117 предмета против 119 лица, што
представља 13% укупног броја предмета у раду.
Дјела договора, припремања, удруживања и дјела организованог
криминала из члана 247., члана 248. и члана 250. Главе XXИИ садржана су у
16 предмета у односу на 91 лице.
Дјела, из Главе XВИИ, против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом из члана 185. (заснивање ропског односа и превоз
особа у ропском односу), члана 186. (трговина људима), члана 187.
(међународно врбовање ради проституције) и члана 189. (кријумчарење
особа), заступљена су у 70 предмета у односу на 166 лица.
Према анализама извршеним у Тужилаштву БиХ, у овим кривичним дјелима,
као извршиоци истих, најзаступљенији су држављани Босне и Херцеговине
који су често припадници међународних организованих група. Жртве ових
кривичних дјела су млађе пунољетне женске особе старости од 16-20
година, како држављанке Босне и Херцеговине, тако и држава регије (Србија;
Румунија; Молдавија; Украјина) Када су у питању кривична дјела
кријумчарења људима, у 2005. години, може се закључити да су у истим
учествовали домаћи држављани, држављани Републике Турске и Републике
Албаније, а који су нелегално превозили преко границе Босне и Херцеговине
особе курдске националности, Албанце са Косова и Републике Албаније.
Поред наведених дјела, у овој глави КЗБиХ садржана су и кривична дјела
неовлаштеног промета опојним дрогама из члана 195. КЗБиХ, те је по овом

дјелу, током 2005. године, у Тужилаштву БиХ било 16 предмета у односу на
36 лица.
Укупно 8 предмета, у односу на 15 лица, односи се на неовлаштени промет
оружјем и војном опремом из члана 193. КЗБиХ.
На кривично дјело тероризма из члана 201. КЗБиХ, односе се 2 предмета са
8 осумњичених лица.
3. 3. ОСТАЛИ ПРЕДМЕТИ У РАДУ

Поред КТ предмета, током 2005. године, Тужилаштво БиХ у раду је
имало 2.741 предмета слиједећих врста:
КТА – предмети (у којима није извјесно постојање кривичног дјела)
Ове врсте предмета у раду је било 1.215, од којих је у 2005. години
запримљено 807 предмета, док је 408 предмета пренесено из ранијих
година. До краја године, завршено је 409 ових предмета, а 806 предмета је
остало у раду.
КТЗ - предмети (Пружање међународне правне помоћи)
Укупан број ове врсте предмета износио је 120, а исти се односе на поступке
изручења, пружања међународне правне помоћи и извршења пресуда
иностраних судова. Током 2005. године ријешено је 54 предмета или 45%,
док је у раду 66 предмета.
КТМ – предмети (малољетни извршиоци кривичних дјела)
Тужилаштво БиХ, у извјештајном периоду, радило је у 19 предмета против 23
малољетна извршиоца кривичних дјела прописаних КЗ-ом БиХ. Током године
ријешено је 6 предмета, док је 13 предмета у раду.
КТН – предмети (непознати извршиоци кривичних дјела)
У 2005. години,Тужилаштво БиХ радило је по 414 предмета у којима су
извршиоци кривичних дјела непознати. Од напријед наведеног броја,
тужиоци су у 179 предмета закључили да су подузете све радње у циљу
откривања извршилаца кривичних дјела, док је 214 предмета још увијек у
раду у циљу откривања непознатих извршилаца. Напријед наведени
предмети, углавном се односе на кривична дјела кривотворења новца из
члана 205. КЗ БиХ, гдје су неидентифицирана лица по продавницама и
другим објектима на простору цијеле БиХ стављала у оптицај кривотворене
новчанице, за које се тек након протека одређеног времена утврдило да су
кривотворене, што је допринијело тежем откривању извршилаца и након
достављања ових извјештаја у Тужилаштво. Један мањи број предмета
односи се на казнено дјело кријумчарења из члана 214. КЗ БиХ, гдје је
кријумчарена роба проналажена у подручју граничног појаса, те поред свих
подузетих радњи од стране Државне граничне службе, извршиоци овог
кривичног дјела нису се могли идентификовати

4. РАД ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ,
ПО ОДЈЕЛИМА
4. 1. ПОСЕБНИ ОДЈЕЛ ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН

Процесуирања особа осумњичених за ратне злочине је несумњиво
једно од најважнијих питања у процесу успоставе помирења, владавине
права и правне државе у новијој историји БиХ. Централно мјесто у том
процесу управо заузима Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ,
који се бави процесуирањем починилаца кривичних дјела против
човјечности и вриједности заштићених међународним правом из Главе
XВИИ Кривичног закона Босне и Херцеговине.
Рад Посебног одјела за ратне злочине темељи се на принципима
тимског рада уз свестрану сарадњу домаћег и међународног особља, као и
директну сарадњу са кантоналним и окружним тужилаштвима у Босни и
Херцеговини, што је од посебног значаја за процес кривичног гоњења особа
осумњичених за ратне злочине.
4.1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ, из разлога
специфичности кривичних дјела ратног злочина, свој рад у организационом
смислу остварује кроз
Функционисање шест (6) тимова, установљених према географскорегионалној структури БиХ: Тим 1-Сјеверо-западна Босна; Тим 2-Средња
Босна; Тим 3- Источна Босна – Дрина и Посавина; Тим 4-Сарајево и Фоча,
укључујући и Источну Херцеговину; Тим 5-Западна Херцеговина; Тим 6Сребреница;
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Тимови у свом саставу имају по једног или два домаћа тужиоца, који
је уједно и шеф тима, те међународног тужиоца са овластима у складу са
позитивним прописима Босне и Херцеговине. Међународни тужиоци су
бирани на основу свог искуства на пољу међународног права и искуства
пред судовима за ратне злочине у Хагу, Источном Тимору и Косову.

Уз тужиоце, у тимовима су домаћи и међународни правни сарадници
који пружају правне услуге у смислу анализа законских прописа, прављења
биљешки сажетка предмета, одржавања правне базе података и пружања
других правних услуга по захтјеву тужилаца.
Поред правних сарадника у тимовима су координатори предмета,
чија је задаћа припремање и обрада документације у предметима,
припремање документационих аката за електронско презентовање истих
пред Судом Босне и Херцеговине, те заштита, компјутерско похрањивање и
чување предметне документације.
Надаље, саставни дио сваког тима су истражитељи, који учествују у
припреми истражног плана рада тима, старају се о сакупљању релевантних
информација потребних у истрагама, учествују у теренским активностима,
региструју информације и доказе и на други начин помажу тужиоцима
приликом провођења истрага.
Поред наведених особа у тиму се налазе преводиоци, дактилографи и
правници-приправници који у тимовима пролазе обавезну практичну обуку.
Раду Посебног одјела за ратне злочине подршку пружају Одсјеци за
информационе системе, за доказе, за анализу итд.
Чланови тимова, те особље које ради у одсјецима Посебног одјела за
ратне злочине, су упосленици Уреда регистрара, те су финансирани од
стране истог.
4.1.2.

КРИВИЧНА ДЈЕЛА И СТРАТЕГИЈА РАДА

Посебни одјел за ратне злочине надлежан је за процесуирање
кривичних дјела из Главе XВИИ Кривичног закона Босне и Херцеговине, која
носи назив Кривична дјела против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом, а која су, ступањем на снагу Закона о кривичном
поступку Босне и Херцеговине од 01.03.2003. године и Закона о измјенама и
допунама Закона о Тужилаштву БиХ, од 06.01.2005.г. прешла у надлежност
Суда БиХ.
То су кривична дјела: Геноцид (члан 171. КЗ БиХ), Злочини против
човјечности (члан 172. КЗ БиХ), Ратни злочин против цивилног
становништва (члан 173. КЗ БиХ), Ратни злочин против рањеника и
болесника (члан 184. КЗ БиХ), Ратни злочин против ратних заробљеника
(члан 185. КЗ БиХ), Уништавање културних историјских и религијских
споменика (члан183. КЗ БИХ) и др.
Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ, списе о
осумњиченим за ратне злочине заприма из пет (5) извора:
a) Предмети које уред Главне тужитељице Трибунала у Хагу намјерава
пребацити на Суд БиХ, по одредбама Правила 11 бис, Правилника о
поступку и доказима
У складу Правила 11 бис, Правилника о поступку и доказима МКСЈ,
Одлуком Вијећа МКСЈ за просљеђивање, предмети у којима је оптужница
потврђена од стране МКСЈ уступају се органима власти Босне и
Херцеговине.

У оваквим предметима, Тужилаштво БиХ, у складу одредби Закона о
уступању предмета од стране МКСЈ Тужилаштву БиХ и кориштењу доказа
прибављених од стране МКСЈ у поступцима пред судовима у БиХ6, дужно је
оптужнице МКСЈ-а прилагодити Закону о кривичном поступку БиХ, прије
њиховог подношења Суду БиХ на прихваћање.
Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ примио је два таква
предмета и то „Тужилац против Радована Станковића“ у којем је Посебан
одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ прилагодио оптужницу МКСЈ
Закону о кривичном поступку БиХ и додао двије нове тачке оптужнице.
Одлуком Судије за предходно саслушање Суда БиХ, од 07.12. 2005. године,
оптужница против Радована Станковића је прихваћена, а у погледу нових
тачака потврђена.
У предмету „Тужилац против Гојка Јанковића“, рок за прилагођавање
оптужнице МКСЈ Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине је до
краја јануара 2006. године.
У наредном периоду, према најавама МКСЈ, очекује се уступање још 6
предмета ове врсте, а против оптужених за ратне злочине почињене у
различитим дијеловима Босне и Херцеговине. За неке од ових предмета
већ постоји одлука Вијећа МКСЈ за просљеђивање и чека се одлука
Жалбеног вијећа, док се у осталим предметима чека заказивање расправе о
одлуци о просљеђивању, а по приједлогу Тужилаштва МКСЈ или је
Тужилаштво МКСЈ најавило подношење приједлога за просљеђивање
предмета.
Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ очекује да ће, током
наредне године, од стране МКСЈ примити око 10 предмета. Сви ови
предмети садрже обиман доказни материјал који је неопходно прегледати,
те издвојити доказе који се могу употријебити пред Судом БиХ према
Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине, а што изискује потпуну
ангажованост свих чланова тимова Посебног одјела за ратни злочин.
б) Предмети у којима Тужилаштво МКСЈ, није завршило своје истраге;
Тужилаштво МКСЈ је одлучило да због недостатка расположивих
капацитета одређени број предмета у којима није окончало истрагу или је
окончало истрагу али није подигло оптужницу, уступи Тужилаштву Босне и
Херцеговине ради даљег процесуирања.
Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ још увијек није
запримио такве предмете, а у току су разговори са Тужилаштвом МКСЈ о
преузимању тих предмета, те се очекује достава истих у наредном периоду.
в)
Предмети
достављени
Тужилаштву
МКСЈ
од
стране
кантоналних/окружних тужилаштава и истражних агенција из Босне и
Херцеговине по „Правилима пута“

6

Закон о уступању предмета од стране МКСЈ Тужилаштву БиХ и кориштењу доказа прибављених
од МКСЈ у поступцима пред судовима у БиХ („Сл.гласних БиХ“ бр.: 61/04)

Предмети ратних злочина у којима су истраге вођене од стране
кантоналних тужилаштава Федерације БиХ, односно окружних тужилаштава
Републике Српске, те истражних агенције из Босне и Херцеговине, а у
којима оптужница није ступила на правну снагу, Законом о кривичном
поступку Босне и Херцеговине, те Законом о измјенама и допунама Закона
о Тужилаштву БиХ, пренесени су у надлежност Тужилаштва БиХ.
Током 2005. године, Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва
БиХ извршио је преглед и оцјену наведених предмета у складу Правилника
о прегледу предмета ратних злочина и Орјентационим критеријима за
осјетљиве предмете „Правила пута“.
Посебни одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ извршио је преглед
746 предмета са стандардном ознаком „А“. Од тог броја, 206 предмета је
оцијењено као „врло осјетљиви“, од којих је 194 у фази истраге, а против 12
лица је подигнута оптужница и ти предмети су задржани у Посебном одјелу
за ратне злочине Тужилаштва БиХ ради даљег процесуирања.
Након оцјене у „врло осјетљивим“ предметима, у складу члана 449.
став 2. Закона о кривичном поступку БиХ, поднесени су Суду БиХ
приједлози за преузимање тих предмета. У већини случајева Суд БиХ је
донио одлуку о преузимању предмета на даље процесуирање пред Судом
БиХ.
г) Нове истраге започете послије 1. марта 2003. године (када је ступио на
снагу Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине)
Када су у питању ови предмети, ријеч је о предметима ратних злочина у
којима су истраге започете након што је ступио на снагу Закон о кривичном
поступку Босне и Херцеговине, а који су према новим прописима у
надлежности Тужилаштва БиХ и Суда БиХ. У овим предметима, као
надлежно, поступа Тужилаштво БиХ без обзира да ли се ради о „
осјетљивим“ или „врло осјетљивим“ предметима и исти не подлијежу
оцјени.
д) Предмети који су послани у МКСЈ на оцјену по „Римским правилима“,
али нису прегледани од стране Јединице правила пута у МКСЈ
Пошто јединица правила пута у МКСЈ није успјела прегледати све
предмете који су јој достављени од стране кантоналних и окружних
тужилаштава, као и агенција са подручја БиХ, предмети су достављени
овом Тужилаштву на оцјену. Таквих предмета је око 300, те из разлога
комплексности и обимности посла с којим се сусреће Тужилаштво БиХ, сви
ови предмети нису прегледани. Претпоставља се да ће и у овим
предметима одређен број бити оцијењен као „Врло осјетљив“ и бити
задржан у раду у Посебном одјелу за ратне злочине Тужилаштва Босне и
Херцеговине.

4.1.3.

ЗАПРИМЉЕНИ И ОКОНЧАНИ ПРЕДМЕТИ

Посебни одјел за ратне злочине извршио је преглед 746 предмета са
стандардном ознаком „А“. Од тог броја 206 предмета је оцијењено као „врло
осјетљиви“, од којих је 194 у фази истраге , те су исти задржани у Посебном
одјелу за ратне злочине Тужилаштва БиХ ради даљег процесуирања.
Поред тога, Посебни одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ имао је
47 пренесених предмета из 2004. године, а током 2005. године задужено је
926 предмета (КТА-РЗ), што укупно износи 973 задужених предмета (КТАРЗ)
Током 2005. године завршено је 27 предмета који су пренесени из
2004. године, а завршено је и 484 предмета који су задужени у 2005. години,
што значи да је укупно завршено 511 предмета.
Од пренесених предмета из 2004. године тренутно је у раду 20
предмета, а од задужених предмета у 2005. години њих 442 је тренутно у
раду, што значи да Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва БиХ има
462 предмета у раду.
Од укупног броја горе наведених предмета током 2005. године
задужено је укупно 105 тзв. „нових предмета“ који се односе на 1.130
пријављених лица. Ријеч је о предметима у којима су истраге отворене
након 01.03.2003. године и ступања на снагу Закона о кривичном поступку
Босне и Херцеговине. Потребно је напоменути да ови предмети још увијек
пристижу од стране разних агенција које се баве истраживањем кривичних
дјела ратних злочина.
Тимови Посебног одјела за ратне злочине Тужилаштва Босне и
Херцеговине воде истраге у предметима, а до краја 2005. године,
Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је укупно 7 оптужница против 17
оптужених особа које су потврђене од стране Суда БиХ. Једна од 7
подигнутих оптужница се односи на оптужницу МКСЈ против Радована
Станковића, која је прилагођена ЗКП-у БиХ.

4.2. ПОСЕБНИ ОДЈЕЛ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ (ПООК)
Испуњавајући обавезе преузете међународним уговорима и усклађујући
законска рјешења са законодавствима европских земаља, која се односе на
подручје сузбијања корупције, привредног и организованог криминала,
Босна и Херцеговина је успостављањем Посебног одјела за организовани
криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и
Херцеговине у 2003. години, Законом о Тужилаштву БиХ, успјела
интегративно,
за
цијело
подручје
БиХ
институционализовати
супротстављање овим облицима, у земљи и свијету све више нарастајућег
облика криминалитета.
4.2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура Посебног одјела Тужилаштва Босне и
Херцеговине за организовани криминал, привредни криминал и корупцију
темељи се на принципима рада пет тимова у циљу покривања три главна
подручја рада одјела: организовани криминал, привредни криминал и
корупција. У саставу сваког тима су домаћи тужилац као вођа тима, један
међународни тужилац, те чланови тима који пружају подршку раду
тужилаца, правник-стручни сарадник, истражитељ, административни
асистент и приправник-правник.
У 2005. години, Уред регистрара обезбиједио је додатну помоћ овом
одјелу Тужилаштва Босне и Херцеговине, омогућујући склапање неколико
уговора о раду са међународним особљем (истражитељи), као и
упошљавање и финансирање додатног домаћег особља за подршку рада
тужиоцима (правно, преводилачко и административно особље).
Број међународних тужилаца у ПООК-у варирао је у 2005. години, те
су, од осам на почетку године, у децембру, у овом одјелу, тужилачку
функцију обављала четири међународна тужиоца.
Што се тиче домаћих тужилаца, у марту 2005.г. тужилачку функцију у
одјелу је обављало двоје домаћих тужилаца, да би у децембру 2005.г.
почела са радом још два домаћа тужиоца, тако да је овај одјел, на крају
године, имао четири домаћа тужиоца.
Поред тужилаца, током 2005. године, у одјелу су били ангажовани и
правни сарадници, држављани БиХ, те међународни финансијски
истражитељи.
4.2.2. ПРЕДМЕТИ ПРЕМА СТРУКТУРИ И ВРСТИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Несумњиво је да привредни криминал спречава економски развитак и
прикупљање прихода Босне и Херцеговине који би допринијели побољшању
услова живота и стандарду становника Босне и Херцеговине, на свим
нивоима. У великом броју текућих предмета у ПООК-у, заступљени су разни
облици привредног криминала. Углавном се ради о дјелима утаје пореза и
кривичним дјелима у вези царинских превара и кријумчарење роба. Такође
се биљежи одређени број кривичних дјела прања новца.
У вези спречавања, те гоњењења извршилаца ових кривичних дјела,
ПООК сарађује са домаћим институцијама и органима гоњења, нарочито са
Агенцијом за истраге и заштиту Босне и Херцеговине, као и са Управом за
индиректно опорезивање Босне и Херцеговине. Цијенећи значај ове врсте
криминала у Посебном одјелу за организовани криминал, формиран је
специјалистички тим, који свој рад концентрише на процесуирању кривичних
дјела из области пореза и царина.
Од укупног броја покренутих истрага у 2005. години, од стране тужилаца
овога одјела, већина се односи на предмете привредног криминала,
посебно прања, те кривотворење новца.
Према анализама вршеним у овом одјелу, може се закључити да је у
порасту кријумчарење роба почињено од стране организованих група, међу
којима осим држављана БиХ, учествују и страни држављани.

Дјела организованог криминала углавном су у вези трговине људима и
противзаконитог стављања у промет опојних дрога, те дјела међународног
врбовања ради проституције.
Током 2005. године, Посебни одјел за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију окончао је предмет који се односио на
злочиначку организацију која се бавила међународним прометом опојних
дрога, отмицама и разбојништвима. Првостепеном пресудом, Суд БиХ је
члановима злочиначке организације изрекао казне затвора у трајању око 50
година, те је одузета и имовина стечена извршењем кривичних дјела, а што
укључује и неколико скупоцјених луксузних путничких возила.
Откривање и гоњење извршилаца кривичних дјела из Главе XИX
Кривичног закона БиХ у којој су садржана кривична дјела злоупотребе
положаја или овлаштења, проневјере у служби, кривотворење службених
исправа и корупција, је једна од главних активности ПООК-а, те у овој врсти
криминала, међународни тужиоци су најактивнији.
Расположиви показатељи у БиХ процјењују да корупција у БиХ
узрокује губитке до 1,5 милијарди КМ годишње. Успостављање Посебног
одјела Тужилаштва БиХ за организовани криминал, привредни криминал и
корупцију може се оцијенити као први корак у суочавању, те рјешавању
проблема корупције у БиХ, а у 2005. години, рад овог Одјела почео давати
резултате процесуирањем кривичних дјела из његове надлежности.
4.3. ОДЈЕЛ ЗА ОПШТИ КРИМИНАЛ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И
ТЕРОРИЗАМ
Унутрашњом реорганизацијом Тужилаштва БиХ, тачније утемељењем
Посебног одјела за ратни злочин, почетком 2005. године, установљен је и
Одјел за општи и криминал, међународну сарадњу и тероризам у садашњем
облику. Почетком марта 2005. године, у Општи одјел распоређена су четири
тужиоца и Замјеник главног тужиоца као руководилац истог. Дакле, у саставу
овог одјела током 2005. године радило је пет тужилаца, држављана Босне и
Херцеговине.
4.3.1 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У својој организационој структури и начину остваривања темељне
функције, а то је процесуирање свих кривичних дјела из надлежности
Тужилаштва БиХ која не спадају у искључиву надлежност Посебних одјела
Тужилаштва БиХ, систем организовања и функционисања Одјела за општи
криминал задржао је традиционалну форму, као већина тужилаштава у БиХ,
а што значи да тужилац функционише самостално, без тима.

4.3.2. ПРЕДМЕТИ ПРЕМА СТРУКТУРИ И ВРСТИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Рад Општег одјела Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и друга два
одјела, везан је за постојећу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Међутим, како се надлежност Одјела за општи криминал и Посебног одјела
за организовани криминал, привредни криминал и корупцију не могу
прецизно разграничити из разлога саме природе кривичних дјела, то Одјел
за општи криминал, поред предмета општег криминала, у свом раду поступа
и у предметима привредног криминала, предметима везаним за корупцију,
кријумчарење особа, те неовлаштеног промета опојним дрогама и др.
По структури кривичних дјела у раду Општег одјела преовладавала су
кривична дјела кривотворења новца и кривична дјела недозвољеног
кориштење ауторских права.
Од укупног броја, 486 КТ предмета против 758 познатих извршилаца,
која су била у раду у овом одјелу током 2005. године, 41% односило се на
кривична дјела кривотворења новца, 24% на кривична дјела недозвољеног
кориштења ауторских права и недозвољеног кориштење права произвођача
звучне снимке; затим,14% на кривична дјела кријумчарења и царинске
преваре.
На кривична дјела кријумчарења особа, заснивање ропског односа и
превоза особа у ропском односу трговине људима и међународног врбовања
ради проституције односило се 6% предмета.
Надаље, Општи одјел, у току извјештајног периода поступао је у 22
предмета или 5% кривичног дјела прања новца и порезне утаје, у 4%
предмета неовлаштеног промета опојним дрогама и неовлаштеног промета
оружјем и војном опремом.
Такође, у 3% предмета садржана су кривична дјела давање дара или
других облика користи, примање дара или других облика користи,
злоупотребе положаја или овласти; проневјере у служби и несавјесног рада
у служби.
Општи одјел је запримио у рад и један предмет због кривичног дјела
тероризма из члана 201. КЗ БиХ.
Осталих 24 предмета или 5% односила су се на различита кривична
дјела, и то незаконито ускраћивање идентификационих докумената,
ометање рада правосуђа, удруживање ради чињења кривичних дјела,
недопуштене трговине, угрожавање лица под међународном правном
заштитом, те кривична дјела прописана ентитетским кривичним законима, а
углавном се радило о пореским утајама и фалсификовању докумената, и
неовлаштеном држању оружја, а који предмети су преузети у надлежност
Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине по основу члана 2. става 2. Закона
о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине.
Од укупног броја КТ предмета у раду у овом одјелу, 78% предмета
односи се на предмете запримљене у Тужилаштво БиХ у 2005. години, а 22%
предмета у односу на 194 лица, пренесено је из ранијих година.
У наведени укупни број 486 прдмета, уврштен је број од 8 предмета
против 44 лица у којима су оптужнице поднесене у 2003.г. и 2004.г., али
поступци пред Судом БиХ још нису окончани. Наведених 8 предмета
уврштени су у укупан број предмета који су били у раду у Општем одјелу, из

разлога даљњег ангажовања тужилаца по позивима Суда БиХ и приступања
на главне претресе, а у циљу сагледавања комплетнијег ангажовања
тужилаца у раду по предметима.
Тужоци Општег одјела у 2005. години, водили су 232 истраге против
323 лица. У 2005. години покренуто је 88% истрага, а остали број истрага
вођен је по наредбама које су тужиоци донијели током 2004. године.
Тужиоци Општег одјела окончали су истраге против 209 лица или 70%
од укупног броја вођених истрага.
У 11 предмета, иако су тужиоци провели већину радњи доказивања,
осумњичени су били недоступни државним органима и Тужилаштву Босне и
Херцеговине, те је Суд БиХ, по приједлогу Тужилаштва БиХ, донио наредбе
о расписивању потјерница.
Од укупног броја вођених истрага у Општем одјелу, током 2005.
године, обустављено је 14%, из разлога што у току истраге, иако је постојао
основ сумње да је почињено кривично дјело, тужиоци нису могли прикупити
довољно доказа које би уз оптужницу презеновали Суду Босне и
Херцеговине.
У 12% предмета утврђено је непостојања основа сумње за
спровођење истраге, те су донесене наредбе о неспровођењу истрага.
Против ових одлука о неспровођењу истраге није уложена нити једна
притужба од стране подносилаца пријава Уреду Главног тужиоца
Тужилаштва БиХ.
Тужиоци Општег одјела, до краја 2005. године, упутили су на Суд БиХ
154 оптужнице против 229 лица. Суд БиХ је до краја 2005. године потврдио
135 оптужница против 178 лица, док једна оптужница није потврђена, те је
истрага настављена, а по осталим оптужницама Суд БиХ није одлучивао,
обзиром да су подигнуте у децембру 2005. године.
Институт Споразума о признању кривње, тужиоци овог одјела
користили су у 22,22% предмета од укупног броја потврђених оптужница
Општег одјела Тужилаштва БиХ.
Суд БиХ, током 2005 године, по оптужницама Општег одјела
Тужилаштва БиХ, донио је 103 пресуде против 125 лица, од којих је 121 лицу
или 97% изрекао осуђујуће пресуде.
Од укупног броја осуђених за 24% лица изречене су безусловне казне
затвора у распону од 4 мјесеца до 8 година и у укупном трајању од 42 године
и 10 мјесеци; за 43% лица изречене су условне осуде, док је 31% лица
осуђено на новчане казне у распону од 500,00 КМ до 15.000,00 КМ и у
укупном износу од 137.800,00 КМ. У два случаја изречених новчаних казни,
исте су замијењене казнама затвора из разлога неплаћања истих од стране
осуђених лица.
Осим предмета против познатих извршилаца кривичних дјела (КТ),
Општи одјел је поступао и у 691 (КТА) предмету у којима није извјесно
постојање кривичног дјела. Од ове врсте предмета, 72% је запримљено у
2005. години. До краја извјештајног периода завршено је 36% ових предмета.

Општи одјел, у 2005. години имао је у раду и предмете (КТЗ) пружања
међународне правне помоћи и изручења осумњичених, оптужених и
осуђених лица, те је 49% ових предмета ријешено.
Поред горе наведених предмета у Општем одјелу било је у раду и 18
предмета у којима су извршиоци кривичних дјела малољетна лица.
Такође, Општи одјел је радио у предметима против непознатих
извршилаца кривичних дјела (КТН). Од 236 ових предмета, у 58% предмета
закључено је да су подузете све радње у циљу откривања извршилаца
кривичних дјела, док су остали предмети још увијек у раду код тужилаца у
циљу откривања непознатих извршилаца. Напријед наведени предмети
углавном се односе на кривична дјела кривотворења новца.
5. АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАШТВА БиХ, КРОЗ РАД УДАРНИХ ГРУПА
5.1. УДАРНА ГРУПА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ
ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ

Одлуком Вијећа министара („Службени гласник БиХ“ бр. 3/04)
формирана је Ударна група за борбу против трговине људима и
организоване илегалне имиграције, као облика организованог криминала.
Ударна група дјелује на подручју цијеле Босне и Херцеговине и у њен
састав улазе представници тужилаштава, органа унутрашњих послова,
пореских органа, финансијске полиције, државне граничне службе, дакле
сви који могу дати допринос у борби против трговине људима и илегалне
имиграције. Ударна група блиско сарађује са Државним координатором за
борбу против трговине људима и илегалне имиграције, те са Европском
полицијом, Министраством правде при Амбасади САД у Сарајеву, ИЦИТАП,
међународном организацијом за имиграције ИОМ и различитим невладиним
организацијама, које се баве заштитом жртава трговине људима „Удружење
ХО међународни Форум солидарности„, Удружење „Жена БиХ“ Мостар,
Организација жена „Лара“ Бијељина, Фондација „Ла страда“ Босна и
Херцеговина, Центар за терапију жена „Медица“ Зеница, Удружење „Ваша
права“ Босна и Херцеговина и друге.
Ударна група је надлежна да, под непосредним руковођењем Главног
тужиоца Тужилаштва БиХ, обезбјеђује сарадњу надлежних тијела и
организација, проводи истраживање и образује оперативне истражне
тимове који раде на прикупљању и размјени релевантних података и
информација везаних за случајеве трговине људима и илегалне имиграције,
а све у циљу сузбијања истих. У састав ударне групе, као стручни
представници испред Тужилаштава БиХ улазе и два тужиоца Посебног
одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију
Тужилаштва БиХ.
У јулу 2005.г. сачињене су Процедуре за поступање са жртвама
трговине људима у Босни и Херцеговини, у складу Конвенције УН-а у борби
против транснационалног организованог криминала и њеног Протокола за
спречавање, сузбијање и кажњавање трговине људима, другим

међународним конвенцијама и протоколима, те позитивним прописима
Босне и Херцеговине.
Током 2005. године уз финансијску и оперативну помоћ Ударне групе,
вођена је истрага у неколико предмета Тужилаштва Босне и Херцеговине из
области трговине људима.
5.2.

УДАРНА ГРУПА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И ЈАЧАЊА
СПОСОБНОСТИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

У 2004. години, Одлуком Вијећа министара Босне и Херцеговине
успостављена је Група за борбу против тероризма и јачања способности за
борбу против тероризма (Ударна група) и иста ради под вођством
Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором Министарства сигурности БиХ.
Утемељењем 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 координирало рад тијела која судјелују у борби против тероризма,
прикупљањем информације о свим случајевима тероризма на територији
Босне и Херцеговине и проводећи истраге.
Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овом сегменту
огледале су се првенствено на откривању мреже која осигурава
финансијску и сваку другу потпору лицима за која се сумња да су повезана
са појединцима, правним особама или удружењима чије дјеловање указује
на кривична дјела тероризма.
Тужилаштво Босне у Херцеговине, кроз учешће у раду ове Групе,
залаже се за свеобухватан приступ проблему тероризма на начин да се у
средини, каква је савремена босанско-херцеговачка реалност, морају
процијенити потенцијална жаришта из којих би могли проистећи
дјелатности, које су и разлог утемељења ове Групе. Кроз сегмент
дјелатности Групе, Тужилаштво Босне и Херцеговине је током 2005. године,
радило на успостави контакта и сарадње са експертима Вијећа Европе и
Савјета сигурности УН-а из области тероризма.

6. САРАДЊА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА
МЕЂУНАРОДНОМ, РЕГИОНАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ
Тужилаштво Босне и Херцеговине, како од свог утемељења, тако и у
2005. години, наставља доприносити сарадњи тужилаца земаља регије у
борби против свих врста криминала.
Допринос Тужилаштва Босне и Херцеговине у развијању сарадње на
међународном, регионалном нивоу, огледа се нарочито у оквиру
међународне савјетодавне групе тужилаца земаља Југоисточне ЕвропеСЕЕПАГ, регионалне Иницијативе за сарадњу земаља Југоисточне ЕвропеСЕЦИ, у оквиру пројекта регионалне сарадње по Меморандуму о сарадњи
тужилаца Западног Балкана у оквиру ЦАРДС програма, као и европског

програма сарадње тужилаца Европе (ЦПГЕ), затим преко мреже за сарадњу
правосуђа Европске уније ЕУРОЈУСТ.
6.1. САРАДЊА СА ТУЖИЛАШТВИМА
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ/ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

У процесу сарадње земаља регије, 30.03.2005. године, дошло је до
закључења „Меморандума о разумијевању између Уреда Јавног тужиоца
Републике Македоније, Уреда Јавног тужиоца Републике Албаније, Уреда
Главног тужиоца Босне и Херцеговине, Уреда Државног одвјетништва
Републике Хрватске, Уреда Републичког тужиоца Републике Србије, Уреда
Јавног тужиоца Републике Црне Горе“ као земаља Западног Балкана у
оквиру ЦАРДС пројекта у којем је активно учешће узело Тужилаштво Босне и
Херцеговине.
Потписнице наведеног Меморандума су се сагласиле да ће
сарађивати на подручју сузбијања, провођења истрага и кривичног гоњења
починилаца кривичних дјела са подручја организованог криминала,
криминалних група и злочиначких организација. Сарадња се остварује кроз
размјену података, докумената и доказа који се односе на све облике
организованог криминала. Потписници надаље сарађују с циљем
спречавања и сузбијања корупције и других могућих облика организованог
криминала. Потписнице су се обавезале да ће процијенити своје националне
прописе и праксу ради побољшања законских оквира и механизама у борби
против организованог криминала.
Као механизам за проведбу сарадње утврђена је Национална
контактна тачка у Тужилаштву БиХ, која чини саставни дио распрострањене
регионалне тужилачке мреже контактних тачака земаља потписница
меморандума.
Тужилаштво Босне и Херцеговине, свјесно пораста тешких кривичних
дјела, посебно организованог криминала, недозвољене трговине дрогом,
кријумчарења људи, трговине људима, трговине оружјем, корупције, прања
новца и међународног тероризма и у вези повезаним кривичним дјелима,
закључило је више појединачних Споразума о сарадњи са тужилаштвима
земаља најближег окружења:
„Меморандум о сагласности у остваривању и унапређењу сарадње у борби
против свих облика тешког криминала, између Републичког јавног
тужилаштва, Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Тужилаштва
Босне и Херцеговине“ (јули 2005. године)
„Протокол о сагласности у остваривању међусобне сарадње у борби
против свих облика тешког криминала закључен у мају 2005. године, између
Врховног државног тужиоца Републике Црне Горе и Тужилаштва Босне и
Херцеговине“
„Протокол о сагласности у остваривању међусобне сарадње у борби
против свих облика тешког криминала закључен у јануару 2005 године,
између Државног одвјетништва Републике Хрватске и Тужилаштва Босне и
Херцеговине“

„Споразум о сагласности у остваривању међусобне сарадње у борби
против свих облика тешког криминала закључен у марту 2005. године,
између Уреда Јавног тужиоца Републике Македоније и Тужилаштва Босне и
Херцеговине“
6.2.

САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ
(МКСЈ)

Узимајући у обзир да „стратегија окончања рада“ спречава МКСЈ да у
потпуности испуни мандат који му је повјерен Резолуцијом 808 Савјета
безбједности УН-а да кривично гони „особе одговорне за тешка кршења
међународног хуманитарног права која су почињена на подручју бивше
Југославије од 1991. год.“, те је обзиром на догађаје у Босни и Херцеговини
(која је била поприште најтежих, најраспрострањенијих и најсистематичнијих
злочина), тај мандат уступљен надлежним институцијама у БиХ када су
осумњичени нижег и средњег ранга.
Тужилаштво МКСЈ и Тужилаштво Босне и Херцеговине, имајући у виду
да Посебан одјел за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине, неће
бити у стању обављати своју функцију у овом процесу без помоћи
Тужилаштва МКСЈ, закључили су у септембру 2005. године „Меморандум о
разумијевању између Тужилаштава Међународног казненог суда за бившу
Југославију (МКСЈ) и Тужилаштва Босне и Херцеговине-Посебни одјел за
ратне злочине“ којим потписнице регулишу међусобну сарадњу у погледу
захтјева за помоћ, приступа документима, приступа изјавама свједока,
контакта са свједоцима и свједоцима за које постоје заштитне мјере,
приступа извјештајима, вјештацима итд.
6.3.

САРАДЊА СА ДОМАЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У циљу унапређења сарадње у подручјима заштите сугурности,
територијалног интегритета Босне и Херцеговине и борби против свих
облика тешког криминалитета у јуну 2005. године, закључен је „Споразум о
координацији рада институција из области обавјештајних, сигурносних и
полицијских активности (Министарство одбране БиХ, Министарство
сигурности БиХ, Државна агенција за истраге и заштиту, ДГС, ОСА, Управа
за индиректно опорезивање БиХ, Министарство унутрашњих послова ФБиХ,
Министарство унутрашњих послова РС, Шеф полиције Брчко Дистрикта,
Шеф финансијске полиције ФБиХ, Директор Пореске управе РС, Директор
Пореске управе ФБиХ и Тужилаштво Босне и Херцеговине“, које има
савјетодавну улогу.
Систем за подршку кривичним истрагама, посебно у области повреда
међународног хуманитарног права, унапријеђен је потписивањем
„Меморандума о сарадњи“, у октобру мјесецу 2005. године, између
Тужилаштва Босне и Херцеговине и Државне агенције за истраге и заштиту
(СИПА)“.

7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАЦА У 2005. ГОДИНИ
7.1.

ЕДУКАЦИЈА ТУЖИЛАЦА

Слиједом препорука Вијећа министара Вијећа Европе, упућених
државама чланицама у сврху креирања уједначених стандарда кад је у
питању едукација и обука судија и тужилаца, који ће бити спремни ефикасно
да одговоре новим и комплекснијим изазовима савременог друштва у
поступку провођења правде за добробит грађана, основани су центри за
едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и
Републици Српској, који су равноправни чланови Лисабонске мреже
институција која дјелује у области едукације судија и тужилаца у државама
чланицама Вијећа Еуропе.
Обавеза сваког тужиоца, према ентитетским Законима о Центрима за
едукацију, је провођење минималне едукације од четири дана годишње.
У извјештајном периоду тужиоци (држављани Босне и Херцеговине)
Тужилаштва БиХ, активно су се укључили у процес едукације центара и
успјешно испунили годишњи план усавршавања из различитих области
права, остваривши укупно 84 дана едукације, што је више од законом
прописаног минимума.
У циљу што боље припремљености у процесуирањи дјела ратног
злочина, тужиоци Тужилаштва, у 2005. години, учествовали су и на
тематским семинарима организованим од стране Амбасаде САД,
Министарства правде САД и Уреда САД-а, за развој, помоћ и обуку
тужилаштава у прекоморским земљама.
Више тужилаца Тужилаштва БиХ, у својству едукатора, је
учествовало на семинарима и тренинзима у организацији Центара за
едукацију у Ф БиХ и РС-у, преносећи своја знања и искуства из различитих
области кривичног материјалног и процесног права судијама и тужиоцома
из цијеле Босне и Херцеговине.
7.2.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред напријед наведеног, тужиоци Тужилаштва БиХ су узели учешће
у раду радних група за анализу кривичних и финансијских истрага у оквиру
ЦАРДС програма Вијећа Еуропе, радне групе у пружању правне помоћи у
организацији УСАИД-а; на више међународних семинара у организацији
Министарства правде САД на теме финансијске истраге, контроле извоза и
увоза, наоружања војне опреме, те надзора на спречавању ширења оружја
за масовно уништење и др.
Почетком 2005. године објављени су коментари Закона о кривичном
поступку БиХ, ФБиХ, РС-а и Брчко Дистрикта БиХ, на чијој изради је у оквиру
заједничког пројекта Вијећа Европе и Европске комисије, као члан ауторског
тима, учествовао Главни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине.

7.3.

УДРУЖЕЊЕ ТУЖИЛАЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На иницијативу Тужилаштва Босне и Херцеговине, као прво
правосудно удружење на нивоу државе Босне и Херцеговине, у октобру
2005. године, у складу са Законом о удружењима и фондацијама Босне и
Херцеговине, основано је Удружење тужилаца Босне и Херцеговине у циљу
ефикасније сарадње тужилаца у Босни и Херцеговини у кривичним
гоњењима, те једнаком третирању кривичних дјела и њихових починилаца
на цијелој територији државе.
Намјера основаног удружења је залагање за јачање улоге и угледа
тужилачке функције, допринос квалитетнијем, одговорнијем и ефикаснијем
вршењу тужилачке функције, а све кроз заштиту слобода и права човјека.
Удружењу тужилаца Босне и Херцеговине, као добровољној струковној
асоцијацији приступио је 241 тужилац од укупно 273 тужилаца, колико их има
у свим тужилаштвима на територији Босне иХерцеговине.
Активно учешће, како у раду координацијског тијела, чија је обавеза и
одговорност била да проведе све потребне активности како би дошло до
реализације идеје о оснивању заједничког удружења, тако и у раду органа
Удружења након утемељења исте, узели су тужиоци Тужилаштва Босне и
Херцеговине, те је и предсједник Удружења један од ужилаца Тужилаштва
Босне и Херцеговине.

8. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
8.1. ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У 2005. години, тужилаштва са подручја мјесне надлежности
Федералног тужилаштва Федерације БиХ у раду су имала 39.136 предмета
у односу на 56.175 лица, од којих су 19.932 лица, као извршиоци казнених
дјела пријављени током 2005. године, а што је за 851 лице мање од броја
пријављених у 2004. години. Овај податак указује на благи пад броја
пријављених лица у Федерацији БиХ.
Посматрајући структуру предмета који су били у раду у тужилаштвима у
ФБиХ, 36.027 или 92% предмета се односе на дјела општег криминала,
2.596 предмета на дјела привредног криминала и дјела ратног злочина су
заступљена у 513 предмета.
У тужилаштвима у ФБиХ вођене су истраге против 24.538 лица, с тим да је
55% истрага против 13.535 лица покренуто током 2005. године, а остале
истраге, против 11.003 лица, покренуте су ранијих година и настављене у
извјештајној години. У 1.545 предмета против 2304 лица, истраге су
обустављене, а у односу на 1.759 лица, тужилаштва су донијела наредбе о
неспровођењу истрага. До краја 2005. године, од укупног броја вођених
истрага 54% је окончано.
На основу вођених истрага, против 11.832 лица у 9.697 предмета.
подигнуте су оптужнице. Судови у Федерацији БиХ потврдили су 87%
оптужница против 10.290 лица у 8.417 предмета, што указује да је број

оптужених лица у 2005. години већи за 76% у односу на број оптужених у
2004. години.
Од укупног броја оптужених, 49% или 5.074 лица, оптужено је са
приједлогом за издавање казненог налога.
Тужилаштва у Федерацији БиХ, током 2005. године, закључила су
Споразуме о признању кривње са 1.234 оптужена лица, а надлежни судови
су прихватили споразуме за 1.074 лица или 87% од укупног броја
закључених споразума. На темељу ових података произилази да је број
закључених споразума у односу на 2004. годину повећан за 72%.
По оптужницама тужилаштава, надлежни судови у Федерацији БиХ
пресудили су у 8.795 предмета против 10.488 оптужене особе.
Према извјештајима тужилаштава у Федерацији БиХ, 26.174 предмета у
односу на 38.685 пријављених познатих лица, остало је неријешено.
Поред горе наведених предмета, који се односе на пунољетне познате
починиоце кривичних дјела, тужилаштва у Федерацији у 2005. години,
радила су у предметима у којима су починиоци малољетна лица. Ових
предмета било је укупно 2.576 против 3.848 малољетних извршилаца
кривичних дјела, од којих је, 2.064 пријава запримљено у извјештајној
години, што у односу на 2.489 пријаве у 2004. години, представља
тенденцију благог опадања пријављених малољетних извршилаца
кривичних дјела. Од укупног броја предмета у раду против малољетних
извршилаца тужилаштва у Федерацији БиХ ријешила су 1.286 предмета или
50%.
Надаље, тужилаштва у ФБиХ, током 2005. године, радила су по разним
извјештајима и информацијама (КТА предмети), те је ове врсте предмета,
укупно у раду било 19.886, с тим да је 9.948 запримљено у извјештајној
години.
Поред наведених предмета, тужилаштвима у Федерацији БиХ током 2005.
године, достављено је 24.447 пријава против непознатих извршилаца
кривичних дјела, те је укупан број ове врсте предмета (КТН) износио 85.806,
што представља повећање од 80% у односу на 2004. годину.
8.2. РЕПУБЛИКА СРПСКА

У 2005. години, тужилаштва са подручја мјесне надлежности
Републичког тужилаштва Републике Српске, имала су у раду 22.040
предмета у односу на 32.397 лица, од којих је 12.308 лица, као извршиоци
кривичних дјела пријављено у 2005. години. Од укупног броја предмета у
раду, на дјела општег криминала се односи 19.876 предмета или 89%, на
дјела привредног криминала 1.666 предмета, те дјела ратног злочина 498
предмета у односу на 2.905 лица.
Тужиоци у тужилаштвима у Републици Српској, водили су истраге у 8.633
предмета општег криминала против 11.545 лица, у 931 предмету
привредног криминала против 1.401 лица, те истраге против 1.126 лица,
осумњичених за дјела ратног злочина. Од укупно 9.798 предмета у којима су
вођене истраге против 14.072 лица током 2005. године, 5.492 истраге или

39% покренуто је у извјештајној години, док су остале истраге из ранијих
година.
У 1.954 предмета против 6.197 лица, истраге су обустављене, док су односу
на 1.384 лица у 1.094 предмета, тужиоци донијели наредбе о неспровођењу
истрага. До краја 2005. године, од укупног броја вођених истрага, против
19.509 лица у 12.520 предмета, истраге су остале неријешене.
Тужилаштва у Републици Српској, подигла су оптужнице против 7.403
лица у 6.013 предмета. Од наведеног броја оптужених лица, са приједлогом
за издавање казненог налога, оптужено је 3.928 лица. Од укупног броја
подигнутих оптужница, од стране надлежних судова у Републици Српској,
потврђено је 87%, против 6.223 лица у 7.626 предмета.
У 2005. години, тужилаштва у Републици Српској закључила су
Споразуме о признању кривње са 1.323 оптужена лица, а надлежни судови
су прихватили 92% предложених споразума за 1.225 оптужена лица. Овај
податак указује да је број споразума за 56% повећан у односу на 2004.
годину.
По оптужницама тужилаштава, надлежни судови у Републици Српској
изрекли су пресуде у односу на 6.022 лица, у 5.098 предмета.
Према подацима достављеним од стране тужилаштава у Републици
Српској, на крају 2005. године, 12.520 предмета у односу на 19.509
пријављена позната пунољетна лица, остало је неријешено.
Поред горе наведених предмета (КТ) који се односе на пунољетне познате
починиоце кривичних дјела, тужилаштва у Републици Српској, у 2005
години имала су у раду 939 (КТМ) предмета у којима су евидентирана 1.432
малољетна лица као починоци кривичних дјела. Од укупног броја ових
предмета, 636 предмета у односу на 942 малољетника, примљено је током
2005. године.
Надаље, у тужиалштвима у Републици Српској, током 2005. године, било је
у раду 31.330 (КТА) предмета формираних на темељу разних извештаја и
информација, од којих је 51% или 15.827 предмета примљено током године,
док се преостали број односи на предмете из ранијих година.
Поред наведених предмета, тужилаштвима у Републици Српској
достављене су 7.202 пријаве против непознатих извршиалца кривичних
дјела, те је укупан број ове врсте предмета (КТН) износио 41.042.
8.3. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

У 2005. години, Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта, имало је у раду
1.415 предмета у односу на 1.905 познатих лица, од којих је 1.235 лица, као
извршиоци кривичних дјела, пријављено у 2005. години, што представља
63% више пријављених лица у односу на број пријављених у 2004. години.
Од укупног броја предмета у раду, 92 предмета у односу на 155 лица
односе се на дјела привредног криминала, дјела ратног злочина су
садржана у 16 предмета против 76 лица, те највећи број предмета, 1.307
или 92% против 1.674 лица, односе се на дјела општег криминала.

Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта водило је истраге против 1.156 лица, с
тим да је 62% истрага против 721 лица покренуто током 2005. године, а
преостали број се односи на истраге из претходног периода.
Од укупног броја вођених истрага, у 115 предмета против 157 лица, истраге
су обустављене.
До краја 2005. године, од укупног броја вођених, окончано је 63% истрага у
564 предмета против 724 лица.
Тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ, у 78 предметапротив 82 лица, одлучило
је да не спроводи истраге.
На темељу вођених истрага, против 509 лица у 419 предмета
подигнуте су оптужнице, од којих је 99% потврђено.
Током 2005. године, Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта, Споразуме о
признању кривње закључило је са 145 оптужених лица, а надлежни суд све
предложене споразуме је прихватио.
По оптужницама Јавног тужилаштва, Суд Брчко Дистрикта, пресудио је у
435 предмета против 521 особе.
Према подацима Јавног тужилаштва Брчко Дистрикта, на крају 2005.
године, остало је неријешено 417 предмета (КТ), у односу на 656 лица.
Поред предмета који се односе на пуноЉетне познате починиоце кривичних
дјела, у Јавном тужилаштву Брчко Дистрикта, у 2005. години, било је укупно
у раду 62 предмета према 78 малоЉетних извршилаца кривичних дјела. Од
тога су 54 предмета према 69 малоЉетника окончана до краја године, док
је у раду остало 8 предмета према 9 малоЉетних лица.
Поред наведених предмета, током 2005. године Тужилаштву Брчко
Дистрикта, достављено је 210 пријава против непознатих извршилаца
кривичних дјела, те је укупан број ове врсте предмета (КТН) износио 337.
На основу изнесених података о протоку предмета у тужилашвима у
Босни и Херцеговини може се закључити да је број кривичних пријава
против познатих извршилаца кривичних дјела запримљених од стране
ентитетских тужилаштава у благом паду, док је прилив нових кривичних
пријава у 2005. години у Тужилаштву БиХ и Јавном тужилаштву Брчко
Дистрикта БиХ, у порасту.
У погледу структуре кривичних дјела на подручју Босне и Херцеговине,
највећа је заступљеност кривичних дјела општег криминала.
Анализирајући број закључених, те прихваћених Споразума о признању
кривње, може се уочити да је примјена овог института повећана у односу на
претходну, 2004. годину.
Поредећи податке из 2004.г. са подацима из 2005.г. у погледу
регистрованих малољетних извршилаца кривичних дјела, може се уочити
да је исти мањи за 99 малољетних лица.

9. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ТУЖИЛАШТВА БиХ, ЗА 2005.ГОДИНУ
Тужилаштво Босне и Херцеговине у току 2005. године располагало је са
одобреним буџетом у износу од 2.286.229 КМ, од чега се односило на.
Текући издаци .............................................................................2.236.229,00 КМ
Програм посебне намјене, међународна сарадња
.....
50.000,00 КМ
Одлуком број: 01-СТ-4-16-1944/05 о преструктуирању расхода, од
08.09.2005. године, структура одобреног буџета Тужилаштва БиХ је
слиједећа :
1.текући издаци ..................................... 2.210.919,00 КМ
2.капитални издаци .................................
25.310,00 КМ
3.програм посебних намјена
.........
50.000,00 КМ
У 2005. години Тужилаштво БиХ остварило је укупне трошкове у износу од
2.167.311,00 КМ или 95% одобреног буџета.
Овако висок проценат реализовања прорачуна резултат је реалног
планирања прорачуна које је извршено на основу расположивих и
релевантних параметара, децидном анализом стварних потреба за
материјалним и људским средствима.
Уклапање у одобрени буџет (95%), не значи да су одобрена средства и
достатна за неометан и ефикасан рад Тужилаштва Босне и Херцеговине,
али реалном процјеном и децидним одабиром приоритета у потрошњи,
менаџмент ове институције је обезбиједио ефикасно извршавање
постављених циљева и задаћа, те обављање функција Тужилаштва Босне и
Херцеговине, које су дефинисане Законом.
Извршење буџета у 2005.г.
Ред.

Врста

Економ.

Буџет

ПРЕСТРУ

Остварење

Разлика

Индекс

број
1
И

расхода
2
Текући издаци

код
3

за 2005.
4
2.236.229

КТУИРАНЈЕ

(4-5)
6
97.351

(5/4)

2.210.919

31.12.2005.
5
2.113.568

0,96

1.

Плате запослених
Накнаде
трошкова
запослених
Путни трошкови
Издаци за ПТТ услуге
Издаци за ком.усл.и енерг.
Набавка материјала
Издаци за усл. превоза и
горива
Унајмлјиванје
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Издаци
за
текуће
одржаванје
Издаци за осигуранје
Уговорене услуге
Капитални издаци

611100

1.565.553

1.744.157

1.734.973

9.184

0,99

611200
613100
613200
613300
613400

205.676
60.000
80.000
40.000
47.000

105.676
42.500
40.000
45.000
47.000

97.172
26.036
36.622
32.379
46.042

8.504
16.464
3.378
12.621
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0,92
0,61
0,92
0,72
0,98

613500

30.000

18.000

11.183

6.817

0,62

613600

10.000

0

0,00

613700
613800
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50.000
13.000
135.000

8.020
5.476
25.932
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0,69
0,58
0,80
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИИИ

25.586
13.000
130.000
25.310

17.566
7.524
104.068
25.013
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1.
2.
3.

Набавка грађевина
Набавка опреме
Набавка осталих сталних
средс.

ИВ

УКУПНО:

1

ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ - МЕЂУНАРОДНА СУРАДНЈА
Путни трошкови
613110 12.500

4
7
8
9
10
11

Набавка материјала
Издаци за моб.тел.
гориво
Издаци осигуранје возила
Уговорене услуге

12
13
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821300

0
0

821400

0
2.236.229

613.411
613512
613713
613813
613915
821000

2.236.229

2.138.580
3.450

97.649

0,96

9.050

0,28

4.000
1.370
805
0
6.044
0

0,00
0,73
0,20

4.000
5.000
1.000
0
27.500

21.456

УКУПНО:

50.000

28.731

21.269

0,57

У К У П Н О ЗА БУДЖЕТ:

2.286.229

2.167.311

118.918
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3.630
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0,78
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КАПИТАЛНИ
ИЗДАЦИ
УКУПНО:

Економ.
код
3
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Буџет
за 2005.
4
2.286.229
1.565.553

ПРЕСТРУ
КТУИРАНЈЕ
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2.286.229
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21.12.2005.
6
2.167.311
1.734.973
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(4-5)
7
118.918
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0,95
0,99

611200
613100
613200

205.676
72.500
85.000

105.676
55.000
45.000

97.172
29.486
36.622

8.504
25.514
8.378

0,92
0,54
0,81

613300
613400

40.000
51.000

45.000
51.000

32.379
49.672

12.621
1.329

0,72
0,97

613500

31.000

19.000

11.378

7.622

0,60

613600

10.000

0

0

613700
613800
613900

50.000
13.000
162.500

25.586
13.000
157.500

17.566
7.524
125.525

8.020
5.476
31.975

0,69
0,58
0,80

2.286.229

25.310
2.286.229

25.013
2.167.311

297
118.918

0,99
0,95

10. ПРИЈЕДЛОЗИ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА
ЕФИКАСНОСТИ РАДА У ТУЖИЛАШТВУ БиХ И ТУЖИЛАШТВИМА У
БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
Тужилаштво Босне и Херцегивине у својим Информацијама о раду за
2003. годину и 2004. годину, дало је низ приједлога и мјера у циљу
стварања претпоставки и увјета за ефикасније вршење тужилачких
дужности тужилаца у Тужилаштву БиХ и на подручју цијеле Босне и
Херцеговине.
Предложене мјере постигле су циљане ефекте и у том правцу створене су
боље претпоставке за квалитетније функционисање Тужилаштва.
У циљу што бољег и квалитетнијег рада Тужилаштва, а након сагледавања
података изнесених у овој анализи сматрамо неопходним:
1. Иницирање, креирање и доношење свеобухватне државне стратегије
спрам ратних злочина почињених у Босни и Херцеговини, којом ће се
укључити институције Босне и Херцеговине, невладине организације,
медији (писани и електронски), вјерске заједнице, међународне
организације, те полиција и правосудне институције у БиХ, по којој ће
Тужилаштво БиХ, уз остала тужилаштва у БиХ, бити један од извршилаца
ове стратегије кроз Посебни одјел за ратни злочин.
2. Подстицати измјену законске легислативе у Босни и Херцеговини у циљу
јачања Тужилаштва БиХ као представника тужилаштава у Босни и
Херцеговини на државном нивоу у свим токовима европских и регионалних
интеграција, уз стално јачање тужилачке организације унутар Босне и
Херцеговине
и
успостављање
хијерархијски
устројеног
састава
тужилаштава.
3. У циљу провођења плана транзиције и сукцесије, смањивати учешће
међународних тужилаца, те позиције на којима се налазе тренутно
међународни тужиоци, јачати домаћим тужилачким кадровима.
4. Успостављати сарадњу и повезаност Тужилаштва БиХ са тужилаштвима
сусједних земаља, региона и шире, а у циљу успјешније борбе и размјене
података и искустава у борби против свих облика тешких кривичних дјела.
У вези наведеног, вршити стално усавршавање и стручно едуцирање
тужилаца Тужилаштва БиХ на пољу међународног законодавства, као и
домаће легислативе.
5. Иницирати стално унапређење и усавршавање кривично-правних
прописа, Кривичних закона и Закона о кривичним поступцима, а у циљу
унапређења вођења кривичних поступака у БиХ.
6. У циљу јачања унутрашњег устројства, те транспарентности рада, као
предуслов за модерно устројство на европској разини Тужилаштва Босне и
Херцеговине, окончати израду програма електронског евидентирања свих

предмета којима располаже Тужилаштво БиХ и електронског повезивања
свих тужилаштава у БиХ.
8. Као трајни задатак у наредном периоду, наставити унапрјеђивање
сарадње са Судом БиХ, тужилаштвима и судовима у БиХ и агенцијама за
проведбу закона у БиХ, а у циљу ефикаснијег откривања и гоњења
починилаца кривичних дјела и уједначавања тужилачке праксе на подручју
цијеле Босне и Херцеговине.
9. Имплементацијом у пракси Јединствених правила о пословању у
тужилаштвима Босне и Херцеговине, а која су у изради, од стране Високог
судијског и тужилачког вијећа БиХ, допринијет ће се побољшању
организације рада, разграничавању дужности и надлежности свих
судиониока у процесу рада у Тужилаштву БиХ, те квалитетнијој и
ефикаснијој комуникацији и сарадњи на релацији администрација-тужилац.
10. Измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
пословању, те доношењем појединачних интерних правила, прецизирати и
дефинисати начин рада сваког одјела са свим његовим специфичностима, а
посебно процедура рада и обавеза тужилаца у оквиру одјела.
11. .Побољшање резултата рада сваког тужиоца и осталих упослених, а
самим тим и Тужилаштва БиХ у цјелости, остваривати активнијим и
ефикаснијим радом на предметима, редовитим праћењем резултата рада,
евидентирањем свих подузетих радњи у предметима од стране тужилаца, а
према обавезној Упути Главног тужиоца Тужилаштва БиХ, којим се
регулишу процедуре праћења рада тужилаца и осталих упослених.

У Сарајеву, март, 2006. године

