Закључци - Тужилачки колеџ 17. и 18. фебруара 2020. године

1. Наставити иницирање проактивне улоге полицијских агенција у
истрази као и наставити досадашњу добру сарадњу са полицијским
и безбједносном агенцијом у погледу откривања и пријављивања
починилаца свих врста кривичних дјела из надлежности
Тужилаштва БиХ.
2. Наставити сарадњу са свим другим агенцијама задуженим за
откривање и пријављивање кривичних дјела из надлежности
Тужилаштва БиХ, ради бржег протока информација и ефикаснијег
провођења истрага.
3. Наставити примјењивати институте привременог одузимања
имовине ради осигурања и стављати приједлоге за трајно
одузимање имовинске користи у предметима организованог
криминала, привредног криминала и тероризма са посебним
акцентом на истраге и процесуирање коруптивних кривичних дјела.
4. Обавезно проводити финансијске истраге у складу са упутством
главне тужитељке Тужилаштва БиХ
донесеним у складу са
смјерницама ВСТС-а БиХ.
5. Потребно је покретати истраге у свим предметима за кривична дјела
прања новца и процесуирања истих пред Судом БиХ заједно са
предикатним кривичним дјелом, а када то није могуће, као
самостално кривично дјело.
6. Унаприједити регионалну и међународну сарадњу у свим
предметима из надлежности Тужилаштва БиХ.
7. Поводом поступања по Замолницама за међународну правну помоћ,
наставити добру праксу отварања истрага ако постоје основи сумње
да је кривично дјело почињено у Босни и Херцеговини.
8. Покретати иницијативе за закључење Заједничких истражних
тимова (ЗИТ) јер многоструко олакшавају рад, прикупљање и
размјену доказа у регионалним и међународним предметима у
којима се кривична дјела врше на територији двије или више
земаља.
9. Наставити добру праксу у предметима борбе против тероризма, а
посебно уколико се ради о повратку држављана БиХ са страних
ратишта.

10.
Заједно са полицијским и безбједносним агенцијама, због
повећања броја кривичних дјела кријумчарења људи, у оквиру овог
кривичног дјела анализирати постојање елемената кривичног дјела
трговине људима.
11.
Тужиоци Тужилаштва БиХ активно ће се укључити у мрежу
специјализованих тужилаца и истражилаца у борби против трговине
људима и илегалних миграција.
12.
Завршити са унутрашњим преорганизацијом Посебног одјела
за ратне злочине у погледу организовања тужилачких тимова.
13.
Тужилаштво БиХ ће у складу с Државном стратегијом
наставити рад на најсложенијим предметима ратних злочина.
14.
Тужилаштво БиХ ће, у складу са Анексом „А“ Државне
стратегије за рад на предметима ратних злочина и Усаглашеним
тумачењем и конкретизацијом критерија за оцјену сложености
предмета из Анекса „А“ Државне стратегије за рад на предметима
ратних злочина између Суда БиХ и Тужилаштва БиХ, наставити
просљеђивати
мање
сложене
предмете
на
надлежност
тужилаштвима оба ентитета и Брчко дистрикта БиХ.
15.
Одржати континуитет обука тужилаца и стручног особља из
свих области путем Центара за едукацију судија и тужилаца ФБиХ и
РС, уз партнерство међународних организација и пројеката који
пружају помоћ и подршку Тужилаштву БиХ.
16.
Предложити заједничке обуке са судијама Суда БиХ из
надлежности Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине.

