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I.

УВОД

До 1998. године правни оквир правосуђа у Босни и Херцеговини био је заокружен на
ентитетским нивоима, са изузетком Уставног суда Босне и Херцеговине, чији је правни оквир
успостављен чланом VI Устава Босне и Херцеговине.
Као резултат настојања предвиђених у Декларацији Савјета за имплементацију мира из
децембра 1998. године (тзв. Мадридска декларација), којом је јасно речено да Савјет сматра да је
успостава владавине закона, у који ће сви грађани имати повјерења, предуслов за трајан мир, као и
за самоодрживу привреду која ће бити у стању да привуче и задржи стране и домаће инвеститоре,
Високи представник за Босну и Херцеговину је 06. августа 2002. године донио Одлуку о проглашењу
Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, са циљем осигурања ефикасног остваривања
надлежности државе Босне и Херцеговине, поштовања људских права и законитости на њеној
територији, ефикаснијег сузбијања криминалитета и јачања начела владавине права. Поменути
закон је усвојен у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и објављен у „Службеном
гласнику БиХ“ бр. 42/03, чиме је основано Тужилаштво Босне и Херцеговине које је почело са радом
27. јануара 2003. године.

I.а. НАДЛЕЖНОСТ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Устав Босне и Херцеговине успоставио је надлежност тужилаштава на ентитетском нивоу,
док је Тужилаштво Босне и Херцеговине успостављено накнадно, као институција с посебном
надлежношћу за поступање пред Судом Босне и Херцеговине у кривичним дјелима и у кривичном
поступку прописаним Законом о Суду БиХ, Законом о Тужилаштву БиХ, Кривичним законом БиХ,
Законом о кривичном поступку БиХ, Законом о уступању предмета од стране Међународног
кривичног суда за бившу Југославију тужилаштвима у БиХ.
Надлежност и подручје дјеловања Тужилаштва прописани су Законом о Тужилаштву Босне и
Херцеговине, према којем је Тужилаштво:
-

орган надлежан за спровођење истраге за кривична дјела за која је надлежан Суд Босне и
Херцеговине, те за гоњење починилаца пред Судом Босне и Херцеговине, у складу са Законом о
кривичном поступку Босне и Херцеговине и другим примјењивим законима,

-

орган надлежан за 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,

-

орган задужен за израду статистичког прегледа својих активности (извјештаја о раду), те израду
информације о стању криминалитета у Босни и Херцеговини и указује на тенденције у његовом
кретању. У закључном дијелу ове Информације главни тужилац може изнијети приједлоге
законских реформи.
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Тужилаштво БиХ је sui generis институција, те није надређено ентитетским тужилаштвима, него
је његова надлежност ограничена на процесуирање кривичних дјела прописаних горе наведеним
законима. Друга тужилаштва у БиХ формирана су у складу са постојећом политичкоадминистративном организацијом Босне и Херцеговине, тако да је:
Федерално тужилаштво ФБиХ "врховно" тужилаштво за десет кантоналних тужилаштава с
подручја ФБиХ. Републичко тужилаштво РС је "врховно" тужилаштво за пет окружних
тужилаштава на подручју Републике Српске. Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ је надлежно
за подручје Дистрикта.
У односу на поменута тужилаштва, за остваривање својих права и дужности, тужиоци
Тужилаштва БиХ могу у конкретним предметима, који су у надлежности Суда БиХ, давати
потребна упутства тим тужилаштвима у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко Дистрикту
БиХ.

I.б. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Тужилаштво Босне и Херцеговине своју функцију остварује кроз тужилачке одсјеке којима
руководе замјеници главног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине и то:
- Одсјек за општи криминал, међународну правну помоћ и тероризам,
- Посебни одсјек за ратне злочине,
- Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.
Осим тужилачких одсјека, у Тужилаштву БиХ дјелује и административни одсјек.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ У 2007. ГОДИНИ
(ЗАПОСЛЕНИЦИ ТУЖИЛАШТВА БиХ И КАНЦЕЛАРИЈЕ РЕГИСТРАРА)

ГЛАВНИ
ТУЖИЛАЦ

Секретар
Тужилаштва
АДМИНИСТРАЦИЈА
28 позиција

ОДСЈЕК I (ПОСЕБНИ
ОДСЈЕК ЗА РЗ)
13 домаћих тужилаца
5 међународних тужилаца
1 руководилац одсјека за подршку
1 домаћи правни савјетник
2 домаћа аналитичара
8 домаћих правних сарадника
7 међународних правних сарадника
6 домаћих координатора предмета
3 домаћа истражиоца
2 истражиоца
3 домаћа служб. за унос података
1 домаћи служб. за доказни
материјал
7 преводилаца
2 административна асистента
14 приправника
11 дактилографа

ОДСЈЕК III (ОДСЈЕК
ЗА ОПШТИ
КРИМИНАЛ,
МЕЂУНАРОДНУ
ПРАВНУ ПОМОЋ И
ТЕРОРИЗАМ)

ОДСЈЕК II (ПОСЕБНИ ОДСЈЕК
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМ.,
ПРИВРЕДНИ КРИМ. И
КОРУПЦИЈУ)
6 домаћих тужилаца
4 међународна тужилаца
2 домаћа стручна савјетника
7 домаћих правних сарадника
1 међународни истражилац
2 координатора предмета
3 домаћа асистента на предметима
2 приправника
4 дактилографа

5 домаћих тужилаца
3 стручна сарадника
3 дактилографа

Напомена: Радна мјеста означена жутим словима финансира Уред регистрара
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I.ц. МЕЂУНАРОДНИ ФАКТОР У ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Канцеларија регистрара за Одсјек I и II Суда Босне и Херцеговине и Посебне одсјеке
Тужилаштва БиХ (Посебни одсјек за организовани, привредни криминал и корупцију и Посебни
одсјек за ратни злочин) успостављена је 2004. године, међународним Споразумом, у намјери
осигурања административне и логистичке потпоре процесуирању и суђењу починиоцима
кривичних дјела кршења међународног хуманитарног права, те кривичних дјела оганизованог,
привредног криминала и корупције, а у складу са Законом о Суду БиХ и Законом о Тужилаштву
БиХ, те управља процесом избора и ангажовања, како међународних судија Суда Босне и
Херцеговине, тако и међународних тужилаца, који се именују у посебне одсјеке Тужилаштва БиХ, те
упошљавања и финансирања додатног домаћег и међународног особља за потпору његовог рада
(правно и административно особље). Трошкови Канцеларије регистрара покривају се из донација и
добровољних прилога донатора.
Овлаштења Канцеларије регистрара, према овом Споразуму закљученом између
Предсједништва Босне и Херцеговине и високог представника за БиХ, успостављена су тако да,
након периода од пет (5) година присуства међународних судија у Суду БиХ и међународних
тужилаца у Тужилаштву БиХ, онa пређу на домаће надлежне органе.
Дана 26.09.2006. године Високи представник за Босну и Херцеговину и Предсједништво Босне
и Херцеговине закључили су Споразум о Канцеларији регистрара и формирању Транзицијског
савјета, чиме се осигурала правна основа за процес транзиције особља, ресурса и састава
Канцеларије регистрара у домаће правосудне институције, те је успостављен оквир у склопу којег
ће Канцеларија регистрара наставити рад у складу са својим мандатом до потпуне интеграције у
институције БиХ.
На основу овог Споразума извршено је:
-

-

-

формирање Транзицијског савјета који, као савјетодавни орган, координира транзицију
Канцеларије регистрара у домаће правосудне институције (Суд БиХ и Тужилаштво БиХ);
Транзицијски савјет чине предсједник Суда БиХ, главни тужилац Тужилаштва БиХ,
предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ, министар правде БиХ, министар
финансија и трезора БиХ, директор Дирекције за европске интеграције, те регистрари
успостављање посебних функција регистрара за Одсјек I и II Суда БиХ и регистрара за
Посебне одсјеке Тужилаштва БиХ, а што одражава правну и оперативну одвојеност Суда БиХ
и Тужилаштва БиХ
пренос одговорности за именовање међународних судија у Суд БиХ и међународних
тужилаца у Тужилаштво БиХ на Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине
припремање Стратегије интеграције домаћег особља финансираног од Канцеларије
регистрара у правосудне институције БиХ (Суд БиХ и Тужилаштво БиХ).

Дана 10.04.2007. године, главни тужилац Тужилаштва БиХ потписао је са Регистраром за
посебне одсјеке Тужилаштва БиХ Меморандум о разумијевању о интеграцији особља регистрара у
Тужилаштво БиХ и пренос имовине из регистрара у Тужилаштво БиХ. Меморандум је предвидио
интеграцију 48 запосленика Регистрара у посебне одсјеке Тужилаштва БиХ, и то од 01.07.2007.
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године, од чега је укупно до краја извјештајног периода интегрисано 36 запосленика. Такође, дана
18.09.2007. године, како је и било предвиђено у Споразуму од 26.09.2006. године, на позицију
регистрара постављен је држављанин Босне и Херцеговине.

II.

ОДСЈЕЦИ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проводећи своје активности у циљу откривања и кривичног гоњења починилаца кривичних
дјела, тужилачки одсјеци редовно сарађују са домаћим и међународним институцијама и
органима, а посебно са Државном агенцијом за истраге и заштиту (СИПА), Граничном полицијом
(ГП), Управом за индиректно опорезивање БиХ, Министарством безбједности БиХ, Интерполом,
Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Федерације БиХ, кантоналним
министарствима унутрашњих послова, Центрима јавне безбједности, полицијом Брчко Дистрикта,
ЕУФОР-ом, НАТО-ом, Теренском канцеларијом ICTY, надаље са органима сусједних држава,
Државним одвјетништвом Републике Хрватске, Специјалним тужилаштвом за организовани
криминал Републичког тужилаштва Србије, Криминалистичком полицијом МУП-а Републике
Србије и другим надлежним органима.
Према одредбама Правилника о унутрашњој организацији и пословању Тужилаштва БиХ,
регистри предмета који се воде у Тужилаштву БиХ односе се на сљедеће:
КТ
КТ-РЗ
КТН
КТН-РЗ
КТМ
КТЗ
КТА
КТА-РЗ
А и А-РЗ

кривични уписник за физичка и правна лица – познати починиоци
кривични уписник за починиоце кривичног дјела ратног злочина
кривични уписник за непознате починиоце
кривични уписник за непознате починиоце кривичног дјела ратног злочина
кривични уписник за малољетне починиоце
кривични уписник за предмете међународне правне помоћи и екстрадиције
уписник разних кривичних предмета
кривични уписник разних кривичних предмета ратног злочина
уписник за остале административне послове

II.а . ОДСЈЕК I (ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН)

Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ је започео са радом 09.03.2005. године,
након што је усвојен пакет закона у Парламенту БиХ, који су били нужни да би се стекли услови да
се предмети Међународног кривичног суда за бившу Југославију (МКСЈ) могу процесуирати пред
домаћим правосудним органима, као и да би се могла преузети улога Јединице за правила пута
МКСЈ, која је до свог затварања вршила преглед предмета ратних злочина. Од свог формирања,
Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ, који се бави процесуирањем починилаца
кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом из главе
XVII Кривичног закона БиХ, заузима централно мјесто у рјешавању једног од најважнијег питања у

Тужилаштво БиХ - Информација о раду за 2007. годину

7
новијој историји Босне и Херцеговине у циљу успоставе мира, владавине права и повјерења у
правни систем државе Босне и Херцеговине.
Цијенећи чињеницу да је у Босни и Херцеговини, до сада, најмање 13.000 лица пријављено да
су починили кривично дјело ратног злочина, може се рећи да Посебни одсјек за ратне злочине
Тужилаштва БиХ има тежак и захтјеван задатак да адекватно одговори на очекивања у погледу
улоге коју кривично-правни систем има у процесуирању ратних злочина у Босни и Херцеговини и
уклањању њихових посљедица.
Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ свој рад у организационом смислу
остварује кроз функционисање шест (6) тужилачких тимова који су установљени према географскорегионалној структури БиХ: Тим 1-сјеверозападна Босна и дио Посавине, Тим 2-средишња Босна,
Тим 3-источна Босна-долина Дрине и дио Посавине, Тим 4-Сарајево и источна Босна укључујући
Фочу, Тим 5-западна Херцеговина и долина Неретве и специјални Тим 6 за подручје Сребренице.
Тужилачки тимови у свом саставу имају по једног или два домаћа тужиоца, међународног тужиоца,
затим правне сараднике, истражиоце и остало особље које пружа помоћ тужиоцима у раду.
Тужилачким тимовима логистичку подршку пружају: Одсјек за правно савјетовање, Одсјек за
истраживање и аналитику, Одсјек за истраге, Одсјек за координацију предмета, Одсјек за доказни
материјал и Одсјек за администрацију. Успостављањем ових одсјека унапријеђена је ефикасност
истрага и процесуирања предмета ратних злочина, аутоматизована је координација предмета,
доказног материјала и документације.
Процесом аутоматизације успостављена је безбједна мрежа за електронско евидентирање
материјала из списа и доказа, а постављањем система правног софтвера (CaseLogistix) скенира се сав
материјал из списа и доказни материјал (писмени, аудио и видео) којим се електронско вођење
предмета похрањује, те је претрага могућа на енглеском и на језицима Босне и Херцеговине, те на
оба писма (латиници и ћирилици).
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ

ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ
ТУЖИОЦА И ШЕФ
ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА

Тим 1- Сјеверозападна
Босна

Тим 4 – Сарајево и Фоча

Замјеник регистрара
Тужилаштва БиХ и
савјетник гл. тужиоца

Тим 5 – Западна
Херцеговина

Тим 2 – Средња Босна

Тим 3- Источна Босна

РЕГИСТРАР ТУЖИОЦА БиХ
ПОДРШКА ТУЖИЛАШТВУ

Администрација

Тим 6 – Тим за посебне
пројекте Сребреница

Служба за правно
савјетовање

Служба за истраживање
и анализу

Преводилачка служба

Служба за односе с
јавношћу

Служба за координацију
предмета и доказног
материјала

Служба за истраге

Дактилографска служба

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
По окончању транзиције особља, ресурса и система Канцеларије регистрара у домаће
правосудне институције (детаљно у уводном дијелу) у Посебни одсјек за ратне злочине је, закључно
са 01.07.2007. године, интегрисано укупно 25 запосленика, од којих је један стручни савјетник, 4
стручна сарадника, 6 координатора предмета, 3 истражиоца, 2 аналитичара, један референт за
доказни материјал, три референта за унос података и 5 дактилографа.
Одлукама Високог судског и тужилачког савјета БиХ од 18.01.2007. године именовано је 10
домаћих тужилаца, од којих је 6 распоређено у Посебни одсјек за ратни злочин, који су званично
ступили на дужност 01.03.2007. године.
Обзиром на претходно наведено, мијења се кадровска структура овог одсјека у односу на
2006. годину, тако да домаћи кадар у Посебном одсјеку за ратне злочине сачињава замјеник главног
тужиоца, 12 тужилаца, један стручни савјетник, 8 стручних сарадника, 3 истражиоца, 6
координатора предмета, 2 аналитичара, један референт за доказни материјал, 3 референта за унос
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података и 11 дактилографа. Такође, у Посебном одсјеку за ратне злочине ради један број
запосленика које финансира Канцеларија регистрара, и то: замјеник главног тужиоца и
руководилац Одсјека, 4 међународна тужиоца, 7 међународних сарадника, 2 истражиоца, 7
преводилаца, 7 међународних приправника, 7 домаћих приправника и 2 административна
асистента.
Предмети и рад по предметима у Посебном одсјеку за ратни злочин
Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ, предмете о осумњиченим лицима за
ратне злочине заприма из пет извора:
-

-

Предмети који се, по Правилима 11бис Правилника о поступку и доказима МКСЈ, уступају
Суду Босне и Херцеговине
Предмети у којима Тужилаштво МКСЈ-а није завршило истраге
Предмети достављени Тужилаштву МКСЈ-а од стране ентитетских тужилаштава и
истражних агенција из Босне и Херцеговине по договореним мјерама из Римског споразума
(Правила пута)
Све истраге у предметима ратних злочина, започете након 01. марта 2003.г., преузима
Тужилаштво БиХ
Предмети достављени Тужилаштву МКСЈ-а од стране ентитетских тужилаштава и
истражних агенција из Босне и Херцеговине по договореним мјерама из Римског споразума
(Правила пута), а исти нису прегледани од стране Јединице пута МКСЈ до 01. октобра 2004.
године, када је Јединица престала с радом.

КТ-РЗ ПРЕДМЕТИ
У Посебном одсјеку за ратне злочине Тужилаштва БиХ, током 2007. године, у раду је био 441
КТ-РЗ предмет против 2.810 лица, а од тог броја током 2007. године запримљена су 253 предмета
против 925 лица.
Тужиоци овог Одсјека, у 2007.г., донијели су 176 наредби о спровођењу истраге против 548 лица. У
158 предмета у односу на 481 лице су истраге пренешене из ранијих периода. У 7 предмета против
16 лица донесене су наредбе о неспровођењу истраге, а у 19 предмета против 36 лица донесене су
наредбе о обустави истраге.
У 2007. години тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине су, након спроведених истрага против 32
лица, подигли 20 оптужница, од којег броја је 17 оптужница против 29 лица потврђено у 2007.
години. Такође је, у току извјештајног периода, једна оптужница подигнута са предложеним
споразумом о признању кривице, који споразум је одбачен од стране Суда БиХ.
Посебни одсјек за ратне злочине је током 2007. године за кривично дјело Геноцид из члана 171. КЗ
БиХ оптужио једно лице, за кривично дјело Злочин против човјечности из члана 172. КЗ БиХ
укупно 10 лица, за кривично дјело Ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. КЗ
БиХ укупно 17 лица и за кривично дјело Ратни злочин против ратних заробљеника из члана 175. КЗ
БиХ укупно 4 лица.
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Рјешавајући по оптужницама овога Одсјека, Суд БиХ је након проведеног поступка у 11 предмета
против 12 лица донио првостепене пресуде, од којих пресуда је 9 осуђујућих у односу на 10 лица и 2
ослобађајуће у односу на 2 лица.
Тужиоци овог одсјека су против 10 пресуда уложили жалбе, од којих су 4 жалба уважене, 4 одбијене,
а двије жалбе још нису разматране.
Суд БиХ је у 9 предмета против 9 лица донио осуђујуће другостепене пресуде у којима је изречена
казна затвора у укупном трајању од 185 година и 6 мјесеци, те је у једном предмету против једнеог
лица донио другостепену ослобађајућу пресуду.

Наредба о спров ођењу истраге
Предмет

600

Наредба о спров ођењу истраге
Лица

505
500

Наредба о неспров ођењу
истраге Предмет

400

Наредба о неспров ођењу
истраге Лица

300
200
100

Наредба о обустав и истраге
Предмет
Наредба о обустав и истраге
Лица

151

Оптужница Предмет

36 20 29
7 16 16

0

Оптужница Лица

Графички приказ на КТ-РЗ предметима за 2007. годину у Одсјеку I

РАД НА КТА-РЗ, КТН-РЗ, А-РЗ ПРЕДМЕТИМА, ТЕ ОСТАЛЕ ПРОЦЕСНЕ АКТИВНОСТИ
ОДСЈЕКА
РАД НА КТА-РЗ ПРЕДМЕТИМА
Тужиоци Посебног одсјека током 2007.г. били су задужени са 994 КТА-РЗ предмета, од којих
је 681 предмет као неријешен пренесен из ранијих година, а у 2007. години је запримљено 313
предмета.
У току извјештајног периода укупно је ријешено 347 КТА-РЗ предмета.
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РАД НА КТН-РЗ ПРЕДМЕТИМА
Такође, тужиоци Посебног одсјека су 2007.г. у раду имали 223 КТН-РЗ предмета, од којих је
пренесено као неријешено 98 предмета из ранијих година, а у 2007. години је укупно запримљено
125 КТН-РЗ предмета, од којег броја је ријешено 14 предмета.
По предметима КТ-РЗ у 2007. години у овом одсјеку, у складу са законом утврђеним
овлаштењима, радило је 13 домаћих и пет међународних тужилаца. По КТА-РЗ предметима су,
поред задужених тужилаца, радили и стручни сарадници, у складу са Упутством о поступању у
КТА и КТА-РЗ предметима Тужилаштва БиХ, које је донио Главни тужилац 15.01.2007. године.

РАД НА А-РЗ ПРЕДМЕТИМА
Посебни одсјек за ратне злочине је у 2007. години имао у раду и 301 А-РЗ предмет, од којих је
26 предмета остало у раду Тужилаштва из ранијих година, док је у 2007. години Тужилаштво
запримило 275 предмета. На крају извјештајног периода укупно је ријешено 189 А-РЗ предмета.

ОСТАЛЕ ПРОЦЕСНЕ АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАШТВА
Оптужнице, жалбе, наредбе о спровођењу истраге, наредбе о обустави истраге, наредбе о
неспровођењу истраге, те окончани КТА-РЗ и КТН-РЗ предмети, нису једини резултати рада
тужилаца Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва БиХ.
Наиме, тужиоци Посебног одсјека су поступајући по наредбама за спровођење истраге
током 2007. године, у својству свједока саслушали 1.391 лице, Државној агенцији за истраге и
заштиту поднијели велики број наредби за предузимање истражних радњи, издали Државној
агенцији за истраге и заштиту више наредби за лишење слободе лица осумњичених за кривична
дјела ратног злочина. Пред Судом Босне и Херцеговине, у поступцима вођеним по оптужницама
Посебног одсјека, одржан је у 2007. години 391 главни претрес. Ови подаци такође указују да је
велики број заказаних рочишта пред Судом Босне и Херцеговине, обзиром на комплексност и
обимност предмета ратних злочина, те такође да, због заузетости судија и судница, суђења у готово
сваком предмету трају дуго, у просјеку по годину и годину и пол дана.

ПРОБЛЕМИ С КОЈИМА СЕ СУОЧАВА ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН
Тужилаштво Босне и Херцеговине се током спровођења истрага у предметима ратних злочина
суочава са великим потешкоћама, нарочито када је у питању прибављање доказа. Један од највећих
проблема представља доступност тих доказа и то како објективних, тако и персоналних. Наиме,
када су у питању свједоци, засигурно је да је проток времена од почињења кривичног дјела утицао
на то да истима сјећање блиједи, као и да су неки од кључних свједока у међувремену преминули.
Такође, као проблем се јавља и то што се већи број свједока налази изван граница Босне и
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Херцеговине, те је због тога њихов долазак пред Тужилаштво и Суд отежан, јер често нису у
позицији да дођу, те је такође њихов долазак праћен великим финансијским издацима.
Велики проблем приликом процесуирања ових кривичних дјела представљају и сами
свједоци, који су све мање вољни да свједоче, све се мање сјећају догађаја, те често на главном
претресу мијењају исказе дате у истрази. Чињеница је да свједоци нерадо свједоче у предметима
ратних злочина, а то је умногоме посљедица како стварног притиска и угрожености свједока, тако и
његовог личног доживљаја и повјерења у органе правосуђа, што може довести до њиховог
непоузданог свједочења, што опет утиче на правичан и ефикасан судски поступак.
Тужиоци се суочавају са бројним потешкоћама када је у питању прибављање материјалних
доказа. Наиме, често су суочени са недовољном ангажованошћу државних и ентитетских органа у
БиХ у испуњавању њихове обавезе према Тужилаштву БиХ, односно на доставу тражене
документације, гдје у неким случајевима тужилац, и поред упућених ургенција, на исту чека и по
неколико мјесеци. Осим тога, због саме природе сукоба у Босни и Херцеговини, велики број
потенцијалних свједока и материјалних доказа, налази се у сусједним државама - Србији, Црној
Гори и Хрватској, што додатно ограничава њихову доступност, поред развоја регионалне сарадње на
основу закључених протокола о сарадњи са поменутим државама. Да би та сарадња
функционисала, односно да би Тужилаштво прибавило ове доказе и користило их током истраге,
потребно је доста квалитетно оспособљеног особља, затим времена и финансијских средстава.
Наиме, многи осумњичени за кривична дјела ратног злочина на територији БиХ, поред
држављанства Босне и Херцеговине, истовремено посједују држављанства сусједних држава. Како
релевантне уставне одредбе сусједних земаља онемогућавају изручење њихових држављана, могуће
је, а то се већ и десило у пракси, да лица која би након спроведене истраге била оптужена, остану
недоступна органима гоњења Босне и Херцеговине једноставним преласком државне границе, те да
рад тужилаца по отвореним истрагама остаје без оптужнице, као коначног резултата, јер тужилац,
без саслушања осумњиченог лица, не може подићи оптужницу. Све ово указује да рјешавање
проблема суђења за ратне злочине почињене на територији бивше Југославије прелази из правних
у политичке оквире и зависи првенствено од политичке воље држава да ли ће своје унутрашње
право прилагодити обавези омогућавања суђења починиоцима ратних злочина у складу са
међународним споразумима.

САРАДЊА ТУЖИЛАШТВА БиХ СА ТУЖИЛАШТВОМ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ
СУДА ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ (МКСЈ)

Сарадња Тужилаштва Босне и Херцеговине са Међународним кривичним судом за бившу
Југославију је веома значајна и одвија се кроз разне облике и на неколико различитих нивоа.
Интензивна сарадња постоји од формирања Посебног одсјека за ратне злочине и свакодневно се
унапређује.
Током 2004.г. одржан је одређени број радних састанака у сједишту МКСЈ-а у Хагу. Ови
састанци су сазвани на захтјев главног тужиоца Босне и Херцеговине, у циљу координирања
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активности на формирању Посебног одсјека за РЗ, како би се омогућио процес уступања предмета
правила 11бис „Правилника о поступку и доказима МКСЈ-а“ и да би се уступили предмети
категорије “2” (предмети у којима је истрага дјелимично спроведена).
Ови састанци су такође организовани да би Тужилаштво БиХ могло преузети одговорност за
процес „Правила пута МКСЈ-а“. Током ових координацијских састанака, особље Тужилаштва БиХ
се састало са представницима Тужилаштва МКСЈ-а, Канцеларије регистрара и Суда. Теме састанака
су првенствено биле тужилачке стратегије. Средином 2004. године водили су се разговори са
Тужилаштвом МКСЈ-а о преносу свих предмета у електронском облику из „Јединице Правила
пута“.
Дана 27. августа 2004.г., главна тужитељица, гђа. Carla del Ponte, упутила је писмо
Предсједништву Босне и Херцеговине у којем их је информисала да МКСЈ од 01. октобра 2004.г.
више неће моћи прегледати предмете према „Споразуму Правила пута“ и да ће процес прегледа
преузети Тужилаштво Босне и Херцеговине. Овај процес је завршен крајем 2004. године, а 28.
децембра 2004.г., Тужилаштво БиХ је донијело „Правилник о прегледу предмета ратних злочина“ и
„Орјентационе критерије за осјетљиве предмете Правила пута“.
У задњој четвртини 2004.г., представници Тужилаштва БиХ, као чланови радних група, који
су били укључени у припрему измјена и допуна Кривичног закона, Закона о кривичном поступку и
Закона о заштити угрожених свједока и свједока под пријетњом, те новог Закона о уступању
предмета из МКСЈ-а, блиско су сарађивали са Тужилаштвом МКСЈ-а, Канцеларијом регистрара и
Судом, да би се координирала питања везана за измјене и допуне закона које су биле неопходне да
би се омогућило уступање предмета, доказа и материјала који су у посједу МКСЈ-а.
Почетком 2005.г., Тужилаштво БиХ је одржало нове састанке са Тужилаштвом МКСЈ-а о
уступању предмета „Правила 11бис“ и предмета категорије “2”. Заједно са представницима МКСЈ-а,
главни тужилац Тужилаштва БиХ је припремио стратегију о начину на који ће бити формиран
Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ, о организационој структури, те о начину будуће
сарадње. Резултат ових састанака је био „Меморандум о разумијевању“ закључен између
Тужилаштва БиХ и Тужилаштва МКСЈ-а 25. августа 2005. године.
Разговори са Тужилаштвом МКСЈ-а, који су услиједили након потписивања „Меморандума“,
првенствено су се фокусирали на његову имплементацију, а у вези приступа доказном материјалу
МКСЈ-а, замолбама за помоћ и уступању предмета. Договорено је да ће сва званична комуникација
бити у писменом облику између главног тужиоца Тужилаштва БиХ и главне тужитељице МКСЈ-а.
Поред оваквог формалног облика сарадње, успјешно су успостављени и неформални контакти
између Тужилаштва БиХ и Тужилаштва МКСЈ-а, којим се размјењују информације између
тужилаца који раде на предметима. Од средине до краја 2005.г. одржавани су координациони
састанци и у Хагу и у Сарајеву. Циљ ових састанака су били сусрети тужилаца са њиховим колегама
из МКСЈ-а, обука из области међународног хуманитарног права и праксе МКСЈ-а, а разговарало се и
о одређеним предметима са тужиоцима МКСЈ-а, прије њиховог уступања.
Разговори о уступању предмета су се водили и о предметима „Правила 11бис“ и предметима
категорије “2”. Сарадња и радни састанци са Тужилаштвом МКСЈ-а о уступању предмета и
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доказном материјалу се и даље настављају. Комуникација са Тужилаштвом МКСЈ-а одвија се
свакодневно.

САРАДЊА ТУЖИЛАШТВА БиХ СА ТУЖИЛАШТВОМ МКСЈ-а У ВЕЗИ ХАПШЕЊА
ХАШКИХ ОПТУЖЕНИКА
У погледу сарадње са МКСЈ-ом у вези хапшења оптуженика који се налазе у бјекству,
Тужилаштво БиХ координира рад са Тужилаштвом МКСЈ-а, ЕУФОР-ом, НАТО-ом и домаћим
агенцијама за спровођење закона. Све врсте информација и сазнања које су Тужилаштву БиХ
доступне, Тужилаштво БиХ уступа Тужилаштву МКСЈ-а. Тужилаштво БиХ координира свој рад са
међународним и домаћим агенцијама за спровођење закона, те се све операције изводе заједнички.

ПОСТУПАЊЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ У ВЕЗИ ЛИЦА ЗА КОЈА СЕ СУМЊА ДА ПРУЖАЈУ
ПОТПОРУ ОПТУЖЕНИМ ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН
Провођење истрага и процесуирања лица која су осумњичена да пружају потпору главним
оптуженима за ратне злочине, у надлежности су Тужилаштва БиХ. У току је одређени број истрага
и оне се воде у блиској сарадњи са Тужилаштвом МКСЈ-а и домаћим агенцијама за спровођење
закона.
У (39) предмета против (44) лица Тужилаштво Босне и Херцеговине донијело је наредбе о
спровођењу истраге због основа сумње да су починили кривично дјело помоћ лицу оптуженом од
стране Међународног кривичног суда из члана 233. став 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине, а
све у вези примјене одредаба члана 11. став 1. и 2. Закона о примјени одређених привремених мјера ради
ефикасног провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију те других међународних
рестриктивних мјера (“Службени гласник БиХ”, бр. 25/06 од 04.04.2006. године).
У (2) предмета против (7) лица на приједлог Тужилаштва БиХ, Суд БиХ је донио рјешења
којим је одредио привремене мјере забране располагања и трансфера новчаних средстава, забране
располагања и оптерећења непокретне и покретне имовине у власништву или посједу поменутих
лица, а у складу са одредбама Закона о примјени одређених привремених мјера ради ефикасног
провођења мандата Међународног кривичног суда за бившу Југославију, те других међународних
рестриктивних мјера. По правоснажности рјешења Суда БиХ којим су одређене мјере замрзавања
имовине тих лица, иста су достављена надлежним органима (земљишнокњижној канцеларији
надлежног суда, Републичкој управи за геодетске и имовинскоправне послове, агенцији за
банкарство, …) на поступање у оквиру својих надлежности, односно на спровођење правоснажне
одлуке суда.
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РЕЗУЛТАТИ ДОСАДАШЊЕ САРАДЊЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ И ТУЖИЛАШТВА
МКСЈ-а
У октобру 2004. године, процес прегледа предмета ратних злочина, који је до 01. октобра
обављао МКСЈ, на основу договорених мјера „Правила пута“ успостављених „Римским
споразумом“, пребачен је на власти Босне и Херцеговине.
Тужилаштво Босне и Херцеговине, односно Посебни одсјек за ратни злочин, преузео је
одговорност прегледа предмета ратних злочина које је до тада обављала „Јединица Правила пута“.
Током 2005.г., Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ извршио је преглед и оцјену
наведених предмета у складу са „Правилником о прегледу предмета ратних злочина“ и
„Орјентационим критеријима“ за осјетљиве предмете „Правила пута“. Посебни одсјек за ратне
злочине Тужилаштва БиХ извршио је преглед 746 предмета са стандардном ознаком „А“. Од тог
броја, 202 предмета су оцијењена као „врло осјетљиви“ и исти су задржани у Посебном одсјеку за
ратне злочине Тужилаштва БиХ ради даљег процесуирања, од ког броја је против 14 лица
подигнуто 13 оптужница.
Тужилаштво БиХ, на овај начин, одлучно је усмјерило своје активности на радње прегледа
предмета, али у исто вријеме и вођење истрага по предметима. То све је резултирало повећањем
броја подигнутих оптужница за кривична дјела ратног злочина пред Судом БиХ.
Тужилаштво БиХ је уложило велике напоре у раду на 11бис предметима, односно на
предметима који су по Правилима 11бис Правилника о поступку и доказима МКСЈ уступљени на
надлежност Суду БиХ. То су предмети у којима је Трибунал потврдио оптужницу, али није започео
суђење, но судски савјет Трибунала донио је правоснажну одлуку да се предмет уступи домаћем
правосуђу на даље поступање.

Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ 11бис предмета укупно је запримио 6
против 10 лица, након чега су поступајући тужиоци у овим предметима прилагодили оптужнице
Трибунала у складу са домаћим кривичним законодавством, након чега их је Суд БиХ
прихватио/потврдио.
У току извјештајног периода један такав предмет против Станковић Радована је окончан
правоснажном пресудом Суда БиХ којом је оптужени оглашен кривим за кривично дјело злочина
против човјечности и који је осуђен на казну дуготрајног затвора у трајању од 20 година. Такође је
првостепеном пресудом оптужени Јанковић Гојко оглашен кривим за кривично дјело злочин
против човјечности, те му је изречена казна дуготрајног затвора у трајању од 34 године, након чега је
жалбу на пресуду уложио бранилац оптуженог, те је одржана сједница Апелационог вијећа. У 4
преостала 11бис предмета у односу на 8 лица у току је главни претрес и тренутно су у фази
извођења доказа Тужилаштва. У свим наведеним предметима оптужени се налазе у притвору од
дана њиховог трансфера из МКСЈ.
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На основу наведеног, може се рећи да су тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине у
релативно кратком року постигли завидне резултате у рјешавању тешких и компликованих 11бис
предмета.
Осим предмета који се уступају према „Правилу 11бис“, МКСЈ предвиђа, у склопу своје
Стратегије окончања рада, да ће Тужилаштву БиХ уступити један број дјелимично истражених
предмета (предмета категорије “2”). Ови предмети се по својој сложености и озбиљности могу
поредити са предметима који се уступају према „Правилу 11бис“. Правни прописи које
Тужилаштво Босне и Херцеговине примјењује у својој сарадњи са МКСЈ су: Кривични закон Босне и
Херцеговине (2003.г.), Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине (2003.г.), Римски споразум
(1996.г.), Закон о уступању предмета од стране МКСЈ Тужилаштву БиХ и кориштењу доказа
прибављених од МКСЈ у поступцима пред судовима у БиХ (2004.г.), Меморандум о разумијевању
између Тужилаштва БиХ и Тужилаштва МКСЈ (2005.г.), Споразум између високог представника за
БиХ и Предсједништва БиХ о успостављању Канцеларије регистрара (2004.г.) и Измијењени
Споразум (2006.г.), Поглавље VII Повеље Уједињених нација; Резолуција 1503 и 1534 Савјета
безбједности Уједињених нација.
Тужилаштво БиХ може истаћи да је досадашњи успјешан рад на процесуирању предмета
ратних злочина постигнут у великој мјери захваљујући континуираној и успјешној сарадњи са
Тужилаштвом МКСЈ.

II.б. ОДСЈЕК II (ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ)

Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (Посебни
одсјек II) успостављен је формирањем Тужилаштва Босне и Херцеговине у 2003. години одлуком
високог представника за БиХ, те је рад одсјека започео искључиво са међународним тужиоцима.
Испуњавајући циљеве постављене пред Тужилаштво БиХ, у складу са планом замјене
међународног особља, у Одсјек су постепено распоређивани домаћи тужиоци, те су на крају 2007.
године у Посебном одсјеку II радила укупно 4 међународна и 6 домаћих тужилаца, који су сви
распоређени у више тужилачких тимова. Тужиоцима у раду на предметима стручну и
административну помоћ пружа остало особље које чине стручни савјетници, стручни сарадници и
административно особље.
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДСЈЕКА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И
КОРУПЦИЈУ (ПООК)
ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ

ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ
ТУЖИОЦА И ШЕФ ПООК-а

- Административни
асистент
- Приправници

Тим 1
- домаћи
тужилац/
замјеник
шефа Пос.
одсјека
-дактилограф

- стр. сарадник
и координатор
за приправнике
-асистент на
предметима

Тим 2
- међун. тужилац
у сарадњи са
тимом 1

Тим 3
-међун. тужилац
-домаћи тужилац

Тим 4
-домаћи тужилац
- дактилограф

Тим 5
-међун. тужилац
-домаћи тужилац
-дактилограф

Тим 6
-домаћи тужилац

Тим 7
-домаћи тужилац

-дактилограф

- дактилограф

- стр. сарадник
- координатор
на предметима

- стр. савјетник/
економиста
-стр. сарадник
- координатор на
предметима

-дактилограф

- стр. сарадник

- стр. сарадник

- стр.савјетник

- правно-админ.
асистент

-асистент на
предметима

- стр. сарадник

- виши међ.
финанс
истражитељ
- стр. сарадник
- координатор
на предметима

У извјештајној години, послове руководиоца Посебног одсјека II вршио је међународни
тужилац, који је уједно и један од три замјеника главног тужиоца Тужилаштва БиХ, док је функцију
замјеника руководиоца Посебног одсјека II вршио домаћи тужилац. Мандат међународног
тужиоца, као руководиоца Посебног одсјека II, је пружање помоћи домаћим тужиоцима у
неопходном руководном и техничком знању које ће им омогућити да истражују и кривично гоне
починиоце кривичних дјела из области организованог, привредног криминала и корупције, у
складу са међународним стандардима и нормама, а истовремено ће им пружити вођство, које је
неопходно за успостављање и унапређење домаћих капацитета.
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Организовани криминал, привредни криминал и корупција подривају јавну безбједност и
законитост тржишне размјене и конкуренцију која је од суштинске важности за економски живот и
развој у БиХ и интегрисање БиХ у Европу, те је борба против ових облика криминала веома значајна
у јачању правне државе и јачању економске моћи Босне и Херцеговине.
Током 2007. године, Посебни одсјек II начинио је додатни напредак у борби против
организованог криминала, привредног криминала и корупције, у односу на претходни период. С
тим у вези, у марту 2007. године, Посебни одсјек II почео је са имплементацијом критерија за
расподјелу предмета. Поменути критерији су озваничени 20.07.2007. године као Интерни критерији
за расподјелу предмета унутар одсјека Тужилаштва БиХ број: А-293/07. Према тим критеријима,
Посебном одсјеку II расподјељују се:
1. Сви предмети организованог криминала, организованог привредног криминала из
надлежности Тужилаштва БиХ, осим предмета кривичног дјела тероризма из члана 201.
Кривичног закона БиХ.
2. Предмети за сљедећа кривична дјела из КЗ БиХ:
- Финансирање терористичких активности из члана 202.
- Трговина људима из члана 186. и кријумчарење лица из члана 189., када је у предметима за ова
кривична дјела укључено 5 или више кријумчарених лица, односно жртава трговине,
- Кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична дјела из области царина и
главе XVIII чија вриједност прелази износ од 100.000,00 КМ
- Кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI чија вриједност прелази износ од
100.000,00 КМ.
3. Сви предмети у вези корупције високих функционера Босне и Херцеговине из надлежности
Тужилаштва БиХ и одговорних лица с највишим функцијама у привредним друштвима и
другим правним лицима.
Термини кориштени у Интерним критеријима, као што су „организовани криминал“,
„високи функционери“, „одговорна лица“, ... детаљније су појашњени у самим критеријима.
Усаглашени критерији су достављени Високом судском и тужилачком савјету Босне и
Херцеговине на знање и увид, те је такође договорено да ће се након 6 мјесеци извршити анализа
прилива предмета по одсјецима Тужилаштва БиХ, како би се, зависно од прилива, извршиле
евентуалне корекције усаглашених критерија.
У току 2007. године Посебни одсјек II започео са израдом детаљне Стратегије одсјека за
период 2007-2009. године, чија израда би требала бити окончана до краја мјесеца фебруара 2008.
године.
Посебни одсјек такође намјерава предузети мјере у рјешавању свих проблема у циљу
ефикасног рада, те добро осмишљене, активне борбе против организованог криминала, привредног
криминала и корупције.
У току је и израда И нтерног правилника Посебног одсјека II којим ће се регулисати интерни
рад одсјека и који ће бити усклађен са Правилником о унутрашњој организацији и пословању
Тужилаштва Босне и Херцеговине.
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Међународни тужиоци и остало међународно особље у Посебном одсјеку II финансира се из
више међународних донаторских извора, међу којима највећи дио отпада на владе Шпаније,
Сједињених Америчких Држава, Швајцарске, Француске и Велике Британије.
Промјене особља у Посебном одсјеку II у 2007. години односе се на сљедеће: три
међународна тужиоца су напустила одсјек након истицања мандата, као и један међународни
истражилац и један домаћи стручни сарадник. У току су активности око ангажовања новог особља
на тим позицијама, као и на другим позицијама, укључујући и позиције међународних и домаћих
тужилаца, те је с тим у вези већ именован још један међународни тужилац.
У Одсјеку II тренутно ради 6 домаћих тужилаца (4 у 2006. години), 4 међународна тужиоца (5
у 2006. години), 1 виши међународни финансијски истражилац (2 међународна истражиоца у 2006.
години), 2 стручна савјетника, 7 стручних/правних сарадника, 6 административних асистената
(административно-правни асистенти, асистенти на предметима, координатори на предметима), 6
дактилографа и 2 приправника.
Организациона структура ПООК-а успостављена је по принципу рада у 7 тимова (5 тимова у
2006. години), што је приказано у претходној шеми.
Сви тимови истражују и процесуирају кривична дјела организованог криминала,
привредног криминала и корупције, али Тим VII највећим дијелом је фокусиран на кривична дјела
привредног криминала укључујући, али и не ограничавајући се на кривична дјела порезне утаје,
царинске преваре и друга кривична дјела прописана Кривичним законом БиХ.
Међународни истражиоци припремају истражни план заједно са тужиоцем, истражују
наводе, сарађују и координирају рад са домаћим и међународним агенцијама за спровођење
закона, прикупљају потребне информације, учествују и проводе теренске активности, те обављају
друге радње на захтјев тужиоца.
Стручни/правни сарадници пружају правне услуге домаћим и међународним тужиоцима на
начин да осигуравају анализе и истраживања правних питања, пишу сажетке предмета, приједлоге
и поднеске Суду, припремају нацрте оптужница, захтјева, асистирају у организовању предмета за
суђење, присуствују испитивању осумњичених и свједока, присуствују суђењима, те обављају друге
задатке на захтјев тужиоца. Правно истраживање углавном се односи на питања међународног и
хуманитарног права, међународног кривичног права, конвенција о људским правима, кривичног
права и кривичног поступка БиХ. Административни асистенти пружају административну потпору
тиму, док се приправници обучавају за будући рад у тужилаштвима.

СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ПРЕДМЕТИМА ОДСЈЕКА; БРОЈ ПРЕДМЕТА,
УКЉУЧУЈУЋИ ЗАПРИМЉЕНЕ ПРЕДМЕТЕ, У РАДУ И ОКОНЧАНЕ ПРЕДМЕТЕ
Као резултат примјене поменутих новоусвојених Интерних критерија за расподјелу
предмета, статистички гледано, број предмета на којима је радио Посебни одсјек II је опао у другом
дијелу 2007. године. Међутим, у исто вријеме, рад Посебног одсјека II усмјерен је на предмете који
задовољавају усвојене критерије, односно на, условно речено, озбиљније и комплексније предмете
организованог криминала, привредног криминала и корупције.
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И даље се највећи број предмета по којима поступају тужиоци Посебног одсјека II односи на
предмете које Тужилаштву БиХ просљеђују агенције за спровођење 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. Истраге које спроводи Одсјек II постају све
сложеније јер се односе на тешка и сложена кривична дјела која изискују значајно залагање у смислу
времена и ангажовања свих капацитета.
У 2007. години Одсјек II је започео рад са укупно 230 КТ предмета против 819 лица из
претходног периода, док је у току 2007. године забиљежен прилив 130 нова КТ предмета против 346
лица, дакле укупно 360 КТ предмета против 1.165 лица. Донесено је 114 наредби о спровођењу
истраге против 262 лица, те је од тог броја укупно 96 предмета против 194 лица окончано. Надаље,
донешене су 34 наредбе о неспровођењу истраге против 52 лица, док је у 21 предмету донешена
наредба о обустави истраге против 49 лица. Подигнута је 81 оптужница против 150 лица (26
оптужница са кривичним налогом против 31 лица и 55 оптужница без кривичног налога против 119
лица), од којих само 2 оптужнице против 3 лица нису потврђене од стране Суда Босне и
Херцеговине. Од укупног броја предмета на којима је рађено у 2007. години у Посебном одсјеку II,
Суд БиХ изрекао је 62 осуђујуће пресуде против 109 лица и 2 ослобађајуће пресуде против 7 лица. У
наведеним предмета изречено је 26 различитих затворских казни, 41 различита условна казна
затвора, те 30 новчаних казни у укупном износу од 712.800,00 КМ, док је у исто вријеме извршено
одузимање различите имовинске користи у укупној вриједности од 1.611.330,64 КМ.
Укупно су закључена 34 споразума о признању кривице са 49 лица, од чега је Суд Босне и
Херцеговине прихватио 31 споразум у односу на 43 лица.
У односу на остале врсте предмета, Одсјек II је у току 2007. године радио на укупно 4 КТМ
предмета, од којих је 1 ријешен на начин што је Тужилаштво поднијело приједлог за покретање
припремног поступка, а Суд БиХ уступио предмет надлежном суду. Такође је рађено и на 504 КТА
предмета од којих је 246 ријешено, 28 КТН предмета од којих је 15 ријешено, те 48 КТЗ предмета од
којих је 15 ријешено.
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Графички приказ рада на КТ предметима у Одсјеку II

ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА II
Не улазећи у проблематику бројности предмета и константног повећања прилива предмета,
што је општа карактеристика рада цијелог Тужилаштва БиХ, проблеми Посебног одсјека II уочени у
току 2007. године, а који добрим дијелом потичу и из ранијег периода, огледају се у слиједећем:
-

-

-

проблем финансирања посебних истражних радњи, односно непостојање посебне буџетске
ставке која се односи на посебне истражне радње, што за посљедицу има компликованију
процедуру за издвајање средстава у ту сврху из укупног буџета институције;
проблем правовременог лоцирања и осигурања свједока како у истражној, тако и у фази
суђења;
недовољна ефикасност у прикупљању доказа путем међународне правне помоћи, те
непостојање других међународних механизама који омогућавају валидност доказа
прикупљених у другим земљама, те
проблем разуђености заказаних рочишта пред Судом Босне и Херцеговине, без обзира на
величину предмета, што се као посебан проблем јавља у обимнијим предметима који због
заузетости судија и судница трају претјерано дуго, понекад и више од годину дана.
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II.ц. ОДСЈЕК III - ОДСЈЕК ЗА ОПШТИ КРИМИНАЛ, МЕЂУНАРОДНУ ПРАВНУ ПОМОЋ
И ТЕРОРИЗАМ

Током 2007. године у Одсјеку III радила су укупно 4 (четири) тужиоца и замјеник главног
тужиоца, који је уједно вршио дужност руководиоца Одсјека III. Тачније, до 01.03.2007. године у
Одсјеку III радила су два (2) тужиоца, а након што је Високи судски и тужилачки савјет БиХ својом
Одлуком од 18.01.2007. године именовао 10 домаћих тужилаца, од 01.03.2007. године Одсјеку III
додијељена су још два (2) тужиоца. За разлику од друга два одсјека Тужилаштва у којима су
организациона структура и рад унутар самих одсјека конципирани по принципу рада у тимовима,
у Одсјеку III тужиоци дјелују самостално, без тима уз помоћ три (3) стручна сарадника.
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДСЈЕКА III
ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ

ЗАМЈЕНИК ГЛ. ТУЖИОЦА И
ШЕФ ОДСЈЕКА
Стручни сарадник
Дактилограф

Тужилац
Стручни сарадник
Дактилограф

Тужилац
Стручни сарадник
Дактилограф

Тужилац

Тужилац

Што се тиче врсте и структуре кривичних дјела по којима поступа Одсјек III, Интерним
критеријима за расподјелу предмета унутар одсјека Тужилаштва/Тужилаштва БиХ који су
установљени 20.07.2007. године, одређено је да се Одсјеку III расподјељују сљедећи предмети:
1. предмети свих кривичних дјела из надлежности Тужилаштва БиХ осим:
- кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за ратне злочине у смислу члана II
ових критерија,
- кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију у смислу члана III ових критерија
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2. предмети по кривичним дјелима “корупције” која почине службена лица и одговорна лица,
а која нису високи функционери ни одговорна лица с највишим функцијама у привредном
друштву или другим правним лицима у смислу тачке 3. члана III ових критерија
3. предмети у вези захтјева за изручење, молбе за правну помоћ и питања из области
међународне помоћи и сарадње
4. предмети у вези питања везаних за сукоб надлежности и сарадњу са другим тужилаштвима,
судовима, органима и организацијама.
У циљу јаснијег разумијевања наведеног, потребно је прецизирати да Одсјек III ради на свим
предметима из надлежности Тужилаштва БиХ, укључујући и предмете који се односе на
организовани и привредни криминал када имовинска вриједност проузрокована кривичним дјелом
не прелази износ од 100.000,00 КМ, односно када број лица које су жртве кривичног дјела није већи
од 5, као и на другим предметима организованог криминала које Посебни одсјек за организовани
криминал, привредни криминал и корупцију не прихвати као врло осјетљиве.
Такође је потребно споменути да Одсјек III поступа по пријавама за кривично дјело тероризма
из члана 201. КЗ БиХ, резултат чега је подизање оптужнице тужиоца Одсјека III за наведено
кривично дјело и доношење правоснажне пресуде од стране Суда БиХ, којом су оптуженицима
изречене затворске казне.
Врло је битно нагласити поступање Одсјека III по предметима напријед назначеним под ред.
бројем 3, односно предметима који се тичу пружања међународне правне помоћи и извршења
међународних уговора у кривичноправним стварима, односно предметима изручења осумњичених,
оптужених и осуђених лица (КТЗ предмети).
Наиме, овдје се ради о врло значајним предметима који предвиђају спровођење поступка
екстрадиције, преузимање кривичног гоњења од стране државе, преузимање извршења кривичних
санкција изречених у другим државама од стране Босне и Херцеговине, те пружање правне помоћи
у смислу 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, усљед чега је пружање правне помоћи
стварна обавеза за Босну и Херцеговину.
Преглед међународних мултилатералних уговора о правној помоћи који обавезују Босну и
Херцеговину:
-

Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима,
Стразбур 20.04.1959.г.,

-

Европска конвенција о екстрадицији, Париз, 13.12.1957.г.,

-

Додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур 15.10.1975.г.,

-

Други додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур 17.03.1978.г.,

-

Европска конвенција о преношењу поступка у кривичним стварима, Стразбур, 15.03.1972.г.,
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-

Европска конвенција о трансферу осуђених лица, Стразбур, 21.03.1983.г.,

-

Европска конвенција о обавјештењу о страном праву, Лондон, 07.06.1968.г.

Осим наведених конвенција, Босна и Херцеговина је нотификацијом о сукцесији преузела
велики број међународних билатералних уговора о правној помоћи.

СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И БРОЈ ПРЕДМЕТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЗАПРИМЉЕНЕ
ПРЕДМЕТЕ, ПРЕДМЕТЕ У РАДУ, КАО И ОКОНЧАНЕ ПРЕДМЕТЕ ОДСЈЕКА III
КТ ПРЕДМЕТИ
Током 2007. године Одсјек III је имао у раду укупно 695 КТ предмета против 1.043 лица, од
којих је 308 предмета против 465 лица пренесених из ранијих година, док је 387 предмета против
578 лица запримљено у 2007. години.
Поступајући по напријед наведеним предметима, а у складу са својим правима и обавезама у
смислу чл. 35. ЗКП БиХ, тужиоци Одсјека III су у 2007. години донијели 186 наредби о
спровођењу истраге против 264 лица, у 33 предмета против 35 лица, у складу са одредбама чл.
224. ЗКП БиХ је донијета наредба о обустави истраге, док је у складу са одредбом чл. 216. ст. 3.
ЗКП БиХ у 57 предмета против 64 лица донијета наредба о неспровођењу истраге.
Током 2007. године тужиоци Одсјека III су по окончању истрага подигли укупно 123
оптужнице против 143 лица, од којих је 30 оптужница против 30 лица са предложеним
кривичним налогом. 35 КТ предмета против 75 лица ријешено је на други начин.
Поступајући по запримљеним оптужницама Одсјека III током 2007. године Суд БиХ је донио
97 пресуда против 116 лица, од чега 92 осуђујуће пресуде против 111 лица и 4 ослобађајуће
пресуде против 5 лица. У наведеним предметима изречена је 21 различита затворска казна, 57
различитих условних казни затвора, те 30 новчаних казни, док је пет лица ослобођено од
оптужбе.
Након потврђивања оптужнице тужиоци Одсјека III су закључили 39 споразума о признању
кривице са 44 оптужена лица. Тужиоци Одсјека III изјавили су 3 жалбе на пресуде Суда БиХ, од
којих је једна уважена, док у односу на двије преостале у извјештајном периоду Суд БиХ није
донио одлуку.
Закључно са 31.12.2007. године у Одсјеку III од укупног броја 695 предмета против 1.043 лица,
у 336 предмета против 521 лица нису отворене истраге.
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Наредба о спров ођењу
истраге Предмет

300
264

Наредба о спров ођењу
истраге Лица

250
200

Наредба о неспров ођењу
истраге Предмет

186
143

150

123

100

Наредба о обустав и
истраге Предмет
Наредба о обустав и
истраге Лица

57 64
50

Наредба о неспров ођењу
истраге Лица

33 35

Оптужница Предмет
Оптужница Лица

0

Графички приказ рада на КТ предметима у Одсјеку III
КТА ПРЕДМЕТИ
У периоду од 01.01. до 31.12.2007. године Одсјек III је имао у раду укупно 987 предмета, од
којих је у извјештајној години запримљено 422 предмета, док је 565 предмета пренијето из ранијих
година.
Тужиоци Одсјека III су у 2007. години завршили укупно 322 предмета, тако да је у раду
остало 665 неријешених КТА предмета.

КТЗ ПРЕДМЕТИ
У 2007. години Одсјек III је имао у раду 210 предмета у вези са 281 лицем који се односе на
поступке пружања међународне правне помоћи, изручења лица и извршења страних судова, од
којих је у наведеној години запримљено 148 предмета у вези са 216 лица, а 62 предмета у вези са 65
лица су пренијета из ранијих година.
Од укупног броја КТЗ предмета завршена су 172 предмета у вези са 237 лица, а у раду је
остало 38 предмета у вези са 44 лица.

КТМ ПРЕДМЕТИ
У погледу предмета који се односе на малољетне починиоце кривичних дјела, Одсјек III је у
2007. години имао у раду укупно 42 предмета против 78 лица, од којих је из ранијих година остало у
раду 24 предмета против 36 лица, док је у 2007. години запримљено 18 предмета против 42 лица.
Током 2007. године, од укупног броја предмета који се односе на малољетне починиоце кривичних
дјела, тужиоци Одсјека III су донијели 2 наредбе о непокретању поступка против 2 малољетника, те
6 приједлога за покретање припремног поступка против 15 малољетних починилаца кривичних
дјела, док је 5 предмета против 7 малољетника ријешено на други начин. На крају извјештајног
периода у Тужилаштву БиХ је остало у раду још 29 предмета против 54 лица.

Тужилаштво БиХ - Информација о раду за 2007. годину

26
КТН ПРЕДМЕТИ
Против непознатих починилаца кривичних дјела, Одсјек III је имао у раду 321 предмет, од
којих је из ранијих година остало у раду 158 предмета, док су у 2007. години запримљена 163
предмета, да би у 2007. години тужиоци Одсјека III ријешили 162 предмета, а у раду је остало 159
предмета.

А ПРЕДМЕТИ
Одсјек III је у 2007. години имао у раду и 133 А предмета, од којих је 5 предмета остало у раду
Тужилаштва из ранијих година, док је у 2007. години Тужилаштво запримило 128 предмета.
Дакле, од укупно 2.384 предмета којима је у 2007. години био задужен Одсјек III, тужиоци
овог одсјека су завршили 1.035 предмета.
Тужиоци, као и стручни сарадници Одсјека III, су у 2007. години, у циљу стручног
оспособљавања учествовали на семинарима одржаним у организацији центара за едукацију судаца
и тужилаца, те су сви испунили обавезни број дана присуствовања семинарима (четири дана за
тужиоце, шест за стручне сараднике/савјетнике).
Поред напријед наведеног, тужиоци Одсјека III (два тужиоца) су стални чланови Ударне
групе за борбу против тероризма и јачања способности за борбу против тероризма. Радни састанци
ове Ударне групе су одржавани у току радног времена као редовни састанци, што је у извјесној
мјери умањило могућност тужилаца да ово вријеме искористе за рад по задуженим предметима.
Надаље, сви тужиоци Одсјека III, осим при семинарима одржаним у организацији центара
за едукацију судија и тужилаца, учествовали су у раду бројних семинара и конференција, који су
одржани у организацији невладиних организација и разних државних институција (нпр. два
тужиоца Одсјека III су учествовала у активностима Радне групе која је радила на допуни
инкриминација везаних за кривично дјело тероризма у организацији Министарства безбједности
БиХ, уз координацију представника Комитета УН-а за борбу против тероризма).

ПРОБЛЕМИ У РАДУ ОДСЈЕКА III
Главни проблеми с којима се суочава Одсјек III јесу:
-

-

-

Одсјек са најмањим бројем тужилаца, а највећим годишњим приливом предмета у
Тужилаштву, који је у великој мјери узрокован усвајањем Интерних критерија за расподјелу
предмета, из ког разлога је неопходно повећање броја тужилаца у Одсјеку III за најмање још
два нова тужиоца.
У односу на остала два одсјека, једини не ужива подршку Канцеларије регистрара БиХ.
Од укупно пет тужилаца овог Одсјека, три тужиоца су радила уз сарадњу само три стручна
сарадника, који су по потреби и налогу главног тужиоца били ангажовани и на рјешавању
одређеног броја А предмета насловљених на Канцеларију главног тужиоца.
Врло чест ангажман тужилаца Одсјека III на одређеним пословима и њихово учествовање у
одређеним пројектима, чији су носиоци различите институције у Босни и Херцеговини, као
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-

-

и невладине организације, у којима тужиоци узимају активно учешће у току радног времена,
што им у великој мјери одузима вријеме које би морали посветити свом основном задатку, тј.
откривању и гоњењу починилаца кривичних дјела.
У том правцу, тужиоци овог Одсјека поново предлажу да се убудуће ангажовање тужилаца
по овим задацима врши селективније, односно да се тужиоци у наведеним случајевима
ангажују само уколико је то уско везано за ефикасније рјешавање предмета и прогон
починилаца кривичних дјела.
Прилив великог броја КТА предмета, у којима материјал достављен од стране полицијских
агенција о истим представља обавјештајне податке из којих нису произилазили основи
сумње да су почињена кривична дјела, а који предмети су захтијевали ангажовање тужилаца
у раду по истим, а које ангажовање их је и ове године, као и прошле, онемогућавало да све
снаге преусмјере на рад по КТ предметима.

III.

УКУПАН РАД ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ПРЕДМЕТИМА У ОДНОСУ НА ПОЗНАТЕ ПОЧИНИОЦЕ
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

Колона „Привредни криминал“ представља бројчани показатељ који се односи на кривична
дјела из глава XVIII и XIX Кривичног закона Босне и Херцеговине и представља збирне податке о
раду Одсјека II и III Тужилаштва БиХ на тој врсти предмета (имајући на уму Интерне критерије
о расподјели предмета, о којима је било ријечи у претходним главама ове Информације).
Колона „Општи криминал“ представља бројчани показатељ преосталих кривичних дјела из
Кривичног закона Босне и Херцеговине и такође представља збирне податке о раду Одсјека II и
III Тужилаштва БиХ, изузев појединих кривичних дјела из главе XVII КЗ БиХ која су сврстана у
колону „Ратни злочин“ и по којима поступа Одсјек I.

Табела I: Подаци о пријавама исказани по предметима/лицима за период 01.01.31.12.2007.

Врста предмета
"Кт"

Неријешено
пријава из
ранијих
година

Примљено
пријава у
току
извјештајног
периода

КОЛОНА =

I

II

Укупно у
раду
пријава у
току
извјештајног
периода
III
(III = I+II)

Ријешено
пријава у
току
извјештајног
периода

Дјелимично
ријешено
пријава у
току
извјештајног
периода

IV

V

Неријешено
пријава на
крају
извјештајног
периода
VI
VI = III -IV

Привредни криминал

232/450

358/632

590/1082

269/487

4

321/595

Ратни злочин

188/1885

253/925

441/2810

200/646

11

241/2164

Општи криминал

113/208

159/292

272/500

162/301

3

110/199

Укупно

533/2543

770/1849

1303/4392

631/1434

18

672/2958
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Tabela II: Подаци о истрагама исказани по предметима/лицима за период 01.01.-31.12.2007.
Број
неријешених
истрага на
крају
извјештајног
периода
VI
VI = III - IV

Врста предмета
"Кт"

Неријешене
истраге из
ранијих
година

Наређено
истрага у току
извјештајног
периода

Укупно у раду
истрага у току
извјештајног
периода

Укупно
ријешено
истрага у току
извјештајног
периода

Дјелимично
ријешено
истрага у току
извјештајног
периода

KОLОNA =

I

II

III
(III = I+II )

IV

V

106/297

174/324

280/621

153/237

6

127/384

158/481
57/102
321/880

176/548
123/222
473/1094

334/1029
180/324
794/1974

44/86
113/152
310/475

18
0
24

290/943
67/172
484/1499

Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи криминал
Укупно

Табела III: Врсте процесних одлука донесених у Кт предметима/лицима у периоду 01.01.31.12.2007.
У фази рјешавања пријава

У фази рјешавања истрага

Врста предмета
"Кт"

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

63/80

174/324

31/83

40/65

111/169

2/3

Привредни
криминал
Ратни злочин

7/16

176/548

17/82

19/36

20/32

5/18

Општи криминал

29/38

123/222

11/41

14/19

93/124

6/9

Укупно

99/134

473/1094

59/206

73/120

224/325

13/30
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Табела IV: Подаци о подигнутим оптужницама исказани по предметима/лицима

Број
оптужница
чије је
потврђивањ
е одбијено

Број
оптужниц
а
повучени
х прије
доношењ
а одлуке
о
потврђив
ању

Број
оптужница
подигнутих
у току
извјештајн
ог
периода, а
у којима са
31.12.2007
. није била
донесена
одлука о
потврђива
њу или
одбијању
потврђења

IV*

V

VI

VII

112/171

109/166

2/3

0

1/2

20/32

21/33

17/29

0

0

4/4

3/3

93/124

96/127

91/121

1/1

0

4/5

5/6

224/325

229/331

217/316

3/4

0

9/11

Врста предмета
"Кт"

Број
оптужница
подигнутих
прије
извјештајног
периода, а у
којима до
01.01.2007.
није била
донесена
одлука о
потврђивању
или одбијању
потврђења

Укупан број
подигнутих
оптужница у
току
извјештајног
периода

Укупан
број
подигнутих
оптужница
*

Укупан број
потврђених
оптужница у
току
извјештајног
периода*

КОЛОНА =

I

II

III*
III = I+II

1/2

111/169

1/1

Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи
криминал
Укупно:

Број оптужница подигнутих у току
извјештајног периода*

Број потврђених оптужница у току
извјештајног периода*

са
кривич
ним
налого
м

без
кривично
г налога

са
предложен
им
споразумо
мо
признању
кривице

Врста предмета
"Кт"

са
кривични
м
налогом

без
кривичног
налога

са
предложени
м
споразумом
о признању
кривице

КОЛОНА =
Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи криминал
Укупно

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

19/21

91/148

28/44

19/21

89/145

26/39

0
37/40
56/61

20/32
57/84
168/264

1.јан
1618
45/63

0
37/40
56/61

17/29
55/81
161/255

0
16/18
42/57
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Табела V: Подаци о временској структури потврђених, а неријешених оптужница исказаних
по предметима/лицима за период 01.01.-31.12.2007.
Број неријешених потврђених оптужница пред судом у току извјештајног
периода
Врста
предмета
"Кт"

КОЛОНА =
Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи
криминал
Укупно

Број
предмета у
којима је
оптужница
ријешена
доношење
м одлуке
суда у току
извјештајно
г периода:

Број
неријешен
их
потврђених
оптужница
на крају
извјештајн
ог периода

оптужнице
потврђене
прије
01.01.2004.

оптужниц
е
потврђен
е у току
2004.

оптужниц
е
потврђен
е у току
2005.

оптужниц
е
потврђен
е у току
2006.

оптужнице
потврђене
у току
2007.

Укупно

I

II

III

IV

V

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

VII

VIII
(VIII = VI VII)

4/7

3/53

4/18

15/31

109/166

135/275

75/113

60/162

0

0

3/12

18/31

20/32

41/75

11/12

30/63

0

0

2/2

5/23

91/121

98/146

85/125

13/21

4/7

3/53

9/32

38/85

220/319

274/496

171/250

103/246
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Табела VI: Подаци о врстама судских одлука исказани по предметима/лицима за период
01.01.-31.12.2007.
Број предмета у којима је донесена одлука у току
извјештајног периода:

Врста предмета
"Кт"

КОЛОНА =
Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи
криминал
Укупно

Укупно

Број
предмета у
којима је
повучена
оптужнице
након
потврђивања
до почетка
главног
претреса

Број
предмета
у којима је
дошло до
одустанка
од
оптужнице
до
завршетка
главног
претреса

Рјешења о
обустави
поступка

Одбијајуће
пресуде

Ослобађајуће
пресуде

Осуђујуће
пресуде

I

II

III

IV

V
V=
I+II+III+IV

VI

VII

0

0

4/4

71/109

75/113

0

0

0

0

2/2

9/10

11/12

0

0

0

0

2/8

83/117

85/125

0

0

0

0

8/14

163/236

171/250

0

0

Споразуми о признању кривице

Врста предмета
"Кт"

број
предложених
споразума

број
одбачених
споразума

осуђујуће
пресуде по
споразуму о
признању
кривице

број
предложених
споразума о
којима суд
није одлучио

КОЛОНА =
Привредни
криминал
Ратни злочин
Општи
криминал
Укупно

VIII

IX

X

XI

32/39

0

30/36

2/3

1/1

1/1

0

0

32/39

0

31/38

1/1

65/79

1/1

61/74

3/4

Суд БиХ је у извјештајном периоду, у складу са чланом 27. став 2. ЗКП БиХ, укупно уступио на
надлежност нижим судовима 33 потврђене оптужнице у односу на 43 лица.
До краја извјештајног периода Тужилаштво БиХ је имало у раду укупно 33 предмета у којима
је Суд БиХ донио одлуку о расписивању потјернице против 44 лица (16 у Одсјеку I, 16 у Одсјеку II и
12 у Одсјеку III).
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IV. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТУЖИЛАШТВА
БиХ
a) СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Надлежност Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине је
откривање и гоњење починилаца кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом, а која су, ступањем на снагу Закона о кривичном поступку Босне и
Херцеговине од 01.03.2003. године и Закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ, од
06.01.2005.г., у стварној надлежности Суда БиХ, а која су прописана у Глави XVII КЗ БиХ (Злочини
против човјечности из чл. 172. КЗ БиХ, Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 173. КЗ
БиХ, Ратни злочин против рањеника и болесника из чл. 174. КЗ БиХ, Ратни злочин против ратних
заробљеника из чл. 175. КЗ БиХ, Уништавање културних, хисторијских и религијских споменика из
чл. 183. КЗ БиХ).
Остала кривична дјела из ове главе КЗ БиХ (чл. 184. до чл. 203.) у надлежности су Одсјека II и
Одсјека III Тужилаштва БиХ.
Основ инкриминације из Главе XVII КЗ БиХ, налази се у међународним конвенцијама,
повељама и актима, те већина ових дјела има бланкетну диспозицију („ ...ко кршећи правила
међународног права...“ и сл.), која упућује на примјену одговарајућих међународних конвенција и
других аката.
Вриједности које су овим инкриминацијама заштићене и које међународна заједница подиже на
ниво општељудских вриједности, су у исто вријеме вриједности сваке поједине земље.
У одређивању кривичних дјела из чл. 171. до чл. 183. Главе XVII КЗ БиХ, законодавац се
руководио Статутом Међународног суда за кривично гоњење лица за тешка кршења међународног
права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, кршења закона и обичаја
ратовања. Поједине инкриминације из ове Главе КЗ БиХ одређене су скоро идентично као што је
учињено у Римском статуту Међународног кривичног суда.
Како код већег броја кривичних дјела из ове скупине посебно законско обиљежје чини вријеме
извршења дјела (рат или оружани сукоб), иста се подводе под заједнички назив „дјела ратног
злочина“. Због посебне тежине ових кривичних дјела, према одредбама члана 19. КЗ БиХ кривични
прогон и извршење казне не застаријева за кривична дјела геноцида, злочина против човјечности те
ратних злочина, као и за остала кривична дјела за која по међународном праву ова застарјелост не
може наступити.
Како је већ изнесено, Тужилаштву БиХ, током извјештајног периода, пријављено је 2.810 лица као
починилаца кривичних дјела ратног злочина.
Највећи број, 1.736 лица, пријављено је за почињена кривична дјела чл. 173. /Ратни злочин против
цивилног становништва/, те 858 лица за дјела из чл. 172. /Злочини против човјечности/, затим 122
лица за кривично дјело из чл. 171. /Геноцид/ и 94 лица за дјела чл. 175. /Ратни злочини против
ратних заробљеника/. Рјешавајући пријаве за горе наведена кривична дјела, вођене су истраге
против 1.029 лица, те је у својству свједока саслушано 1.391 лице. По овим кривичним дјелима,
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током 2007. године, 32 лица су оптужена, од чега је једно лице оптужено за кривично дјело геноцид,
10 лица за кривично дјело злочин против човјечности, 17 лица за кривично дјело ратни злочин
против цивилног становништва и 4 лица за кривично дјело ратни злочин против ратних
заробљеника.
Суд БиХ је у 9 предмета против 9 лица донио осуђујуће другостепене пресуде у којима је изречена
казна затвора у укупном трајању од 185 година и 6 мјесеци, од којих је укупно изречених 6
дуготрајних казни затвора и то за кривична дјела злочин против човјечности и ратни злочин против
цивилног становништва, те је у једном предмету против једног лица донио другостепену
ослобађајућу пресуду.

b) СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ОДСЈЕКА II И ОДСЈЕКА III
- Кривична дјела из Главе XV против слободе и права човјека и грађанина
Чланови 145–155 а) КЗ БиХ
Од свих кривичних дјела из ове главе Тужилаштво БиХ је у извјештајном периоду имало у раду
једну пријаву против једног лица због почињења кривичног дјела Спречавања повратка избјеглица
и расељених лица из чл. 146. КЗ БиХ, те 21 пријаву против 28 лица због почињења кривичног дјела
Недозвољено кориштење личних података из члана 149. КЗ БиХ, по којим пријавама је донијето 9
наредби о спровођењу истраге против 12 лица, у 1 предмету против 1 лица је обустављена истрага,
док је у 4 предмета против 5 лица донијета наредба о неспровођењу истраге. Тужилаштво БиХ је у
извјештајном периоду подигло 8 оптужница против 8 лица због постојања основа сумње да су
починили кривично дјело Недозвољеног кориштења личних података из члана 149. КЗ БиХ, које су
потврђене од стране Суда БиХ, који је у односу на подигнуте оптужнице изрекао 3 осуђујуће
пресуде, којима је двојици оптуженика изречена новчана казна, а једном оптуженику условна осуда.

- Кривична дјела из Главе XVI против интегритета БиХ
Чланови 156–170 КЗ БиХ
У 2007. години Тужилаштво БиХ је из ове главе имало свега 2 пријаве против 2 лица и то за
почињење кривичног дјела Уношења опасних материја из чл. 166. КЗ БиХ, те је поводом истих
донијета једна наредба о спровођењу истраге против једног лица.

- Кривична дјела из Главе XVII против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом
Чланови 184-203 КЗ БиХ
Изузев кривичних дјела из ове Главе КЗ БиХ за које је надлежан Посебни одсјек за ратне
злочине, тужилачки Одсјеци II и III су надлежни за кривична дјела од чл. 184. до чл. 203. КЗ БиХ.
Тужилаштво БиХ је у извјештајном периоду радило на укупно 136 пријава против 294 лица
осумњичена за почињење кривичних дјела из ове главе КЗ БиХ. Највећи број пријава за горе
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побројана кривична дјела односи се на дјела кријумчарења лица (91 предмет против 214 лица),
трговине људима (18 предмета против 34 лица) и неовлаштени промет опојним дрогама (12
предмета против 19 лица).
На основу наведених пријава, вођено је укупно 89 истрага против 166 лица, те су подигнуте 32
оптужнице против 51 лица, од којих само једна оптужница против једног лица није потврђена у
току извјештајног периода.
По наведеним оптужницама, у судским поступцима пред Судом Босне и Херцеговине
донешене су 33 осуђујуће пресуде против 50 лица, те само једна ослобађајућа пресуда у односу на 2
лица. У 11 предмета против 16 лица изречене су затворске казне, док је у 22 предмета против 34
лица изречена условна осуда. За остала оптужена лица из ових кривичних дјела поступци су у току.
Тужиоци Тужилаштва БиХ су против пресуда Суда БиХ за ова кривична дјела изјавили свега
једну жалбу у односу на два лица и та је жалба уважена од стране Суда БиХ.

- Кривична дјела из Главе XVIII против привреде и јединства тржишта и кривична
дјела из области царина
Чланови 204-216 КЗ БиХ
У овој Глави Кривичног закона БиХ, поред класичних дјела против привреде и јединства
тржишта, законодавац је предвидио кривично дјело прања новца као ново у законодавству Босне и
Херцеговине, усклађујући одредбе домаћег законодавства са преузетим међународним обавезама, а
прије свега са Конвенцијом Савјета Европе о прању, трагању, привременом одузимању и
одузимању прихода стеченог кривичним дјелом.
У овој Глави су такође прописана и тзв. царинска дјела (кријумчарење, удруживање ради
кријумчарења, царинске преваре).
Од укупно 504 пријаве у раду против 792 лица по наведеним дјелима, 262 пријаве против 354
лица се односи на дјела кривотворења новца; 79 пријава против 132 лица се односи на кривично
дјело порезне утаје, 71 пријава против 138 лица се односи на кривично дјело кријумчарења, 30
пријава против 79 лица се односи на кривично дјело прања новца, 29 пријава против 44 лица се
односи на кривично дјело царинске преваре, 23 пријаве у односу на 30 лица односе се на кривично
дјело неплаћање пореза, 4 пријаве против 5 лица за кривично дјело кривотворења знакова за
вриједност, 3 пријаве против 5 лица за кривично дјело недопуштена трговина, 2 пријаве против 3
лица за кривично дјело кривотворење знакова за обиљежавање робе, мјера и тегова и 1 пријава
против 2 лица за организовање групе људи или удружења за кријумчарење или растурање
неоцарињене робе.
Тужилаштво БиХ је, по наведеним пријавама за ова кривична дјела, водило 238 истрага против
396 лица, те је током 2007. године Тужилаштво подигло 97 оптужница против 124 лица за побројана
дјела, од којег броја је Суд БиХ до краја 2007. године потврдио 95 оптужница против 121 лица.
Након проведеног поступка 84 лица су осуђена, и то на казну затвора 11, на новчану казну 19
лица, док је против 54 лица изречена условна осуда. У односу на 3 лица је изречена ослобађајућа
пресуда.
На пресуде Суда БиХ по овим кривичним дјелима уложене су 3 жалбе, од којих је 1 жалба
уважена.
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-

Кривична дјела из Главе XIX, дјела корупције и дјела против службене и друге
одговорне функције
Чланови 217-226 КЗ БиХ

Ова дјела спадају у категорију криминалитета са изразито високим степеном опасности за
друштво која се огледа, не само у материјалним посљедицама које вршењем ових дјела настају, већ
и у разарању и ремећењу токова друштвеног живота кроз напад на моралне вриједности друштва.
У погледу ових дјела, током 2007. године у раду је било укупно 48 пријава против 108 лица,
од којих се највећи број пријава односи на кривична дјела злоупотребе положаја или овлаштења из
члана 220 КЗ БиХ (29 предмета против 72 лица) и кривично дјело давање дара и других облика
користи из члана 218. КЗ БиХ (8 предмета против 9 лица).
У извјештајном периоду, по пријавама за ова кривична дјела вођено је 14 истрага против 15
лица, те је подигнуто 9 оптужница против исто толико лица, од којих је 8 потврђено од стране Суда
БиХ у извјештајном периоду.
По наведеним оптужницама, у судским поступцима пред Судом Босне и Херцеговине
донешено је 8 осуђујућих пресуда против 8 лица. У 7 предмета против 7 лица изречене су условне
осуде, док је у једном предмету против једног лица изречена новчана казна. За остала оптужена
лица из ових кривичних дјела поступци су у току.
Тужиоци Тужилаштва БиХ су против пресуда Суда БиХ за ова кривична дјела изјавили свега
једну жалбу у односу на једно лице, о којој жалби није донешена судска одлука у извјештајном
периоду.

-

Кривична дјела из Главе XX, против правосуђа
Чланови 231-241 КЗ БиХ

Основни циљ прописаних инкриминација је осигурање и заштита независности правосуђа и
законитог рада правосудних и других органа.
Значај ове скупине дјела огледа се у томе што су прописане неке инкриминације које до сада у
законодавству БиХ нису биле предвиђене, као нпр. помоћ лицу оптуженом пред Међународним
судом у Хагу, непријављивање лица оптужених од Међународног кривичног суда, одавање
идентитета заштићеног свједока.
Током 2007. године ове врсте кривичних дјела у раду је било укупно 6 пријава, и то 2 пријаве
против 2 лица за кривично дјело давање лажног исказа, 3 пријаве против 4 лица за кривично дјело
неизвршење одлуке Уставног суда БиХ, Суда БиХ или Дома за људска права, те 1 пријава против
једног лица за кривично дјело ометање рада правосуђа. Током 2007. године вођена је 1 истрага за
кривично дјело ометање рада правосуђа. Осим наведених предмета, Тужилаштво је у 2007. години
имало у раду и 53 предмета који се тичу кривичног дјела неизвршења одлуке Уставног суда БиХ,
Суда БиХ или Дома за људска права против непознатих починилаца у којима је отворено 28
истрага.
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-

Кривична дјела из Главе XXI, повреде ауторских права
Чланови 242-246 КЗ БиХ

Овим дјелима кривичноправно се штите, како морална, тако и имовинска права аутора и
права умјетника извођача, права произвођача звучних снимки и права у вези радио дифузијских
емисија.
У 2007. години, Тужилаштво БиХ је радило на укупно 85 пријава против 110 лица, од којих се
највећи број односи на кривично дјело недозвољено кориштење ауторских права из члана 243. КЗ
БиХ (84 предмета против 110 лица).
За кривична дјела из ове Главе КЗ БиХ вођено је 67 истрага против 95 лица. Подигнуто је 49
оптужница против 53 лице, које су потврђене од стране Суда БиХ.
По наведеним оптужницама, у судским поступцима пред Судом Босне и Херцеговине
донешено је 47 осуђујућих пресуда против 51 лица. У 10 предмета против 11 лица изречене су
новчане казне, док је у 37 предмета против 40 лица изречена условна осуда. За остала оптужена
лица за ова кривична дјела поступци су у току.

-

Кривична дјела из Главе XXII, договор, припремање, удруживање и организовани
криминал
Чланови 247-250 КЗ БиХ

Организовани криминал у данашње вријеме представља најопаснији вид криминалитета,
како у међународним размјерама, тако и на националном нивоу. Учествовање више лица у вршењу
кривичних дјела представља опасност за друштво.
Удруживање ради чињења кривичних дјела, као самостално дјело, обухвата дјелатност
стварања криминалних удружења.
Из ове Главе Кривичног закона БиХ, Тужилаштво БиХ је у извјештајном периоду запримило
укупно 28 пријава против 142 лица за кривична дјела удруживања ради чињења кривичних дјела и
за дјела организованог криминала у вези са различитим кривичним дјелима прописаним
Кривичним законом Босне и Херцеговине. У извјештајном периоду вођене су 23 истраге против 158
лица, који број укључује и неријешене истраге из претходних периода, којих је било укупно 9 и то
против 62 лица. До краја извјештајног периода подигнуто је 7 оптужница против 19 лица.
Суд БиХ је донио осуђујуће пресуде у 9 предмета против 37 лица, док су остали поступци у
току.
У погледу изречених казни, 22 лица су осуђена на затворске казне, 12 лица на условне казне, а 3
лица су кажњена новчано.
Поред наведеног, у току 2007. године Тужилаштво БиХ запримало је пријаве за разна кривична
дјела прописана у другим законима на нивоу Босне и Херцеговине (Закон о равноправности полова,
Закон о индустријском власништву у БиХ и сл.) и кривичним законима ФБиХ и РС. За ту врсту
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кривичних дјела, у извјештајном периоду рађено је по пријавама против 59 лица, те су вођене
истраге против 106 лица, укључујући и истраге из претходног периода, од којих су 32 лица
оптужена.

c) ПРИТВОР
Имајући у виду важност присуства субјеката у кривичном поступку, законодавац је
предвидио адекватне мјере, чијом се примјеном успјешно обезбјеђује присуство свих субјеката у
кривичном поступку, а нарочито осумњиченог, односно оптуженог. Притвор у кривичном поступку
представља најтежу од предвиђених мјера за обезбјеђење присуства осумњиченог, односно
оптуженог. Управо тежина ове мјере чини је изузетном, како са аспекта надлежности за одређивање
притвора (само Суд одређује притвор), услова за одређивање притвора, дужине трајања (мора бити
сведена на најкраће нужно вријеме), брзине поступања свих органа који учествују у овом поступку,
као и обавезе судског надзора над трајањем ове мјере, контрола законитости и оправданости мјере
притвора, те издржавањем ове мјере. Ако постоји основана сумња да је одређено лице починило
кривично дјело, притвор јој се може одредити:
a) ако се крије или ако постоје друге околности које указују на опасност од бјекства,
b) ако постоји основана бојазан да ће уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати
доказе или трагове важне за кривични поступак или ако нарочите околности указују да ће
ометати кривични поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче,
c) ако нарочите околности оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело или да ће
довршити покушано кривично дјело или да ће учинити кривично дјело којим пријети, а за
та кривична дјела може се изрећи казна затвора пет година или тежа казна,
d) ако се ради о кривичном дјелу за које се може изрећи казна затвора десет година или тежа
казна, а усљед начина почињења или посљедица кривичног дјела одређивање притвора
неопходно је за безбједност грађана или имовине. У случају када се ради о кривичном дјелу
тероризма, сматра се да постоји претпоставка, која се може побијати, да је угрожена
безбједност грађана и имовине.
-Мјера притвора у раду Посебног одсјека за ратне злочине
У току извјештајног периода Суд БиХ је по приједлозима тужилаца Посебног одсјека за ратне
злочине одредио притвор у 21 предмету према 28 лица. Од укупног броја одређених притвора
већина се односила на притворе против лица осумњичених, односно оптужених за кривична дјела
из члана 173. КЗ БиХ, Ратни злочин против цивилног становништва (15 притворених лица) и из
члана 172. КЗ БиХ, Злочин против човјечности (10 притворених лица). У односу на једно лице, мјера
притвора је одлуком Суда БиХ замијењена блажом мјером и то јемством прописаним чланом 127.
ЗКП БиХ, а у односу на једно лице мјера притвора је замијењена мјером забране из члана 126. ЗКП
БиХ и то: забрана напуштања мјеста боравишта уз обавезно јављање у надлежну полицијску
станицу.
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-Мјера притвора у раду Одсјека II и Одсјека III
У току извјештајног периода Суд БиХ је по приједлозима тужилаца Одсјека II и Одсјека III одредио
притвор у 40 предмета према 70 лица, што представља повећање у односу на претходну годину,
када је притвор одређен у 33 предмета у односу на 55 лица. Од укупног броја одређених притвора
већина се односила на притворе против лица осумњичених, односно оптужених за кривична дјела
из члана 189. КЗ БиХ, Кријумчарење лица (23 притворена лица), из члана 205. КЗ БиХ,
Кривотворење новца (11 притворених лица) и из члана 186. КЗ БиХ, Трговина људима (7
притворених лица).
У односу на мјеру притвора предвиђену у ЗКП БиХ, Тужилаштво БиХ се од оснивања па све до
данас сусреће са озбиљним проблемима који се односе на недостатак смјештајних капацитета за
притворена лица и њихову исхрану у периоду задржавања осумњиченог, и то од момента
лишавања слободе до доношења коначне одлуке суда у погледу одређивања мјере притвора.
Смјештајни капацитети притворске јединице Суда БиХ су се у више наврата показали као
недовољни, а исхрана задржаних лица није адекватно ријешена.

V.

ОСТАЛА ПОДРУЧЈА ДЈЕЛОВАЊА И АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАШТВА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

V.а. РАД ТУЖИЛАШТВА КРОЗ АКТИВНОСТИ УДАРНИХ ГРУПА
Ударне групе су самостална тијела чији је рад транспарентан у мјери у којој не може штетити
интересима истраживања у борби против трговине људима, илегалне имиграције и борбе против
тероризма.
Ударне групе су формиране одлукама Савјета министара на привременој основи.
Ударне групе ће престати са радом у тренутку када Државна агенција за истраге и заштиту постане
у цјелини оперативна и преузме мандат и одговорности Ударних група.
Ударне групе о свом раду извјештавају Министарство безбједности Босне и Херцеговине.

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

У 2004. години, Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, успостављена је Група за
борбу против тероризма и јачања способности за борбу против тероризма (Ударна група) и иста
ради под вођством Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором Министарства безбједности БиХ.
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Оснивањем Ударне групе за откривање кривичних дјела тероризма и финансирања
тероризма, институционализирана је борба против тероризма у Босни и Херцеговини.
Од момента оснивања ове Ударне групе Тужилаштво Босне и Херцеговине је осигурало
сарадњу и координирало рад органа који учествују у борби против тероризма, прикупљањем
информација о могућим починиоцима кривичног дјела тероризма на подручју Босне и
Херцеговине и проводећи истраге.
Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овом сегменту огледале су се првенствено
на откривању мреже која осигурава финансијску и сваку другу потпору лицима за која се сумња да
су повезана са појединцима, правним лицима или удружењима чије дјеловање указује на кривична
дјела Тероризма.
У оквиру својих активности Ударна група прати активности одређених лица и токове новца,
односно новчане трансакције тих лица, односно организација за које постоји сумња да се, између
осталих активности, баве и финансирањем лица која би се могла повезати са тероризмом.
Ударна група је у уској сарадњи са Државном комисијом за ревизију одлука о
натурализацији страних држављана примила и детаљно анализирала достављени Извјештај и своју
активност усмјерила у два правца и то:
1. идентификација починилаца кривичних дјела кривотворења исправа и злоупотребе
службеног положаја или овлаштења,
2. идентификација и стављање акцента на праћењу безбједносно интересантних лица.
Поступање Ударне групе у оба правца је континуирано.

УДАРНА ГРУПА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ
ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ

Одлуком Савјета министара ("Службени гласник БиХ" бр. 3/04) формирана је Ударна група
за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције, као облика организованог
криминала. Ударна група дјелује на подручју цијеле Босне и Херцеговине и у њен састав улазе
представници тужилаштава, органа унутрашњих послова, пореских органа, финансијске полиције,
граничне полиције, дакле сви који могу дати допринос у борби против трговине људима и илегалне
имиграције. Ударна група блиско сарађује са Државним координатором за борбу против трговине
људима и илегалне имиграције, те са Европском полицијом, Министарством правде при Амбасади
САД у Сарајеву, ICITAP-ом, међународном организацијом за имиграције IОМ и различитим
невладиним организацијама које се баве заштитом жртава трговине људима: "Удружење ХО
међународни Форум солидарности", Удружење "Жена БиХ" Мостар, Организација жена "Лара"
Бијељина, Фондација "La strada" Босна и Херцеговина, Центар за терапију жена "Medica" Зеница,
Удружење "Ваша права" Босна и Херцеговина и другим.
Ударна група је надлежна да, под непосредним руковођењем главног тужиоца Тужилаштва
БиХ, осигурава сарадњу надлежних органа и организација, проводи истраживање и образује
оперативне истражне тимове који раде на прикупљању и размјени релевантних података и
информација везано за случајеве трговине људима и везане илегалне имиграције, а све у циљу
њиховог сузбијања. У састав Ударне групе, као стручни представници испред Тужилаштва БиХ,
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улазе и два тужиоца Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и
корупцију Тужилаштва БиХ.
У јулу 2005.г. сачињене су Процедуре за поступање са жртвама трговине људима у Босни и
Херцеговини, у складу са Конвенцијом УН-а у борби против транснационалног организованог
криминала и њеног Протокола за спречавање, сузбијање и кажњавање трговине људима, другим
међународним конвенцијама и протоколима, те позитивним прописима Босне и Херцеговине.
Током извјештајног периода, уз финансијску и оперативну помоћ Ударне групе, вођена је
истрага у неколико предмета Тужилаштва Босне и Херцеговине из области трговине људима, а
помоћ се у највећем дијелу огледала кроз финансирање посебних истражних радњи, најчешће
прикривеног истражиоца.

V.б. САРАДЊА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ,
РЕГИОНАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ

Тужилаштво Босне и Херцеговине, од свог оснивања, наставља доприносити сарадњи
тужилаца земаља регије у борби против свих врста криминала. Допринос Тужилаштва Босне и
Херцеговине у развијању сарадње на међународном и регионалном нивоу, огледа се посебно у
оквиру међународне савјетодавне групе тужилаца земаља Југоисточне Европе-SEEPAG, регионалне
Иницијативе за сарадњу земаља Југоисточне Европе-SECI, у оквиру пројекта регионалне сарадње по
Меморандуму о сарадњи тужилаца Западног Балкана у оквиру CARDS програма као и европског
програма сарадње тужилаца Европе (CPGE), затим преко мреже за сарадњу правосуђа Европске
уније EUROJUST.

Сарадња са домаћим институцијама
У циљу унапређења сарадње у подручјима заштите безбједности, територијалног
интегритета Босне и Херцеговине и борби против свих облика тешког криминалитета у јуну 2005.
године, закључен је "Споразум о координацији рада институција из области обавјештајних,
безбједносних и полицијских активности" (Министарство одбране БиХ, Министарство безбједности
БиХ, Државна агенција за истраге и заштиту, ДГС (сада ГП), ОСА, Управа за индиректно
опорезивање БиХ, Министарство унутрашњих послова ФБиХ, Министарство унутрашњих послова
РС, шеф полиције Брчко Дистрикта, шеф финансијске полиције ФБиХ, директор Пореске управе
РС, директор Порезне управе ФБиХ и Тужилаштво Босне и Херцеговине), које има савјетодавну
улогу.
Систем за подршку кривичним истрагама, посебно у области повреда међународног
хуманитарног права, унапријеђен је потписивањем "Меморандума о сарадњи", у октобру 2005.
године, између Тужилаштва Босне и Херцеговине и Државне агенције за истраге и заштиту
(СИПА).
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Сарадња са тужилаштвима Југоисточне Европе/Западног Балкана
У процесу сарадње земаља регије, 30.03.2005. године дошло је до закључења „Меморандума о
разумијевању између Уреда јавног тужитеља Републике Македоније, Уреда јавног тужитеља
Републике Албаније, Уреда главног тужитеља Босне и Херцеговине, Уреда Државног одвјетништва
Републике Хрватске, Уреда Републичког тужитеља Републике Србије, Уреда Јавног тужитеља
Републике Црне Горе“ као земаља Западног Балкана у оквиру CARDS пројекта у којем је активно
учешће узело Тужилаштво Босне и Херцеговине.
Потписнице наведеног Меморандума су се сагласиле да ће сарађивати на подручју
сузбијања, спровођења истрага и кривичног гоњења починилаца кривичних дјела са подручја
организованог криминала, криминалних група и злочиначких организација. Сарадња се остварује
кроз размјену података, докумената и доказа који се односе на све облике организованог
криминала. Потписници, надаље, сарађују с циљем спречавања и сузбијања корупције и других
могућих облика организованог криминала. Потписнице су се обавезале да ће процијенити своје
националне прописе и праксу ради побољшања законских оквира и механизама у борби против
организованог криминала.
Као механизам за спровођење сарадње утврђена је Национална контактна тачка у
Тужилаштву БиХ, која чини саставни дио распрострањене регионалне тужилачке мреже
контактних тачака земаља потписница Меморандума.
Тужилаштво Босне и Херцеговине, свјесно пораста тешких кривичних дјела, посебно
организованог криминала, недозвољене трговине дрогом, кријумчарења људи, трговине људима,
трговине оружјем, корупције, прања новца и међународног тероризма и повезаних кривичних
дјела, закључило је више појединачних споразума о сарадњи са тужилаштвима сусједних земаља:
„Протокол о сугласности у остваривању и унапрјеђењу међусобне сурадње у борби против свих
облика тешког криминала, посебно организираног криминала, недозвољене трговине
наркотицима, кријумчарења људима, трговине оружјем, корупције, прања новца, међународног
тероризма, ратних злочина и сличних питања од заједничког интереса између Државног
одвјетништва Републике Хрватске и Тужитељства Босне и Херцеговине“, који је потписан у јануару
2005. године.
„Протокол о сугласности у остваривању и унапрјеђењу међусобне сурадње у борби против свих
облика тешког криминала, посебно организираног криминала, недозвољене трговине
наркотицима, кријумчарења људи, трговине оружјем, корупције, прања новца, међународног
тероризма, ратних злочина и сличних питања од заједничког интереса између између Врховног
државног тужиоца Републике Црне Горе и Тужитељства Босне и Херцеговине“, који је потписан у
мају 2005. године.
„Протокол о сугласности у остваривању и унапрјеђењу међусобне сурадње у борби против свих
облика тешког криминала, посебно организираног криминала, недозвољене трговине
наркотицима, кријумчарења људима, трговине оружјем, корупције, прања новца, међународног
тероризма, ратних злочина и сличних питања од заједничког интереса између између Републичког
тужилаштва Србије и Тужитељства Босне и Херцеговине“, који је потписан у јулу 2005. године.
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„Споразум о сугласности у остваривању међусобне сарадње у борби против свих облика тешког
криминала, између Уреда Јавног тужитеља Републике Македоније и Тужитељства Босне и
Херцеговине“, закључен у марту 2005. године.

V.ц. ТУЖИЛАШТВО БиХ У СВЈЕТСКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА У БОРБИ ПРОТИВ
КРИМИНАЛА
Међународна асоцијација агенција за борбу против корупције (IAACA)
Међународна асоцијација агенција за борбу против корупције (IAACA) основана је на
Међународној конференцији институција за борбу против корупције у октобру 2006.г., одржаној у
Пекингу, НР Кина.
Тужилаштво Босне и Херцеговине је позвано на наведену конференцију, те је на истој и
учлањено у ову међународну асоцијацију.
На конференцији у Пекингу, представници тужилаштава, полиција и агенција за спровођење
закона из преко 120 земаља свијета, презентирали су податке и процјене присутности корупције у
различитим земљама, те разговарали о проналаску квалитетних законских модалитета за
процесуирање ових кривичних дјела.

VI. ЕДУКАЦИЈА ТУЖИЛАЦА ТУЖИЛАШТВА БиХ
Формирањем Центара за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и
Републици Српској, исти су постали равноправни чланови Лисабонске мреже институција која
дјелује у области едукације судија и тужилаца у државама чланицама Савјета Европе, а обавеза
сваког тужиоца, према ентитетским Законима о Центрима за едукацију, је спровођење минималне
едукације од четири дана годишње.
У 2007. години, тужиоци Тужилаштва БиХ (држављани Босне и Херцеговине), поред
присуствовања обавезним законом прописаним семинарима, активно су се укључили и у остале
процесе едукације тужилаца, а исто тако су били ангажовани у својству едукатора, предавача и
модератора, те су преносили своја знања и искуства учесницима семинара.
У организацији и ентитетских центара за едукацију, те саорганизацији ABA/CEELI-ја,
Удружења судија/судаца у ФБиХ, Савјета Европе уз подршку канадске агенције CIDA, Њемачке
закладе за међународну правну сарадњу, Централне изборне комисије БиХ, Министарства
правосуђа САД - Канцеларије за подршку и едукацију тужилаштава у иностранству, као и
Правосудне академије Хрватске и ТАIЕX програма стручне помоћи Европске комисије, тужиоци
Тужилаштва БиХ своје знање су проширивали на семинарима и конференцијама на слиједеће теме:
„Кривично-правна област“, „Директно и унакрсно испитивање – вјештине заступања“, „VI
савјетовање из области кривичног законодавства: Кривично законодавство у БиХ – данас и сутра“,
„Функција главног тужоаца“, „Улога тужиоца у друштву данас“, „Заштита интелектуалног
власништва“, „Кривична дјела корупције“, „Прекршаји у области пореза и царина“, „Технике
рјешавања стресних ситуација“, „Дјеловање правосуђа и жртве“, „Кривично процесно право у све
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јаче повезаној Европи“, „Вјештине заступања у судбеном поступку“, „Изборни закон у свјетлу
кривичног законодавства“, „Поступак у случају неурачунљивости“, „Шефови одјељења у
тужилаштвима“, „Ванпарнични поступак – Модул 8, CARDS 2004“, „Ратни злочини“, „Актуална
питања из примјене ЗКП-а ФБиХ“, „Међународна конференција о сузбијању корупције и улози
правосуђа“, „Актуална питања из примјене ЗПП-а ФБиХ“, као и „Вјештине заступања“.

VII. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
VII.а. ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У 2007. години, тужилаштва са подручја мјесне надлежности Федералног тужилаштва
Федерације БиХ, (10 кантоналних тужилаштава) у раду су имала 29.066 предмета у односу на 41.479
лица, од којих су 21.454 лица, као извршиоци кривичних дјела, пријављена током 2007.г., а што је за
703 лица више од броја пријављених у 2006. години.
У тужилаштвима у ФБиХ вођене су истраге против 27.927 лица, с тим да је током 2007. године
покренуто истрага против 16.870 лица, док су остале истраге, против 11.057 лица, покренуте ранијих
година и настављене у извјештајној години. У 2.061 предмету против 2.678 лица истраге су
обустављене. До краја 2007. године, од укупног броја вођених истрага, у 12.798 предмета против
16.832 лица истрага је окончана.
На основу вођених истрага против 13.740 лица подигнуте су оптужнице.
Оптужница са кривичним налогом подигнуто је у 10.581 предмету против 13.740 лица.
По оптужницама тужилаштава, надлежни судови у Федерацији БиХ пресудили су у укупно 10.051
предмету против 12.538 оптужених лица, те је изречено 11.308 осуђујућих пресуда, 400 лица је
ослобођено, а у односу на 299 лица изречене су одбијајуће пресуде.
Према извјештајима тужилаштава у Федерацији БиХ, остало је неријешено 14.253 предмета у односу
на 20.638 пријављених познатих лица.
Поред горе наведених предмета, који се односе на пунољетне познате починиоце кривичних
дјела, тужилаштва у Федерацији у 2007. години, радила су у предметима у којима су починиоци
малољетна лица.
Ових предмета било је укупно 1.948 против 2.780 малољетних починилаца кривичних дјела, од којих
је 2.161 пријава запримљена у извјештајној години. Од укупног броја предмета у раду против
малољетних извршилаца, тужилаштва у Федерацији БиХ, рјешавајући предмете против
малољетних извршилаца, донијела су 588 одлука о непокретању поступка у 440 предмета, издата су
укупно 724 приједлога за изрицање васпитних мјера, од којих заводских 28 и ванзаводских 696, те 13
приједлога за изрицање казни малољетничког затвора.
Надлежни судови у ФБиХ донијели су укупно 500 васпитних мјера, 22 заводске, 478
ванзаводских мјера и 5 казни малољетничког затвора.
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Надаље, тужилаштва у ФБиХ, током 2007. године, радила су по разним извјештајима и
информацијама (КТА предмети), те је ове врсте предмета укупно у раду било 26.713, с тим да је
12.118 запримљено у извјештајној години.
Поред наведених предмета, тужилаштвима у Федерацији БиХ у 2007. години, достављено је 23.707
пријава против непознатих извршилаца кривичних дјела, те је укупан број ове врсте предмета
(КТН) износио 116.491.

VII.б. РЕПУБЛИКА СРПСКА
У 2007. години, тужилаштва са подручја мјесне надлежности Републичког тужилаштва
Републике Српске, имала су у раду 13.100 предмета у односу на 19.167 лица, од којих је 11.916 лица,
као извршиоци кривичних дјела, пријављено у 2007. години, што је за 167 лица мање од
пријављених лица у 2006. години.
Од укупног броја предмета у раду, на дјела општег криминала се односи 11.568 предмета у
односу на 15.695 лица, на дјела привредног криминала 1.291 предмет у односу на 2.267 лица, те дјела
ратног злочина 241 предмет у односу на 1.205 лица.
Тужиоци у тужилаштвима у Републици Српској водили су истраге у 10.504 предмета против
14.814 лица.
Истраге су вођене за дјела општег криминала против 12.534 лица, у 9.554 предмета, за дјела
привредног криминала против 1.121 лица у 689 предмета, те истраге против 1.159 лица
осумњичених за дјела ратног злочина, у 261 предмету.
Од укупног броја вођених истрага, током 2007. године покренуте су истраге против 9.744
лица у 7.520 предмета, док су истраге против 5.070 лица у 2.984 предмета покренуте у претходном
периоду.
Истраге су обустављене у 1.644 предмета против 2.203 лица, док су односу на 1.526 лица у
1.072 предмета, тужиоци Републике Српске донијели наредбе о неспровођењу истрага. До краја
2007. године, од укупног броја вођених истрага, против 5.169 лица у 3.037 предмета, истраге су
остале неријешене.
Тужилаштва у Републици Српској оптужила су 7.981 лице у 6.467 предмета.
Од наведеног броја оптужених лица, са приједлогом за издавање кривичног налога, оптужена су
3.923 лица у 3.351 предмету. Од укупног броја подигнутих оптужница, од стране надлежних судова
у Републици Српској, потврђене су оптужнице против 7.564 лица у 6.165 предмета. Потврђивање
оптужница одбијено је у односу на 45 лица у 34 предмета.
Тужилаштва у Републици Српској, током 2007. године, закључила су споразуме о признању
кривице са 1.233 оптужена лица у 1.083 предмета, а надлежни судови су донијели осуђујуће пресуде
по предложеним споразумима о признању кривице у односу на 966 лица у 856 предмета.
По оптужницама тужилаштава, надлежни судови у Републици Српској изрекли су пресуде у
односу на 6.829 лица, у 5.843 предмета.
Осуђено је 5.905 лица у 5.103 предмета, 418 лица је ослобођено, у односу на 218 лица донесене су
одбијајуће пресуде, а против 288 лица поступци су обустављени.
Поред горе наведених КТ предмета који се односе на пунољетне познате починиоце
кривичних дјела, тужилаштва у Републици Српској у 2007. години имала су у раду 805 КТМ
предмета у којима су евидентирана 1.272 малољетна лица као починиоци кривичних дјела.
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Од укупног броја предмета у којима се евидентирају малољетни починиоци кривичних дјела,
608 предмета у односу на 954 малољетника, примљена су током 2007. године, што је за 80
малољетних извршилаца мање него у 2006. години.
Од укупног броја предмета у раду против малољетних извршилаца, тужилаштва у
Републици Српској, рјешавајући предмете против малољетних извршилаца, донијела су 206 одлука
о непокретању поступка, издато је укупно 230 приједлога за изрицање васпитних мјера од којих је 12
заводских и 218 ванзаводских, те 6 приједлога за изрицање казни малољетничког затвора.
Надлежни судови у Републици Српској донијели су укупно 190 васпитних мјера, и то 7
заводских, 183 ванзаводске мјере и 3 казне малољетничког затвора.
Надаље, тужилаштва у Републици Српској, током 2007. године, радила су по разним
извјештајима и информацијама (КТА предмети), те је ове врсте предмета, укупно у раду било
10.796, с тим да је 5.300 предмета запримљено у извјештајној години.
Поред наведених предмета, тужилаштвима у Републици Српској у 2007. години, достављено
је 6.635 пријава против непознатих извршилаца кривичних дјела, те је укупан број ове врсте
предмета (КТН) износио 49.844, што је за 4.590 предмета више у односу на 2006. годину.

VII ц. БРЧКО ДИСТРИКТ
У 2007. години, Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта, имало је у раду 448 предмета у односу
на 597 познатих лица. Сва лица пријављене су у 2007. години и није било неријешених пријава из
претходних година.
Од укупног броја предмета у раду, 23 предмета у односу на 47 лица, односе се на дјела
привредног криминала, дјела ратног злочина су садржана у 2 предмета против 4 лица, те највећи
број предмета, 423 против 546 лица, односи се на дјела општег криминала.
Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта водило је истраге против 1.047 лица, од којег броја је
наређено истрага против 597 лица у току извјештајног периода, а преостали број се односи на
истраге из претходног периода. До краја 2007. године укупно је ријешено 458 истрага у односу на 603
лица. Од укупног броја вођених истрага, у 67 предмета против 107 лица, истраге су обустављене.
Тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ није донијело нити једну наредбу о неспровођењу истраге.
На основу вођених истрага, против 455 лица у 370 предмета, подигнуте су оптужнице, од
којег броја је подигнуто 14 оптужница против 27 лица у односу на дјела привредног криминала, за
дјела ратног злочина подигнуте су 2 оптужнице у односу на 3 лица, а у односу на дјела општег
криминала укупно су подигнуте 354 оптужнице у односу на 425 лица, од којег броја је 199
оптужница са кривичним налогом.
Током 2007. године, Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта је предложило у 82 предмета у
односу на 99 лица Споразуме о признању кривице, од којег броја је у једном предмету у односу на 3
лица споразум одбачен, док је надлежни Суд Брчко Дистрикта по преосталим предложеним
споразумима, у укупно 81 предмету у односу на 96 лица, донио осуђујуће пресуде.
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По оптужницама Јавног тужилаштва, Суд Брчко Дистрикта пресудио је у 342 предмета
против 321 лица, од којег броја су у 329 предмета у односу на 398 лица донијете осуђујуће пресуде, а
у 13 предмета у односу на 23 лица ослобађајуће пресуде.
Поред предмета који се односе на пунољетне познате починиоце кривичних дјела, у Јавном
тужилаштву Брчко Дистрикта, у 2007. години, било је укупно у раду 60 предмета према 97
малољетних извршилаца кривичних дјела. Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта донијело је према 32
малољетника одлуке о непокретању поступка, 10 приједлога за обуставу поступка, 39 приједлога за
изрицање ванзаводских васпитних мјера, 11 приједлога за изрицање заводских васпитних мјера и 1
приједлог за изрицање казне малољетничког затвора. Надлежни Суд Брчко Дистрикта је издао 45
ванзаводских и 1 заводску васпитну мјеру, те је изрекао једну казну малољетничког затвора.
Поред наведених предмета, током 2007. године, Тужилаштву Брчко Дистрикта, достављене су
1.253 пријаве против непознатих извршилаца кривичних дјела, те је укупан број ове врсте предмета
КТН износио 6.768, од којег броја је укупно ријешено 218 предмета. Током 2007. године у
Тужилаштву Брчко Дистрикта је укупно било у раду 423 КТА предмета, од којег броја је 271 КТА
предмет запримљен у току извјештајног периода. Укупно је ријешено на крају 2007. године 270 КТА
предмета.
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VII. ЗАКЉУЧАК
СА ПРИЈЕДЛОГОМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА РАДА
У ТУЖИЛАШТВУ БиХ
Тужилаштво Босне и Херцеговине у својим информацијама о раду из претходних година дало
је низ приједлога и мјера у циљу стварања претпоставки и услова за ефикасније вршење
тужилачких дужности тужилаца у Тужилаштву БиХ. Већи дио предложених мјера је постигао
циљане ефекте и у том правцу створене су боље претпоставке за функционисање Тужилаштва. (На
примјер, процес транзиције уз потпору међународне заједнице успостављених капацитета и
функција са Канцеларије регистрара на Тужилаштво БиХ је успјешно окончан, предузет је низ мјера
усмјерених на изградњу повјерења јавности и то формирањем Службе за односе с јавношћу, те
израдом Web странице Тужилаштва, путем које је осигуран приступ јавним документима и
информацијама у посједу Тужилаштва и сл.).
Међутим, процес стварања претпоставки за коначни циљ Тужилаштва БиХ, односно
успостављање потпуно функционалне и одрживе домаће институције која ће бити спремна и
способна испуњавати задатке из своје надлежности за добробит свих грађана Босне и Херцеговине,
је још увијек у току.

У циљу што бољег и квалитетнијег рада Тужилаштва неопходно је остварење мјера
слиједећих стратешких циљева:
Стратешки циљ 1.
Досљедно залагање на успостављању владавине права, уз пуну примјену начела правде и
правичности, уважавајући највише стандарде примјене и заштите људских права.

Мјере:
- Имплементација највиших етичких и професионалних стандарда у раду тужилаца и других
запосленика.
- Континуирана едукација тужилаца и других запосленика.
- Активно учествовање у процесу реформе правосудног система у Босни и Херцеговини,
укључујући активно учествовање код предлагања и измјене законских и других прописа који
уређују ову област.

Стратешки циљ 2.
Досљедан и бескомпромисан приступ кривичном гоњењу и процесуирању свих кривичних дјела из
своје надлежности, а нарочито у областима процесуирања кривичних дјела ратних злочина, те
кривичних дјела организованог криминала, привредног криминала и корупције. Чврсто
инсистирање на изради нових и примјени постојећих законских рјешења у циљу онемогућавања да
учинитељи кривичних дјела задрже незаконито стечену корист.
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Мјере:
-

-

-

-

Повећање броја истрага за најтежа кривична дјела уз континуирано повећање квалитета и
професионалних стандарда, како у току истраге, тако и у току суђења.
Активно учествовање Тужилаштва у координирању активности свих агенција за спровођење
закона на територији Босне и Херцеговине у циљу откривања и сузбијања најтежих кривичних
дјела.
Активно учествовање Тужилаштва у стварању криминалне политике у Босни и Херцеговини,
кроз учествовање у изради основних докумената, попут стратегија за борбу против
организованог криминала, корупције, тероризма, процесуирање ратних злочина и слично.
Активно учествовање у процесу реформе полицијског система у Босни и Херцеговини,
укључујући активно учествовање код предлагања и измјене законских и других прописа који
уређују ову област.
Активно учествовање у процесу успостављања ефикасних механизама и процедура за
одузимање незаконито стечене користи, те рационалног управљања и располагања одузетом
имовином, укључујући активно учествовање код предлагања и измјене законских и других
прописа који уређују ову област.

Стратешки циљ 3.
Изградња повјерења јавности у Тужилаштво и друге правосудне институције у Босни и
Херцеговини, укључујући изградњу повјерења и разумијевања јавности у начин рада правосудних и
полицијских органа, те развијање осјећаја грађана Босне и Херцеговине да су правосудне
институције у њиховој служби и у функцији заштите њихових права и слобода и примјене закона
на правичан, непристрасан и професионалан начин.

Мјере:
-

Подизање свијести јавности путем средстава јавног информисања о улози и надлежностима
Тужилаштва, као и других правосудних институција.
Подизање свијести јавности о начинима на који они могу утицати на рад правосудних
институција.
Редовно извјештавање о постигнутим резултатима у раду и стању криминалитета.
Олакшавање приступа јавним документима и информацијама у посједу Тужилаштва, а
нарочито путем Интернет странице Тужилаштва.
Развијање сарадње са средствима јавног информисања и учествовање у едукацији новинара који
извјештавају и прате кривично правосуђе.
Редовно праћење јавног мнијења и анализирање резултата.
Активности на едукацији грађана путем медија, предавања, летака и слично о њиховим правима
и слободама.

Стратешки циљ 4.
Изградња ефикасних капацитета Тужилаштва у организационом смислу уз остварење принципа
исплативости уложених средстава, уз константне напоре усмјерене ка повећању мотивисаности
запослених у обављању својих послова.

Мјере:
-

Усклађивање законских прописа којима се регулише рад Тужилаштва у складу са
надлежностима, структури и обиму послова Тужилаштва.
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-

Доношење и примјена интерних докумената о унутрашњој организацији и пословању
Тужилаштва.
Кадровско попуњавање високостручним особљем.
Осигурање досљедне примјене законских прописа којима се регулише подручје одузимања
незаконито стечене добити у кривичним поступцима.

Стратешки циљ 5.
Идентификација, планирање и осигурање потребних материјалних и финансијских средстава за
несметан рад Тужилаштва у оквиру законом прописаних надлежности.

Мјере:
-

Осигурање материјално-финансијских услова за несметан рад у складу са утврђеним
стратешким циљевима.
Плански, системно и чињенично основан наступ према институцијама Босне и Херцеговине
надлежним за осигурање средстава за финансирање правосудних институција у Босни и
Херцеговини.

Стратешки циљ 6.
Упорност на континуираном праћењу примјене и побољшању законских рјешења која одређују
дјелокруг рада Тужилаштва, као и опредијељеност за изградњу што ефикаснијих модалитета
сарадње са другим правосудним институцијама и агенцијама за спровођење закона, како на
домаћем, тако и на међународном плану.

Мјере:
-

Досљедна примјена постојећих оквира за сарадњу са другим правосудним институцијама и
агенцијама за спровођење закона.
Примјена међународних мултилатералних и билатералних уговора о сарадњи.
Иницирање успостављања нових механизама за сарадњу уз унапређење постојећих.
Континуиране анализе резултата рада и примјене законских прописа којима се уређује
надлежност Тужилаштва и свеобухватна борба на спречавању и сузбијању криминала.

Стратешки циљ 7.
Залагање за увођење и примјену нових технолошких достигнућа у раду Тужилаштва, а нарочито у
погледу увођења система за аутоматску обраду и управљање предметима, као и кориштење ИТ
технологија.

Мјере:
-

Увођење и кориштење Интернета и електронске поште у свакодневном раду.
Увођење информационог система за аутоматску обраду и управљање предметима Тужилаштва.
Увођење система електронског похрањивања и чувања доказа и других материјала у кривичном
поступку.
Кориштење аналитичког software-а за анализу доказа и других материјала, те израду
аналитичких и криминалистичко-обавјештајних извјештаја.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ТУЖИЛАШТВА БиХ ЗА 2007. ГОДИНУ
Одобрени буџет за Тужилаштво-Тужитељство БиХ за 2007. годину износио је 5.347.583,00 КМ, а
структура одобреног буџета била је:
-

текући издаци .......................................................................................... 4.847.553,00 КМ,
капитални издаци ................................................................................... 300.000,00 КМ,
програм посебне намјене – међународна сарадња..............................100.000,00 КМ,
програм посебне намјене - Ударна група за борбу против
трговине људима и организоване илегалне миграције у БиХ........ 100.000,00 КМ.

Тужилаштво-Тужитељство Босне и Херцеговине је остварило укупне трошкове у износу од
4.461.894,00 КМ или 83% одобреног буџета за 2007. годину.
Цијенећи чињеницу да позиција Програм посебне намјене – међународна сарадња, у старту
није била дефинисана, ова средства су кориштена за:
•
•
•

исплате трошкова свједока и вјештака које су ангажовали међународни тужиоци,
набавку мањег дијела канцеларијског материјала за потребе Посебног одсјека Тужилаштва–
Тужитељства БиХ,
плаћање трошкова насталих посјетама међународних делегација – пословних партнера.

Средства одобрена за Програм посебне намјене – Ударна група за борбу против трговине
људима и организоване илегалне миграције у БиХ трошена су у складу са тачкама VIII и XII
Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима и организоване илегалне
имиграције („Службени гласник БиХ“, бр. 3/04, 103/06) и Одлуком о процедурама и
критеријима за утврђивање висине мјесечне накнаде за рад члановима Ударне групе, накнаде за
ангажовање спољних сарадника, те накнаде за обављање административно – техничких и
рачуноводствених послова, број: КТА-УГ-03/07 од 11.05.2007. године.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
Период извјештаја: од 01.01.2007. до 31.12.2007. године

Р.бр.

Врста расхода

Економ.
код

1
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III
1.
2.

2

3

IV

Текући издаци
Плате запослених
Накнаде трошкова запослених
Путни трошкови
Издаци за ПТТ услуге
Издаци за ком. усл. и енерг.
Набавка материјала
Издаци за усл. превоза и горива
Изнајмљивање имовине и опреме
Издаци за текуће одржавање
Издаци за осигурање
Уговорене услуге
Капитални издаци
Набавка грађевина
Набавка опреме

Буџет
за 2007.

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
821200
821300

УКУПНО:

Остварење

Разлика
(4-5)

4
4.847.553
3.607.587
484.996
90.000
80.000
80.000
100.000
35.000
0
50.000
20.000
300.000
300.000

5
4.066.465
3.285.270
212.418
45.741
52.988
58.865
89.479
14.612
0
41.839
4.833
260.422
278.996

300.000

278.996

6
781.088
322.317
272.578
44.259
27.012
21.135
10.521
20.389
0
8.161
15.167
39.578
21.004
0
21.004

5.147.583

4.345.461

802.122

Индекс
(5/4)
7
0,84
0,91
0,44
0,51
0,66
0,74
0,89
0,42
0,84
0,24
0,87
0,93
0,93
0,84

ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Р.бр.

Врста расхода

Економ.
код

Буџет
за 2007.

Остварење

Разлика
(4-5)

Индекс
(5/4)

1

Путни трошкови

613110

3.000

1.570

1.430

2

Текуће одржавање

613700

28.000

0

28.000

0

3

Набавка материјала

613400

17.000

12.459

4.541

0,73

4

Превоз и гориво

613500

7.000

16

6.984

0

5

Уговорене услуге

613915

45.000

23.958

21.042

0,53

6
V

821000
УКУПНО:
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100.000

38.003

61.997

0,38
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ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ - УДАРНА ГРУПА

Р.бр.

Економ.
код

Врста расхода

Буџет
за 2007.

Остварење

Разлика
(4-5)

Индекс
(5/4)

1

Пос. Пор. за зашт. од прир и др
неср

611291

100

59,5

40,5

2

Путни трошкови

613110

8.000

1.544

6.456

3

Издаци за ПТТ услуге

613200

5.300

332

4.968

3

Набавка материјала

613400

2.000

1.943

57

4

Превоз и гориво

613500

1.000

0

1.000

5

Уговорене услуге

613915

76.600

69.429

7.171

II

Капитални издаци

7.000

5.139

1.861

100.000

78.446

21.554

УКУПНО:

0,78

З Б И Р Н О – УКУПНО ЗА БУЏЕТ
Извршење буџета 31.12.2007. године
Ред.
Број

Врста расхода

Економ.
код

Буџет
за 2007.

Остварење

Разлика
(4-5)

Индекс
(6/5)

1

2

3

4

6

7

8

I

Текући издаци

5.040.583

862.808

0

1.

Плате запослених

611100

3.607.587

3.285.270

322.317

0,91

2.

Накнаде трошкова запослених

611200

484.996

212.478

272.548

0,44

3.

Путни трошкови

613100

98.000

48.855

49.145

0,5

4.

Издаци за ПТТ услуге

613200

85.400

53.319

52.988

0,62

5.

Издаци за ком. усл. и енерг.

613300

80.000

58.865

58.865

0,74

6.

Набавка материјала

613400

119.000

103.880

15.120

0,87

7.

613500

43.000

14.628

28.373

0,34

8.

Издаци за усл. превоза и горива
Изнајмљивање имовине и
опреме

613600

0

0

0

9.

Издаци за текуће одржавање

613700

81.000

41.839

39.161

0,52

10.

Издаци за осигурање

613800

20.000

4.833

15.167

0,24

11.

Уговорене услуге

613900

421.600

353.809

67.791

0,84

307.000

284.135

22.865

0,93

5.347.583

4.461.910

885.673

0,83

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
9

УКУПНО:
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ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА У 2008. ГОДИНИ

При изради пројекције буџета за 2008.г. Тужилаштво-Тужитељство БиХ имало је крајње
рестриктиван приступ приликом утврђивања појединих категорија трошкова, водећи рачуна о
извршењу буџета за 2007. годину и планираним параметрима, у погледу даљњег развоја и наставка
започетог процеса реформе ове институције у наредном периоду.
Повећање буџета у 2008.г. је резултат повећања броја запослених (пријем у радни однос
нових тужилаца, стручних савјетника, сарадника и административних радника), што се директно
рефлектовало на позицију плате и накнаде трошкова запослених и за посљедицу имало сразмјерно
повећање материјалних трошкова. Планирани расходи на позицији капитални издаци знатно су
умањени.
Плате су коректно и прецизно израчунате, у складу са:
a) Законом о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу
БиХ;
b) Одлуком о начину обрачуна плата и осталих материјалних права запосленика у Тужилаштву
БиХ, број: А-314/04 од 01.06.2004. године.
Материјални трошкови су пројицирани на бази историјског трошка који је увећан сразмјерно
повећању броја запосленика у Тужилаштву–Тужитељству БиХ.
Предвиђен број запосленика је 196, од којих је 30 тужилаца и укупно 166 радника (стручни
савјетници, стручни сарадници и административни радници), при чему су кориштени искуствени
нормативи који прате ову врсту дјелатности.
Повећање позиције уговорене услуге резултат је стварних потреба, а односи се на енормно
повећање броја и сложености предмета, као и примјене ЗКП-а, по коме тужилаштва имају плаћати
све трошкове које створе од почетка примјене ЗКП-а.
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