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Вијест 
 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

ИНФОРМАЦИЈА о лицима стандардне ознаке ''А'' 

 

 

Након усвајања Ревидиране државне стратегије за рад на предметима ратних злочина са припадајућим 

Анексима А и Б, Тужилаштво БиХ је у складу са преузетим обавезама из Ревидиране стратегије и Анекса Б 

извршило неопходне провјере и сачинило збирну информацију о предметима који садрже лица са ознаком А, те, 

у складу са Закључцима Високог судског и тужилачког савјета БиХ и одредбама Анекса Б, предметну 

информацију доставило Високом судском и тужилачком савјету и Сталној комисији за ефикасност и квалитет 

тужилаштва ВСТС-a БиХ. 

 

Према правилима Римског пута, предмети ратних злочина су из Босне и Херцеговине слани у Канцеларију 

тужиоца Међународног кривичног суда за бившу Југославију, у периоду од 1996. до 2004. године, ради прегледа 

доказа и процјене, гдје би након тога осумњичена лица означавана са одређеним ознакама, укључујући 

„стандардну ознаку А – довољно доказа“.  

 

У зависности од процјене прикупљених доказа, прегледана лица су добијала ознаке, те су евидентиране 

ситуације да су, на примјер, у једном предмету који садржи више пријављених, неки пријављени оцијењени са 

ознаком А, док друга лица унутар истог предмета садрже другу ознаку.  

 

Према томе, потребно је разликовати укупан број КТРЗ предмета у односу на укупан број лица са ознаком А. 

Битно је напоменути да су лица била оцјењивана с обзиром на доказе који су били достављени Тужиоцу МКСЈ-а 

на преглед. Даљим радом на предметима у великом броју случајева ће се испоставити да се радило о доказима 

који нису били прикупљени у складу са одредбама важећих закона о кривичним поступцима у БиХ. 

 

Ради сачињавања збирне информације о предметима који садрже лица ознаке А, Тужилаштво БиХ је извршило 

детаљне провјере база података ратних злочина Тужилаштва те извршило ажурирање и консолидацију 

Централизоване базе података, обиласком свих ентитетских тужилаштава и Тужилаштва Брчко дистрикта, а 

који процес је окончан у јуну 2022. године.  

Током овог процеса остварена је сарадња као и стална комуникација са Канцеларијом МРМКС-а у вези података 

о овим лицима. 

 

Поред наведеног, затражена су писмена изјашњења од кантоналних и окружних тужилаштава, те Тужилаштва 

Брчко дистрикта БиХ у вези консолидације података о предметима који садрже лица ознаке А. 

Радило се о једном сложеном процесу који је укључивао темељиту провјеру свих постојећих евиденција 

тужилаштава у Босни и Херцеговини.  

 

Након извршених провјера, са даном 08.07.2022. године достављамо преглед статуса лица којима је додијељена 

стандардна ознака А, како слиједи: 

 

 

1. У периоду од 2004-2022. године, према евиденцијама Тужилаштва БиХ и до сада извршеним провјерама, 

евидентирано је укупно 814 лица са додијељеном ознаком А. С обзиром да се раније у јавности спомињала 
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бројка од 848 лица за ознаком А, морамо напоменути да смо прегледом евиденција Тужилаштва БиХ, размјеном 

података са Канцеларијом МРМКС-а, као и извршеним провјерама код ентитетских тужилаштава и тужилаштва 

БД БиХ, која се односе на лица ознаке А, утврдили да су поједина лица била више пута евидентирана и 

додјељиване им ознаке А (укупно 30 лица, од којих су нека евидентирана и под именом а касније под надимком, 

или су иста лица два пута евидентирана на списку, под различитим бројевима), док се за 4 лица врше додатне 

провјере. 

 

2. У наставку је табеларни приказ статуса лица ознаке А у Тужилаштву БиХ, закључно са 08.07.2022. године: 

 
ТУЖИЛАШТВО БиХ до 08.07.2022. 

 ФАЗА ПОСТУПКА  БР. ЛИЦА ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

ПРАВОСНАЖАНО ПРЕСУЂЕНИ 79 Од тога 63 осуђујуће пресуде и 16 ослобађајућих 

ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА 38 

Од тога 7 уступљених Р. Србији и 6 уступљених Р Хрватској, 1 лице 
оптужница-поступак мирује због здравственог стања, 1 оптужница 
уступљена Црној Гори, 9 лица оптужница- уступљени тужилаштвима 
у БиХ, 13 оптужница недоступна лица, 1 лице оптужница пред 
заказивање главног претреса 

У ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 14   

ОДБИЈЕНЕ ОПТУЖНИЦЕ 2   

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК ПРОТИВ 
ОПТУЖЕНОГ 

6 Од тога због смрти 5, због болести 1 

ДОНЕСЕНА ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА 1   

У ФАЗИ ЖАЛБЕ 2   

У ФАЗИ ИСТРАГЕ 93   

У ФАЗИ ПРИЈАВЕ 57   

РИЈЕШЕН НЕПРОВОЂЕЊЕМ ИСТРАГЕ 50   

РИЈЕШЕН ОБУСТАВОМ ИСТРАГЕ 118 
 

ФОРМИРАН КТН-РЗ ПРЕДМЕТ1 1 
 

СМРТ ПРИЈЕ ПРОЦЕСУИРАЊА 5   

ПРЕСУЂЕН ПРЕД МКСЈ 3   

ПРЕУЗЕТ У РАД ОД СТРАНЕ ТУЖИЛАШТВА 
МКСЈ 

1 
 

ФОРМИРАН КТА-РЗ ПРЕДМЕТ2 2 
 

УКУПНО 472 

  

Са даном 08.07.2022. године у Тужилаштву БиХ се и даље налази у раду 150 лица са ознаком А (фаза истрага, 

пријава), у оквиру 62 КТРЗ3 предмета, који имају приоритет у поступању, сходно одредбама Ревидиране 

државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и Анекса Б, те Обавезног упутства главног тужиоца 

Тужилаштва БиХ. 

 

                                                
1 Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем – ратни злочин 
2 Неодредиво кривично дјело или починилац – ратни злочин 
3 Конкретно кривично дјело и починилац – ратни злочин 
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3. Укупан број лица стандардне ознаке А у периоду од 2004. до 2022. године пренесен у рад ентитетским 

тужилаштвима и Тужилаштву БД БиХ износи 342 лица.  

У наставку је табеларни приказ статуса лица ознаке А у овим тужилаштвима: 

 

Уступљено вођење поступка за "А" лица из 
Тужилаштва БиХ у ентитетска тужилаштва и 
Тужилаштво БД БиХ 

  ФАЗА ПОСТУПКА БР. ЛИЦА ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

ПРАВОСНАЖНО ПРЕСУЂЕНИ 155 

Осуђујућих пресуда 108, од тога једно пресуђено у Р. Хрватској, 1 
одустало тужилаштво од оптужнице у поновљеном поступку, 1 
одбијајућа, ослобађајућих пресуда 44, за 1 лице врше се провјере 
одлуке. 

ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА 12 
Од тога 5 уступљене Р. Србији и 4 уступљене Р. Хрватској, 1 лице-
оптужница недоступан, 1 лице оптужница-суд обуставио поступак 
због смрти, 1 потврђена оптужница у 2021. 

У ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 2   

У ФАЗИ ЖАЛБЕ 0   

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК 7   

У ФАЗИ ПРИЈАВЕ 3   

У ФАЗИ ИСТРАГЕ 17 
 

РИЈЕШЕН НЕПРОВОЂЕЊЕМ ИСТРАГЕ 4   

РИЈЕШЕН ОБУСТАВОМ ИСТРАГЕ 135   

ВРАЋЕН НА ПОНОВНО СУЂЕЊЕ 1   

СМРТ ПРИЈЕ ПРОЦЕСУИРАЊА 4   

Због несагласних података у евиденцијама, у 
поступку је одређивања тужилаштва за 

поступање 
2   

УКУПНО  342 

  

Напомињемо да се врши стална провјера и консолидација евентуално додатних података са Канцеларијом 

МРМКС-a у Хагу, ентитетским тужилаштвима и Тужилаштвом БД БиХ, те ће се о наведеним активностима 

редовно обавјештавати ВСТС БиХ као и јавност. 

 

С поштовањем, 

 

 

 

 

                                                                                                В.Д. ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА 

                                                                              ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
                                                                                                       Миланко Кајганић 

 


