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УВОД 
 

 Тужилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тексту Тужилаштво БиХ) је основано 

Законом 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 и 97/09), којим се регулишу основни принципи 

пословања, надлежност, као и основи унутрашње организације ове институције. Тужилаштво 

БиХ је отпочело са радом 27.01.2003. године. Тужилаштвом БиХ руководи и исто представља 

главни тужилац. Основна функција Тужилаштва БиХ је поступање у кривичним предметима из 

законом прописане надлежности, и то: 

- спровођење истрага 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. 

 Поред горе наведеног, Тужилаштво БиХ израђује статистичке прегледе својих активности 

путем извјештаја о раду, те припрема информације о стању криминалитета у Босни и 

Херцеговини и указује на тенденције у његовом кретању, а на основу достављених података од 

стране Федералног тужилаштва Федерације БиХ, Републичког тужилаштва Републике Српске и 

Јавног тужилаштва Брчко дистрикта. 

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

а у складу са Законом о Тужилаштву БиХ обављају их главни тужилац Тужилаштва БиХ, четири 

замјеника главног тужиоца Тужилаштва БиХ, те тужиоци Тужилаштва БиХ.  

 Тужилаштво БиХ 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 БиХ при вршењу права и дужности утврђених 

законом, представља радњу Тужилаштва БиХ.  

 Друга тужилаштва у БиХ формирана су у складу са постојећом политичко-

административном организацијом Босне и Херцеговине, тако да је: 

- Федерално тужилаштво Ф БиХ "врховно" тужилаштво за десет кантоналних 

тужилаштава с подручја Ф БиХ;  

- Републичко тужилаштво РС је "врховно" тужилаштво за пет окружних тужилаштава на 

подручју Републике Српске;  

- Јавно тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је надлежно за подручје Брчко дистрикта. 
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1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

 
 У складу са чланом 13. Закона о Тужилаштву БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 49/09 и 97/09), 

Тужилаштво БиХ на годишњем нивоу сачињава статистичке прегледе својих активности и 

извјештава јавност и Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине о стању криминалитета у 

држави, те на основу искустава у раду предлаже законске реформе. Према члану 10. истог 

Закона, Тужилаштво БиХ има право и дужност да, у оквиру остваривања својих функција, на 

властиту иницијативу или на захтјев, извјештава Предсједништво Босне и Херцеговине, 

Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине и Савјет министара Босне и Херцеговине о 

свом раду и о примјени закона Босне и Херцеговине. Осим наведеног, а на основу члана 11. 

става 1. Закона о Тужилаштву БиХ, Тужилаштво БиХ обавјештава јавност о појавама и 

проблемима од општег значаја које је запазило у свом раду, путем средстава јавног 

информисања или на други начин. 

 У складу са напријед наведеним, Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2016. годину 

садржи преглед активности свих одјела и управе ове институције из своје надлежности, с 

посебним освртом на активности сваког одјела и управе засебно, те преглед података о стању 

криминалитета у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко дистрикту.  

 У закључном дијелу дате су смјернице за побољшање рада институције, те закључак који 

сублимира све активности обрађене овим извјештајем. 

 

 

1.1. РУКОВОЂЕЊЕ 
   

 У извјештајном периоду Тужилаштво БиХ је водио и представљао главни тужилац г. 

Горан Салиховић, у складу са надлежностима и овлаштењима која су прописана Законом о 

Тужилаштву БиХ и Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ, који је ступио 

на дужност 01.02.2013. године. Дужност главног тужиоца, г. Горан Салиховић је обављао до 

28.09.2016. године, када је Првостепена дисциплинска комисија Високог судског и тужилачког 

савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ) донијела одлуку да се главни тужилац Тужилаштва 

БиХ привремено удаљава од обављања дужности у Тужилаштву Босне и Херцеговине. Одлуком 

ВСТС-а БиХ, дана 29.09.2016. године, замјеница главног тужиоца и руководитељица Посебног 

одјела за ратне злочине, Гордана Тадић, именована је за вршитељицу дужности главног тужиоца. 

 Законом о Тужилаштву БиХ предвиђено је да главни тужилац има четири замјеника и 

секретара Тужилаштва БиХ. Дужност замјеника у посматраном периоду су вршили: замјеница 

главног тужиоца гђа Гордана Тадић, до именовања за вршитељицу дужности главног тужиоца, 

замјеник главног тужиоца г. Божо Михајловић и замјеница главног тужиоца гђа Озренка 

Нешковић.  

 Замјеница главног тужиоца гђа Јадранка Локмић-Мисирача је дана 19.06.2013. године 

ступила на дужност потпредсједнице Високог судског и тужилачког савјета БиХ. У извјештајном 

периоду, дужност секретара вршила је гђа Исмета Хуремовић. 

 У одсуству главног тужиоца, или евентуалне спријечености, главног тужиоца 

Тужилаштва БиХ мијења један од замјеника главног тужиоца. Административне послове 

Тужилаштва БиХ, као и помоћ главном тужиоцу на овим пословима пружа секретар Тужилаштва 

БиХ. 
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1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА ТУЖИЛАШТВА БиХ 
  

 Основи организације Тужилаштва БиХ прописани су Законом о Тужилаштву БиХ, а 

унутрашња организација је уређена Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ.  

 Дана 21.05.2013. године на снагу је ступио нови Правилник о унутрашњој организацији 

Тужилаштва БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 36/13), чиме је ранији Правилник о унутрашњој 

организацији стављен ван снаге (''Службени гласник БиХ'', број 31/10, 104/11, 83/12). Ступањем 

на снагу новог правилника, значајно је измијењена унутрашња организација Тужилаштва БиХ. 

На основу анализе обима и структуре послова, указала се потреба за додатном концентрацијом и 

специјализацијом послова унутар тужилачких одјела и управе. У том смислу, унутар тужилачких 

одјела и одјела управе формирани су одсјеци. Дана 11.03.2014. године на снагу су ступиле 

измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ, којима је повећан 

број систематизованих радних мјеста унутар управе Тужилаштва („Службени гласник БиХ“, бр. 

16/14). 

  Службени пречишћени текст Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ 

објављен је 15.04.2014. године („Службени гласник БиХ“, бр. 29/14). 

 Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији 

Тужилаштва БиХ формиран је Одсјек за тероризам („Службени гласник БиХ“, бр. 56/15). 

 У организационом смислу, у Тужилаштву БиХ постоје четири основне организационе 

јединице и то: три тужилачка одјела и управа Тужилаштва БиХ; организација је приказана на 

Шеми број 1.  

  

 

Шема број 1. Организација Тужилаштва БиХ 

 
 

 Тужилаштво БиХ своју функцију остварује и кроз Канцеларију главног тужиоца, Колегиј 

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

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

или Правилник о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ. 

 

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ 

 

ОДЈЕЛ  I 

 

ОДЈЕЛ II 

 

 

 
ОДЈЕЛ III 

 

 

 

 

 

УПРАВА 
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1.3.  ОДЈЕЛИ И УПРАВА ТУЖИЛАШТВА БиХ 

 
 Рад Тужилаштва БиХ, а како је то дефинисано Законом о Тужилаштву БиХ и 

Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ, организован је кроз одјеле и то: 

Одјел I (Посебни одјел за ратне злочине), Одјел II (Посебни одјел за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију) и Одјел III. Рад у тужилачким одјелима организују и 

надгледају руководиоци одјела, који за свој рад непосредно одговарају главном тужиоцу.  У 

правилу, руководиоци одјела именују се из реда замјеника главног тужиоца. Одлуком Високог 

судског и тужилачког савјета систематизоване су 63 тужилачке позиције.   

 Тужилаштво БиХ је рад у 2016. години започело са 60 тужилаца, распоређених у три 

тужилачка одјела: Посебни одјел за ратне злочине (Одјел I), Посебни одјел за организовани 

криминал, привредни криминал и корупцију (Одјел II) и Одјел III, док је на крају извјештајног 

периода, на дан 31.12.2016. године, број тужилаца био 59.  

 Управом Тужилаштва БиХ руководи главни тужилац. Секретар Тужилаштва БиХ, под 

надзором главног тужиоца, руководи, надгледа и координише радом одјела управе Тужилаштва 

БиХ. Послови из надлежности управе Тужилаштва БиХ, који се могу сврстати у стручне, 

административне и техничке послове, обављају се у оквиру сљедећих организационих јединица: 

Кабинет главног тужиоца, Канцеларија секретара, Одјел за правне, друге стручне, 

административно-техничке и опште послове, Одјел за материјално-финансијске послове, Одјел 

за односе с јавношћу и Одјел за ИКТ и обраду електронског доказног материјала.  Послови који 

се могу сврстати у послове посебне подршке која се пружа раду појединих тужилачких одјела 

реализују се кроз Канцеларију регистрара, те Одјел за истраге и подршку свједоцима.   

 
 

1.3.1.  ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДЈЕЛА I  

 

 У Одјелу I измјеном Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ из 2013. 

године формирана су три одсјека која се заснивају на већ постојећој подјели послова према 

регионалном принципу. Замјеник главног тужиоца је руководилац одјела и уједно руководилац 

једног одсјека, док су за руководиоце остала два одсјека именована два тужиоца из Одјела. На 

основу измјена Правилника формирана су три одсјека у Одјелу I која својим радом покривају 

територијално Босну и Херцеговину, а како је то приказано на Шеми бр. 2. 

 

Шема број 2. Организација Посебног одјела за ратне злочине

 

ОДЈЕЛ I  
(Посебни одјел за ратне злочине) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЛА И ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА 

 

ОДСЈЕК  I 
Подручје које покрива: 

 - Сарајево; 
 - дио Источне Босне; 
 -  Фоча; 
 -  Херцеговина; 
 - долина Неретве. 

 

 

ОДСЈЕК II 
Подручје које покрива:  

 -Сјеверозападна 
   Босна; 
 - дио Посавине; 
 - средња Босна. 
 
 

 

 

 
ОДСЈЕК III 

Подручје које покрива: 

  -Источна Босна; 
 - дио Посавине; 
 - Сребреница. 
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 Имајући у виду повећан број тужилаца и запослених у Тужилаштву БиХ у односу на 

претходне извјештајне периоде, сматрано је да оваква организациона структура Одјела треба у 

већој мјери допринијети јачању непосредног надзора над радом тужилачког одјела и одсјека, те 

тужилачких тимова.  

 У четвртом кварталу 2016. године на позицији руководиоца Одјела I дошло је до 

именовања замјеника руководиоца одјела, јер је руководилац Одјела I именован од стране 

Високог судског и тужилачког савјета БиХ за в.д. главног тужиоца Тужилаштва БиХ.   

 У погледу броја тужилаца, потребно је нагласити да је током 2016. године у Одјелу I било 

распоређено 28 тужилаца, а да је до смањења броја тужилаца у односу на 2015. годину, када је у 

истом било распоређено 36 тужилаца, дошло из разлога што је руководилац Одјела I именован 

од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ за в.д. главног тужиоца Тужилаштва БиХ, 

затим је троје тужилаца именовано за судије Суда БиХ дана 13.04.2016.г., усменом одлуком 

главног тужиоца пет тужилаца је почетком извјештајног периода распоређено у Одјел II и један 

тужилац из Одјела је пензионисан. Такође, два тужиоца су из Одјела II распоређена у рад Одјела 

I, али су та два тужиоца у највећем дијелу наставила радити предмете из надлежности Одјела II.  

 У току извјештајног периода, у Одјелу I од укупно 33 распоређена тужилачка сарадника, 

у раду је учествовало 27 стручних сарадника – правника, од којих је 5 сарадника било дуже 

вријеме на боловању, а један стр. сарадник-правник је вршио послове официра за везу у МКСЈ-у. 

Осим тога, за потребе Одјела I стручне послове су обављали и 1 стручни сарадник-савјетник-

правник, 1 стручни савјетник – истражилац-руководилац Одјела за истраге и подршку 

свједоцима, 19 стручних сарадника - истражилаца, 6 стручних сарадника - координатора 

предмета, 1 стручни савјетник – аналитичар, 1 виши стручни сарадник аналитичар на бази 

података отворених предмета ратних злочина, 3 виша стручна сарадника – аналитичара, 1 виши 

стручни сарадник за подршку свједоцима, 1 референт специјалист за подршку свједоцима, 12 

дактилографа и 1 уписничар, те 2 волонтера – правника.  

        Стручни сарадници-правници су били распоређени у тиму са једним тужиоцем, а стручни 

сарадници-истражиоци у тиму за два тужиоца, као и дактилографи, док је остало стручно особље 

ангажовано за тужиоце по исказаној потреби тужилаца.  

 По потреби је вршен прераспоред стручних сарадника и другог стручног особља у 

поједини тужилачки тим, када је то било неопходно ради окончања истрага у најкомплекснијим 

предметима у одређеном временском року. Стручни сарадници-правници су самостално и под 

надзором тужиоца сачињавали нацрте тужилачких аката, међу којима су наредбе, приједлози, 

захтјеви, оптужнице, жалбе, те други акти, анализирали предмете, пружали помоћ тужиоцу 

током суђења пред Судом БиХ, учествовали у саслушању свједока и спровођењу других 

истражних радњи, координисању истражних радњи са полицијским агенцијама, претрагама 

доступних електронских база података и другим радњама додијељеним од стране тужиоца.  

 Од укупно наведеног броја стручних сарадника-правника и истражилаца, 5 правника и 4 

истражиоца су ангажовани по основу IPA пројекта за процесуирање предмета ратног злочина. На 

основу наведеног може се закључити да мањак стално ангажованог стручног и 

административног особља, које пружа подршку тужиоцима у раду на кривичним предметима, 

знатно отежава свакодневни рад на предметима ратних злочина.  
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1.3.2. ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДЈЕЛА II 

 

 У Одјелу II формирана су још током 2013. године три одсјека, према врсти кривичних 

дјела из оквира надлежности овог Одјела, и то: Одсјек за организовани криминал, Одсјек за 

привредни криминал и Одсјек за корупцију, а накнадно је 2015. године формиран и Одсјек за 

тероризам.   

 У периоду обухваћеном овом информацијом, функцију руководиоца Одјела II вршио је 

замјеник главног тужиоца Божо Михајловић, који је истовремено и шеф Одсјека за корупцију. 

Руководилац Одјела II уједно је и руководилац Одсјека за корупцију, док су за руководиоце 

преостала три одсјека именована три тужиоца из Одјела II. На Шеми број 3. је приказана 

организација одјела.  

Шема број 3. Организација Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију 

 

 Стручни сарадници – савјетници – правници и стручни сарадници – савјетници – 

истражиоци, стручни сарадници – правници и истражиоци пружају стручну помоћ 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, те 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. ставу 1. тачки г) Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. 

 У Одјелу II су распоређена 23 тужиоца. Тужилачки тимови су били попуњени сразмјерно 

могућностима Тужилаштва БиХ и сложености предмета које су имали у раду. Током 2016. 

године у раду Одјела II учествовала су 2 стручна сарадника - савјетника – правника 26 стручних 

сарадника – правника, 2 стручна сарадника - савјетника - истражиоца, 3 стручна сарадника - 

истражиоца, 7 волонтера – правника и 6 дактилографа.  

 

 

 

 

 

ОДЈЕЛ II  
(Посебни одјел за организовани криминал,  

привредни криминал и корупцију) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЛА И ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА 

 

ОДСЈЕК  I 
 

ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ И 

ТРГОВИНУ 
ЉУДИМА 

 

 

 

ОДСЈЕК II 
 

ПРИВРЕДНИ 
КРИМИНАЛ 

 
 
 
 

 

 
ОДСЈЕК III 

 
КОРУПЦИЈА 

 

 

 

 

ОДСЈЕК IV 
 

ТЕРОРИЗАМ 
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1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДЈЕЛА III  

  

 Одјел III Тужилаштва БиХ је и у 2015. години задржао досадашњу структуру и форму у 

раду, што значи да у овом одјелу не постоје формирани тимови. Тужиоци самостално 

функционишу уз помоћ стручних сарадника-правника, с тим да се заказују колегији тужилаца на 

којима тужиоци међусобно остварују сарадњу размјеном мишљења и искуства у раду, те 

заједнички превазилазе проблеме са којима су суочени у раду по задуженим предметима.  

 Рад у Одјелу III организован је у складу са Правилником о унутрашњој организацији 

Тужилаштва БиХ („Службени гласник БиХ“, број 36/13, 16/14, 29/14 и 56/15), према којем су у 

оквиру Одјела III формирана два одсјека и то: Одсјек за међународну правну помоћ и Одсјек за 

остала кривична дјела из надлежности Одјела III, што је приказано на Шеми број 4. Због малог 

броја тужилаца у одјелу и оправданих изостанака, предмете из надлежности наведених одсјека 

раде сви тужиоци Одјела III.  

 

Шема број 4. Организација Одјела III  

 
  

 Одјел III је и у посматраном извјештајном периоду остао Одјел са најмањим бројем 

тужилаца. Предмети у овом Одјелу у 2016. години распоређивани су у рад на четири тужиоца и 

једног замјеника руководиоца Одјела III, односно руководиоца Одсјека за остала кривична дјела 

из надлежности Одјела III.  

 Надаље, руководилац Одјела III - један од замјеника главног тужиоца, током 2016. године 

био је професионално ангажован у својству потпредсједника ВСТС-а БиХ. У односу на ионако 

мали број тужилаца у Одјелу III, одређени тужиоци су били оправдано одсутни током 

извјештајног периода, тако да су се активности одјела одвијале у кругу малог броја тужилаца који 

су улагали максималне напоре у циљу остварења добрих резултата рада одјела. 

 Број стручних савјетника који су помоћ у раду пружали тужиоцима Одјела III је, у односу 

на 2015. годину, промијењен, тј. један стручни савјетник је из Одјела III прераспоређен у други 

одјел Тужилаштва БиХ. Стручну помоћ у КТ предметима из привреде и јединства тржишта те 

области царина тужиоцима Одјела III је пружао један стручни савјетник економске струке, који 

је истовремено помоћ пружао и тужиоцима Одјела II. Поред наведеног, у Одјелу III су током 

2016. године била распоређена четири стручна сарадника, од којих је један стручни сарадник 

радио само прво тромјесечје текуће године. У раду на предметима Одјела III је у другој 

половини 2016. године био ангажован и један волонтер. Број дактилографа је пред сам крај 2016. 

године промијењен, будући да је један дактилограф промијенио радно мјесто, тако да су у одјелу 

остала четири ангажована дактилографа. Чињеница да су распоређени дактилографи из Одјела 

III истовремено пружали помоћ у раду тужиоцима других одјела Тужилаштва БиХ, знатно је 

отежавала рад тужилаца Одјела III у посматраном извјештајном периоду. 

ОДЈЕЛ III 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЛА  

 

ОДСЈЕК  ЗА 

МЕЂУНАРОДНУ ПРАВНУ ПОМОЋ 

 

 

 

 

 

ОДСЈЕК  ЗА 

ОСТАЛА КРИВИЧНА ДЈЕЛА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЛА 
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2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

 
 Рад Тужилаштва БиХ, а како је то дефинисано Законом о Тужилаштву БиХ и 

Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ, организован је кроз одјеле и то: 

Одјел I (Посебни одјел за ратне злочине), Одјел II (Посебни одјел за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију) и Одјел III. Информацију о раду наведених одјела у 

извјештајном периоду даћемо у наставку за сваки одјел појединачно, са освртом на ознаке 

уписника у којима се евидентирају кривични предмети, а који се обрађују у горе наведеним 

одјелима. Ознаке уписника имају за циљ евидентирање и праћење предмета у раду. Ознаке и 

опис кривичних уписника који се воде у Тужилаштву БиХ, а којима се означавају кривични 

предмети су: 

- КТ - Регистар познатих починилаца кривичних дјела (правна и физичка лица); 

- КТ-РЗ - Регистар познатих починилаца кривичног дјела ратног злочина; 

- КТПО - Регистар познатих починилаца кривичног дјела привредног криминала; 

- КТК - Регистар познатих починилаца кривичног дјела корупције; 

- КТТ - Регистар познатих починилаца кривичног дјела тероризма; 

- КТО - Регистар познатих починилаца кривичног дјела организованог криминала; 

- КТН - Регистар кривичних предмета непознатих починилаца; 

- КТН-РЗ - Регистар непознатих починилаца кривичног дјела ратног злочина; 

- КТНТ; КТНК; КТНПО; КТНО - Регистар кривичних предмета непознатих  

  починилаца (кривична дјела тероризма, корупције, привреде и организованог   

криминала); 

- КТМ  - Регистар кривичних предмета малољетних починилаца; 

- КТПОМ - Регистар предмета међународне правне помоћи; 

- КТЕКС - Регистар предмета екстрадиције; 

- КТА - Регистар разних кривичних предмета; 

- КТА-РЗ - Регистар разних кривичних предмета ратног злочина; 

- КТАТ, КТАК, КТАПО, КТАО - Регистар разних кривичних предмета (кривична дјела 

тероризма, корупције, привреде и организованог криминала); 

- КТЖ; КТТЖ; КТКЖ; КТПО; КТОЖ - Жалба на пресуду (кривична дјела тероризма, 

корупције, привреде и организованог криминала); 

- КТП  - Притужбе на одлуке; 

- А; А-РЗ; А-П; А-УС; А-И; А-Р;  П; Р - Уписници за разне предмете општих послова. 

  

 Важно је истаћи да се поред мануелне евиденције води електронска евиденција по 

наведеним кривичним уписницима. 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.  

 Континуираним радом Тужилаштво БиХ ради на стварању услова за потпуну 

дигитализацију предмета у оквиру CMS система, чиме ће се створити услови за потпуно 

управљање предметима од иницирања до архивирања, чиме ће бити остварен генерални циљ 

успостављања електронског предмета у Тужилаштву БиХ. 
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2.1. УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА НА ПРЕДМЕТИМА У 2016. ГОДИНИ  
 

 Резултати рада за извјештајни период обухватају активности тужилачких одјела који ће 

бити презентовани кроз преглед пријава, преглед истрага и преглед подигнутих оптужница, уз 

сумирање података који се упоређују са претходном 2015. годином, истовремено исказујући 

остварену норму и квалитет рада.  

 Укупни резултати рада Тужилаштва БиХ на пријавама у току 2016. године приказани су 

према броју предмета и лица у Графикону број 1., који садржи сљедеће податке: 

 - пренесене пријаве из ранијих година, 753 предмета против 5740 лица; 

- запримљене пријаве у току извјештајног периода, 795 предмета против 2731 лица; 

- укупно пријава у раду у току извјештајног периода, 1548 предмета против 8471 лица; 

- ријешене пријаве у току извјештајног периода, 776 предмета против 2844 лица; 

- неријешене пријаве на крају извјештајног периода, 772 предмета против 5627 лица.  

 

Графикон број 1. Преглед пријава у извјештајном периоду у Тужилаштву БиХ

 

  

Поређењем података у односу на 2015. годину, прилив пријава у 2016. години повећан је 

за 180 предмета, број пријава у раду повећан је за 198, док је број ријешених пријава повећан за 

177. Дакле, у односу на 2015. годину, евидентно је да је повећан број ријешених пријава.  

  

 Укупни резултати рада Тужилаштва БиХ на истрагама у току 2016. године приказани су 

према броју предмета и лица у Графикону број 2., који садржи сљедеће податке: 

- пренесене истраге из ранијих година, 380 предмета против 2321 лица; 

- наређене истраге у  извјештајном периоду, 484 предмета против 1531 лица; 

- укупно истрага у раду у  извјештајном периоду, 864 предмета против 3852 лица; 

- ријешене истраге у извјештајном периоду, 420 предмета против 1497 лица; 

- неријешене истраге на крају извјештајног периода, 444 предмета против 2355 лица.  
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Графикон број 2. Преглед истрага у извјештајном периоду у Тужилаштву БиХ 

 

 У Тужилаштву БиХ је остварено повећање броја истрага отворених наредбом о 

спровођењу истраге за 143 предмета у односу на 2015. годину и повећање ријешених истрага за 

39 предмета.  

 

 У току 2016. године, у односу на подигнуте оптужнице по предметима и лицима, 

подигнуте су 194 оптужнице у односу на предмете, а 375 у односу на лица. На крају извјештајног 

периода, укупно је ријешено 712 предмета против 2810 лица. 

 Резултати рада, по броју ријешених предмета у фази пријаве и истраге, а поређењем са 

подацима из претходне двије године, несумњиво показују да се ради о веома добрим 

резултатима рада тужилаца.  

Податке о оптужницама показаћемо у Графикону број 3., поређење 2014/2015/2016. година. 

 

Графикон број 3. Преглед подигнутих оптужница, поређење 2014/2015/2016. година

 

  

 

 Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине је донио Правилник о 

оријентационим мјерилима за рад тужилаца у тужилаштвима у Босни и Херцеговини, којим су  

прописана оријентациона мјерила за праћење и мјерење рада и радних резултата свих тужилаца у 

тужилаштвима Босне и Херцеговине, тј. у правосуђу Босне и Херцеговине. С тим у вези, веома 

важан податак је да су тужиоци овог тужилаштва у 2016. години остварили норму у износу 
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138,17%, а квалитет рада износио је 94,23%. Учешће одјела у укупно оствареној норми је: Одјел 

I остварена норма 130,91%, Одјел II остварена норма 126,13% и Одјел III остварена норма 

213,17%. 

 Поређењем података о норми у задње три године, евидентан је значајан помак у 

квалитету рада у односу на претходне године. У 2014. години постигнути квалитет износио је 

89%, остварена је колективна норма 128%,  у 2015. години постигнути квалитет износио је 92%, 

а остварена је колективна норма 159,77%, док је у 2016. години постигнути квалитет износио 

94,23%, а остварена колективна норма 138,17%. Ови подаци јасно указују на континуиран рад у 

оствареним резултатима у погледу постигнутог квалитета и остварења колективне норме у 

укупном раду Тужилаштва БиХ. Наведени подаци приказани су на Графикону број 4.  

Графикон број 4. Преглед остварене норме и квалитета Тужилаштва БиХ  

       

 

 У извјештајном периоду, у предметима Тужилаштва БиХ, укупно је  донесено 177 

пресуда против  365 лица, од којих је осуђујућих пресуда било 165 против 287 лица. У оквиру овог 

броја, изречено је укупно 286 година казни затвора, док је новчана казна, као главна или 

споредна изречена у износу од: 784.900 КМ.  

 У извјештајном периоду, у односу на првостепене пресуде, тужиоци Тужилаштва БиХ 

уложили су 35 жалби према 133 лица. Такође, предложени су споразуми о признању кривице у 98 

предмета према 160 лица, од којих је током извјештајног периода прихваћено 84 према 126 

лица.  

 Изреченим пресудама у предметима Тужилаштва БиХ, у извјештајном периоду, одузето 

је укупно имовинске користи у износима: 14.306.693,18 КМ и 2.217.011,00 €. 
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2.1.1. ПРЕГЛЕДИ УКУПНОГ РАДА НА „КТ“ ПРЕДМЕТИМА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ     

          ПЕРИОДУ  

  

 У наставку информације дајемо прегледе за укупни рад Тужилаштва БиХ, гдје је приказан 

преглед укупног рада на пријавама, истрагама, процесним одлукама, и подаци о судским 

одлукама, у извјештајном периоду и то:  

- Табела број 1. Подаци о пријавама исказани по предметима/лицима у 2016.г.; 

- Табела број 2. Подаци о истрагама исказани по предметима/лицима у 2016.г. 

Табела  број 3. Подаци о временској структури неријешених истрага исказани                                      

по предметима/лицима у 2016.г.; 

- Табела број 4. Врсте процесних одлука донесених у КТ предметима исказане                                  

по предметима/лицима у 2016.г.; 

- Табела број 5. Подаци о подигнутим оптужницама исказани по предметима/лицима у 

2016.г.; 

- Табела број 6. Подаци о врстама судских одлука исказани по предметима/лицима у 2016.г 

. 

  

 Подаци у табелама приказани су сљедећим редом: 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 Одјела 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 Одјела II 

и Одјела III Тужилаштва БиХ, изузев појединих кривичних дјела из главе XVII КЗ-а БиХ која су 

сврстана у колону „Ратни злочин“ и по којима поступа Одјел I. 

 

Табела број 1. Подаци о пријавама исказани по предметима/лицима у 2016.г. 

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 

Неријешено 

пријава на крају 

извјештајног 

периода 

КОЛОНА  = I II 
III 

IV 
V 

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

Општи криминал 66/155 98/213 164/368 85/166 79/202 

Привредни криминал 140/436 276/554 416/990 248/535 168/455 

Корупција 101/362 117/359 218/721 123/371 95/350 

Организовани крим. 61/983 74/621 135/1604 72/548 63/1020 

Тероризам 16/50 70/116 86/166 53/107 33/59 

Ратни злочин 369/3754 160/868 529/4622 195/1081 334/3541 

Укупно: 753/5740 795/2731 1548/8471 776/2844 772/5627 
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Табела број 2. Подаци о истрагама исказани по предметима/лицима у 2016.г. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Неријешен

е истраге 

из ранијих 

година 

Наређене  

истраге у току 

извјештајног 

периода 

Укупно у раду 

истрага у току 

извјештајног 

периода 

Укупно        

ријешено 

истрага у току 

извјештајног 

периода 

Број 

неријешених 

истрага на крају 

извјештајног 

периода 

КОЛОНА  = I II 
III 

IV 
V 

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

Општи криминал 30/70 51/83 81/153 55/95 26/58 

Привредни криминал 73/354 180/346 253/700 169/351 84/349 

Корупција 20/70 32/94 52/164 31/57 21/107 

Организовани 

криминал 
34/565 49/347 83/912 43/281 40/631 

Тероризам 8/11 37/56 45/67 22/39 23/28 

Ратни злочин 215/1251 135/605 350/1856 100/674 250/1182 

Укупно: 380/2321 484/1531 864/3852 420/1497 444/2355 

 

Табела број 3. Подаци о временској структури неријешених истрага по предметима/лицима у 

2016.г. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Временска структура неријешених истрага са 31.12.2016. године 

Неријешене 

истраге 

покренуте 

прије 

1.1.2011.г. 

Истраге 

наређене у 

току 2012.г. 

Истраге 

наређене у 

току 2013.г. 

Истраге 

наређене у 

току 2014.г. 

Истраге 

наређене у 

току 2015.г. 

Истраге 

наређене у 

току 2016.г. 

Општи криминал 5/21 2/3 2/2 1/1 0/1 16/30 

Привредни криминал 19/154 0/1 3/9 4/56 9/56 49/117 

Корупција 1/4 0/0 1/1 1/26 8/26 10/52 

Организовани 

криминал 
5/61 1/73 2/85 4/97 7/97 21/211 

Тероризам 1/3 0/0 0/0 0/6 6/6 16/19 

Ратни злочин 111/406 5/128 13/128 16/77 22/77 83/305 

Укупно: 142/649 8/96 21/225 26/388 52/263 195/734 

 

 

Табела број 4. Врсте процесних одлука донесених у Кт предметима по предметима/лицима у 

2016.г. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

У фази рјешавања пријава У фази рјешавања истрага 

Број  наредби 

о 

неспровођењу 

истраге 

Број наредби 

о 

спровођењу 

истраге 

Ријешено 

на други 

начин 

Број 

наредби о 

обустави 

истраге 

Број 

подигнутих 

оптужница 

Ријешено на 

други начин 

КОЛОНА  = I II III IV V VI 

Општи криминал 33/81 51/83 1/2 32/58 22/36 1/1 

Привредни криминал 61/169 180/346 7/20 69/182 98/127 2/42 

Корупција 68/211 32/94 23/66 22/46 7/8 2/3 

Организовани крим. 19/166 49/347 4/71 24/136 18/82 1/63 

Тероризам 15/44 37/56 1/7 15/30 7/7 0/2 

Ратни злочин 38/149 135/605 22/327 40/248 42/115 18/311 

Укупно: 234/820 484/1531 58/493 202/700 194/375 24/422 
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Табела број 5. Подаци о подигнутим оптужницама исказани по предметима/лицима у 2016.г. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Број 

оптужница 

подигнутих 

прије 

извјештајног 

периода, а у 

којима до 

1.1.2016. није 

била донесена 

одлука о 

потврђивању 

или одбијању 

потврђивања 

Укупан 

број 

подигнутих 

оптужница 

у току 

извјештајно

г периода 

Укупан број 

подигнутих 

оптужница* 

Укупан број 

потврђених 

оптужница у 

току 

извјештајног 

периода* 

Број 

оптужница 

чије је 

потврђивање 

одбијено 

Број 

оптужница 

повучених 

прије 

доношења 

одлуке о 

потврђивању 

Оптужнице 

ријешене на 

други начин 

Број 

оптужница 

подигнутих у 

току 

извјештајног 

периода, а у 

којима са 

31.12.2016. 

није донесена 

одлука о 

потврђивању 

или одбијању 

потврђивања 

Број 

оптужница 

повучених 

након 

потврђивања 

КОЛОНА = I II 
III* 

IV V VI VII VIII IX 

III = I+II 

Општи криминал 1/1 22/36 23/37 20/32 1/1 0/0 0/0 2/4 0/0 

Привредни 

криминал 
3/5 98/127 101/132 86/115 3/3 0/0 0/0 12/14 0/0 

Корупција 1/1 7/8 8/9 8/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Организовани 

крим. 
1/16 18/82 19/98 15/64 1/1 0/0 0/0 3/33 0/0 

Тероризам 0/0 7/7 7/7 6/6 0 0/0 0/0 1/1 0/0 

Ратни злочин 14/28 42/115 56/143 33/77 0/5 0/0 8/15 15/46 0/0 

Укупно: 20/51 194/375 214/426 168/303 5/10 0/0 8/15 33/98 0/0 
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Табела број 6. Подаци о врстама судских одлука исказани по предметима/лицима у 2016.г. 

Врста 

предмета                                            

"Кт" 

Број предмета у којима је донесена одлука у току извјештајног периода: 

Укупан 

број 

донесени

х судских 

одлука 

Број 

предмета у 

којима је 

повучена 

оптужница 

након 

потврђивањ

а до почетка 

главног 

претреса 

Број 

предмета у 

којима је 

дошло до 

одустанка 

од 

оптужнице 

до 

завршетка 

главног 

претреса 

Рјешења 

о 

обустави 

поступка 

Одбијајућ

е пресуде 

Ослобађ. 

пресуде 

Кривично 

дјело 

учињено у 

стању 

неурачун

љивости 

Осуђујуће пресуде / изречене казне 

Укупно 

осуђујући

х пресуда 

КОЛОНА = I II III IV 

затворска новчана 
условн

а 

Прес. 

прав. 
лица 

опомене 
ослобађањ

е X I= 

V+…+X 

XII 

XIII XIV 

V VI VII VIII IX X 
XI 

=I+II+III+X 

Општи 

криминал 
0 1/1 1/1 0/0 10/13 3/3 7/10 0/0 0/0 0/0 20/26 22/28 0/0 0/0 

Привредни 

криминал 
1/1 1/2 2/2 0/0 18/20 2/13 72/79 0/1 0/0 0/0 92/113 96/118 0/0 0/0 

Корупција 0/0 0/0 1/1 0/0 4/6 2/2 7/13 0 0/0 0/0 13/21 14/22 0/0 0/0 

Организова

ни крим. 
0/1 0/0 2/52 0/0 10/58 2/5 2/11 0/8 0/0 0/0 14/82 16/135 0/0 0/0 

Тероризам 0/0 0/0 0/0 1/1 7/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/17 8/17 0/0 0/0 

Ратни 

злочин 
0/0 0/0 3/17 0/0 18/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18/28 21/45 0/0 0/0 

Укупно: 1/2 2/3 9/73 1/1 67/141 9/23 88/113 0/9 0/0 0/0 165/287 177/365 0/0 0/0 
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2.2. РЕЗУЛТАТИ РАДА ОДЈЕЛА I (ПОСЕБНИ ОДЈЕЛ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ) 
  

 У Одјелу I су током 2016. године подигнуте 42 оптужнице против 115 лица, те су 

током извјештајног периода потврђене 33 оптужнице против 77 лица, а 9 оптужница које су 

подигнуте у децембру 2016. године, потврђене су од стране Суда БиХ у јануару 2017. године.  

Тужиоци Одјела I су током 2016. године донијели 135 наредби за спровођење истраге против 

605 лица, истовремено је донијето 38 наредби о неспровођењу истраге против 149 лица. Поред 

наведеног, тужиоци овог Одјела донијели су 40 наредби о обустави истраге против 248 лица.   

 

 

2.2.1. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ОДЈЕЛУ I 

 

У структури предмета ратних злочина потребно је разликовати двије групе предмета: 

- Предмети ратних злочина који су запримљени у рад након ступања на снагу нових 

кривичних закона 1. марта 2003. године, који предмети су по закону у искључивој 

надлежности Суда и Тужилаштва БиХ, те се једино могу уступати другим судовима и 

тужилаштвима по члану 27. Закона о кривичном поступку БиХ (ЗКП БиХ) (преношење 

вођења поступка). 

- Предмети ратних злочина који су запримљени у рад код судова и тужилаштава у 

ентитетима и Брчко дистрикту БиХ прије ступања на снагу ЗКП БиХ из 2003. године у 

којима тада оптужница није била ступила на снагу, односно није била потврђена. Ти 

судови и тужилаштва дужни су завршити ове предмете, изузев ако Суд БиХ не одлучи 

да преузме такав предмет. 

  Међутим, постоји јасна опредијељеност државе БиХ да се најсложенији предмети ратних 

злочина из обје наведене групе процесуирају пред Судом и Тужилаштвом БиХ, а да се предмети 

који се оцијене као мање сложени процесуирају пред кантоналним, окружним судовима и 

тужилаштвима ентитета и Основним судом, односно Тужилаштвом Брчко дистрикта БиХ. 

 Као што је већ наглашено, поред поменутих основних група предмета Посебни одјел за 

ратне злочине поступа и у предметима који се, по Правилима 11бис Правилника о поступку и 

доказима МКСЈ-а, уступају Суду Босне и Херцеговине, те предметима у којима Тужилаштво 

МКСЈ-а није завршило истраге (предмети „Категорије 2“).  

 Од укупног броја КТ-РЗ предмета у раду Одјела I, 412 предмета против 3953 лица чини 

предмете Категорије 1, а 367 предмета против 2006 лица чини предмете Категорије 2. 

 

 

2.2.2.  РАД НА КТ-РЗ ПРЕДМЕТИМА 

 

Када је ријеч о предметима са ознаком „КТ-РЗ“, Одјел I у извјештајном периоду имао је 

укупно у раду 529 пријава против 4622 лица. Од наведеног броја, број пријава које су пренесене 

у рад из претходног извјештајног периода је 369 против 3754 лица. Поред наведеног, у 2016. 

години запримљен је велики број нових пријава и то, 160 пријава против 868 лица. Одјел I је 

током 2016. године укупно ријешио 195 пријава против 1081 лица.  

Поређењем података у односу на 2015. годину, ријешено је 29 пријава више у односу на 

предмете, те 425 више у односу на лица. Од наведеног броја ријешених пријава, 38 пријава 

против 149 лица ријешено је на начин да су донијете наредбе о неспровођењу истраге. 

Истовремено, 135 пријава против 605 лица ријешено је на начин да је донијета наредба о 

спровођењу истраге, а на други начин ријешене су 22 пријаве против 327 лица. Тако су у Одјелу 

I, на крају извјештајног периода, у раду остале 334 пријаве против 3541 лица. На основу горе 

наведених података, евидентно је да је број ријешених пријава знатно већи од броја 



Информација о раду за 2016. годину  

 

20 

 

запримљених пријава током 2016. године. Закључно са извјештајним периодом, у КТ-РЗ 

предметима, укупно је ријешено 195 предмета против 1081 лица, што се може видјети 

прегледом укупних података о пријавама датим у Табели број 7. 

 

Табела број 7. Подаци о пријавама у извјештајном периоду за КТ-РЗ предмете 

Пренесене 

 пријаве из 

 ранијих 

година 

Запримљене 

пријаве у 

току 2016. 

године 

Укупно 

пријава у 

раду 

Неспровођење 

истраге 

Наређене 

истраге 

Пријаве 

ријешене на 

други начин 

Укупно 

ријешено 

пријава 

Неријешене 

 пријаве на 

крају 

извјештајног 

периода 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

369 3754 160 868 529 4622 38 149 135 605  22 327 195 1081 334 3541 

 

          У извјештајном периоду, Одјел I је, са пријавом старијом од 5 година, од укупно 108 

предмета против 1165 лица ријешио 24 пријаве против 301 лица, са пријавом старијом од 4 

године, од укупно 87 предмета према 716 лица ријешио 11 предмета против 54 лица, са пријавом 

старијом од 3 године, од укупно 74 предмета против 908 лица ријешио 12 предмета против 56 

лица, са пријавом старијом од 2 године, од укупно 38 предмета против 467 лица ријешио 13 

предмета против 58 лица, са пријавом старијом од 1 године, од укупно 62 предмета против 498 

лица ријешио 36 предмета према 139 лица, те са пријавама из 2016. године од укупно 160 

предмета  против 868 лица ријешио 99 предмета  против 473 лица.  

            У поменутом одјелу Тужилаштва БиХ са пријавом старијом од 5 година на крају 

извјештајног периода, тј. 2016. године, у предметима из надлежности Одјела I остала су 

неријешена 84 предмета према 864 лица, са пријавом старијом од 4 године остало је 

неријешених 76 предмета према 662 лица, са пријавом старијом од 3 године остала су 

неријешена 62 предмета према 852 лица, са пријавом старијом од 2 године остало је 

неријешених 25 предмета према 409 лица, са пријавом старијом од 1 године остало је 

неријешено 26 предмета према 359 лица, те са пријавом из 2016. године остао је неријешен 61 

предмет према 395 лица. На Графиконима 5. и 6. дати су подаци о ријешеним пријавама по 

предметима и лицима, који укључују пријаве од 2004. до 2016. године, које су ријешене у 

извјештајном периоду. 

Графикон број 5. Ријешене пријаве по предметима у Одјелу I у 2016.г. које укључују и старе 

пријаве 

 

 

 

 

2004-2011, 24, 12% 2012, 11, 

6% 2013, 12, 6% 

2014, 13, 7% 2015, 36, 18% 

2016, 99, 51% 
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Графикон број 6. Ријешене пријаве по лицима у Одјелу I у 2016.г. које укључују и старе пријаве 

 
  

 Одјел I је у извјештајном периоду имао укупно у раду 350 истрага против 1856 лица. Од 

наведеног броја, број истрага које су пренесене у рад из претходног извјештајног периода је 215 

против 1251 лица. Поред наведеног, у 2016. години наређено је спровођење истраге у 135 

предмета против 605 лица. Одјел I је током 2016. године укупно ријешио 100 истрага против 674 

лица. Од наведеног броја у 40 истрага против 248 лица донесена је наредба о обустави истраге, 

подигнуте су 42 оптужнице против 115 лица, а на други начин је ријешено 18 истрага против 

311 лица.  

 На крају извјештајног периода је остало неријешено 250 истрага против 1182 лица. Током 

претходног извјештајног периода, 2015. године, укупно је ријешено 128 истрага против 370 

лица, што у поређењу са подацима из 2016. године представља смањење од 28 истрага у односу 

на предмете и повећање од 304 у односу на лица.             

  Закључно са извјештајним периодом, у КТ-РЗ предметима укупно је ријешено 100 

истрага против 674 лица, што се може видјети прегледом укупних података о истрагама датим у 

Табели број 8. 

 

Табела број 8. Подаци о истрагама у извјештајном периоду за КТ-РЗ предмете 

Пренесене 

истраге из 

 ранијих 

година 

Наредбе о 

спровођењу 

истраге 

 у току 2016. 

године 

Укупно 

истрага у 

раду 

Обуставе 

истраге 

Истраге 

ријешене 

на други 

начин 

Подигнуте  

оптужнице 

Укупно 

ријешено 

истрага 

Неријешене 

истраге на 

крају 

извјештајног 

периода 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

215 1251 135 605 350 1856 40 248 18 311 42 115 100 674  250 1182 

 

 Тужиоци Одјела I, у извјештајном периоду ријешили су 52 истраге против 300 лица из 

2016. године, 17 истрага против 48 лица из 2015. године, 8 истрага против 192 лица из 2014. 

године, 1 истрагу против 3 лица из 2013. године, из 2012. године није ријешена нити једна 

истрага, те 22 истраге против 131 лица из периода 2004-2011. година. У раду су остале 83 

истраге против 305 лица из 2016. године, 22 истраге против 77 лица из 2015. године, 16 истрага 

против 247 лица из 2014. године, 13 истрага против 128 лица из 2013. године, 5 истрага против 

19 лица из 2012. године и 111 истрага против 406 лица из периода 2004-2011. година. 

На Графиконима 7. и 8. дати су подаци о ријешеним истрагама по предметима и лицима, који 

укључују истраге од 2004. до 2016. године, а које су ријешене у извјештајном периоду. 

 

2004-2011; 301; 28% 

2012; 54; 5% 

2013; 56; 5% 

2014; 58; 5% 

2015; 139; 13% 

2016; 473; 44% 
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Графикон број 7. Ријешене истраге по предметима у Одјелу I у 2016.г. које укључују и старе 

истраге 

 

Графикон број 8. Ријешене истраге по лицима у Одјелу I у 2016.г. које укључују и старе истраге 

 
  

 Одјел I је на основу Плана за 2016. годину, поред рјешавања актуелних истрага, имао 

тежиште и на рјешавању истрага из ранијих година које се третирају као старе истраге (период 

до 2011. године). Од укупно ријешених истрага, ријешене су 22 старе истраге што чини 22%, 

чиме је испуњена обавеза предметног плана. 

 Тужиоци Одјела I у извјештајном периоду подигли су укупно 42 оптужнице против 115 

лица, те су током извјештајног периода потврђене 33 оптужнице против 77 лица, а 9 оптужница 

које су подигнуте у децембру 2016. године, потврђене су у јануару 2017. године. Упоредно 

стање подигнутих оптужница и броја лица посматрано за период 2015/2016 приказано је 

Графиконом број 9. 

Графикон број 9. Преглед подигнутих оптужница КТ-РЗ предмета, поређење 2015/2016  
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 Како се види на Графикону број 9., у извјештајном периоду Одјел I је подигао 42 

оптужнице против 115 лица, док је структура кривичних дјела прописаних кривичним законима 

у Босни и Херцеговини дата у Табели број 9., гдје су детаљно наведени чланови кривичног 

закона по којима су подигнуте оптужнице, са исказаним бројем предмета и лица оптужених у 

предметима. Наведени подаци приказани су и на Графикону број 10. 

 

Табела број 9.  Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу I у 2016. години 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ 

ПОДИГНУТЕ 

ОПТУЖНИЦЕ 

ПРЕД. ЛИЦА 

Члан 142. КЗ СФРЈ - Ратни злочин против цивилног становништва 7 9 

Члан 171. КЗ БиХ - Геноцид 1 1 

Члан 172. КЗ БиХ - Злочини против човјечности 18 73 

Члан 173. КЗ БиХ - Ратни злочин против цивилног становништва 13 24 

Члан 175. КЗ БиХ - Ратни злочин против ратних заробљеника 3 8 

УКУПНО: 42 115 

 

Графикон број 10. Структура кривичних дјела у Одјелу I за подигнуте оптужнице у 2016. години 

 
 

  Надаље, у предметима Одјела I изречена је 21 пресуда против 45 лица, од којих је 18 

осуђујућих пресуда против 28 лица (затворске казне), што такође говори о добром раду 

тужилаца овог одјела.  

 

 

2.2.3.  РАД НА ОСТАЛИМ ВРСТАМА ПРЕДМЕТА 

  

 Тужиоци овог Одјела су током 2016. године имали у раду 1821 КТА-РЗ предмет, од којих 

је 1495 предмета као неријешено пренесено из претходних година, док је у току 2016. године 

запримљено у рад 326 предмета. Током 2016. године тужиоци Одјела I Тужилаштва БиХ 

ријешили су 231 КТА-РЗ предмет, тако да је са 31.12.2016. године у раду остало 1590 КТА-РЗ 

предмета. 

           У односу на „КТН-РЗ“ предмете, тужиоци Одјела I су у 2016. години у раду имали 634 

КТН-РЗ предмета, од којих је пренесено као неријешено 576 предмета из ранијих година, а у 

0
20
40
60
80

ПРЕДМЕТИ (42) ЛИЦА (115) 



Информација о раду за 2016. годину  

 

24 

 

2016. години укупно је запримљено 58 КТН-РЗ предмета, а ријешена су 24 предмета, тако да је 

са 31.12.2016. године, у раду остало 610 КТН-РЗ предмета. 

 У односу на “КТПОМ” предмете, у 2016. години, Одјел I имао је у раду 9 предмета. Од 

овог броја, 5 предмета је пренесено из претходне године. Током 2015. године, тужиоци Одјела I 

ријешили су 3 предмета.   

 Подаци о предметима КТА-РЗ, КТН-РЗ и КТПОМ приказани су у Табели број 4., с 

посебним освртом на пренесене предмете из ранијих година, предмете у текућој години и 

подацима о укупно ријешеним предметима у текућој години. Резултати рада на овим 

предметима приказани су на Графикону број 11., гдје се види да је код КТА-РЗ предмета 

ријешено више за 71% предмета у односу на запримљене предмете у текућој години, док је 

КТН-РЗ и КТПОМ ријешено 41%, односно 75% у односу на запримљени број предмета у 

текућој години. 

 

Табела број 10. Подаци о предметима КТА-РЗ, КТН-РЗ и КТПОМ у 2016.г. 

 

Графикон број 11. Преглед запримљених и ријешених предмета КТА-РЗ, КТН-РЗ и КТПОМ у 

2016.г. 

 

 

      

2.2.4. ПРЕДМЕТИ ЕКСХУМАЦИЈА (КТА-Е-РЗ) 

 

 Тужилаштво БиХ од краја 2008. године заприма све информације везане за нестала лица, 

а гдје се укаже потреба за извршење ексхумације, упућује Суду Босне и Херцеговине приједлоге 

за издавање наредби за ексхумацију. 

 Од 01.01.2011. године, сви захтјеви Института за нестала лица БиХ у вези са предметима 

ексхумација и реексхумација се рјешавају у Тужилаштву БиХ, а посредством Суда БиХ. 

 Током 2016. године у Тужилаштву БиХ је био у раду 1051 КТА-Е-РЗ предмет који се 

односи на ексхумације и тражење несталих лица. У протеклој 2016. години запримљен је 181 

захтјев од Института за нестала лица БиХ. Наведени предмети укључују захтјеве за 
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ексхумацију, реексхумацију, преузимање посмртних остатака из сусједних држава и сл. по 

којима је поступано, те је од Суда Босне и Херцеговине затражено издавање наредбе.  

 Ови подаци су приказани у Табели број 11. Поред наведеног, предмети који се налазе у 

раду у Тужилаштву БиХ садрже и различите информације удружења жртава и других субјеката 

које се налазе у фази истраге и провјере како би се утврдили основи сумње да ће поднесени 

захтјев/информација резултирати успјешном ексхумацијом тј. проналаском посмртних остатака. 

 

Табела број 11. Подаци о предметима КТА-Е-РЗ  

КТА-Е-РЗ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕНЕСЕНО ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 870 

ЗАПРИМЉЕНО У 2016. ГОДИНИ 181 

У РАДУ 1051 

РИЈЕШЕНО 108 

НЕРИЈЕШЕНО 943 

  

 Током 2016. години тужиоци Одјела I успјели су ријешити 108 предмета ексхумација, 

што је посматрано у односу на запримљене предмете у 2016. години и пренесене предмете из 

претходних година, знатан помак. Највећи број предмета који су исказани као завршени потиче 

из претходних година. У извјештајном периоду Тужилаштво БиХ је у 95 предмета тражило, а 

Суд БиХ издао наредбу за вршење ексхумације.  

 По наредбама Суда Босне и Херцеговине поступала су овлаштена службена лица 

Тужилаштва БиХ. Извршење наредби за ексхумацију захтијева рад овлаштених службених лица 

на терену, односно непосредни надзор и руковођење над извршењем свих неопходних радњи од 

саме ексхумације, судско-медицинске обраде посмртних остатака до коначне идентификације. 

       Предмети ексхумације су веома комплексни и представљају прикупљање доказа, односно 

радњу доказивања у предметима ратних злочина. С обзиром на то, прије саме ексхумације 

радња може да траје и по неколико година јер обухвата разне оперативне провјере, саслушање 

свједока, провјере статуса лица која се траже, околности под којима су та лица нестала, као и 

друге провјере којима би се потврдило да је нестало лице у надлежности Тужилаштва БиХ, тј. да 

је околност његовог нестанка повезана са извршеним кривичним дјелом ратног злочина.  

 С обзиром да Институт за нестала лица више не врши пробно копање, стотине таквих 

захтјева су третирани као захтјеви за ексхумацију који су изискивали вишемјесечну провјеру и 

друге оперативне процедуре, због чега је дошло до пораста броја предмета у раду у Тужилаштву 

БиХ. 

 Битно је напоменути да број ријешених и неријешених предмета ексхумација у 

извјештајном периоду није стварни показатељ рада Одјела I на предметима ексхумација. Сам 

поступак ексхумација подразумијева рад вјештака судске медицине, ангажовање археолога и 

антрополога, вршење сложених судскомедицинских обрада, ДНК анализе, идентификацију 

посмртних остатака, узимање изјава од породица које су често јако битни свједоци у 

предметима ратних злочина, као и вршење других врста вјештачења која су врло комплексна а 

која је потребно провести да би се у потпуности завршила ова радња доказивања, а њени 

резултати користили у отвореним КТРЗ истрагама ратних злочина.  

 У већем броју предмета који су остали као неријешени тужиоци и ОСЛ Тужилаштва БиХ 

су предузели радње које су им биле на располагању, али се због других околности предмети не 

могу окончати. Нпр. у неким предметима је извршена ексхумација, али се чекају ДНК налази 

које доставља ICMP само у случају ако су они позитивни. У случају негативних ДНК налаза, 

ICMP не извјештава Тужилаштво БиХ, те су ти предмети и даље активни. У појединим 

предметима у којима је ДНК налаз добијен чека се на налазе патолога или на породице жртава 
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да преузму посмртне остатке, како би се предмет ексхумације могао исказати завршеним. Осим 

тога, у појединим предметима се чека и на трошковнике фирми или вјештака који су 

учествовали у разним фазама ексхумације. 

 У односу на претходну 2015. годину, када је у раду било укупно 1057 КТА-Е-РЗ 

предмета, у 2016. години је дошло до благог пада предмета у раду. 

  Током 2016. године настављена је ексхумација на јами Радача, општина Мостар, која је 

започета у јуну 2015. године, а која је веома захтјевна у техничком и финансијском смислу. 

 Тужилаштво БиХ је за 2016. годину имало ограничена планирана средства за 

ексхумације, па се за текућу годину предузимају одговарајуће мјере на припреми свих 

техничких и логистичких услова ради реализације пристиглих захтјева за ексхумације.  

 Проблеми који су постојали током 2016. године у реализацији наредби за ексхумације, а 

тичу се недостатка квалитетне специјалистичке опреме за овлаштена службена лица као и 

квалитетних теренских возила, требали би бити превазиђени ефикасним финансијским 

планирањем у 2017. години, као и теренским возилима донираним Тужилаштву БиХ од стране 

ЕУ. 

 Акутни проблем - недостатак простора, како је и очекивано, рефлектује се и на ову сферу 

активности Тужилаштва, с обзиром да се спровођењем ових истражних радњи повећава 

материјална документација доказа насталих извршењем ових наредби, која се похрањује у 

списима и архиви Тужилаштва. 

 

2.2.5. ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ ЗЛОЧИНА 

 

 С циљем спречавања некажњивости починилаца кривичних дјела ратних злочина, 

злочина против човјечности и геноцида, те како би се омогућило процесуирање свих или барем 

највећег броја починилаца кривичних дјела у реалном временском периоду, али превасходно 

због великог броја предмета ратних злочина и потребе и систематског приступа, Савјет 

министара БиХ – као државни орган власти је донио Државну стратегију за рад на предметима 

ратних злочина 29.12.2008. године. 

Стратегија предвиђа системски приступ проблематици рјешавања великог броја предмета 

ратних злочина у судовима и тужилаштвима Босне и Херцеговине, одређује временске рокове, 

капацитете, критерије и механизме управљања предметима ратних злочина, уједначавање судске 

праксе, питања регионалне сарадње, заштите и подршке жртвама и свједоцима, те финансијске 

аспекте и надзор над спровођењем Стратегије. Такође предвиђа процесуирање најсложенијих и 

најприоритетнијих предмета ратних злочина у року од седам година, те процесуирање осталих 

предмета ратних злочина у року од петнаест година. На нивоу Суда БиХ и Тужилаштва БиХ 

успостављена је централна евиденција о свим предметима ратних злочина у БиХ. Доношењем 

Стратегије, формиран је Надзорни орган који је задужен да прати процес спровођења Стратегије 

и рјешавања предмета ратних злочина, те на основу тога Надзорни орган доноси Акциони план 

за рјешавање предмета ратних злочина за период од три године.  

Посљедњи Акциони план донесен је за период од 2016-2018. године, чији подаци се редовно 

ажурирају сходно оствареном плану приоритетних предмета које доноси Тужилаштво БиХ. 

 

Измјене/допуне Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина 

 

Како је Стратегија усвојена 2008. године, рок од седам година за рјешавање 

најсложенијих предмета је истекао, због тога је исказана потреба за измјену или допуну 

Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина. Стога је Савјет министара БиХ, као 

централни извршни орган власти, на 86. сједници одржаној дана 20.12.2016. године усвојио 

Информацију Министарства правде БиХ о потреби измјене или допуне Стратегије. 
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Савјет министара БиХ је задужио надлежно Министарство правде БиХ да у координацији 

са другим правосудним органима сачини приједлог одлуке о формирању радне групе која ће 

имати задужење да до краја марта 2017. године сачини приједлог измјена или допуна Државне 

стратегије за рад на предметима ратних злочина. У процесу измјена или допуна Стратегије 

стручну помоћ наведеној радној групи ће пружати представници Суда БиХ и Тужилаштва БиХ, 

те представници удружења судија и тужилаца  из Федерације БиХ и Републике Српске. Имајући 

у виду допринос Мисије ОЕБС-а у БиХ, представници Организације за европску безбједност и 

сарадњу (ОЕБС БиХ), ће пружати подршку будућој радној групи. Тужилаштво Босне и 

Херцеговине је током 2016. године активно радило на остварењу постављених стратешких мјера 

из Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, те је редовно подносило извјештај 

Надзорном органу за праћење спровођења Државне стратегије. Представници Тужилаштва по 

позиву Надзорног органа присуствују састанцима на којима се анализира спровођење Стратегије 

и предлажу мјере с циљем ефикаснијег спровођења Стратегије у раду на предметима ратних 

злочина. Највећи број активности везан је за ажурирање базе података отворених предмета 

ратних злочина, преношење вођења поступака на ентитетска тужилаштва и унапређење 

регионалне сарадње. Истовремено, циљ Стратегије је да се осигура  функционалан механизам 

управљања предметима, односно њиховог распоређивања између државног правосуђа и 

правосуђа ентитета.  

 

 

 

Преношење вођења поступка за кривична дјела из Главе XVII КЗ БиХ из члана 27а. ЗКП-а 

БиХ 

 

 Суд Босне и Херцеговине је рјешењима и дописима у 2016. години усвојио 25 приједлога 

Тужилаштва БиХ за 73 лица, након чега су предмети уступљени на даљи рад у 

кантоналне/окружне судове и тужилаштва, како је приказано у Табели број 12. 

  Преглед укупног броја ентитетских тужилаштава и Тужилаштва Дистрикта Брчко на које 

је пренесено вођење поступка дат је у Табели број 13. Сви предмети у којима је донесено 

рјешење о усвајању приједлога за преношење вођења поступка прослијеђени су надлежном 

кантоналном или окружном тужилаштву или Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.  

 

Табела број 12. Преглед усвојених приједлога у Одјелу I за пренос и вођење поступка на друга    

                              тужилаштва/судове у БиХ током 2016. године 

ТУЖИЛАШТВО/СУД БРОЈ ПРЕДМЕТА БРОЈ ЛИЦА 

Кантонални суд Бихаћ 6 30 

Кантонални суд Горажде 1 2 

Кантонални суд Мостар 7 15 

Кантонални суд Нови Травник 3 7 

Кантонални суд Сарајево 1 1 

Кантонални суд Зеница 2 2 

Окружни суд Требиње 3 3 

Окружно тужилаштво Источно 

Сарајево 
1 1 

Окружно тужилаштво Бијељина 1 11 

УКУПНО ПРИЈЕДЛОГА: 25 72 
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Табела број 13. Преглед укупно усвојених пренесених вођења поступка на друга тужилаштва у 

БиХ 

ТУЖИЛАШТВО 2010 – 2016. година 

ОТ БАЊА ЛУКА 41 

ОТ ДОБОЈ 18 

ОТ БИЈЕЉИНА 28 

ОТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 36 

ОТ ТРЕБИЊЕ 18 

КТ БИХАЋ 62 

КТ ОРАШЈЕ 3 

КТ ТУЗЛА 22 

КТ ЗЕНИЦА 30 

КТ ГОРАЖДЕ 5 

КТ МОСТАР 91 

КТ САРАЈЕВО 42 

КТ ЛИВНО 10 

КТ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА У ТРАВНИКУ 41 

ТУЖИЛАШТВО БД 3 

УКУПНО УСВОЈЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА: 450 

 

Стратешка мјера бр. 12 - (редовни састанци представника Суда БиХ с циљем 

осигурања јединствене примјене усаглашених критерија) континуирано се проводи, а што 

произлази из податка да је Тужилаштво БиХ дана 19.10.2011. године именовало сталну Радну 

групу са задатком праћења и анализе спровођења 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. Ова Радна група је формирана и са задатком одржавања редовних састанака са сталним 

Савјетом Суда БиХ који је установљен ради праћења спровођења Државне стратегије. Састанци 

Радне групе Тужилаштва БиХ и сталног Савјета Суда БиХ одржавају се редовно и на тај начин 

се осигурава извршење стратешке мјере бр. 12. Државне стратегије.  

Радна група је до краја 2016. године одржала више заједничких и појединачних 

састанака, а као коначан резултат ових састанака истакли би разматрање односно оцјену 

сложености КТА и КТН предмета, како би се мање сложени предмети пренијели на поступање 

на ентитетска тужилаштва, са обавезом континуираног извјештавања о донесеним одлукама у 

појединим предметима. Пренос КТА и КТН предмета би значајно убрзао рјешавање ових 

предмета и у коначности би се постигао циљ спречавања избјегавања одговорности за почињена 

кривична дјела и постизање правде. 

  

 Стратешка мјера бр. 23 (јачање регионалне правосудне сарадње у вези предмета 

ратних злочина), цијенимо да је у току 2016. године континуирано извршавана.  

 

Тужиоци Тужилаштва БиХ, у оквиру регионалне сарадње, а у циљу извршења ове 

стратешке мјере, узимали су учешће на регионалним конференцијама и форумима на којима се 

расправљало о питањима везаним за рад на предметима ратних злочина и то организованих, 

како у Босни и Херцеговини, тако и у сусједним државама.  

У септембру 2016. године главни тужилац Тужилаштва БиХ, Горан Салиховић, је заједно 

са представницима Посебног одјела за ратне злочине, учествовао на регионалној конференцији 

о процесуирању предмета ратних злочина, која се одржава на Брионима, у Хрватској. На 
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конференцији на Брионима учествовали су главни тужиоци и представници тужилаштава из 

Хрватске, БиХ, Црне Горе, као и главни тужилац при МКСЈ-у, Serge Brammertz и амбасадор 

САД-а за питања ратних злочина Todd F. Buchwald, са својим тимом.   

Представници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије нису присуствовали 

наведеној конференцији, што одражава тренутно стање регионалне сарадње на процесуирању 

предмета ратних злочина. Евидентно је да се слабији интензитет регионалне сарадње са 

Републиком Србијом и Хрватском одражава на истраге у предметима ратних злочина, а такође и 

протек дужег временског периода не иде у прилог рјешавању ових предмета.  

Дакле, у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године примјећујемо један евидентан 

застој у сарадњи са правосудним органима Хрватске и Републике Србије, са којом се обавља 

сарадња само у погледу предмета који су у фази суђења пред правосуђем Р Србије, али не и 

предметима који су у фази истраге. Можемо истаћи да након анализе свих упућених захтјева 

међу тужилаштвима региона, проценат захтјева по којима је поступано је око 40%, док су остали 

упућени захтјеви у фази застоја.  

Представници Тужилаштва на свим конференцијама, међу којима је и конференција која 

је одржана на Брионима, истичу да је Босна и Херцеговина највише заинтересована за 

регионалну сарадњу, с обзиром да је највећи број предмета ратних злочина пред правосуђем 

БиХ, те због тога инсистира на сталном јачању и развоју регионалне сарадње. У раду на 

предметима ратних злочина, Тужилаштво БиХ улаже велике напоре у процесу тражења 

несталих, као битног сегмента ових предмета, са становишта правде и хуманости, гдје је такође 

потребна међународна сарадња.  

Тужилаштво БиХ истиче чињеницу да има добру сарадњу са удружењима која окупљају 

породице жртава ратних злочина у цијелој БиХ, са којима се одржавају састанци, како би се 

чули ставови и размишљања породица жртава, те предузима интензивне напоре у лоцирању, 

откривању и изручењу осумњичених који се налазе у сусједним земљама, али другим земљама 

широм свијета, како би се исти процесуирали пред правосуђем БиХ, чиме би се спријечило 

некажњавање починилаца ових кривичних дјела. 

Тужилаштво БиХ у континуитету заступа идеју регионалне сарадње и сарадње са МКСЈ-

ом и ММКС-ом, као кључних елемената у борби против некажњивости ратних злочина.  

Такође истичемо да међународне организације, а посебно UNDP, дају значајан допринос 

унапређењу регионалне сарадње, с циљем ефикаснијег процесуирања починилаца кривичних 

дјела ратних злочина. Раније, још 2013. године, на сусретима са представницима правосуђа из 

региона закључени су и протоколи о сарадњи и то: дана 31. јануара 2013. године, под 

покровитељством Европске комисије и Тужилаштва МКСЈ-а, у Бриселу је закључен “Протокол 

Тужилаштва БиХ и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије о сарадњи у прогону 

учинилаца кривичних дјела ратних злочина, злочина против човјечности и геноцида”, а након 

тога, дана 3. јуна 2013. године у Сарајеву је закључен “Протокол између Државног одвјетништва 

Републике Хрватске и Тужилаштва БиХ о сарадњи у гоњењу починилаца кривичних дјела 

ратних злочина, злочина против човјечности и геноцида”. 

 Успостављен је и контакт са представницима Врховног државног тужилаштва Републике 

Црне Горе и закључен је Протокол о сарадњи у гоњењу починилаца ратних злочина са овим 

тужилаштвом по узору на протоколе закључене са Тужилаштвом за ратне злочине Р Србије и 

Државним одвјетништвом Р Хрватске. 
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2.2.6.  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. Ова сарадња је интензивно настављена и током 2016. године.  

 Настављен је пројекат “Официри за везу” који је финансиран од стране Европске 

комисије, а који се примјењује од јуна мјесеца 2009. године, па су механизми сарадње и пракса 

провођења “Пројекта” током 2016. године до краја заживјели у свим својим елементима, са 

изузетком даљег учешћа приправника у Пројекту, као што је то до сада била пракса.   

 Наиме, приправници из Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Србије 

од почетка 2016. године више нису инволвирани у Пројекат па више не обављају свој 

приправнички стаж на Трибуналу. Ипак, досадашња пракса унутар Одјела за ратне злочине 

Тужилаштва БиХ показала је да приправници који су стицали стручно знање, приликом боравка 

и рада на Трибуналу могу бити од велике користи тужилачким тимовима унутар Одјела за ратне 

злочине Тужилаштва БиХ, па је Пројекат у сегменту који се односи на учешће приправника у 

истом, остварио задовољавајуће резултате.   

 Током 2016. године од стране тужилаца са Одјела за ратне злочине Тужилаштва БиХ, а 

преко официра за везу, постављено је укупно 168 захтјева, од чега се 127 односи на овјеру 

докумената, 9  захтјева за претрагу базе података (укупно 136), а 32 на прибављање доказа од 

Registry-а тј. прибављање овјерених доказа који су већ раније изведени пред Трибуналом у 

различитим предметима.  

 У извјештајном периоду од стране Одјела за ратне злочине Тужилаштва БиХ упућена су 

укупно 33 захтјева за измјену заштитних мјера за свједоке у складу са чланом 75х Правилника о 

поступку и доказима ICTY/односно  у складу са чланом 86х Правилника о поступку и доказима 

MICT-а, па је самим тим примјетан значајан пораст наведених захтјева у односу на прошлу 

годину, када их је било укупно 22.  

 Осим тога, у 2016. години остварене су три радне посјете Трибуналу од стране тужилаца 

и сарадника Тужилаштва БиХ. Такође, важно је напоменути и чињеницу да се након рјешавања 

и доношења тужилачких одлука у предметима Категорије 2, број захтјева упућених са Одјела за 

ратне злочине Тужилаштва БиХ према MICT-у у 2016. години није смањивао, што је доказ 

конзистентности у раду Одјела за ратне злочине Тужилаштва БиХ. 
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2.3.  РЕЗУЛТАТИ РАДА ОДЈЕЛА II (ПОСЕБНИ ОДЈЕЛ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ) 
  

 Тужиоци Одјела II, у 2016. години подигли су укупно 86 оптужница против 179 лица. У 

предметима који су се радили у Одјелу II, Суд БиХ је изрекао казне затвора у укупном трајању 

од 272 године и 8 мјесеци, новчане казне као главне или споредне у укупном износу од: 717.90,00 

КМ, те је одузета противправно стечена имовинска корист у укупном износу од: 14.119.661,67 

КМ и  2.217.011,00 €.  

 

 

2.3.1. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ПРЕДМЕТИМА ОДЈЕЛА II 

  

 У току 2016. године у раду Одјела II примјењивани су Критерији за расподјелу предмета 

између одјела Тужилаштва БиХ, број А-518/09 од 30.06.2009. године. У предметима у којима 

током истраге дође до лишавања слободе већег броја лица (групе за организовани криминал у 

складу са чланом 1. ставом 20. Кривичног закона БиХ), више тужилачких тимова заједнички 

раде на таквом предмету с циљем ефикасног, благовременог и законитог окончања истраге. 

Према тим критеријима Одјелу II расподјељују се сљедеће врсте предмета: 

 

- сви предмети организованог криминала и организованог привредног криминала из 

надлежности Тужилаштва БиХ; 

- предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ-а БиХ и кривична дјела 

финансирања терористичких активности из члана 202. КЗ-а БиХ; 

- предмети за кривична дјела трговине људима из члана 186. КЗ-а БиХ и кријумчарење 

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

жртава трговине или који укључују изузетно отежавајуће или посебне околности; 

- предмети за кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична дјела из 

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

- предмети за кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI чија вриједност 

прелази износ од 1.000.000,00 КМ; 

- кривична дјела у вези корупције високих званичника Босне и Херцеговине и одговорних 

лица с највишим функцијама у привредним друштвима и другим правним лицима; 

- 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 који је дјело извршено. 

 

 

2.3.2.  РАД НА КТ ПРЕДМЕТИМА 

  

 Највећи број предмета по којима поступају тужиоци Посебног одјела II односи се 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 односу на „КТ“ предмете, у Одјелу II је у току 2016. године било у раду укупно 590 

пријава против 2.957 лица. У извјештајном периоду ријешено је пријава у 297 предмета против 

1208 лица.                            
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У току 2016. године у односу на број пријава у раду наређено је 190 истрага против 675 

лица, док је донесено 96 наредби о неспровођењу истраге против 438 лица. Такође на други 

начин ријешено је пријава у 11 предмета против 95 лица. На крају извјештајног периода, 

неријешених пријава у раду остала су 293 предмета против 1794 лица. Горе наведени подаци 

приказани су у Табели број 14.  

  

Табела број 14. Подаци о пријавама у извјештајном периоду за КТ предмете 

Пренесене 

 пријаве из 

 ранијих 

година 

Запримљене 

пријаве у 

току 2016. 

године 

Укупно 

пријава у 

раду 

Неспровођење 

истраге 

Наређене 

истраге 

Пријаве 

ријешене 

на други 

начин 

Укупно 

ријешено 

пријава 

Неријешене 

пријаве на 

крају 

извјештајног 

периода 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

230 1651 360 1306 590 2957 96 438 190 675 11 95 297 1208 293 1794 

  

 Рјешавање пријава Одјела II у извјештајном периоду може се подијелити на овај начин: 

са пријавом старијом од 5 година, од укупно 24 предмета према 389 лица, ријешено је 11 

предмета према 73 лица; са пријавом старијом од 4 године, од укупно 23 предмета према 196 

лица, ријешено је 14 предмета према 149 лица; са пријавом старијом од 3 године, од укупно 35 

предмета према 22 лица, ријешено је 16 предмета према 59 лица; са пријавом старијом од 2 

године, од укупно 62 предмета према 485 лица, ријешено је 29 предмета према 156 лица; са 

пријавом старијом од 1 године, од укупно 86 предмета према 354 лица, ријешено је 45 предмета 

према 141 лицу, са пријавом из 2016. године од укупно 360 предмета према 1306 лица ријешена 

су 182 предмета према 630 лица. 

 На крају извјештајног периода, неријешене пријаве по старости су: са пријавом старијом 

од 5 година, у предметима из надлежности Одјела II остало је неријешених 13 предмета према 

231 лицу; са пријавом старијом од 4 године остало је неријешених 9 предмета према 47 лица; са 

пријавом старијом од 3 године остало је неријешено 19 предмета према 163 лица; са пријавом 

старијом од 2 године остала су неријешена 33 предмета према 329 лица; са пријавом старијом од 

1 године остао је неријешен 41 предмет према 213 лица, са пријавом из 2016. године остало је 

неријешено 178 предмета према 676 лица.  На Графиконима број 12. и 13. приказани су подаци о 

ријешеним пријавама по предметима и лицима, који укључују пријаве од 2003. до 2016. године, 

а које су ријешене у извјештајном периоду. 

 

Графикон број 12. Ријешене пријаве по предметима у Одјелу II у 2016.г. које укључују и старе 

пријаве  
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Графикон број 13. Ријешене пријаве по лицима у Одјелу II у 2016.г. које укључују и старе 

пријаве  

 
  

 У раду Одјела II током 2016. године било је укупно 287 истрага против 1617 лица. Од тог 

броја, неријешених истрага из ранијих година је било 98 предмета против 948 лица. Одјел II је 

током 2016. године укупно ријешио 170 истрага против 576 лица. Од наведеног броја, у 77 

истрага против 290 лица донесена је наредба о обустави истраге, у 6 предмета против 107 лица 

истрага је ријешена на други начин, док су тужиоци Одјела II у 2016. години за КТ предмете 

подигли 86 оптужница против 179 лица.  

 На крају извјештајног периода је остало неријешено 117 истрага против 1041 лица. Горе 

наведени подаци приказани су у Табели број 15. 

 

Табела број 15. Подаци о истрагама у извјештајном периоду за КТ предмете 

Пренесене 

истраге из 

 ранијих 

година 

Наредбе о 

спровођењу 

истраге 

 у току 2016. 

године 

Укупно 

истрага у раду 

Обуставе 

истраге 

Истраге 

ријешене на 

други начин 

Подигнуте  

оптужнице 

Укупно 

ријешено 

истрага 

Неријешене 

истраге на 

крају 

извјештајног 

периода 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

98 948 189 669 287 1617 77 290 6 107 86 179 170 576 117 1041 

 

 Рјешавање истрага Одјела II у извјештајном периоду може се подијелити на овај начин: 

са истрагом старијом од 5 година, од укупно 25 предмета према 330 лица ријешено је 9 предмета 

према 112 лица; са истрагом старијом од 4 године, од укупно 3 предмета према 78 лица, ријешен 

је 1 предмет према 3 лица; са истрагом старијом од 3 године, од укупно 7 предмета према 95 

лица ријешена су 3 предмета према 8 лица, са истрагом старијом од 2 године, од укупно 14 

предмета према 180 лица ријешено је 8 предмета према 47 лица, те са истрагом старијом од 1 

године, од укупно 48 предмета према 259 лица ријешено је 26 предмета према 85 лица, са 

истрагом из 2016. године од укупно 190 предмета према 675 лица ријешена су 123 предмета 

према 319 лица. 

 На крају извјештајног периода неријешене истраге по старости су: са истрагом старијом 

од 5 година, у предметима из надлежности Одјела II остало је неријешено 16 предмета према 

216 лица; са истрагом старијом од 4 године остала су неријешена 2 предмета према 75 лица; са 

истрагом старијом од 3 године остала су неријешена 4 предмета према 87 лица; са истрагом 

старијом од 2 године остало је неријешено 6 предмета према 133 лица; са истрагом старијом од 

1 године остала су неријешена 22 предмета према 174 лица, са истрагом из 2016. године остало 

је неријешено 67 предмета према 356 лица. На Графикону број 14. и Графикону број 15. 

приказани су подаци о ријешеним истрагама по предметима и лицима, који укључују истраге од 

2003. до 2015. године, а које су ријешене у извјештајном периоду. 
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Графикон број 14. Ријешене истраге по предметима у Одјелу II у 2016.г. које укључују и старе 

истраге

 

Графикон број 15. Ријешене истраге по лицима у Одјелу II у 2016.г. које укључују и старе 

истраге 

 

 Тужиоци Одјела II су у 2016. години подигли укупно 86 оптужница против 179 лица, од 

којих је током посматраног периода потврђено 76 оптужница против 152 лица. Упоређујући ове 

податке са оствареним резултатима рада Одјела II из 2015. године, по питању подигнутих 

оптужница, евидентно је да су тужиоци овог Одјела током 2016. године подигли 21 оптужницу 

више у односу на број подигнутих оптужница из 2015. године. Ови подаци су приказани на 

Графикону број 16.  

 

Графикон број 16. Подаци о подигнутим оптужницама у Одјелу II, поређење 2015-2016
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 Како се види на Графикону број 14., у извјештајном периоду Одјел II је подигао 86 

оптужница против 179 лица, док је структура кривичних дјела прописаних кривичним законима 

у Босни и Херцеговини, на основу којих су подигнуте оптужнице, дата у Табели број 16., гдје су 

детаљно наведени чланови кривичног закона по којима су подигнуте оптужнице, са исказаним 

бројем предмета и лица оптужених у предметима. Наведени подаци приказани су и на 

Графикону број 17. 

 

Табела број 16. Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу II у 2016. години 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО 

КРИВИЧНИМ ЗАКОНИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

БРОЈ ПОДИГНУТИХ 

ОПТУЖНИЦА 

ПРЕД. ЛИЦА 

Члан 189. КЗ БиХ – Кријумчарење лица 5 10 

Члан 145а. КЗ БиХ – Изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и 

нетрпељивости 
1 5 

Члан 192. КЗ БиХ – Угрожавање лица под међународноправном заштитом 2 2 

Члан 193. КЗ БиХ - Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима 

двојне употребе 
3 9 

Члан 195. КЗ БиХ – Неовлаштени промет опојним дрогама 6 6 

Члан 205. КЗ БиХ – Кривотворење новца 2 3 

Члан 209. КЗ БиХ – Прање новца 2 2 

Члан 210. КЗ БиХ – Порезна утаја или превара 13 25 

Члан 212. КЗ БиХ – Недопуштена трговина 1 1 

Члан 214. КЗ БиХ – Кријумчарење 6 7 

Члан 215. КЗ БиХ – Организирање групе људи или удружења за кријумчарење                                               

или растурање неоцарињене робе 
1 2 

Члан 218. КЗ БиХ – Давање дара и других облика користи 1 1 

Члан 220. КЗ БиХ – Злоупотреба положаја или овлаштења 1 1 

Члан 221. КЗ БиХ – Проневјера у служби 1 1 

Члан 235. КЗ БиХ – Давање лажног исказа 1 1 

Члан 241. КЗ БиХ – Ометање рада правосуђа 2 4 

Члан 162б. КЗ БиХ - Противзаконито формирање и придруживање страним паравојним 

или параполицијским формацијама 
4 4 

Члан 202д. КЗ БиХ – Организовање терористичке групе 2 2 

Члан 210а. КЗ БиХ – Недозвољен промет акцизних производа 17 18 

Члан 189а. КЗ БиХ – Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела 

'кријумчарење миграната' 
1 4 

Члан 250.-195. КЗ БиХ – Организирани криминал, Неовлаштени промет опојним 

дрогама 
6 19 

Члан 250.-209. КЗ БиХ – Организирани криминал, Прање новца 1 1 

Члан 210б. КЗ БиХ – Недозвољено складиштење робе 1 1 

Члан 249.–205. КЗ БиХ – Удруживање ради чињења кривичних дјела, Кривотворење 

новца 
1 4 

Члан 249.–241. КЗ БиХ – Удруживање ради чињења кривичних дјела, Ометање рада 

правосуђа 
1 4 

Члан 250.–205. КЗ БиХ - Организирани криминал, Кривотворење новца 1 5 

Члан 250.–210. КЗ БиХ – Организирани криминал, Порезна утаја или превара 1 18 

Члан 250.–210.–209. КЗ БиХ - Организирани криминал, Порезна утаја или превара, 

Прање новца 
1 13 

Члан 250.-220. КЗ БиХ – Организирани криминал, Злоупотреба положаја или 

овлаштења 
1 6 

Укупно: 86 179 
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Графикон број 17. Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу II у 2016. 

години 

 

 

 Надаље, у предметима Одјела II изречено је 79 пресуда против 235 лица, од којих су 73 

осуђујуће пресуде против 167 лица. На одлуке Суда БиХ, тужиоци Одјела II уложили су 21 

жалбу против 105 лица. Такође, предложили су Суду БиХ прихватање споразума о признању 

кривице са 96 оптужених лица у 44 предмета, од чега је Суд Босне и Херцеговине у току 

посматраног периода прихватио споразуме са 78 оптужених лица у 38 предмета. У току 

посматраног периода, у предметима Одјела II изречене су казне затвора у укупном трајању од 

272 године и 8 мјесеци, новчане казне као главне или споредне у укупном износу од: 717.90,00 

КМ, те је одузета противправно стечена имовинска корист у укупном износу од: 14.119.661,67 

КМ и  2.217.011,00€. 

 

 

2.3.3.  РАД НА ОСТАЛИМ ВРСТАМА ПРЕДМЕТА 

 

 У односу на „КТА“ предмете у Одјелу II су из претходног периода у рад пренесена 

укупно 433 предмета. У току 2016. године запримљена су 293 нова предмета. Дакле, у 2016. 

години у Одјелу II је било укупно у раду 726 предмета. У 2016. години ријешено је укупно 338 

предмета, а остало је неријешено 388 предмета. У односу на 2015. годину, тужиоци Одјела II су 

ријешили 250 „КТА“ предмета више. 

 У односу на „КТН“ предмете, у Одјелу II је из претходног периода у рад пренесено 

укупно 19 предмета. У току 2016. године запримљено је 13 нових предмета. Дакле, у току 2016. 

године на Одјелу II су била у раду укупно 32 предмета. У току 2016. године ријешено је укупно 

9 предмета, а остала су неријешена 23 предмета. Поредећи ове податке са 2015. годином, 

произлази да је ријешен исти број  „КТН“ предмета. 

 У односу на „КТПОМ/КТЕКС“ предмете, у Одјелу II је из претходног периода у рад 

пренесено 47  предмета. У току 2016. године запримљено је 30 нових предмета. Дакле, у току 

2016. године на Одјелу II је било у раду укупно 77 предмета. У 2016. години ријешена су 34 

КТПОМ/КТЕКС предмета. 

 У односу на „КТМ“ предмете, у Одјелу II је из претходног периода у рад пренесен 1 

предмет. У 2016. години је запримљен 1 КТМ предмет. У 2016. години ријешен је 1 предмет, 

тако да је остао 1 неријешен КТМ предмет. 

 Подаци о КТА, КТН, КТПОМ и КТМ предметима дати су у Табели број 17. и Графикону 

број 18. 

0

10

20

30

ПРЕДМЕТИ (86) ЛИЦА (179) 



Информација о раду за 2016. годину  

 

37 

 

Табела број 17. Подаци о КТА; КТН; КТПОМ и КТМ предметима 

ВРСТА ПРЕДМЕТА У РАДУ 

ПРЕНЕСЕНО ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

ЗАПРИМЉЕНИ 

ПРЕДМЕТИ У 

ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ 

РИЈЕШЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КТА 726 433 293 338 

КТН 32 19 13 9 

КТПОМ/КТЕКС 77 47 30 34 

КТМ 1 1 1 1 

 

 

Графикон број 18. Преглед запримљених и ријешених предмета КТА; КТН; КТПОМ и КТМ у 

2016.г.      
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2.4. РЕЗУЛТАТИ РАДА ОДЈЕЛА III 
  

 Тужиоци Одјела III су током 2016. године подигли укупно 66 оптужница против 81 

лица, а ријешили су 275 предмета иницијалне ознаке „КТ“ против 551 лица. У предметима из 

надлежности Одјела III одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичних дјела 

у укупном новчаном износу од 187.031,51 КМ.  

 

2.4.1. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ОДЈЕЛА III 

  

 Врста и структура кривичних дјела у предметима по којима поступа Одјел III, Интерним 

критеријима за расподјелу предмета унутар одјела Тужилаштва БиХ, датира од 30.06.2009. 

године, а одређено је да су у надлежности Одјела III сљедећи предмети: 

а) Предмети свих кривичних дјела из надлежности Тужилаштва БиХ осим: 

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

Интерних критерија за расподјелу предмета од 30.06.2009. године; 

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

привредни криминал и корупцију у смислу измјена Интерних критерија од 30.06.2009. 

године.  

б) 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 3. члана III ових критерија. 

ц)  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 Одјел III ради на свим 

предметима из надлежности Тужилаштва БиХ, укључујући и неке предмете из организованог 

криминала које главни тужилац својом одлуком распореди у рад тужиоцима овог одјела. 

Надаље, имовински цензус одлучан за расподјелу предмета у рад Одјелу III, у односу на 

кривична дјела из главе XVIII Кривичног закона БиХ, тј. кривична дјела против привреде, 

јединства тржишта, те кривична дјела из области царине, не прелази износ од 1.000.000,00 КМ.  

 Када су у питању кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI Кривичног 

закона БиХ, имовинска вриједност прибављена извршењем наведеног кривичног дјела такође не 

прелази износ од 1.000.000,00 КМ.  

 У складу са горе наведеним критеријима у надлежности Одјела III су и предмети 

трговине људима из члана 186. Кривичног закона БиХ и кријумчарења лица из члана 189. 

Кривичног закона БиХ, увијек када је у исте инволвирано мање од 10 жртава трговине људима 

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

кривичних дјела под изузетно отежавајућим или посебним околностима. Надаље истичемо, као 

и претходних година, Интерни критерији су узрок знатног прилива предмета у Одјел III 

Тужилаштва БиХ, с обзиром да се повећао имовински цензус у предметима 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 одјелу за 

организовани криминал, привредни криминал и корупцију.  

 Поред наведеног, повећање броја кријумчарених лица у свим предметима у односу на 

кривично дјело кријумчарење лица из члана 189. КЗ-а БиХ, једним дијелом допринијело је 

такође додатном приливу предмета ове врсте у Одјелу III, а што се у крајњем одразило и на 

укупан број предмета у раду овог одјела. 
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2.4.2. РАД НА КТ ПРЕДМЕТИМА  

  

 Када су у питању предмети ознаке „КТ“, Одјел III је током извјештајног периода имао у 

раду укупно 429 пријава против 892 лица, од којих су закључно са 31.12.2016. године ријешене 

284 пријаве против 555 лица на начин да је, у 100 предмета против 233 лица донесена наредба о 

неспровођењу истраге, у 159 предмета против 251 лица отворена  истрага, те су у 25 предмета 

против 71 лица пријаве ријешене на други начин, тако да је на крају посматраног извјештајног 

периода у раду остало још 145 неријешених пријава у односу на предмете, те 337 неријешених 

пријава у односу на лица у предметима ове ознаке. Горе наведени подаци о пријавама у Одјелу 

III приказани су у Табели број 18.  

 

Табела број 18. Подаци о пријавама у извјештајном периоду за КТ предмете  

Пренесене 

 пријаве из 

 ранијих 

година 

Запримљене 

пријаве у 

току 2015. 

године 

Укупно 

пријава у 

раду 

Неспровођење 

истраге 

Наређене 

истраге 

Пријаве 

ријешене на 

други начин 

Укупно 

ријешено 

пријава 

Неријешене 

пријаве на 

крају 

извјештајног 

периода 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

154 335 275 557 429 892 100 233 159 251 25 71 284 555 145 337 

  

 Рјешавање пријава Одјела III у извјештајном периоду може се подијелити на овај начин: 

са пријавом старијом од 5 година, од укупно 9 предмета према 33 лица, ријешено је 7 предмета 

према 24 лица; са пријавом старијом од 4 године, од укупно 3 предмета према 18 лица, ријешена 

су 2 предмета према 10 лица; са пријавом старијом од 3 године, од укупно 14 предмета према 28 

лица, ријешено је 11 предмета према 20 лица; са пријавом старијом од 2 године, од укупно 37 

предмета према 100 лица, ријешено је 25 предмета према 53 лица, са пријавом старијом од 1 

године, од укупно 79 предмета према 172 лица, ријешен је 41 предмет према 75 лица. 

 На крају извјештајног периода, неријешене пријаве по старости су: са пријавом старијом 

од 5 година у предметима из надлежности Одјела III, остала су неријешена 2 предмета према 9 

лица; са пријавом старијом од 4 године остао је неријешен 1 предмет према 8 лица; са пријавом 

старијом од 3 године остала су неријешена 3 предмета према 8 лица; са пријавом старијом од 2 

године остало је неријешених 12 предмета према 47 лица; са пријавом старијом од 1 године 

остало је неријешених 38 предмета према 97 лица. На Графикону број 19. и Графикону број 20. 

дати су подаци о ријешеним пријавама по предметима и лицима, који укључују пријаве од 2003. 

до 2015. године, а које су ријешене у извјештајном периоду. 

 

Графикон број 19. Ријешене пријаве по предметима у Одјелу III у 2016.г. које укључују и старе 

пријаве 
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Графикон број 20. Ријешене пријаве по лицима у Одјелу III у 2016.г. које укључују и старе 

пријаве  

 

 

 Упоређујући ове податке са подацима из 2015. године, евидентно је да је у 2016. години 

ријешена 21 пријава више у односу на  предмете и истовремено 46 више у односу на лица. Што 

се тиче врсте криминалитета ријешених пријава, највише је ријешено пријава привредног 

криминала, 165 предмета против 278 лица, затим пријава корупције, 81 предмет против 189 

лица, након тога слиједе пријаве општег криминала, 36 предмета против 74 лица, те 2 предмета 

против 14 лица пријава организованог криминала. У току 2016. године укупан прилив пријава у 

предметима Одјела III износио је 275 предмета против 557 лица. Прилив пријава током 2016. 

године у односу на 2015. годину је незнатно већи,  јер је у 2016. години примљена једна пријава 

више у односу на лица. Највећи број пријава примљених током 2016. године односио се на 

пријаве привредног криминала и корупције, будући да су у предметима привредног криминала 

запримљена 154 предмета против 263 лица, а у предметима корупције запримљено 70 предмета 

против 159 лица. Нешто мање пријава поднесено је у предметима општег криминала, тј. 48 

предмета против 112 лица. Најмањи број поднесених пријава у предметима Одјела III односио 

се на предмете организованог криминала, будући да су поднесене 3 пријаве против 23 лица. 

  У периоду од 01.01. до 31.12.2016. године у предметима Одјела III је било укупно 227 

отворених истрага против 379 лица, од којих је на дан 31.12.2016. године ријешено 150 у односу 

на предмете, те 247 у односу на лица, односно током посматраног извјештајног периода 

обустављене су 83 истраге против 162 лица, подигнуто је 66 оптужница против 81 лица,  те је у 

једном предмету према 4 лица истрага ријешена на други начин, тако да је у наредну годину као 

неријешено пренесено 77 истрага против 132 лица. Ови подаци приказани су у Табели број 19.  

 

Табела број 19.  Подаци о истрагама у извјештајном периоду   

Пренесене 

истраге из 

 ранијих 

година 

Наредбе о 

спровођењу 

истраге у 

2016. 

Укупно 

истрага у 

раду 

Обуставе 

истраге 

Истраге 

ријешене на 

други начин 

Подигнуте  

оптужнице 

Укупно 

ријешено 

истрага 

Неријешене 

истраге  на 

крају 2016. 

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

68 128 159 251 227 379 83 162 1 4 66 81 150 247 77 132 

 

У извјештајном периоду, Одјел III је, са истрагом старијом од 5 година, од укупно 19 

предмета у раду према 32 лица ријешио 4 предмета према 5 лица, са истрагом старијом од 4 

године, од укупно 2 предмета у раду према 3 лица ријешио 1 предмет према 1 лицу, са истрагом 

старијом од 3 године, од укупно 6 предмета у раду према 15 лица ријешио 2 предмета према 5 

лица, са истрагом старијом од 2 године, од укупно 7 предмета у раду према 12 лица ријешио 3 
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предмета према 4 лица, те са истрагом старијом од 1 године, од укупно 34 предмета према 66 

лица ријешио 26 предмета према 54 лица. 

 У поменутом одјелу Тужилаштва БиХ са истрагом старијом од 5 година на крају 

извјештајног периода, тј. 2016. године, у предметима из надлежности Одјела III остало је 

неријешено 15 предмета према 27 лица, са истрагом старијом од 4 године остао је неријешен 1 

предмет према 2 лица, са истрагом старијом од 3 године остала су неријешена 4 предмета према 

10 лица, са истрагом старијом од 2 године остала су неријешена 4 предмета према 8 лица, те са 

истрагом старијом од 1 године остало је неријешено 8 предмета према 12 лица. На Графиконима 

број 21. и 22. приказани су подаци о ријешеним истрагама по предметима и лицима, који 

укључују истраге од 2003. до 2016. године, а које су ријешене у извјештајном периоду. 

Графикон број 21. Ријешене истраге по предметима у 2016. години које укључују и старе 

истраге  

 

Графикон број 22. Преглед ријешених истрага по лицима у 2016. години које укључују и старе 

истраге 

 
 

  

 Иако је Одјел III у извјештајном периоду имао битно смањен број тужилаца, остварио је 

врло успјешне резултате рада и доста сличне резултате у односу на 2015. годину, тако да су 

отворене истраге резултирале подизањем 66 оптужница против 81 лица, од којих је током 

извјештајног периода потврђено 59 против 74 лица. Упоређујући ове податке са оствареним 

резултатима рада Одјела III из 2015. године, у овом Одјелу је у 2016. години подигнуто само 5 

оптужница мање у односу на предмете, те 1 мање оптужница у односу на лица. Ови подаци су 

приказани на Графикону број 23. 
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Графикон број 23.  Преглед  подигнутих оптужница у Одјелу III у односу 2015-2016

 

  

  Структура кривичних дјела прописаних кривичним законима у Босни и Херцеговини, на 

основу којих су подигнуте оптужнице у Одјелу III, дата је у Табели број 20., са исказаним 

бројем предмета и лица оптужених у предметима. Наведени подаци приказани су и на 

Графикону број 24. 

 

Табела број 20.  Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу III у 2016. години 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО 

КРИВИЧНИМ ЗАКОНИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

БРОЈ 

ПОДИГНУТИХ 

ОПТУЖНИЦА 

ПРЕД. ЛИЦА 

Члан 193. КЗ БиХ - Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне 

употребе 
1 1 

Члан 195. КЗ БиХ - Неовлаштени промет опојним дрогама 1 1 

Члан 205. КЗ БиХ - Кривотворење новца 30 40 

Члан 210. КЗ БиХ - Порезна утаја или превара 8 11 

Члан 214. КЗ БиХ - Кријумчарење 11 11 

Члан 217. КЗ БиХ - Примање дара и других облика користи 2 2 

Члан 221. КЗ БиХ - Проневјера у служби 1 1 

Члан 210а. КЗ БиХ – Недозвољен промет акцизних производа 6 7 

Члан 210б. КЗ БиХ – Недозвољено складиштење робе 1 1 

Члан 243. КЗ БиХ - Недозвољено кориштење ауторских права 2 2 

Члан 216. КЗ БиХ - Царинска превара 1 1 

Члан 219. КЗ БиХ - Противзаконито посредовање  1 2 

Члан 241. КЗ БиХ - Ометање рада правосуђа 1 1 

УКУПНО: 66 81 

 

ОПТУЖНИЦЕ  

2015.г.  

71 предмет  

против 82 лица  

ОПТУЖНИЦЕ  

2016.г.  

66 предмета 

против 81 лица 
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Графикон број 24. Структура кривичних дјела у Одјелу III за подигнуте оптужнице у 2016. 

години 

 
  

  Битно је напоменути да је током 2016. године у односу на 2015. годину знатно повећан 

број подигнутих оптужница када је у питању кривично дјело порезна утаја или превара из члана 

210. КЗ-а БиХ. Поред наведеног, значајно је смањен број подигнутих оптужница када је у 

питању кривично дјело недозвољено кориштење ауторских права из члана 243. КЗ-а БиХ, што 

говори о видно смањеном криминалитету ове врсте кривичних дјела на подручју БиХ, и то 

првенствено због обимних акција које је ово Тужилаштво проводило претходних година у 

сарадњи са полицијским агенцијама на сузбијању и откривању починилаца овог кривичног 

дјела.  

 

 У предметима Одјела III изречено је 76 пресуда против 87 лица, од којих је 70 пресуда 

против 82 лица било осуђујућих. Од укупног броја изречених осуђујућих пресуда Одјела III, 

највећи број се односио на оптужнице подигнуте у предметима привредног криминала, јер је у 

предметима привредног криминала изречено укупно 57 осуђујућих пресуда против 65 лица. У 

оквиру осуђујућих пресуда, у 14 предмета је према 17 лица изречена затворска казна у укупном 

трајању од 13 година и 5 мјесеци, у 53 предмета према 59 лица је изречена условна осуда, а у 3 

предмета према 6 лица новчана казна. У 2016. години у предметима Одјела III закључени су 

споразуми о признању кривице у 54 предмета према 64 лица, од којих је током извјештајног 

периода прихваћено 46 према 53 лица. Ниједан споразум није одбијен. Наведеним пресудама 

изречена је новчана казна у укупном износу од 67.000,00 КМ, а одузето је укупно 187.031,51 КМ 

имовинске користи. Поред наведеног, у посматраном периоду су у предметима Одјела III 

изречене 3 ослобађајуће пресуде према 3 лица, на које су уложене 3 жалбе, од којих су током 

извјештајног периода двије одбијене. Поред наведеног, изречена је једна одбијајућа пресуда, те 

је донесено једно рјешење о обустави кривичног поступка.  

 

 

2.4.3.  ПРЕДМЕТИ  ПРУЖАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 

 Поступање Одјела III по предметима који се односе на пружање међународне правне 

помоћи и извршења међународних уговора у кривичноправним стварима, тј. предметима 

изручења осумњичених, оптужених и осуђених лица имају ознаку КТПОМ, КТЕКС.  

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

екстрадиције, преузимање кривичног гоњења од стране државе, преузимање извршења 
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кривичних санкција изречених у другим државама од стране Босне и Херцеговине, те пружање 

правне помоћи у смислу спровођења 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, а 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 и Закона о измјенама и допунама 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. године;  

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

Стразбур, 17.03.1978. године;  

- Европска конвенција о екстрадицији, Париз, 13.12.1957. године;  

- Додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур, 15.10.1975. године;  

- Други додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур, 17.03.1978. 

године;  

- Европска конвенција о преносу поступка у кривичним стварима, Стразбур, 15.03.1972. 

године;  

- Европска конвенција о трансферу осуђених лица, Стразбур, 21.03.1983. године;  

- Европска конвенција о обавјештењу о страном праву, Лондон, 07.06.1968. године;  

- 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. 

 У посматраном периоду Одјел III је имао у раду укупно 80 предмета који се односе на 

поступке пружања међународне правне помоћи, изручења лица, извршења иностраних судских 

одлука, те провођења истражних радњи, од којих је у 2016. години завршено 48, док су у раду 

остала још 32 предмета. У поређењу са 2015. годином, током посматраног извјештајног периода 

ријешена су 3 предмета више ове иницијалне ознаке. Надаље, број предмета запримљених током 

2016. године мањи је за 4 предмета у односу на 2015. годину. Овом врстом предмета били су 

задужени и тужиоци друга два одјела, што је приказано у Табели број 21., док је преглед 

укупног броја запримљених и ријешених КТПОМ/КТЕКС предмета приказан на Графикону број 

25. 

 

Табела број 21.  Преглед КТПОМ/КТЕКС предмета у 2016. години 

КТПОМ/КТЕКС Укупно у раду 
Пренесено из 

претходне године 

Запримљени 

предмети у текућој 

години 

Ријешени 

предмети 

ОДЈЕЛ I 9 5 4 3 

ОДЈЕЛ II 77 47 30 34 

ОДЈЕЛ III 80 27 53 48 

УКУПНО: 166 79 87 85 
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Графикон број 25. Преглед КТПОМ/КТЕКС предмета у 2016. години 

 

 

 

2.4.4  РАД НА ОСТАЛИМ ВРСТАМА ПРЕДМЕТА   

  

 Када су у питању предмети иницијалне ознаке „КТА”, у посматраном периоду у раду 

Одјела III је био укупно 521 предмет. На крају извјештајног периода, ријешена су 373 предмета, 

односно 3 предмета више у односу на 2015. годину. У наредну 2017. годину пренесено је 148 

неријешених предмета. Када је у питању ова врста предмета, треба имати у виду чињеницу да 

улазне информације које се заводе у предмете ове врсте у Тужилаштво БиХ већином не 

достављају агенције за провођење закона, него разни органи и институције, као и физичка лица, 

због чега се у наведеним предметима, 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 2016. године провођене посебне 

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

тужилаца, као и дужи временски период за њихово окончање.  

Против непознатих починилаца кривичних дјела, Одјел III је у посматраном периоду 

имао у раду укупно 211 предмета, од којих је ријешено 140 предмета, те је у наредну годину као 

неријешен пренесен 71 предмет. Број „КТН” предмета ријешених у току 2016. године бројчано 

је већи за 35 предмета у односу на 2015. годину, а прилив предмета ове ознаке је у односу на 

прошлу годину повећан за 39 предмета.  

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

у 2016. години имао у раду укупно 5 предмета ознаке „КТМ” против 6 малољетних лица. Током 

2016. године, ријешена су 3 предмета против 4 малољетнa лица на начин да је непокретањем 

кривичног поступка ријешен 1 предмет против 1 лица, док су покетањем припремног поступка 

ријешена 2 предмета против 3 малољетна лица. На крају 2016. године остала су у раду 2 „КТМ” 

предмета у односу на 2 малољетна лица. Током 2016. године запримљена су 2 КТМ предмета 

против 2 малољетна лица, што у поређењу са приливом из прошле године представља разлику 

од једног предмета. Ови подаци приказани су у Табели број 22., док су подаци о запримљеним и 

ријешеним предметима за КТА, КТН и КТМ предмете у извјештајном периоду приказани на 

Графикону број 26. 
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Табела број 22. Преглед КТА; КТН и КТМ предмета у Одјелу III у 2016. години  

ВРСТА 

ПРЕДМЕТА 

УКУПНО У 

РАДУ 

ПРЕНЕСЕНО ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

ЗАПРИМЉЕНИ 

ПРЕДМЕТИ У 

ТЕКУЋОЈ 

ГОДИНИ 

РИЈЕШЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КТА 521 174 347 373 

КТН 211 61 150 140 

КТМ 5 3 2 3 

 

Графикон број 26. Преглед предмета КТА, КТН и КТМ у Одјелу III у 2016. години 
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2.5. РАД НА ПРЕДМЕТИМА КОРУПЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОГ 

КРИМИНАЛА 
   

  У складу са својом надлежношћу, Тужилаштво БиХ континуирано ради на рјешавању 

предмета корупције и организованог криминала. Резултате рада на овим предметима 

исказаћемо у наставку овог поглавља. На овим врстама предмета у 2016. години задужења су 

имали тужиоци Одјела II и Одјела III. 

  

2.5.1. РАД НА ПРЕДМЕТИМА КОРУПЦИЈЕ  

 
 Током  2016. године, за кривична дјела корупције запримљено је 117 пријава против 359 

лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду била 101 пријава против 362 лица, тако да је 

укупно у раду било 218 пријава против 721 лица. Током извјештајног периода оба одјела су 

ријешила 123 пријаве против 371 лица. Од тог броја, наредби о неспровођењу истрага донесено 

је у 68 предмета против 211 лица, док су на други начин ријешене 23 пријаве против 66 лица. На 

крају извјештајног периода остало је неријешених 95 пријава против 350 лица. Подаци о 

пријавама за предмете корупције приказани су на Графикону број 27.  

Графикон број 27. Преглед пријава за предмете корупције у 2016. години  

 
 

 

 Истраге у предметима корупције у 2016. години ријешене су на сљедећи начин: укупно у 

раду истрага је било у 52 предмета против 64 лица, из ранијег периода пренесено је истрага у 20 

предмета против 70 лица, наређено је истрага у 32 предмета против 94 лица. Ријешена је 31 

истрага против 57 лица, од тога је подигнуто 7 оптужница против 8 лица, наредби о обустави 

донесено је у 22 предмета против 46 лица, док су на други начин ријешене 2 истраге против 3 

лица. Подаци о истрагама за предмете корупције приказани су на Графикону број 28., док су 

подаци о оптужницама, односно обуставама и истрагама које су ријешене на други начин у 

предметима корупције, приказани на Графикону број 29.  
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Графикон број 28. Подаци о истрагама за предмете корупције у 2016. години

 
 

Графикон број 29. Подаци о ријешеним истрагама (истраге ријешене на други начин, обуставе 

истраге, подигнуте оптужнице) за предмете корупције у 2016. години

 
 

 Када је ријеч о пресудама за кривична дјела корупције укупно је донесено 14 пресуда 

против 21 лица, од чега је 13 осуђујућих, а 1 ослобађајућа пресуда. По основу првостепених 

пресуда, поступака по жалбама као редовним правним лијековима изјављеним на првостепене 

пресуде, у извјештајном периоду за кривична дјела корупције изјављено је 7 жалби за 7 лица, с 

тим да су у извјештајном периоду 3 жалбе одбијене. 

 Детаљније податке о раду на предметима корупције у Одјелима II и III дајемо у наставку 

текста.  

 

У односу на резултате рада на предметима корупције, Одјел II  је у 2016. години у рад 

запримио 47 пријава против 200 лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду овог Одјела 

било 55 пријава против 251 лица. Током извјештајног периода тужиоци Одјела II су ријешили 42 

пријаве против 182 лица, а на крају извјештајног периода остало је неријешено 60 пријава 

против 269 лица. Надаље, ријешено је 11 истрага против 17 лица, од чега су 3 подигнуте 

оптужнице против 3 лица, а на други начин ријешене су 2 истраге против 3 лица, док је 

обустављено 6 истрага против 11 лица. На крају извјештајног периода остало је 12 неријешених 

истрага против 93 лица. Када је ријеч о пресудама за кривична дјела корупције укупно је 

донесено 6 пресуда против 12 лица, од чега је 5 осуђујућих а једна ослобађајућа. По основу 

првостепених пресуда, поступака по жалбама као редовним правним лијековима изјављеним на 
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првостепене пресуде, у извјештајном периоду тужиоци Одјела II су изјавили 7 жалби за 7 лица, с 

тим да су 3 жалбе одбијене. 

 У односу на резултате рада на предметима корупције, Одјел III је у 2016. години у рад 

запримио 70 пријава против 159 лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду овог Одјела 

било 46 пријава против 111 лица. Током извјештајног периода тужиоци Одјела III су ријешили 

81 пријаву против 189 лица, а на крају извјештајног периода остало је неријешено 35 пријава 

против 81 лица. Надаље, ријешено је 20 истрага против 40 лица, од чега су 4 подигнуте 

оптужнице против 5 лица, а обустављено је 16 истрага против 35 лица. На крају извјештајног 

периода остало је 9 неријешених истрага  против 14 лица.   

 Када је ријеч о пресудама за кривична дјела корупције укупно је донесено 8 осуђујућих 

пресуда против 9 лица. Ослобађајућих пресуда у раду тужилаца Одјела III није било у 

извјештајном периоду. 

 

 

2.5.2. РАД НА ПРЕДМЕТИМА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА 

  

 На предметима организованог криминала у 2016. години задужења су имали тужиоци 

Одјела II и тужиоци Одјела III, с тим да су највећи број задужења, а самим тим и боље резултате 

у раду на овим предметима, имали тужиоци Одјела II. У том смислу, укупни резултати на овим 

предметима за оба одјела су сљедећи: у 2016. години, у рад су запримили 74 пријаве против 621 

лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду била 61 пријава против 983 лица, тако да су 

укупно у раду имали 135 пријава против 1604 лица. Током извјештајног периода ријешили су 72 

пријаве против 584 лица. Од тог броја, наредби о неспровођењу истрага донесено је у 19 

предмета против 166 лица, наређено је истрага у 49 предмета против 347 лица, док су на други 

начин ријешене 4 пријаве против 71 лица. На крају извјештајног периода остале су неријешене 

63 пријаве против 1020 лица. Горе наведени подаци о пријавама за предмете организованог 

криминала приказани су на Графикону број 30. 

Графикон број 30. Преглед пријава за предмете организованог криминала у 2016. години

 
 

 Истраге у предметима организованог криминала у 2016. години ријешене су на сљедећи 

начин: укупно у раду истрага на предметима за организовани криминал било је у 83 предмета 

против 912 лица, из ранијег периода пренесено је истрага у 34 предмета против 565 лица, 

ријешене су 43 истраге против 281 лица, од тога је подигнуто 18 оптужница против 82 лица, 

наредби о обустави донесено је у 24 предмета против 136 лица, док је на други начин ријешена 1 
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истрага против 63 лица. Подаци о истрагама за предмете организованог криминала приказани су 

на Графикону број 31., док су подаци о оптужницама, односно обуставама и истрагама које су 

ријешене на други начин у предметима организованог криминала, приказани на Графикону број 

32. 

 

Графикон број 31. Подаци о истрагама за предмете организованог криминала у 2016. години 

 

Графикон број 32. Подаци о ријешеним истрагама (истраге ријешене на други начин, обуставе 

истраге, подигнуте оптужнице) за предмете организованог криминала у 2016. години 

 
 

 

 На предметима организованог криминала у 2016. години задужења су имали тужиоци 

Одјела II и тужиоци Одјела III, с тим да су највећи број задужења, а самим тим и боље резултате 

у раду на овим предметима, имали тужиоци Одјела II.  

Током 2016. године, за кривична дјела организованог криминала запримљене су 74 

пријаве против 621 лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду била 61 пријава против 

983 лица, тако да су укупно у раду имали 135 пријава против 1604 лица. Током извјештајног 

периода ријешене су 72 пријаве против 584 лица. На крају извјештајног периода остале су 

неријешене 63 пријаве против 1020 лица. Укупно су ријешене 43 истраге против 281 лица, од 

чега је 18 подигнутих оптужница против 82 лица, обустављене су 24 истраге против 136 лица и 

ријешена на други начин је 1 истрага против 63 лица. На крају извјештајног периода остало је 40 
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неријешених истрага против 631 лица. Када је ријеч о пресудама за кривична дјела 

организованог криминала, укупно је донесено 16 пресуда против 136 лица, од чега је 14 

осуђујућих, а 2 ослобађајуће. По основу првостепених пресуда, поступака по жалбама као 

редовним правним лијековима изјављеним на првостепене пресуде, у извјештајном периоду 

изјављено је 7 жалби за 87 лица, с тим да је уважена 1 жалба, а 2 одбијене. 

 Поређењем резултата рада са 2015. годином, видљив је напредак у раду на предметима 

организованог криминала, тако што је ријешена 21 истрага више против 26 лица више у односу 

на 2015. годину и подигнуто је 6 оптужница више у односу на 2015. годину. 

 Детаљније податке о раду на предметима организованог криминала у Одјелима II и III 

дајемо у наставку текста. У односу на резултате рада на предметима организованог криминала, 

Одјел II је у 2016. години у рад запримио 71 пријаву против 598 лица, док је из ранијег 

извјештајног периода у раду овог Одјела пренесена 61 пријава против 983 лица. Током 

извјештајног периода тужиоци Одјела II су ријешили 70 пријава против 570 лица, а на крају 

извјештајног периода остале су неријешене 62 пријаве против 1011 лица. Надаље, ријешене су 

43 истраге против 281 лица, од чега су у 18 предмета подигнуте  оптужнице против 82 лица, а на 

други начин ријешена је 1 истрага против 63 лица, док су обустављене 24 истраге против 136 

лица. На крају извјештајног периода остало је 39 неријешених истрага против 629 лица. Када је 

ријеч о пресудама, укупно је донесено 16 пресуда против 136 лица, од чега је 14 осуђујућих, а 2 

ослобађајуће. По основу првостепених пресуда, поступака по жалбама као редовним правним 

лијековима изјављеним на првостепене пресуде, у извјештајном периоду тужиоци Одјела II су 

изјавили 7 жалби за 87 лица, с тим да је уважена 1 жалба, а 2 жалбе су одбијене. 

 У односу на резултате рада на предметима организованог криминала, Одјел III је у 2016. 

години у рад запримио 3 пријаве против 23 лица, док из ранијег извјештајног периода у раду 

овог Одјела нису пренесене пријаве. Током извјештајног периода тужиоци Одјела III су 

ријешили 2 пријаве против 14 лица на други начин, а на крају извјештајног периода остала је 

неријешена 1 пријава против 9 лица.   

 

 

2.6.  РАД НА ПРЕДМЕТИМА ТЕРОРИЗМА УЗ ОСВРТ НА РАД УДАРНЕ 

ГРУПЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ТЕРОРИЗМА  
  

 Тужилаштво БиХ активно ради на достављеним информацијама у предметима тероризма 

у Босни и Херцеговини. Тренутно се у Тужилаштву БиХ проводи већи број предистражних и 

истражних радњи а односе се на кривична дјела тероризaм из члана 201., финансирање 

терористичких активности из члана 202., јавно подстицање на терористичке активности из члана 

202а., те кривично дјело врбовање ради терористичких активности из члана 202б. Кривичног 

закона Босне и Херцеговине. 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 безбједности БиХ. Оснивањем Ударне групе за откривање кривичних дјела 

тероризма, институционализована је борба против тероризма у Босни и Херцеговини. Ударном 

групом за борбу против тероризма руководи главни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине. 

 Тужилаштво БиХ се сусреће са различитим појавним облицима терористичког дјеловања 

на подручју Босне и Херцеговине, а која су прописана Кривичним законом Босне и 

Херцеговине. Нарочито се издвајају предистражне радње усмјерене на доказивање кривичног 

дјела из члана 202а. јавно подстицање на терористичке активности. Ове радње обавља 

Оперативна група коју чине представници полицијских агенција, која заприма прикупљене 

информације, те врши провјере на основу којих Тужилаштво БиХ у сарадњи са Судом Босне и 
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Херцеговине спроводи посебне истражне радње из члана 116. Закона о кривичном поступку 

Босне и Херцеговине према лицима која се доводе или могу довести у везу са извршењем овог 

кривичног дјела.  

Чланови Оперативне групе кроз своје матичне институције учествују у спровођењу 

потребних истражних радњи на терену те су директно или индиректно, вршећи провјере кроз 

расположиве евиденције својих агенција, уступали прикупљене податке и сазнања агенцијама 

које су биле задужене за вођење истраге. Оперативном групом руководи тужилац Тужилаштва 

Босне и Херцеговине. 

Битно је истаћи да се приоритетни задаци Тужилаштва БиХ, као и истражне радње које 

се у оквиру борбе против свих облика тероризма предузимају, односе на приоритетне предмете 

који су делегирани од стране Ударне групе за борбу против тероризма. Оперативна група врши 

пресјеке информација и сазнања који се потом достављају Тужилаштву БиХ, те се у односу на 

одређени број лица врше, како предистражне, тако и истражне радње а све у циљу провјера или 

документовања кривичних дјела тероризма. Тужилаштво БиХ заприма информације о 

прикупљеним информацијама од стране свих полицијских агенција у БиХ.  

 Достављене информације се даље просљеђују Оперативној групи која добијене 

информације похрањује у базу података и помоћу које се врши профилирање и идентификација 

лица која се могу довести и доводе у везу са терористичким активностима на подручју Босне и 

Херцеговине.  

 Примјеном нових законских рјешења у Кривичном закону Босне и Херцеговине, 

Тужилаштву БиХ се омогућава да благовремено предузима све неопходне предистражне и 

истражне радње у циљу спречавања почињења ових кривичних дјела. Битна за напоменути је и 

чињеница да Тужилаштво БиХ у протеклом периоду спроводи истраге према одређеном броју 

лица за која постоје основи сумње да сами или путем својих посредника директно или 

индиректно финансирају одређене терористичке активности, које су прије свега усмјерене на 

врбовање или пропаганду за почињење терористичог чина.  

 Када је ријеч о финансирању терористичких активности на подручју Босне и 

Херцеговине, Финансијско-обавјештајно одјељење при Државној агенцији за истраге и заштиту, 

сходно наредбама Тужилаштва БиХ те Закону о спречавању прања новца и финансирања 

терористичких активности, извршава одређене провјере сумњивих финансијских трансакција те 

исте просљеђује Оперативној групи како би се идентификовали пошиљаоци и примаоци 

новчаних трансакција. Имајући у виду да је у посљедњих шест мјесеци већи број бх. држављана 

отпутовао у Сирију и да при повратку у Босну и Херцеговину од истих пријети реална опасност 

од извршења терористичког чина или врбовања других потенцијалних лица за извршење неког 

терористичког чина, неопходно је континуирано праћење свих лица која се доводе у везу са 

могућим извршењем ових кривичних дјела како у Босни и Херцеговини, тако и на подручјима 

ван Босне и Херцеговине.  

 Тужилаштво БиХ такође редовно успоставља и сарадњу са другим државама у циљу 

прикупљања и размјене информација о лицима која се доводе у везу са извршењем кривичних 

дјела тероризма. У том правцу је одржано неколико састанака са представницима полицијских 

агенција те су договорене даље заједничке активности које ће се реализовати у току 2017. 

године.  

 У току 2016. године Тужилаштво БиХ је активно наставило рад на процесуирању свих 

кривичних дјела која се односе на тероризам из члана 201. Кривичног закона Босне и 

Херцеговине, те је настављено са подизањем оптужница за лица за која произлази основана 

сумња да су починила горе наведена кривична дјела. Предметне оптужнице су подигнуте на 

основу истражних радњи које су предузимане у току 2016. године у сарадњи са полицијским 

агенцијама у Босни и Херцеговини. 
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 Због оружаних сукоба који се одвијају на подручју Сирије, већи број 

босанскохерцеговачких држављана који су активни чланови ИСИЛ-а напуштају ратом захваћена 

подручја, те се упућују у друге државе у којима долази до њиховог лишења слободе. Имајући у 

виду чињеницу да је Суд Босне и Херцеговине у односу на већи број лица расписао 

Интерполове потјернице, исти ће кроз поступак екстрадиције бити доступни правосуђу БиХ, на 

који начин ће бити процесуирани пред Судом Босне и Херцеговине. По наредбама Тужилаштва 

БиХ чланови Оперативне групе су били укључени, директно или индиректно, у сваки од 

регистрованих догађаја у БиХ, односно у безбједносно-интересантне догађаје гдје је постојала 

сумња у повезаност са тероризмом или кривичним дјелима која имају обиљежја тероризма, 

затим пријетње представницима власти у БиХ, представницима међународних организација и 

институција и сличне догађаје. Укључивање чланова Оперативне групе се огледало, сходно 

потребама и могућностима, и то на начин да су чланови Оперативне групе кроз своје матичне 

институције учествовали у спровођењу потребних истражних активности на терену или су 

индиректно, вршећи провјере кроз расположиве евиденције својих агенција, уступали податке и 

сазнања агенцијама које су биле задужене за вођење истраге у конкретном случају.  

 Резултати рада на предметима за кривична дјела тероризма су сљедећи: у 2016. години, у 

рад је запримљено 70 пријава против 116 лица, док је из ранијег извјештајног периода у раду 

било 16 пријава против 50 лица, тако да је укупно у раду било 86 пријава против 166 лица. 

Током извјештајног периода ријешене су 53 пријаве против 107 лица. Од тог броја, наредби о 

неспровођењу истрага донесено је у 15 предмета против 44 лица, наређено је истрага у 37 

предмета против 56 лица, док је на други начин ријешена 1 пријава против 7 лица. На крају 

извјештајног периода остале су неријешене 33 пријаве против 59 лица. Горе наведени подаци о 

пријавама за предмете тероризма приказани су на Графикону број 33. 

 

Графикон број 33. Преглед пријава за предмете тероризма у 2016. години 

 

 
  

 Истраге у предметима који се односе на тероризам у 2016. години ријешене су на 

сљедећи начин: укупно у раду истрага било је у 45 предмета против 67 лица, из ранијег периода 

пренесено је истрага у 8 предмета против 11 лица, ријешене су 22 истраге против 39 лица, од 

тога је подигнуто 7 оптужница против 7 лица, наредби о обустави донесено је у 15 предмета 

против 30 лица, док је на други начин ријешено истрага против 2 лица. Подаци о истрагама за 

предмете кривичних дјела тероризма приказани су на Графикону број 34., док су подаци о 

оптужницама, односно обуставама и истрагама које су ријешене на други начин у предметима за 

кривична дјела тероризма, приказани на Графикону број 35. 
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Графикон број 34. Подаци о истрагама за предмете тероризма у 2016. години  

 

 

Графикон број 35. Подаци о ријешеним истрагама (истраге ријешене на други начин, обуставе 

истраге, подигнуте оптужнице) за предмете тероризма у 2016. години  

 

 Када је ријеч о пресудама за кривична дјела тероризма, донесено је 8 пресуда против 17 

лица, од чега је 7 осуђујућих пресуда (затворске казне) против 16 лица, и у 1 предмету против 

једног лица је донесена мјера безбједности. По основу првостепених пресуда, поступака по 

жалбама као редовним правним лијековима изјављеним на првостепене пресуде, у извјештајном 

периоду изјављене су 3 жалбе за 9 лица, с тим да је у извјештајном периоду 1 жалба одбијена. 

 

 

2.7.  РАД НА ПРЕДМЕТИМА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ 

ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ УЗ ОСВРТ НА УДАРНУ ГРУПУ ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ ИЛЕГАЛНЕ 

ИМИГРАЦИЈЕ 
  

 Рад на предметима трговине људима и организоване илегалне имиграције одвија се кроз 

Ударну групу за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције (у даљем 

тексту „Ударна група“), чији рад и надлежности ће бити детаљније презентоване у наставку овог 

поглавља.  Ударна група за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције 

формирана је од стране Савјета министара БиХ Одлуком о формирању Ударне групе за борбу 

против трговине људима и организоване илегалне имиграције („Службени гласник БиХ'', број 

0
10
20
30
40
50
60
70

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица 

Неријешене 

 истраге из 

 ранијих година 

Наредбе  

о спровођењу 

истраге  у 2016. 

Укупно 

 истрага у раду 

Укупно  

ријешено  

истрага 

Неријешене 

 истраге 

на крају 2016. 

Укупно 8 11 37 56 45 67 22 39 23 28

0

5

10

15

20

25

30

пред. лица пред. лица пред. лица 

Истраге ријешене 

 на други начин 

Обуставе  

истраге 

Подигнуте  

оптужнице 

Укупно 0 2 15 30 7 7



Информација о раду за 2016. годину  

 

55 

 

3/04), са Измјенама и допунама Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине 

људима и организоване илегалне имиграције („Службени гласник БиХ'', број 103/06).  

 Ударна група је, у складу са Планом рада у 2016. години, одржала 12 редовних мјесечних 

састанака. Ударна група је учествовала у истраживању 19 случајева везаних за трговину људима 

и илегалну имиграцију кроз формирања оперативних истражних тимова који су планираним 

акцијама учествовали у истраживању појединих случајева трговине људима и илегалне 

имиграције. Сарадња са Канцеларијом државног координатора за борбу против трговине 

људима и илегалне имиграције заснива се на Меморандуму о сарадњи, с тим да је државни 

координатор и стални члан Ударне групе, који је исто као и сви чланови Ударне групе именован 

рјешењем Министарства безбједности БиХ. Укључивање државног координатора у рад Ударне 

групе се показало корисним за реализацију оперативних активности Ударне групе, а имајући у 

виду стратешке циљеве који су дефинисани у Стратегији за борбу против трговине људима, чије 

спровођење је повјерено Министарству безбједности БиХ - Канцеларији државног координатора 

за борбу против трговине људима и илегалне имиграције.  

 Унапријеђена је сарадња и са невладиним организацијама путем непосредног контакта на 

конкретним случајевима, а посебно сарадња са Међународним форумом солидарности 

EMMAUS, чији представник редовно присуствује састанцима Ударне групе и извјештава о 

подршци и помоћи коју пружају жртвама трговине људима. Чланови Ударне групе учествују у 

едукативним активностима које организује Међународни форум солидарности - EMMAUS, а 

учествују и у својству предавача на семинарима које су организовале невладине и међународне 

организације/НВО, Међународни форум солидарности EMMAUS, ОЕБС, UNICEF, ICMPD, 

UNDP, Save The Children и други. Такође, чланови Ударне групе из реда тужилаца били су 

ангажовани у радне групе које је формирало Министарство безбједности БиХ, те су на тај начин 

били укључени у пројекте који се вежу за област трговине људима, дјечије порнографије, 

сексуалног злостављања дјеце и других сродних области. Чланови Ударне групе укључени су у 

радне групе међународног нивоа, као што су JIT (Заједнички истражни тим), пројекат који 

реализује Министарство правде БиХ и ТРМ (Транснационални регионални тимови) за борбу 

против трговине људима и организоване илегалне имиграције – ICMPD и UNDP.   

  

 Резултати рада на предметима за ову врсту кривичних дјела су сљедећи: у 2016. години, у 

рад је запримљено 19 пријава против 43 лица. Током извјештајног периода наређено је 17 

истрага против 35 лица, док је подигнуто 6 оптужница против 14 лица. На крају извјештајног 

периода за ову врсту кривичних дјела пресуђено је у 10 предмета против 23 лица. Горе наведени 

подаци о пријавама за предмете трговине људима и организоване илегалне имиграције 

приказани су на Графикону број 36. 

Графикон број 36. Преглед рјешавања предмета за кривична дјела трговине људима и 

организоване илегалне имиграције у 2016. години 
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3. ПРОБЛЕМИ КОЈИ УТИЧУ НА РЕЗУЛТАТЕ РАДА          

TУЖИЛАШТВА БиХ  

 
 Резултати рада, како тужилаца Тужилаштва БиХ, тако и осталих запослених су 

најбољи показатељ добрих остварених резултата рада Тужилаштва БиХ у цјелини, те сваког 

појединачног тужиоца Тужилаштва БиХ током 2016. године. Међутим, Тужилаштво БиХ се 

суочава са низом проблема који отежавају рад у рјешавању предмета.  

 

3.1. ПРОБЛЕМИ КОЈИ УТИЧУ НА РАД ТУЖИЛАЧКИХ ОДЈЕЛА 
   

 Када је у питању рад тужилаца Одјела I, видљиво је да је дошло до смањења броја 

тужилаца са 35 на 28 тужилаца у извјештајном периоду. Осим тога, велики број сложених 

чињеничних и правних питања карактерише рад овог Одјела. Ова питања односе се на тешка и 

систематски извршена кривична дјела правне квалификације ратног злочина, од ратног злочина 

против цивилног становништва до геноцида и злочина против човјечности, велики број 

осумњичених који су обављали високе војне и цивилне функције током рата, велики број 

свједока и жртава, обимну материјалну документацију и друге околности.  

 Истраге ратних злочина су захтјевне и дуготрајне истраге које укључују велики број 

осумњичених од којих је значајан број ван граница БиХ и посједују двојна или држављанства 

других земаља, те свједока и оштећених који су такође у великом броју ван граница БиХ, а не 

показују спремност за долазак ради свједочења. Битно је истаћи да се предмети ратних злочина 

у већини доказују путем свједока, који спадају у такозвана субјективна доказна средства, те 

тужиоци често долазе у ситуацију да више пута саслушавају једног те истог свједока у истрази, 

да изјаве свједока често нису конзистентне и сагласне, да свједоци често мијењају исказе у 

истрази и на главном претресу, присутна је замореност свједока која утиче на њихову спремност 

да свједоче, лошег су здравственог стања, старије животне доби и слично.  

 Потешкоће и спорост при прикупљању материјалне документације такође су редовни 

проблеми који успоравају ток истраге у овим предметима, посебно када се има у виду да се у 

истрази обично мора претраживати и прикупљати документација из војних и цивилних архива у 

земљи и региону, као и обимних база података Међународног кривичног суда за бившу 

Југославију, са којим је остварена и настављена изузетно добра сарадња.  

 Имајући у виду наведене разлоге, јасно произлази да рад на врло сложеним предметима 

захтијева јако пуно времена. Као чест проблем се појављује и то да одређени број свједока, који 

су од великог значаја за Тужилаштво БиХ и окончање истраге, не борави на подручју БиХ, а не 

показује спремност за долазак ради свједочења. 

 У извјештајном периоду дошло је до отежаног остваривања регионалне сарадње у 

прогону починилаца кривичних дјела ратних злочина, злочина против човјечности и геноцида, 

што је утицало дијелом на резултате рада овог Одјела. Такође, иако је остварен напредак у раду 

на КТА-РЗ предметима, мањи резултати рада код рјешавања КТА-РЗ и КТН-РЗ предмета су 

стављање већег нагласка на доношење тужилачких одлука у КТ-РЗ предметима који су 

обухваћени Државном стратегијом за рад на предметима ратних злочина.   

 Проблеми су евидентни и у поступку ексхумација, јер не постоји довољан број вјештака 

судске медицине, што и те како има утицаја на то да ови поступци трају дуго, као и проблеми са 

средствима за ове намјене који изискују додатне трошкове. 

 Без обзира на горе наведене проблеме у раду на предметима ратних злочина, евидентан је 

континуиран рад и залагање тужилаца на рјешавању предмета. 
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 Сагледавши резултате рада Одјела II, поред статистичких резултата рада који су веома 

позитивни, истакнућемо проблеме са којима се Тужилаштво БиХ сусретало у извјештајном 

периоду у оквиру овог одјела. 

Рад Одјела II усмјерен је на предмете који задовољавају усвојене интерне критерије, 

односно на комплексније предмете организованог криминала, привредног криминала и 

корупције, као и предмете тероризма. Поред задовољавајућих резултата рада на предметима 

корупције и организованог криминала, евидентан је и напредак у раду на предметима 

тероризма.  

Тужиоци Одјела II су се сусретали са проблемима у раду који се односе на: просторну 

дистанцу великог броја осумњичених и свједока који бораве у другим државама, проблеме 

вјештачења у сложеним предметима из разлога што у одређеном броју предмета тужиоци нису у 

могућности пронаћи адекватне судске вјештаке у БиХ те се често ангажују вјештаци из 

иностранства, што утиче на повећање трошкова за Тужилаштво БиХ.  

 Морамо истакнути и неколико напомена везано за рад Одјела III. Упркос чињеници да је 

у Одјелу III током 2016. године остварена изузетно добра норма и резултати рада, напомињемо 

да су и ове, као и прошле године, у наредну годину као неријешени пренесени већином 

предмети код чијег рјешавања су тужиоци овог Одјела били суочени с великим проблемима, 

односно у којима је прибављање доказа било испреплетено с бројним потешкоћама. Током 2016. 

године, рјешавање предмета привредног криминала успоравала су временски дуга финансијска 

вјештачења, али и друга вјештачења која су у предметима овог Одјела вршена у оквиру 

полицијских агенција, првенствено због недовољног броја ангажованог стручног особља.  

 Надаље, током посматраног периода доста времена у раду губило се и због непотпуних 

достављених извјештаја о почињеном кривичном дјелу, као и због дугих чекања на реализацију 

замолница за пружање међународне правне помоћи, а чиме се директно продужавало вријеме 

доношења тужилачких одлука у предметима Одјела III.  

 Евидентно је да су у знатној мјери повећани капацитети Тужилаштва БиХ по питању 

тужилаца. Неопходно је у наредном периоду ангажовати се на повећању капацитета стручног и 

административног особља ради адекватног пружања подршке у раду  тужиоцима. 

 Оцјењује се битним појачати ангажман на измјенама релевантне законске регулативе у 

смислу рјешавања практичних питања битних за успјешно спровођење истрага и измјена 

постојеће и доношења нове законске регулативе, којом ће се уредити област одузимања 

противправно стечене имовинске користи и управљања истом.  

 Без обзира на све горе наведене проблеме у раду одјела Тужилаштва БиХ, резултати рада 

тужилаца Тужилаштва БиХ у односу на подигнуте оптужнице и пресуде, прави су показатељи 

континуираног, темељитог и одговорног рада на кривичним предметима, чему свједочи велики 

број осуђујућих пресуда у односу на ослобађајуће пресуде, као и активан рад на истрагама и 

рјешавању најтежих и најобимнијих предмета који се односе на кривична дјела ратних злочина, 

корупције, организованог криминала, привредног криминала и тероризма. 

 

 
 

 

 

 

 



Информација о раду за 2016. годину  

 

58 

 

3.2. ПРОБЛЕМИ КОЈИ ОТЕЖАВАЈУ РАД ЦЈЕЛОКУПНОГ ТУЖИЛАШТВА 

БиХ 

 
 У претходном поглављу су образложени проблеми  који се односе на рад и резултате 

рада тужилачких одјела, у раду по кривичним предметима, с којима се сусрећу ови одјели и они 

су различити, с обзиром на врсту предмета који су у надлежности појединачних одјела. Овдје 

ћемо навести заједничке проблеме који нису проблеми само тужилачких одјела него и управе 

Тужилаштва БиХ, односно цјелокупног Тужилаштва БиХ, а то су: 

 

- недостатак канцеларијског простора који се директно одражава на продуктивност 

особља; 

- недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање 

завршених списа, те похрањивање одузетих предмета и другог доказног материјала; 

- недовољан број пратећег особља, како посебне категорије стручног особља, тако и другог 

стручног и административног особља. 

  

 У односу на акутни недостатак простора који из године у годину све више отежава рад 

Тужилаштва БиХ, предузимају се активности с циљем рјешавања наведеног проблема, које су у 

посљедње вријеме интензивиране од стране Тужилаштва БиХ које ће довести до коначног 

рјешења. У току је изградња нове зграде за запослене Тужилаштва БиХ која је финансирана од 

стране ЕУ путем ВСТС-а. Поред наведеног, уз помоћ представника власти Босне и Херцеговине, 

започете су активности и обезбијеђена су средства за адаптацију и надоградњу зграде 

Федералне управе полиције у дијелу који ће припасти Тужилаштву БиХ, без чега се не би могао 

у потпуности ријешити проблем смјештаја свих запосленика, чиме ће се обезбиједити и 

адекватан простор за чување активних списа, архивираних списа те похрањивање одузетих 

предмета и другог доказног материјала. 

 

 Поред напријед наведеног, у Тужилаштву БиХ већ недостаје знатан број пратећег особља 

и то, како посебне категорије стручног особља, тако и другог стручног и административног 

особља. Попуњавањем предвиђеног броја тужилаца у складу са систематизацијом, овај 

недостатак ће бити још израженији и ефикасност у погледу резултата рада ће бити недовољна 

уколико се не деси и адекватно попуњавање ових позиција, за шта је такође Тужилаштву БиХ 

потребна помоћ надлежних државних органа као и помоћ кроз IPA фондове.  

 Обезбјеђење напријед наведених просторних и људских капацитета је од круцијалне 

важности за Тужилаштво БиХ, како би у потпуности могло одговорити обавезама и задацима 

због којих је и основано.  
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4. ОСТВАРИВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА КРОЗ ДРУГЕ    

    АКТИВНОСТИ  
  

   У претходним поглављима ове информације изложен је преглед дјеловања тужилачких 

одјела кроз које се суштински и реализује функција Тужилаштва БиХ. Ипак, Тужилаштво БиХ 

своју функцију остварује и кроз друге активности које не спадају у поступање по појединачним 

кривичним предметима. Преглед најзначајнијих активности ове врсте изложен је у поглављима 

која слиједе.  

 

 

4.1.  РАД УПРАВЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ  

 
 У току 2016. године, као и у претходном периоду, у оквиру управе Тужилаштва БиХ 

пружана је подршка раду тужилачких одјела у смислу пружања посебне стручне подршке раду 

тужилаца у кривичним предметима, као и опште подршке у смислу обезбјеђења обављања 

стручних, административно-техничких и општих послова, којима се стварају неопходни услови 

за рад тужилаца. 

 Активним поступањем управе Тужилаштва БиХ реализује се и учешће Тужилаштва БиХ 

у активностима везаним за процес европских интеграција, програмирање и имплементацију 

разних пројеката, поступање по захтјевима поднесеним на основу Закона о заштити тајних 

података као и захтјева поднесених на основу Закона о слободи приступа информацијама и 

других захтјева разних институција, невладиних организација и грађана, достављања Високом 

судском и тужилачком савјету БиХ разних података неопходних за њихов рад, извјештаја и 

друго. 

 На предметима А, А-И и А-Р поступа се у Кабинету главног тужиоца и Канцеларији 

секретара, а по знатно мањем броју ових предмета поступа се у оквиру тужилачких одјела. На 

предметима са ознаком П поступа се у Одјелу за правне, друге стручне, административно-

техничке и опште послове.  

На предметима са ознаком Р поступа се у Одјелу за материјално-финансијске послове, а 

провјере у предметима у ИДДЕЕА бази, обрада доказног материјала за предмете обавља се у 

оквиру Одјела за ИКТ и обраду електронског доказног материјала.   

 

4.2. АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА 
  

 Кабинет главног тужиоца је пружао подршку у раду главног тужиоца по питањима која 

су од општег значаја за рад Тужилаштва БиХ. 

 Динамика активности и послова у Кабинету главног тужиоца артикулисала се кроз 

различите стручне састанке, конференције и семинаре, како са домаћим тако и са страним 

стручњацима. Циљ ових активности био је да се појачају стручни капацитети Тужилаштва БиХ 

размјеном мишљења и знања на пољу права.  

 Кабинет главног тужиоца је учествовао у организацији низа посјета Тужилаштву БиХ од 

стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију, различитих представника 

дипломатског кора, међународних организација и невладиних организација. Посебан значај дат 

је комуникацији са представницима Европске комисије, који кроз IPA фондове дају значајну 

подршку раду Тужилаштву БиХ. 



Информација о раду за 2016. годину  

 

60 

 

 Активности Кабинета биле су усмјерене и ка регионалној сарадњи по питању 

процесуирања ратних злочина, те су одржани састанци на ову тему како са тужилаштвима из 

региона, тако и са главним тужиоцем Тужилаштва МКСЈ-а Sergeom Brammertzom. 

 У погледу запримљених предмета, у раду Кабинета су формирана 434 А предмета. Од 

тога су завршена и архивирана 163 предмета. Кабинет главног тужиоца је исказао ажурност на 

обради предмета ознаке А који се односе на интерну и екстерну кореспонденцију Тужилаштва 

БиХ, тако да је на крају извјештајног периода од укупно запримљених предмета у раду остао 

271 предмет. 

 Поред свих активности Кабинета главног тужиоца које су претходно обрађене, Кабинет 

главног тужиоца је поступао и у предметима АП и КТП, па је од укупно запримљених 16 АП 

предмета у 2016. години завршено и архивирано укупно 12 предмета. У КТП предметима, 

односно предметима по поднесеним притужбама на донесене одлуке тужиоца о обустави или 

неспровођењу истраге од оштећених односно пријавитеља, од укупно запримљених 50 КТП 

предмета у 2016. години Кабинет главног тужиоца донио је одлуку у 20 предмета.  

  

 

4.3. САРАДЊА ТУЖИЛАШТВА БиХ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ЕУ И 

АКТИВНОСТИМА У ПРИБЛИЖАВАЊУ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА 
  

 Босна и Херцеговина је на путу европских интеграција у циљу приступања ЕУ остварила 

видљив напредак у смислу активности од регионалног значаја, међународних обавеза, владавине 

права и транзицијске правде, па су институције Европске уније и Европске комисије током 2016. 

године у својим документима и извјештајима износиле подршку напорима Тужилаштва БиХ у 

јачању владавине права у Босни и Херцеговини, а представници Тужилаштва БиХ су се у више 

наврата састајали са званичницима из Европске уније.  

 

 У Извјештају Европске комисије о напретку Босне и Херцеговине у 2016. години 

регионална сарадња Тужилаштва БиХ на пољу процесуирања ратних злочина се оцјењује 

позитивно, а што је потврђено и у извјештајима главног хашког тужиоца господина Sergea 

Brammertza Савјету безбједности УН-а за 2016. годину. Наиме, главни хашки тужилац је 8. јуна 

2016. године у свом полугодишњем Извјештају и обраћању Савјету безбједности УН-а изјавио 

да је забиљежено много позитивних догађања у националним правосуђима у смислу 

процесуирања ратних злочина и регионалној сарадњи те да ће наставити да прати и подржава 

рад државног правосуђа Босне и Херцеговине. Надаље, 8. децембра 2016. године у поднесеном 

Извјештају Савјету безбједности УН-а одао је признање позитивним резултатима Тужилаштва 

БиХ у вези кривичног гоњења за ратне злочине почињене на територији Босне и Херцеговине. 

Европска комисија у свом Извјештају о напретку Босне и Херцеговине за 2016. годину указује 

да су препознати напори Тужилаштва БиХ у процесуирању сексуалног насиља које се десило у 

рату, али се и даље указује на одређене недостатке и потребу за даљим радом у овој области.  

 У Извјештају Европске комисије за 2016. годину, наводи се да Босна и Херцеговина кроз 

остварење одређених активности у области правосуђа, између осталог активностима 

Тужилаштва БиХ, показује одређени ниво припремљености у области борбе против корупције и 

борбе против организованог криминала те да је одређени напредак у области борбе против 

корупције остварен након усвајања акционих планова. У борби против организованог 

криминала указује се на напредак који је остварен на побољшању међуинституционалне 

сарадње. Надаље, у области борбе против прања новца и финансирања тероризма предузете су 

важне мјере у рјешавању овог проблема које треба допунити даљим корацима за 
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идентификовање, спречавање и прекидање протока страних терориста који путују ка ратним 

подручјима. 

 Битно је истаћи да су у Извјештају Европске комисије препознате важности процеса 

спровођења стратегије реформе правосуђа за период 2014-2018. године, те потребе јачања 

независности правосуђа.  

 У складу са свим наведеним, Тужилаштво БиХ је у више наврата истицало да рад на 

предметима ратних злочина и предметима привредног, организованог криминала и корупције у 

великој мјери зависи од буџетских средстава и попуњености кадровских капацитета, те је та 

повезаност препозната и у Извјештају Европске комисије. 

 

 

4.4. РАД ОДЈЕЛА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ТУЖИЛАШТВА БиХ  
  

 У извјештајном периоду Одјел за односе с јавношћу Тужилаштва БиХ је информисао 

јавност о свакодневним активностима које проводи Тужилаштво БиХ.  

 Информације о раду Тужилаштва БиХ, Одјел за односе с јавношћу је припремао и 

достављао електронским и принтаним медијима у Босни и Херцеговини и региону. Поред 

достављања информација о раду Тужилаштва БиХ горе наведеним медијима, одјел је 

информисао грађанство дневном ажурношћу информација које су објављиване и путем веб 

странице Тужилаштва БиХ.  

 Одјел за односе с јавношћу Тужилаштва БиХ редовно и ажурно доставља информације 

медијима по њиховим упитима, што има за циљ благовремено информисање јавности о 

активностима и догађајима који су везани за рад и поступање на предметима из надлежности 

Тужилаштва БиХ. 

 Током 2016. године, Одјел за односе с јавношћу Тужилаштва БиХ је пласирао преко 270 

вијести и саопштења за принтане и електронске медије, одговорио на више од 400 упита 

медијских кућа по питању рада на предметима из надлежности Тужилаштва БиХ и осталих 

активности, све то документујући адекватним видео материјалом доступним уз дате 

информације. Поред информисања јавности везано за оперативне активности Тужилаштва БиХ, 

одјел је у извјештајном периоду информисао јавност о активностима главног тужиоца и 

вршиоца дужности главног тужиоца. 

  

 

4.5.  ЕДУКАЦИЈА ТУЖИЛАЦА И СТРУЧНОГ ОСОБЉА ТУЖИЛАШТВА БиХ 

У 2016. 
  

  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 2016. године организоване од стране ентитетских 

центара за едукацију судија и тужилаца у сарадњи са пројектом "Свеобухватно јачање за 

ефикасно процесуирање предмета ратних злочина у БиХ" којег имплементира ОЕБС Мисија у 

БиХ, Уредом за развој, помоћ и едукацију тужилаштава у прекоморским земљама (OPDAT) и 

Међународним програмом помоћи у криминалистичкој обуци (ICITAP), Правосудном 

комисијом Брчко дистрикта БиХ и сарадњом и подршком Савјета Европе, UNICEF-ом и 

Удружењем тужилаца Ф БиХ кроз пројекат "Правда за свако дијете", ОЕБС Мисијом у БиХ, 

Пројектом “Унапређење правосудних капацитета за адекватну имплементацију мјера за 
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подршку и заштиту свједока” којег имплементира Високи судски и тужилачки савјет БиХ, а 

финансира Амбасада Велике Британије, са Савјетом Европе у оквиру пројекта "Даљња изградња 

капацитета правосуђа у примјени европских стандарда о људским правима на нивоу БиХ", 

Удружењем судија/судаца у Федерацији БиХ, Удружењем судија Босне и Херцеговине, 

Удружењем судија Републике Српске, Удружењем тужилаца Босне и Херцеговине, Удружењем 

тужитеља/тужилаца Федерације БиХ, Удружењем тужилаца Републике Српске, Адвокатским 

коморама Федерације БиХ и Републике Српске те Правосудном комисијом Брчко дистрикта 

БиХ, Удружењем правника Републике Српске и Правним факултетом Универзитета у Бања 

Луци, Адвокатском комором Републике Српске, Нотарском комором Републике Српске, 

Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву, Програмом едукације правних 

професионалаца о Европској конвенцији о људским правима / HELP програм/, IRZ фондацијом, 

Међународним форумом EMMAUS (MFS-EMMAUS) у оквиру регионалног пројекта "Повећање 

експертизе правосудних институција о трговини људима у Албанији и Босни и Херцеговини: 

третман жртава и жртава свједока трговине људима" у сарадњи с партнерском организацијом 

Хелсиншки комитет Холандије, а уз подршку Министарства иностраних послова Холандије, 

Пројектом који се проводи од стране Европске комисије/Европске уније, те уз подршку USAID-

а/Justice Project, Центра за истраживање политике супротстављања криминалитету и Амбасаде 

Велике Британије у БиХ (CPRC&FCO) и Министарства безбједности БиХ, као и финансијску 

подршку влада Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства, Њемачке, Швајцарске, 

Норвешке и Италије. 
 Обавеза сваког тужиоца, према ентитетским законима о центрима за едукацију, је провођење 

минималне едукације од три 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, панелисти 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:  

-  Едукација и обука професионалаца из правосуђа, агенција за провођење закона и других 

   надлежних институција у ФБиХ у области одузимања имовинске користи прибављене кривичним 

дјелом 

-  Спровођење истраге 

-  Организација правосуђа у БиХ 

-  Заштита и подршка свједока прије, током и послије суђења и имовинскоправни захтјеви 

-  Одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом 

-  Организовани и привредни криминал 

-  Технике израде тужилачких аката 

-  Закон о забрани дискриминације 

-  Транзицијска правда е-учење 

-  Технике интервјуисања жртава/свједока трговине људима укључујући дјецу 

-  Заступање оптужнице 

-  Истраживање и процесуирање сексуалног насиља у рату 

-  Финансијски криминал: истраге и доказивање кривичних дјела са финансијским елементом  

-  Примјена европског права од стране националних судова БиХ 

-  Едукација едукатора - Изградња капацитета за правосудну реформу у БиХ 

-  Медицинско право - кривичноправни аспекти  

-  Међународна правна помоћ и изручење осумњичених, окривљених и осуђених лица 

-  Међународна правна помоћ, помоћ и докази МКСЈ-а и анализа електронских доказа             

(кориштење интернета) 

-  Повеља темељних права ЕУ и Европска конвенција о заштити људских права 

-  Анти-дискриминационо и кривично право: сузбијање насиља на ЛГБТ особама-искуства у               

Босни и Херцеговини и регији 
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-  Посебне истражне радње 

-  Антидискриминационо право, примјери из праксе и процесно доказивање дискриминације 

-  Примјена чланова 3., 5., 6. и 8. ЕКЉП у кривичном поступку 

-  Појавни облици привредног криминала и начин њиховог доказивања 

-  Кривична дјела из области пореза и царина 

-  XV савјетовање из кривичне области "Борба против организираног криминала и тероризма" 

-  Корупција 

-  Истрага и процесуирање случајева корупције  

-  IX савјетовање тужилаца у Босни и Херцеговини  

-  Октобарски правнички дани "Изградња и функционисање правног система"  

-  Спортско кривично право 

-  Кибернетички криминал 

-  Заступање оптужнице у предметима ратних злочина 

-  Савремена форензика 

- Пракса Врховног суда ФБиХ и кантоналних судова из кривичне области 

- Мјере заштите оштећеног као свједока 

- Истраживање и процесуирање ратног сексуалног насиља 

- Трговина људима у сврху радне експлоатације 

- Заштита околиша 

- Законитост доказа 

 Почетна обука 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 судије или тужиоца.  

 Овај програм предвиђа провођење обуке кроз четири модула на годишњем нивоу, што у 

трогодишњем периоду значи да ће стручним сарадницима бити пружена обука из 12 Модула. У 2016. 

години је проведена почетна обука за прву генерацију полазника 2016/2018 (Модули I-IV), другу 

генерацију полазника 2015/2017 (Модули I-IV) и за трећу генерацију 2014/2016 (Модули I-IV), те 

комплементарна обука.  

 Комплементарна обука је намијењена стручним сарадницима и савјетницима који су завршили 

Програм почетне обуке, а још увијек раде у институцијама правосуђа. 

 

Почетном обуком обухваћене су сљедеће области: 

1 година 

Модул 1 - Носиоци правосудне функције и друштво 

Модул 2 – Грађанска област 

Модул 3 - Кривична област 

Модул 4 - Извршна и ванпарнична област 

 

2 година 

Модул 1 – Европска конвенција и равноправност сполова 

Модул 2 – Грађанска област 

Модул 3 – Кривична област 

Модул 4 - Извршна и управна област 

 

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 

 

Комплементарна обука 

Уговорна одговорност за штету 

Однос извршног и парничног поступка у ФБиХ 
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5. СМЈЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 

 Узимајући у обзир све наведено, Тужилаштво БиХ је у 2016. години, и поред тешкоћа 

изазваних суспензијом главног тужиоца, остваривало своју функцију у складу са прописаном 

надлежношћу и циљевима утврђеним у претходном периоду. Како би се у будућности наставило 

са унапређивањем ефикасности рада у овој институцији, приликом планирања и извршавања 

активности Тужилаштва БиХ у 2017. години, дају се сљедеће препоруке и принципи:  

 

 - Посебна пажња биће посвећена активном учешћу тужилаца и запосленика Тужилаштва 

БиХ у праћењу примјене постојећих прописа у области кривичног права и унапређењу истих 

кроз предлагање њихових измјена и нових прописа који ће цјеловитије регулисати ову област, а 

што би требало да обезбиједи стварање бољег законског оквира у цјелини како за 

функционисање Тужилаштва БиХ, тако и за пружање кривичноправне заштите грађанима Босне 

и Херцеговине. У сврху реализације ове активности охрабрује се подношење самосталних 

иницијатива у напријед наведеном смислу поштујући интерне процедуре, учешће у радним 

групама унутар Тужилаштва БиХ, као и радним групама и тимовима који дјелују изван 

Тужилаштва БиХ, те активно учешће у пројектима чије имплементирање се оцијени потребним 

и одобри од стране менаџмента Тужилаштва БиХ.   

 

  - Предано ће се радити на унапређивању квалитета и ефикасности у поступцима 

откривања и процесуирања починилаца кривичних дјела из надлежности Тужилаштва БиХ. У 

том смислу, потребно је 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, те јачати и развијати тимски рад. Наставиће се рад на спровођењу Државне стратегије за 

рад на предметима ратних злочина, док ће се кроз поступке ексхумација интензивирати тражење 

несталих лица на подручју цијеле Босне и Херцеговине.  

 

 - Сходно својим надлежностима, Тужилаштво БиХ ће и у будућем периоду активно 

учествовати у креирању кривичне и политике криминалитета те заузимању правних ставова у 

одређеним областима, а између осталог и кроз ангажман и учествовање у раду Ударне групе за 

борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције и Оперативне групе за 

борбу против тероризма.  

  

- Високи професионални стандарди у раду Тужилаштва БиХ унапређиваће се кроз 

учествовање и креирање едукацијских семинара у оквиру интерне Комисије за едукацију, као и 

центара за едукацију РС-а и Ф БиХ. Активно ће се учествовати у креирању система оцјењивања 

тужилаца и унапређењу и развијању спровођења процеса оцјењивања осталих запосленика.  

 

 - Даља сарадња са агенцијама за провођење закона у БиХ ће се континуирано развијати 

кроз учествовање у координацији активности свих агенција за провођење закона на територији 

Босне и Херцеговине у циљу откривања и сузбијања најтежих кривичних дјела, те 

примјењивање подзаконских аката који су произашли из учешћа у пројекту “Успостава бољих 

механизама сарадње између полиције и тужилаштава у БиХ” и њихово даље развијање и 

прилагођавање потребама. Са агенцијама за провођење закона у Босни и Херцеговини и 

тужилаштвима у Босни и Херцеговини наставиће се са спровођењем активности Ударне групе за 

борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције, Оперативне групе за борбу 

против тероризма и јачања способности за борбу против тероризма, Радне групе за борбу против 
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високотехнолошког криминала, укључујући и сајбер криминал, и других радних група које се 

баве проблемима из области криминалитета.  

 

 - Побољшање сарадње са тужилаштвима у земљама регије и шире вршиће се кроз 

примјену 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 сајбер криминала. Код тужилаштава у земљама регије иницираће се 

успостављање нових механизама за сарадњу, те ће се наставити и унапређивати учешће у Радној 

групи за мониторинг спровођења Одлуке о безвизном режиму за грађане БиХ у Европску унију. 

Наставиће се и унапређивати учешће у тужилачким асоцијацијама Европе и регије (SEEPAG, 

SECI, CPGE, EROJUST, EUROPOL и друге). 

 

- Наставиће се рад на започетим међународним пројектима који уређују примјену Закона 

о заштити тајних подата, Закона о заштити личних података, доношење стратешког плана и 

плана безбједности и интегритета Тужилаштва БиХ. 

 

 - Сходно расположивим ресурсима, Тужилаштво БиХ ће се настојати унапређивати у 

кадровском и организационом смислу кроз осигурање материјално-финансијских услова за 

несметан рад, те увођење и примјену нових технолошких достигнућа.  

 

- Током 2017. године биће настављене активности на рјешавању проблема смјештаја 

Тужилаштва БиХ кроз пројекат изградње нове зграде и надоградње - адаптације зграде у којој је 

смјештена СПЈ ФУП-а. 

- Тужилаштво БиХ ће наставити са учествовањем у радној групи за израду нацрта 

измјена и/или допуна Државне стратегије за рад на предметима ратног злочина.  

 

- Тужилаштво БиХ ће наставити редовно извјештавати о постигнутим резултатима у раду 

и стању криминалитета, са циљем подизања свијести јавности путем средстава јавног 

информисања о предузетим активностима из надлежности Тужилаштва БиХ у сузбијању истог. 
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6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ  
 

 Одобрен буџет за 2016. годину износио је 12.884.000 КМ, а првобитна структура 

одобреног буџета била је: 

- Буџет Тужилаштва БиХ – непосредна потрошња...........................................12.802.000,00 КМ 

- Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције  

БиХ...................................................................................................................................82.000,00 КМ 

 

 У К У П Н О ............................................................................................................12.884.000,00  КМ 

 

У току 2016. године два пута је извршено преструктуирање средстава. 

- Буџет Тужилаштва БиХ – непосредна потрошња..........................................12.807.455,00 КМ 

   - Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције 

БиХ......................................................................................................................................76.545,00 КМ 

 

У К У П Н О...............................................................................................................12.884.000,00 КМ 

 

 Укупно одобреном буџету за 2016. годину треба додати и средства из текуће резерве за 

2016. годину, Одлука Савјета министара 295/16 од 29.11.2016. године, у укупном износу од 

190.000,00 КМ намијењена за трошкове ексхумација. Реализовано је 184.809,00 КМ или 97,3% 

од укупно одобрених средстава за ексхумације. 

 

 Тужилаштво БиХ је остварило укупне трошкове у износу од 12.664.640 КМ или 98% 

укупно одобреног буџета за 2016. годину, од чега се 12.589.675 КМ односи на непосредну 

потрошњу, а 74.965 КМ је утрошено у складу са планом рада и активностима Ударне групе за 

борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ. 

 

 Потребна средства за суфинансирање инфраструктуралног пројекта на државном нивоу 

под називом „Изградња зграде Тужилаштва БиХ“ у оквиру IPА 2012 у износу од 692.568,00 КМ, 

средства су у облику вишегодишњих капиталних издатака. Поменута средства су кроз пројекат 

„Изградња зграде Тужилаштва БиХ-IPА 2012/2013“ намијењена за изградњу новог крила унутар 

комплекса правосудних институција БиХ, а у циљу проширења смјештајног капацитета 

Тужилаштва БиХ. 

Од укупно расположивих средстава у ове сврхе, потрошено је свега 1.700,00 КМ.  

 

 Тужилаштво БиХ је добило донацију од стране Европске уније у виду буџетске подршке 

сектору правосуђа, а у сврху реализације пројекта „Тужилаштво БиХ- IPА 2012/2013“ у укупном 

износу од  932.577,00 КМ. 

 Кад је у питању реализација овог пројекта, Тужилаштво БиХ је остварило трошкове у 

укупном износу од 589.007,00 КМ или 63,2% од укупно расположивих средстава за 2016. 

годину. Разлог релативно ниског процента извршења је дужина конкурсне процедуре. 

 Капитални издаци нису извршени у складу са намјенском структуром одобреном у 

буџету за 2016. годину од стране Министарства финансија и трезора БиХ, акт број: 05-16-2-

4595-2/16 од 31.05.2016. године, из разлога што није благовремено проведен поступак јавне 

набавке, те су набављена средства у износу од 246.582 КМ тј. утрошено је 98% одобрених 

средстава за ове намјене. 
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Извршење буџета у 2016. години приказано је у Табели број 23. и Графикону број 37. 

 

Табела број 23. Преглед извршења буџета за Тужилаштво БиХ за 2016. годину 

Опис Економски код 
Буџет (након оба 

преструктуирања) 

Извршење   

буџета 
Индекс 4/3 (%) 

1 2 3 4 5 

1. Текући издаци   12,574,000 12,418,059 98 

Бруто плате и накнаде 611100 10,583,000 10,486,722 99 

Накнаде трошкова запослених 611200 446,000 443,625 99 

Путни трошкови 613100 305,000 293,800 96 

Издаци телефонских и 

пошт.услуга 
613200 100,000 95,147 95 

Издаци за енергију и ком. услуге 613300 84,000 66,236 79 

Набавка материјала 613400 80,000 71,411 89 

Издаци за усл. превоза и горива 613500 70,000 59,096 84 

Унајмљивање имовине и опреме 613600 2,000 1,198 60 

Издаци за текуће одржавање 613700 50,000 48,813 98 

Издаци за осигурање 613800 15,000 13,041 87 

Уговорене услуге и друге услуге 613900 839,000 838,970 100 

2. Капитални издаци 821000 310,000 246,582 98 

Набавка опреме 821300 310,000 246,582 98 

I. Укупно ( 1+2)   12,884,000 12,664,641 98 

 

Графикон број 37. Преглед извршења буџета Тужилаштва БиХ за 2016. годину  
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7. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
  

 Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине (члан 13., став 3. Закона о Тужилаштву 

БиХ), према којем су Федерално тужилаштво Федерације БиХ, Републичко тужилаштво 

Републике Српске и Јавно тужилаштво Брчко дистрикта обавезни на крају сваке године 

доставити податке о стању криминалитета и доставити своје извјештаје главном тужиоцу 

Тужилаштва БиХ, остварени су сви услови да се у Босни и Херцеговини слијевањем података на 

једном мјесту, који се односе на стање криминалитета у цијелој држави, обезбиједи 

правовремена информација о стању криминалитета и одреде приоритети у борби против 

криминала на државном нивоу, што ствара перспективу за превентивне програме и стратегије у 

борби на сузбијању свих видова криминала.  

 Појединачно посматрајући податке о кретању криминала путем Тужилаштва БиХ, 

Федералног тужилаштва Федерације БиХ, Републичког тужилаштва Републике Српске и Јавног 

тужилаштва Брчко дистрикта, у наставку дајемо информацију о стању криминалитета поређењем 

података у односу на претходну извјештајну годину, уз осврт на анализу истих. Како би се 

добила јаснија слика о стању криминалитета, исказаћемо посебно податке о предметима гдје су 

пунољетни починиоци кривичних дјела познати, а посебно податке  о предметима за разна 

кривична дјела, односно гдје је неодредиво кривично дјело или починилац, а указује на 

противправну радњу, као и  податке о непознатим починиоциома кривичних дјела и предмете 

гдје су починиоци кривичних дјела малољетници. 

 

 

7.1.  СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА ЕВИДЕНТИРАНО КРОЗ ТУЖИЛАШТВО 

БиХ (ПОЗНАТИ ПОЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА-КТ) 
  

 Задатак тужилаштава, с једне стране, у ширем смислу је генерална превенција, а с друге 

стране специјална превенција изражена кроз откривање и прогон починилаца кривичних дјела, 

гдје је од кључног значаја процјена основа сумње да би се уопште отворила истрага против 

одређеног броја лица, а што је везано и за заштиту грађана од могућег неоснованог истраживања.  

 Везано за напријед наведено, постоји неколико показатеља помоћу којих је могуће 

оцијенити успјешност поступања тужилаштава у поступцима откривања и гоњења починилаца 

кривичних дјела. То су, првенствено, показатељи о броју откривених кривичних дјела и 

извршилаца тих дјела донесеним наредбама о спровођењу истраге, одлукама тужилаца да се 

истрага не покрене или отворена истрага обустави, те показатељи о поднесеним оптужницама 

Суду и крајњем резултату оптужница кроз број осуђујућих, ослобађајућих и одбијајућих пресуда.  

  

 У наставку ћемо приказати стање криминалитета анализом наведених података и 

одговорити на питања о стању криминалитета и квалитету рада тужилаштава у БиХ. 

  

 Анализом показатеља запримљених пријава у Тужилаштву БиХ, у извјештајном периоду, 

а поређењем са 2015. годином, евидентно је да је запримљено више пријава у 180 предмета, 

односно 29%, те више пријава за 760 лица, односно 38,5%, што је показатељ да је број 

откривених кривичних дјела у порасту  када су у питању познати починиоци кривичних дјела, те 

да је број починилаца кривичних дјела у порасту у односу на претходну годину из надлежности 

Тужилаштва БиХ.  

 Након спровођења процесних радњи у фазама пријаве и истраге, тужиоци су цијенећи 

оправданост вођења истраге на основу доступних доказа, доносили одлуке које су резултирале 

наредбама о неспровођењу или спровођењу истраге, наредбама о обустави или су истраге 
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резултирале подизањем  оптужница, а које су резултирале судским одлукама, гдје је донесено 

177 пресуда против 365 лица. 

 Од овог броја, донесено је 165 осуђујућих пресуда против 287 лица, ослобађајућих 

пресуда је донесено у 9 предмета против 73 лица, док је у 1 предмету донесено рјешење о 

обустави поступка. У 2 предмета су донесене одбијајуће пресуде. У вези са наведеним, квалитет 

рада Тужилаштва БиХ је износио 94,23%. Овај податак указује на јако добар квалитет рада који 

се заснива на изузетно добрим процјенама у доношењу одлуке о подизању оптужнице од стране 

тужилаца Тужилаштва БиХ у кривичним предметима који су ионако изузетно сложени за 

доказивање почињења кривичног дјела.  

 Стање криминалитета посматрано кроз процесне одлуке из надлежности Тужилаштва БиХ 

приказано је на Графикону број 38., гдје су исказани подаци о запримљеним пријавама, подаци о 

поступању по истим, те подаци о ријешеним истрагама и донесеним пресудама, поређењем 

извјештајне године са 2015. годином, гдје се може видјети континуиран рад тужилаца на 

предметима с тенденцијом повећања броја ријешених предмета. 

 

Графикон број 38.  Преглед процесних одлука у Тужилаштву БиХ  поређење 2015/2016.г. 

 

 Подаци о стању криминалитета, посматрано кроз почињена кривична дјела, детаљно су 

обрађени у анализи рада свих одјела Тужилаштва БиХ, а у складу с надлежностима истих, тако 

да се ови подаци могу видјети у табелама: 

 
- Табела број 9. Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу I у 2016.г.,  стр. 23;    

- Табела број 16. Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу II у 2016.г., стр. 35; 

- Табела број 20. Структура кривичних дјела за подигнуте оптужнице у Одјелу III у 2016.г., стр. 42. 

 

Цијенимо да је направљен велики напредак у рјешавању предмета корупције, као једног од 
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односе на организовани криминал, ратне злочине, привредни криминал, тероризам, 

међународно кријумчарење опојних дрога и друге врсте предмета за које је надлежно 

Тужилаштво БиХ.  

 Тужилаштво БиХ је у успјешној сарадњи са полицијским агенцијама и интензивном 

сарадњом спровело низ активности из својих надлежности по питању сузбијања наведених врста 

криминала, што ће наставити у будућности.  

 У оквиру приближавања наше земље европским интеграцијама и даље ће се интензивно 

наставити сарадња са партнерским институцијама у региону и свијету, у циљу што ефикаснијег 

процесуирања свих горе наведених кривичних дјела. 
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7.2.  СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА ЕВИДЕНТИРАНО КРОЗ ТУЖИЛАШТВА У              

Ф БиХ (ПОЗНАТИ ПОЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА-КТ) 
  

 Према одредбама Закона о Федералном тужилаштву Федерације Босне и Херцеговине 

(“Службене новине Ф БиХ”, број: 42/02 и 19/03), у вријеме ступања на снагу тог 

Закона, Федерално тужилаштво Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерално 

тужилаштво Ф БиХ)  је дефинисано као самостално државно тијело које, у оквиру права и 

дужности Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) предузима законом 

одређене мјере у погледу истражних радњи и гоњења потенцијалних починилаца кривичних дјела 

и привредних преступа (надлежност у погледу привредних преступа укинута је ступањем на 

снагу Закона о прекршајима Федерације БиХ - “Службене новине Ф БиХ” број: 31/06 од 

21.06.2006. године)  и врши друге послове одређене федералним законом. Федерално 

тужилаштво Ф БиХ је "врховно" тужилаштво за десет кантоналних тужилаштава с подручја 

Ф БиХ. Ово Тужилаштво своју функцију врши у складу са Уставом Босне и Херцеговине и 

Уставом Федерације, а на основу закона Босне и Херцеговине и Федерације.  

 

Према достављеним извјештајима из овог тужилаштва, у односу на познате починиоце у 

2016. години, кантонална тужилаштва у Ф БиХ укупно у раду су запримила 23.088 пријава 

против 35.231 лица. Од овог броја, у 2016. години, запримљено је 15.075 пријава против 21.230 

лица, док је из ранијих година пренесено у рад 8.013 пријава против 14.001 лица. У 2016. години 

ријешено је 16.012 пријава против 22.896 лица, док је на крају извјештајног периода у раду 

остало 7.076 пријава против 12.335 лица. 

У кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ, у извјештајном периоду, укупно у раду истрага 

су имали у 13.177 предмета против 18.191 лица. Од овог броја, током 2016. године наређено је 

истрага у 10.926 предмета против 14.437 лица, док су остале истраге, у 2.251 предмету, против 

3.754 лица, покренуте ранијих година и настављене у извјештајној години.  

У фази рјешавања пријава, наредби о неспровођењу истрага донесено је у 4.164 предмета 

против 6.721 лица, наредби о спровођењу истрага донесено је у 10.926 предмета против 14.437 

лица, док су на други начин ријешена 894 предмета против 1.680 лица. У извјешајном периоду 

ријешене су 10.963 истраге у односу на предмете против 14.418 лица.  

У ријешеним истрагама у 1.988 предмета донесено је наредби о обустави истрага против 

3.121 лица, док је на други начин ријешено 266 истрага против 485 лица.  

У извјештајном периоду у кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ подигнуте су оптужнице 

у 8.709 предмета, против 10.812 лица, од чега је оптужница са кривичним налогом било у 2.950 

предмета против 3.351 лица. 

 По оптужницама кантоналних тужилаштава, надлежни судови у Ф БиХ пресудили су у 

укупно 9.286 предмета против 11.820 оптужених лица, те је изречено осуђујућих пресуда у 8.543 

предмета против 10.714 лица.  

 Кантонална тужилаштва у Ф БиХ су подигла 58 оптужница са споразумом о признању 

кривице, предложила су 384 споразума о признању кривице.   

 Горе наведени подаци приказани су на Графикону број 39., за свако кантонално 

тужилаштво Ф БиХ. 
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Графикон број 39.  Преглед резултата рада по КТ предметима у кантоналним тужилаштвима Ф БиХ у 2016.г.   
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Када је у питању надлежност и рад конкретно Федералног тужилаштва Ф БиХ, у току 2016. 

године ово тужилаштво је имало у раду укупно 1.682 предмета, од чега 955 предмета у кривичној 

области и 727 предмета у административној, управној и грађанској области. Од наведеног броја, 

закључно са 31.12.2016. године, ријешена су укупно 1.673 предмета, од чега њих 946 у кривичној 

области и 727 предмета у административној, управној и грађанској области. Предмети који нису 

ријешени у току 2016. године, њих укупно 9 су предмети из кривичне области који су запримљени 

на самом крају године – у децембру 2016. године. Имајући у виду да је на крају 2015. године остало 

неријешено 10 предмета, произлази да је у 2016. години ефикасност рада овог тужилаштва незнатно 

побољшана. 

 У складу са својим надлежностима за поступање у кривичним предметима, Федерално 

тужилаштво је протекле године пред Врховним судом поступало у 270 предмета против 359 лица по 

изјављеним редовним правним лијековима - жалбама (КТЖ предмети). Од наведеног укупног броја 

КТЖ предмета у раду, њих 30 против 38 лица је било у области привредног криминала, 36 предмета 

против 43 лица у области ратних злочина и 204 предмета против 278 лица у области општег 

криминала. Сви КТЖ предмети су ријешени. 

 

 Анализом показатеља запримљених пријава у кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ, у 

извјештајном периоду, а поређењем са 2015. годином, евидентно је да је запримљено мање пријава 

за 316 предмета, односно 2%, те мање пријава за 198 лица, односно 1%, што је показатељ да је број 

откривених кривичних дјела у односу на претходну годину из надлежности кантоналних 

тужилаштава у БиХ у благом опадању када су у питању познати починиоци кривичних дјела.  

 Након спровођења процесних радњи у фазама пријаве и истраге, тужиоци су цијенећи 

оправданост вођења истраге на основу доступних доказа, доносили одлуке које су резултирале 

наредбама о неспровођењу или спровођењу истраге, наредбама о обустави или су подизали 

оптужнице које су резултирале судским одлукама, гдје је донесено 9.286 пресуда против 3.351 лица. 

 Од овог броја донесене су 8543 осуђујуће пресуде против 10.714 лица, од којег броја је 

затворских казни за 2.460 лица, новчаних казни за 673 лица, условних казни за 7.521 лице, док је 

опомена било за 51 лице. Ослобађајућих пресуда је донесено у 429 предмета за 621 лице, док је 

одбијајућих пресуда било у 174 предмета, против 199 лица. За 174 предмета су донесена рјешења о 

обустави поступка.  

Горе наведени резултати рада  указују на јако добар квалитет рада, студиозност тужилаца и добру 

процјену доказа у тужилаштвима у Ф БиХ.  Стање криминалитета посматрано кроз процесне одлуке 

из надлежности кантоналних тужилаштава у Ф БиХ приказано је на Графикону број 40., гдје су 

исказани подаци о запримљеним пријавама, подаци о поступању по истим, те подаци о ријешеним 

истрагама и донесеним пресудама, поређењем извјештајне године са 2015. годином, гдје се може 

видјети континуиран рад тужилаца на предметима. 



Информација о раду за 2016. годину  

 

74 

 

Графикон број 40. Преглед процесних одлука у кантоналним тужилаштвима Ф БиХ, поређење 2015/2016.г.  
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7.3. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА ЕВИДЕНТИРАНО КРОЗ ТУЖИЛАШТВА РС                      

(ПОЗНАТИ ПОЧИНИОЦИ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА-КТ) 
  

 Организациона структура тужилаштава у Републици Српској прописана је Законом о 

тужилаштвима Републике Српске (»Службени гласник РС« број 55/02, 85/03, 115/05 и 68/07). 

Наведеним Законом прописано је да тужилаштва у Републици Српској чине Републичко 

тужилаштво, пет окружних тужилаштава и Специјално тужилаштво, као посебно 

тужилаштво за сузбијање организованог и најтежих облика привредног криминала, а које је 

основано доношењем Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика 

привредног криминала (»Службени гласник РС« број 39/16). Републичко тужилаштво РС је 

"врховно" тужилаштво за пет окружних тужилаштава на подручју Републике Српске. 

Републичко тужилаштво, у остваривању својих функција, пред Врховним судом Републике 

Српске заступа жалбе окружних тужилаштава изјављене на првостепене пресуде окружних 

судова, те заступа оптужнице у предметима у којима је Врховни суд укинуо првостепене 

пресуде и одредио поновно суђење. 

 Према достављеним извјештајима из Републичког јавног тужилаштва, у 2016. години, 

укупно пријава у раду је било у 10.823 предмета против 14.860 пунољетних лица. Од укупног 

броја предмета, који су били у раду у тужилаштвима Републике Српске, у протеклој години 

ријешена је 8.481 пријава против 11.126 лица. На крају извјештајног периода остале су 

неријешене 2.342 пријаве против 3.734 лица. 

У 2016. години тужилаштва у Републици Српској водила су укупно 8.274 истраге 

против 10.892 лица. Од овог броја, 1.344 неријешене истраге су из претходне године и 6.930 

истрага је наређено у текућој години. Укупно је ријешено 6.966 истрага против 8.583 лица, тако 

да је на крају остало неријешено 1.306 истрага против 2.309 лица.  

На основу вођених истрага, у 4.469 предмета против 5.149 лица подигнуте су оптужнице. 

У 2.387 предмета против 3.130 лица су донесене наредбе о обустави истраге, док су у 118 

предмета против 303 лица истраге ријешене на други начин.  

   Поступајући по оптужницама тужилаштава, судови су у 2016. год. донијели укупно 4.718 

пресуда  за 5.598 лица, од којих је 4245 осуђујућих за 5040 лица, 263 ослобађајућих за 312 лица, 

96 одбијајућих  пресуда за 108 лица, 108 предмета ријешено је обуставом поступка против 131 

лица, док је у 8 предмета, 9 оптужених лица проглашено неурачунљивим. 

 Судови су у 672 предмета за 821 лице изрекли затворске казне, у 1.013 предмета је 

изречена новчана казна за 1.195 лица, за 2.985 лица изречена је условна осуда и то у 2.525 

предмета, док је у 33 предмета против 35 лица изречена судска опомена, а у 2 предмета против 4 

лица донијета је одлука о ослобађању од кривичне одговорности. Битно је нагласити да је 

постигнуто 515 споразума о признању кривице, што свакако представља ефикасан начин 

рјешавања предмета.   

Анализом показатеља запримљених пријава у тужилаштвима у РС-у, у извјештајном 

периоду, а поређењем са 2015. годином, број запримљених пријава је мањи у 295 предмета, 

односно 3,6%, те мање пријава за 664 лица, односно 6,15%, што је показатељ да је број 

откривених кривичних дјела у благом опадању када су у питању предмети за познате починиоце 

кривичних дјела.   

 Након спровођења процесних радњи у фазама пријаве и истраге, тужиоци су цијенећи 

оправданост вођења истраге на основу доступних доказа, доносили одлуке које су резултирале 

наредбама о неспровођењу или спровођењу истраге, наредбама о обустави или су подизали 

оптужнице које су резултирале судским одлукама, гдје је донесено 4.718 пресуда против 5.598 

лица. 
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 Од овог броја, донесено је 4.245 осуђујућих пресуда против 5.040 лица, од којег броја је 

затворских казни за 821 лице, новчаних казни за 1195 лица, условних за 2985 лица, док су 

опомене изречене за 33 лица. Ослобађајућих пресуда је донесено у 263 предмета за 312 лица, док 

је одбијајућих пресуда било у 96 предмета, против 108 лица. У 108 предмета против 131 лица 

донесена су рјешења о обустави поступка. Резултати рада у тужилаштвима у РС-у указују на јако 

добар квалитет рада, студиозност тужилаца и добру процјену доказа када су у питању подигнуте 

оптужнице, осуђујуће пресуде, у односу на ослобађајуће (6%). Такође, број условних пресуда 

(59%) је умањен у односу на претходну годину.   

Стање криминалитета, посматрано кроз процесне одлуке из надлежности тужилаштава у 

РС-у, приказано је на Графикону број 41., гдје су исказани подаци о запримљеним пријавама, 

подаци о поступању по истим, те подаци о ријешеним истрагама и донесеним пресудама, 

поређењем извјештајне године са 2015. годином, гдје се може видјети континуиран рад тужилаца 

на предметима. 

 

Графикон број 41.  Преглед процесних одлука у Републици Српској, у односу на 2015/2016.г. 
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7.4. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА ЕВИДЕНТИРАНО КРОЗ ЈАВНО 

ТУЖИЛАШТВО БРЧКО ДИСТРИКТА (ПОЗНАТИ ПОЧИНИОЦИ 

КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА-КТ) 
 

 Јавно тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је надлежно за подручје Дистрикта. Опште 

надлежности Тужилаштва прописане су Законом о Тужилаштву Брчко дистрикта 

(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број: 19/07), који прописује да је Тужилаштво 

Дистрикта самосталан и независан орган који у оквиру Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

предузима прописане мјере и радње у откривању и гоњењу починилаца кривичних дјела и 

привредних преступа те врши друге послове одређене законом. У оквиру својих надлежности 

Тужилаштво Дистрикта штити остваривање људских права и грађанских слобода 

гарантованих Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Брчко дистрикта, као и 

остваривање права и интереса правних лица утврђених законом, те обезбјеђује статутарност 

и законитост. Тужилаштво Дистрикта врши своју функцију у складу са Уставом Босне и 

Херцеговине и Статутом Брчко дистрикта, те на основу закона Босне и Херцеговине и Брчко 

дистрикта. 

Према достављеним извјештајима из овог тужилаштва, у 2016. години, „за све врсте 

предмета“, укупно пријава у раду је имало у 3940 предмета у односу на 4034 лица. Од тог броја, 

из претходног периода пренесено је 2888 пријава против 2898 лица, а у извјештајном периоду 

запримљене су 1052 пријаве против 1136 лица. На крају извјештајног периода ријешене су 1563 

пријаве против 1642 лица.  

Када су у питању предмети КТ (КТ, КТК, КТП, КТПО, КТРЗ), укупно у раду су имали 

314 предмета против 388 лица, из претходног периода није пренесен ниједан предмет, што значи 

да су наведени предмети запримљени у извјештајном периоду, а такође ријешени су сви 

предмети, односно свих 314 предмета против 388 лица. У Тужилаштву Брчко дистрикта, у 2016. 

години, укупно је вођена 401 истрага против 502 лица, с тим да су током 2016. године покренуте 

303 истраге против 361 лица, док су остале истраге, у 98 предмета против 141 лица, покренуте 

ранијих година и настављене у извјештајној години. На крају извјештајног периода ријешено је 

306 истрага против 375 лица, док је истрага у раду остало у 95 предмета против 127 лица. Од 

овог броја, у 63 предмета против 78 лица донесене су наредбе о обустави истраге. 

На основу вођених истрага, подигнуте су 233 оптужнице против 275 лица. Од овог броја, 

оптужница са кривичним налогом било је у 109 предмета против 124 лица, док је на други начин 

ријешено 10 истрага против 22 лица.  

 У 2016. години, надлежни суд је пресудио у укупно 247 предмета против 302 оптужена 

лица, те је изречено 229 осуђујућих пресуда против 279 лица. Од овог броја, у 94 предмета 

против 116 лица одређена је затворска казна од 72 године и 10 мјесеци, у 100 предмета против 

121 лица условна осуда, док је у 34 предмета против 41 лица одређена новчана казна у износу од 

47.100,00 КМ. У 18 предмета против 23 лица су изречене ослобађајуће пресуде, док одбијајућих 

пресуда није било. 

 По основу првостепених пресуда у надлежним судовима, поступака по жалбама као 

редовним правним лијековима изјављеним на првостепене пресуде, у извјештајном периоду 

изјављене су 33 жалбе за 38 лица. У извјештајном периоду су ријешене жалбе у 34 предмета 

према 47 лица, уважено је 5 жалби за 5 лица, одбијено је 26 жалби за 29 лица, док је у 1 

предмету према 1 лицу обустављен поступак. На крају извјештајног периода остало је 

неријешено 17 предмета по жалбама према 20 лица. 

 Анализом показатеља запримљених пријава по питању познатих починилаца кривичних 

дјела у Тужилаштву Брчко дистрикта, у извјештајном периоду, а поређењем са 2015. годином, 
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број запримљених пријава је мањи за 21 предмет, односно 6,3%, те мање пријава за 58 лица, 

односно 13%, што је показатељ да је број откривених починилаца кривичних дјела у благом 

опадању у односу на претходну годину из надлежности Тужилаштва Брчко дистрикта. Након 

спровођења процесних радњи у фазама пријаве и истраге, тужиоци су цијенећи оправданост 

вођења истраге на основу доступних доказа, доносили одлуке које су резултирале наредбама о 

неспровођењу или спровођењу истраге, наредбама о обустави или су подизали оптужнице које су 

резултирале судским одлукама, гдје је донесено 247 пресуда против 302 лица. 

 Од овог броја донесено је 229 осуђујућих пресуда против 279 лица, што је 92,5%, од којег 

броја је затворских казни за 114 лица, што износи 41%, новчаних казни за 41 лице, односно 15%, 

условних осуда је било за 121 лице, што износи 43%. Ослобађајућих пресуда је донесено у 18 

предмета за 23 лица, односно 7,29%, док одбијајућих пресуда није било. 

 Резултати рада у Тужилаштву Брчко дистрикта указују на јако добар квалитет рада, 

студиозност тужилаца и добру процјену доказа у предметима. 

 Стање криминалитета посматрано кроз процесне одлуке из надлежности Тужилаштва 

Брчко дистрикта приказано је на Графикону број 42., гдје су исказани подаци о запримљеним 

пријавама, подаци о поступању по истим, те подаци о ријешеним истрагама и донесеним 

пресудама, поређењем извјештајне године са 2015. годином, гдје се може видјети континуиран 

рад тужилаца на предметима с тенденцијом повећања броја ријешених предмета.            

Графикон број 42. Поређење процесних одлука у Јавном тужилаштву Брчко дистрикта, 

2015/2016.г. 
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7.5.  ПРЕДМЕТИ ЗА РАЗНА КРИВИЧНА ДЈЕЛА (КТА ПРЕДМЕТИ) 

  
 Поред третираних предмета гдје су познати починиоци кривичних дјела, у овом поглављу 

третираћемо предмете са ознаком КТА који се односе на неодредива кривична дјела или 

починиоце, а указују на противправну радњу.  

 Када су у питању предмети са ознаком „КТА“, Тужилаштво БиХ је у извјештајном 

периоду имало у раду 3.068 предмета ове врсте, од којег броја је 1.821 предмет везан за ратне 

злочине. Из ранијих година су пренесена 2.102 предмета, док је у извјештајном периоду 

запримљено 966 предмета. У 2016. години, ријешена су 942 предмета, од чега је 231 предмет 

ријешен у Одјелу за ратне злочине. На крају извјештајног периода остало је неријешено 2.126 

КТА предмета, од чега је 1.590 КТА предмета који се односе на ратне злочине.  

 У кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ, у 2016. години, укупно је било у раду 22.265 КТА 

предмета. У извјештајној години запримљенe су 11.963 пријаве, док су из ранијег периода 

пренесена 10.302 КТА предмета. Од укупног броја предмета у раду, кантонална тужилаштва у Ф 

БиХ ријешила су 13.405 КТА предмета, док је на крају извјештајног периода остало у раду 8.860 

КТА предмета. Федерално тужилаштво Ф БиХ је имало у раду 657 КТА предмета, који су 

запримљени у извјештајном периоду. Укупно је ријешено 648 КТА предмета, док је у раду 

остало 8 предмета. Од укупног броја КТА предмета у раду, 483 предмета се односе на КТА-РЗ 

предмете. У извјештајном периоду кантонална тужилаштва Ф БиХ су запримила 90 пријава КТА-

РЗ предмета, док су из претходног периода пренесена 393 предмета. На крају извјештајног 

периода ријешено је 127 КТА-РЗ предмета, док је у раду остало 356 предмета. 

 У тужилаштвима у РС-у, у 2016. години укупно је било у раду 10.288 КТА предмета. У 

извјештајној години запримљено је 5730 пријава, док је из ранијег периода пренесено 4558 КТА 

предмета. Од укупног броја предмета у раду, тужилаштва у РС-у, ријешила су 6534 КТА 

предмета, док су на крају извјештајног периода остала у раду 3754 предмета ове врсте. 

Тужилаштва у РС-у су имала у раду 546 КТА-РЗ предмета, у извјештајном периоду су 

запримљена 22 предмета, док су из претходног периода пренесена у рад 524 КТА-РЗ предмета. 

На крају извјештајног периода, укупно је ријешено 89 предмета, док је на крају извјештајног 

периода у раду остало 457 КТА-РЗ предмета. 

  Јавно тужилаштво Брчко дистрикта је у 2016. години, укупно у раду имало 543 КТА 

предмета. У извјештајној години запримљено је 346 пријава, док је из ранијег периода пренесено 

197 КТА предмета. Од укупног броја предмета у раду, Јавно тужилаштво Брчко дистрикта 

ријешило је 325 предмета, док је на крају извјештајног периода остало у раду 218 КТА предмета. 

Када су у питању КТА-РЗ предмети, у раду је било 39 предмета, од чега је 38 предмета ове 

ознаке пренесено из претходног периода. На крају извјештајног периода ово тужилаштво је 

ријешило 2 предмета КТА-РЗ ознаке, док је у раду остало 37 предмета на крају извјештајног 

периода.  

 Анализом података свих тужилаштава у Босни и Херцеговини, евидентно је да су 

тужилаштва у БиХ оптерећена предметима која се односе на разна кривична дјела, односно 

запримљеним предметима гдје је неодредиво кривично дјело или починилац, а указује на 

противправну радњу. Тужилаштва у БиХ у извјештајном периоду су имала у раду 36.821 КТА 

предмет, с тим да је у раду било 2.889 предмета који се односе на КТА-РЗ предмете. Резултати 

рада на предметима КТА ознаке приказани су на Графикону бр. 43. 
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Графикон број 43.  Преглед рада на КТА предметима у тужилаштвима у БиХ за 2016. годину 
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7.6. ПРЕДМЕТИ ЗА ПОЗНАТЕ МАЛОЉЕТНЕ ПОЧИНИОЦЕ КРИВИЧНИХ 

ДЈЕЛА (КТМ ПРЕДМЕТИ) 
 

 Укупном анализом рада тужилаштава у БиХ нису обрађени подаци везани за кривичне 

предмете гдје су починиоци позната малољетна лица. Сматрамо да је потребно посебно 

обрадити ову врсту предмета због евидентног пораста малољетничког криминала у задњим 

годинама. Дајемо у наставку податке о малољетним починиоцима кривичних дјела, кроз преглед 

пријава, рада на овим предметима и одлукама, тј. рјешавању ових предмета и утицању на 

сузбијање ове врсте криминала.  

 Када су у питању предмети у којима су починиоци малољетна лица, Тужилаштво БиХ 

има знатно мањи број у односу на ентитетска тужилаштва и Тужилаштво Брчко дистрикта. У 

извјештајном периоду имало је у раду 8 предмета ове врсте против 10 малољетних лица, док су 

у извјештајном периоду запримљена 3 предмета. У 2016. години ријешена су 4 предмета, од чега 

су 2 предмета ријешена непокретањем кривичних поступака, док су у 2 предмета покренути 

припремни поступци који су ријешени у току извјештајног периода. На крају извјештајног 

периода остала су неријешена 4 предмета против 4 малољетна лица.  

 У кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ, у 2016. години укупно у раду је било 712 КТМ 

предмета против 922 малољетна починиоца кривичних дјела. У извјештајној години 

запримљено је 527 пријава против 679 малољетних лица. Од укупног броја предмета у раду 

против малољетних лица, кантонална тужилаштва у Ф БиХ, донијела су 317 одлука о 

непокретању поступка у 257 предмета (дјеца, опортунитет и др.). Издато је укупно 214 

приједлога за изрицање одгојних мјера, од којих је свих 214 заводских мјера, те 5 приједлога за 

изрицање казни малољетничког затвора. На крају извјештајног периода остало је 210 

неријешених пријава у 145 предмета и 55 неријешених припремних поступака у 39 предмета. 

Поредећи податак о запримљеним пријавама у односу на 2015. годину, гдје је број пријава у 

односу на лица износио 581, можемо закључити да је у 2016. години број пријава у благом 

опадању за 54 лица, односно 9,3%.  

 Тужилаштва у Републици Српској имала су у раду 333 пријаве против 443 малољетна 

лица. Од овог броја из претходног периода било је неријешених 78 пријава у 54 предмета, док је 

примљено нових 365 пријава у 279 предмета. Од овог броја донесено је 188 одлука о 

непокретању поступка у 153 предмета (дјеца, опортунитет и др.). Припремни поступак вођен је у 

160 предмета, од којег броја је 10 из претходног периода, док је током године покренуто 150 

нових припремних поступака. Најчешће су против малољетника предлагане ванзаводске мјере, 

којих је било 124, заводских мјера предложено је 8, а поступајући по истим, судови су изрекли 

102 васпитне мјере и то: 5 заводских и 97 ванзаводских васпитних мјера. На крају извјештајног 

периода остало је неријешено 55 пријава против 79 малољетника, док је остало неријешено 16 

припремних поступака против 16 малољетних лица. Поредећи податак о запримљеним пријавама 

са 2015. годином, гдје је број пријава у односу на лица износио 399, можемо закључити да је у 

2016. години број пријава мањи за 34 лица, односно 8,5%.   

Јавно тужилаштво Брчко дистрикта је у извјештајном периоду имало 27 предмета против 

33 малољетна починиоца кривичних дјела, од којих су 22 пријаве у односу на 28 лица 

запримљене у извјештајној години. Од укупног броја предмета у раду против малољетних 

извршилаца, Јавно тужилаштво Брчко дистрикта донијело је 12 одлука о непокретању поступка 

у 10 предмета, непокретањем поступка (дјеца, опортунитет и др.) ријешено је 10 предмета према 

12 малољетних лица, у 8 предмета према 8 малољетних лица изречене су ванзаводске мјере, док 

је у 3 предмета према 3 лица изречено полицијско упозорење. На крају извјештајног периода, у 

раду је остало 5 неријешених предмета против 8 малољетних лица. Поредећи податак о 
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запримљеним пријавама са 2015. годином, гдје је број пријава у односу на лица износио 44, 

можемо закључити да је у 2016. години број пријава мањи за 16, односно 36,3%.   

 Анализом података свих тужилаштава у Босни и Херцеговини који се односе на 

малољетне починиоце кривичних дјела, евидентно је да у раду има преко 1000 предмета из 

домена малољетничке деликвенције, иако је тај број у опадању у односу на 2015. годину. 

Свакако, мањи број пријава у односу на претходну годину, када су у питању малољетна лица не 

можемо узети као охрабрење у смањењу овог облика криминалитета на нивоу Босне и 

Херцеговине. Како би превентивно дјеловали неопходно је константно радити на овој 

популацији, а све у циљу сузбијања и превентивног дјеловања код малољетника у чињењу 

кривичних дјела. Резултати рада у свим тужилаштвима у БиХ на предметима КТМ ознаке 

приказани су на Графикону бр. 44. 

 

 Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку у Босни 

и Херцеговини уређује питање поступања према дјеци која су у сукобу са законом, млађим 

пунољетним лицима и дјеци која су жртве или свједоци према којима су дужни поступати 

судови, тужилаштва, укључујући овлаштена службена лица, органе старатељства, породице, 

школе, институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и друге учеснике укључене у 

кривичну процедуру на начин којим се без дискриминације унапређује осјећај достојанства и 

личне вриједности дјетета, узима у обзир узраст дјетета, најбољи интерес дјетета, његово право 

на живот, опстанак и развој, те омогућава да дијете у складу са узрастом и зрелошћу изрази 

своје мишљење о свим питањима која се на њега односе, при чему сва залагања требају водити 

рехабилитацији и његовом преузимању конструктивне улоге у друштву.  

 Сузбијање криминалитета малољетника је системски, организован, плански и 

координисан напор разних органа, установа и служби у чијем је дјелокругу надлежност и рад са 

малољетницима, усмјерен на спречавање и сузбијање тих појава и у том правцу се требају 

залагати институције на свим нивоима друштвене заједнице. 
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Графикон број 44.  Преглед рада на КТМ предметима у тужилаштвима у БиХ за 2016. годину
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7.7. ПРЕДМЕТИ ПО НЕПОЗНАТИМ ПОЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 

       (КТН ПРЕДМЕТИ) 
 

 Предмети гдје постоји основ сумње да је извршено кривично дјело, али нису откривени 

починиоци (непознати су починиоци) посебно ћемо обрадити, из разлога што број ових 

предмета у тужилаштвима у Босни и Херцеговини оптерећује рад тужилаштава, а што би 

требало бити предмет анализе. Дајемо у наставку податке о предметима у којима починиоци 

нису откривени, кроз преглед пријава, рада на овим предметима, тј. рјешавању ових предмета и 

околностима код рјешавања ове врсте предмета. 

 Када су у питању предмети у којима починиоци кривичних дјела нису откривени, 

Тужилаштво БиХ је у извјештајном периоду имало у раду 877 предмета ове врсте, а од овог 

броја су 634 предмета везана за ратне злочине. Из ранијих година је пренесено 656 предмета, 

док је у извјештајном периоду запримљен 221 предмет. У 2016. години, ријешена су 173 

предмета, од чега су 24 предмета ријешена у Одјелу за ратне злочине. На крају извјештајног 

периода остала су неријешена 704 предмета, од чега је 610 предмета који се односе на ратне 

злочине.  

 У кантоналним тужилаштвима у Ф БиХ, у 2016. години, укупно је било у раду 180.825 

КТН предмета. У извјештајној години запримљено је 19.219 пријава, док је из ранијег периода 

пренесено 161.606  КТН предмета. Од укупног броја предмета у раду, кантонална тужилаштва у 

Ф БиХ ријешила су 42.493 КТН предмета, док су на крају извјештајног периода остала у раду 

138.332 предмета.   

 У тужилаштвима у РС-у, у 2016. години укупно је било у раду 46.157 КТН предмета. У 

извјештајној години запримљено је 3.589 пријава, док је из ранијег периода пренесено 42.568 

КТН предмета. Од укупног броја предмета у раду, тужилаштва у РС-у, ријешила су 2.575 

предмета, док су на крају извјештајног периода остала у раду 43.582 предмета.   

  У Јавном тужилаштву Брчко дистрикта су у 2016. години, укупно била у раду  3782 КТН 

предмета. У извјештајној години запримљено је 357 пријава, док је из ранијег периода пренесено 

3425 КТН предмета. Од укупног броја предмета у раду, Јавно тужилаштво Брчко дистрикта 

ријешило је 665 предмета, док је на крају извјештајног периода остало у раду 3117 КТН 

предмета.  Јавно тужилаштво Брчко дистрикта је имало у раду 43 предмета КТН-РЗ ознаке, с тим 

да су сви предмети ове ознаке пренесени из претходног периода. На крају извјештајног периода 

ово тужилаштво је ријешило 1 предмет КТН-РЗ ознаке, док су у раду остала 42 предмета на крају 

извјештајног периода.  

 

 Анализом података свих тужилаштава у Босни и Херцеговини, евидентно је да је број 

предмета у којима починиоци кривичних дјела нису откривени много већи у односу на остале 

врсте предмета. У тужилаштвима у Босни и Херцеговини, у извјештајном периоду у раду је било 

231.598  КТН предмета. Од овог броја је око 1000 предмета који се односе на ратне злочине, док 

се преостали број предмета односи на све остале врсте кривичних дјела. 

 На основу горе наведених података, видљиво је да су тужилаштва у БиХ оптерећена овом 

врстом предмета. Рјешавање ове врсте предмета, односно предмета по непознатом починиоцу, у 

највећој мјери зависи од рада полиције на откривању извршилаца кривичних дјела, а знатно мање 

од ангажовања тужилаца.  

 У сарадњи са полицијским агенцијама у Босни и Херцеговини, потребно је покренути 

више активности у циљу сузбијања свих врста криминала у рјешавању, односно разоткривању 

починилаца кривичних дјела у Босни и Херцеговини, поготово у циљу рјешавања ове врсте 

предмета прије него што наступи застарјелост кривичног гоњења. Резултати рада у свим 

тужилаштвима у БиХ на предметима КТН ознаке приказани су на Графикону бр. 45. 
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Графикон број 45. Преглед предмета по непознатим починиоцима - КТН предмета у тужилаштвима у Босни и Херцеговини у 

2016.г. 
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7.8. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА ЕВИДЕНТИРАНО КРОЗ СВА ТУЖИЛАШТВА 

У БиХ 
  

 Стање криминалитета на нивоу Босне и Херцеговине исказаћемо кроз тужилаштва, а на 

основу података достављених у форми извјештаја о раду истих за 2016. годину. Анализом 

достављених података за свако тужилаштво појединачно, установљено је да је број пријављених 

кривичних дјела на нивоу Босне и Херцеговине у опадању, када упоредимо податке поднесених 

пријава у 2016. години, у односу на 2015. годину, гдје је број поднесених пријава мањи за 1238.  

 Дакле, у 2016. години, када су у питању предмети за познате починиоце кривичних дјела, 

укупно је запримљено 24.430 пријава против 35.153 лица, кроз сва тужилаштва у Босни и 

Херцеговини, а како смо већ навели у уводном дијелу, овај број је мањи у односу на претходни 

извјештајни период, по основу предмета и лица, за познате починиоце кривичних дјела, код 

предмета за 2,40%, док је код лица прилив смањен за 3,61%. 

 У извјештајном периоду, тужилаштва у Босни и Херцеговини су показала завидан ниво 

успјешности у поступцима откривања и гоњења починилаца кривичних дјела, остварујући 

позитиван тренд у доношењу тужилачких одлука што је утицало на рјешавање предмета у односу 

на познате починиоце, посматрано у истим извјештајним периодима ове и претходне године.  

 По питању пресуда, у 2016. години, надлежни судови су донијели 14.428 судских одлука 

против 18.085 лица, од којег броја су 13.182 осуђујуће пресуде против 16.320 лица, што износи 91%. 

Ослобађајућих пресуда је донесено у 719 предмета за 1029 лица, односно 5%, док је одбијајућих 

пресуда било у 208 предмета, односно 1,5%, што говори о добрим процјенама тужилаца код 

доношења одлука о подизању оптужница и самом квалитету оптужница.  

 Ако се осврнемо на структуру изречених пресуда у ентитетима, имајући у виду наведену 

структуру изречених санкција у којој је врло изражен  проценат условних осуда, врло је битно да 

тужилаштва, у циљу генералне и специјалне превенције невршења кривичних дјела, улажу већи број 

жалби у погледу изречених условних осуда, у ситуацијама у којима то нису оправдавале 

запријећене казне, односно карактеристике кривичних дјела, а поготово у случајевима ако је 

изражен поврат у извршењу кривичних дјела. 

 Значајно је истакнути и податак да су тужиоци у свим тужилаштвима склопили већи број 

споразума о признању кривице, што свакако представља позитиван начин рјешавања предмета и то 

посебно оних кривичних дјела са блажом запријећеном казном. Споразум о признању кривице је 

институт који омогућује оптуженом и тужиоцу споразум о признању кривице оптуженог за 

почињено кривично дјело. 

 Предлагањем и прихватањем споразума о признању кривице, успјело би се завршити више 

предмета, а постигнутим санкцијама оправдати сврха кажњавања, знатно смањити трошкови 

поступака и повећати продуктивност рада тужилаштава и судова, посебно на нижим тужилаштвима 

и судовима који због своје надлежности у раду имају већи број предмета, стога предлажемо да овај 

вид рјешавања предмета буде више заступљен у пракси. Допринос успјешном раду тужилаштава и 

судова у БиХ свакако је дао и ВСТС БиХ кроз правилнике и смјернице који су утицали на позитивне 

трендове у раду ових институција у извјештајној години. Стање криминалитета посматрано кроз 

процесне одлуке укупно за сва тужилаштва у Босни и Херцеговини приказано је на Графикону број 

46., док је на Графикону број 47. приказано поређење извјештајне године са 2015. годином, из којих 

се може видјети континуиран рад тужилаштава у Босни и Херцеговини на предметима, с 

позитивним трендом броја ријешених предмета. 
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Графикон број 46.  Преглед процесних одлука и донесених пресуда за предмете познатих починилаца у свим тужилаштвима 

у 2016. години
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Графикон број 47. Преглед стања криминалитета у Босни и Херцеговини за предмете познатих починилаца, поређење 

2015/2016. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица пред. лица  пред. лица пред. лица пред. лица 

Запримљене 

пријаве  

у 2015.г. 

Наредбе о 

неспровођењу 

истраге 

Наредбе о  

спровођењу 

истраге 

Ријешено на 

други начин 

Наредбе о 

обустави 

истраге 

Подигнуте 

оптужнице 

Ријешено на 

други начин 

Осуђујуће  

пресуде 

Ослобађајуће  

пресуде 

2015 25668 36116 8602 12709 21184 28039 1389 3141 6167 9278 15449 22537 542 1178 13692 17206 775 1095

2016 24430 35153 5678 9462 18640 24805 1243 2925 5090 7029 13605 16611 418 1232 13182 16320 719 1029



Информација о раду за 2016. годину  

 

89 

 

У односу на остале врсте предмета (КТА, КТМ и КТН), рад тужилаштава у извјештајном 

периоду такође показује континуиран рад, без обзира на разне околности у рјешавању ових 

врста предмета. Резултати рада за сва појединачна тужилаштва су приказани у претходним 

поглављима, тако да ћемо овдје укратко образложити укупан рад на овим врстаам предмета у 

свим тужилаштвима у БиХ.  

 Када су у питању предмети са ознаком „КТА“, тужилаштва у БиХ, у извјештајном 

периоду имала су у раду 36.821 предмет ове врсте. Од овог броја, 2.889 предмета везано је за 

ратне злочине. Из ранијих година је пренесено 17.159 предмета, док су у извјештајном периоду 

запримљена 19.662 предмета. У 2016. години, ријешено је 21.855 КТА предмета. На крају 

извјештајног периода остало је неријешено 14.966 КТА предмета. 

 Када су у питању предмети са ознаком „КТМ“, тужилаштва у БиХ, у извјештајном 

периоду имала су у раду 1.080 предмета ове врсте. Из ранијих година пренесено је 248 предмета, 

док су у извјештајном периоду запримљена 832 КТМ предмета. У 2016. години, ријешен је 871 

предмет, док је на крају извјештајног периода остало неријешено 209 пријава за КТМ предмете.  

 Када су у питању предмети са ознаком „КТН“, тужилаштва у БиХ, у извјештајном 

периоду имала су у раду 231.598 предмета ове врсте. Из ранијих година пренесено је 208.213 

КТН предмета, а у извјештајном периоду је запримљено 23.385 КТН предмета. У 2016. години, 

ријешена су 45.904 предмета. На крају извјештајног периода остала су неријешена 185.694 КТН 

предмета.  

 Анализом података о рјешавању осталих врста предмета, видљиво је да су тужилаштва 

оптерећена великим бројем предмета који се односе на КТА и КТН ознаке, а такође је евидентан 

напредак у рјешавању ових врста предмета, односно континуиран рад тужилаца на рјешавању 

ових врста предмета. На Графикону број 48. приказано је поређење извјештајне године са 2015. 

годином, из којих се може видјети континуиран рад тужилаштава у Босни и Херцеговини на 

предметима, с позитивним трендом броја ријешених КТА, КТМ, и КТН предмета. 

Графикон бр. 48. Поређење рада и рјешавања предмета КТА, КТМ и КТН - 2015/2016 
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8. ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА У 

СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА У БиХ 
 

 Тужилаштво БиХ, у циљу стварања претпоставки и услова за ефикасније вршење 

тужилачке дужности тужилаца на подручју цијеле Босне и Херцеговине даје приједлог мјера и 

активности за наредни период, а предложене мјере и активности су: 

- У циљу попуњавања систематизованих позиција у тужилаштвима у БиХ, како Тужилаштву 

БиХ (тужиоци, стр. сарадници, остало стручно и административно особље), тако и свим 

тужилаштвима у Босни и Херцеговини, неопходно је обезбиједити планирање буџетских 

средстава, чиме ће се повећати продуктивност рада на свим предметима из надлежности 

тужилаштава, подићи ефикасност и смањити рочност предмета, јер су постојећи 

персонални капацитети у тужилаштвима преоптерећени; 

- Створити материјалне и техничке услове у свим тужилаштвима у Босни и Херцеговини 

који би обезбиједили несметан и ефикасан рад тужилаца, што подразумијева јачање свих 

врста подршке тужилаштвима у обезбјеђењу условних радних простора и опреме; 

- И даље континуирано вршити едукацију и специјализацију тужилаца и другог стручног 

особља, везано за примјену кривичног законодавства Босне и Херцеговине, те области 

међународног права и позитивних пракси примијењених у овој области, а које могу знатно 

унаприједити рад тужилаштава у Босни и Херцеговини; 

- Радити на сталној едукацији овлаштених службених лица, припадника свих служби и 

органа за провођење закона у сврху квалитетнијег вођења истрага, те унапређивати 

сарадњу међу свим службама за провођење закона у Босни и Херцеговини; 

-  Унапређивати постојећу сарадњу међу тужилаштвима земаља региона, у циљу јачања и 

успјешнијег супротстављања свим облицима криминала кроз размјену информација и 

података са овим тужилаштвима, с посебним освртом на сузбијање и превенцију 

кривичних дјела тероризма и кривичних дјела повезаних са терористичким активностима; 

- Наставити и унапређивати сарадњу са међународним институцијама у БиХ, као и другим 

организацијама и агенцијама на међународном нивоу, које су опредијељене за пружање 

помоћи у јачању правосуђа у БиХ.  
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Водећи се одредбама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине (члан 13. Закона о 

Тужилаштву Босне и Херцеговине), вршитељица дужности главног тужиоца је у оквиру својих 

надлежности сачинила извјештај о раду Тужилаштва БиХ, укључујући и извјештаје осталих 

тужилаштава у Босни и Херцеговини. 

 Извјештај, поред уводног дијела и основа за израду извјештаја, садржи информације 

прописане горе наведеним законом, и то неријешеним и ријешеним предметима, броју предмета 

који су пристигли у извјештајној години, поступање по предметима у извјештајној години и 

податке о судским одлукама по предметима који се воде у Тужилаштву БиХ. Горе наведени 

подаци приказани су статистички, уз адекватна образложења истих. Извјештај о раду за 2016. 

годину даје податке о стању криминалитета, приказано кроз сва тужилаштва у Босни и 

Херцеговини, као и приједлог мјера за поступање у сузбијању и превенцији криминалитета на 

нивоу Босне и Херцеговине, а у оквиру својих надлежности. 

 У закључном дијелу изнијећемо приједлоге мјера с циљем унапређења рада тужилаштава 

у Босни и Херцеговини, побољшања законске регулативе, а све у циљу квалитетнијег рјешавања 

постојећих предмета, те превенције и сузбијања криминалитета: 

 

- У циљу јачања тужилачке организације у Босни и Херцеговини као цјелине, те јачег 

повезивања на хијерархијском нивоу тужилаштава у Босни и Херцеговини, стално радити 

на афирмацији принципа субординације, супституције и деволуције, а ради ефикасног 

супротстављања у борби против свих облика криминала, али и свих видова утицаја на 

независност и самосталност тужилаштава у Босни и Херцеговини; 

 

- Радити на унапређењу сарадње са извршним и законодавним органима власти у смислу 

благовременог информисања истих о провођењу закона Босне и Херцеговине, Федерације 

БиХ, РС-а и Брчко дистрикта, посебно у ситуацијама када Тужилаштво БиХ дође до 

сазнања да поједина рјешења погодују настанку нових појавних облика криминалитета, 

како би се могле предузети мјере да се измјенама тих законских рјешења успостави 

конзистентан систем заштите државних вриједности, права и слобода грађана.  

 

- Наставити са развијањем и јачањем сарадње са међународним институцијама, а посебно 

са инстиуцијама у окружењу, на успостављању јаче сарадње у погледу правовремене 

размјене података, у циљу процесуирања постојећих, те спречавања и сузбијања нових 

кривичних дјела тероризма и кривичних дјела повезаних са терористичким активностима. 

 У 2016. години Тужилаштво БиХ је остварило норму 138,17%, док је квалитет рада 

износио 94,23%. Тужилаштво БиХ ће појачати напоре у борби против свих кривичних дјела из 

своје надлежности, а посебно против организованог криминала, корупције, привредног 

криминала, тероризма и процесуирања предмета ратних злочина. У интересу владавине права и 

безбједности свих грађана наше земље, позивамо све институције на јачу и одлучнију сарадњу, 

те подршку тужилаштвима у БиХ у испуњењу задатог циља, како кроз институционалну 

подршку, тако и материјалну и финансијску подршку која је потребна за рад тужилаштава у БиХ 

у испуњењу постављених циљева. 
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