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1. УВОД 

 

1.1. ОСНОВНА ОБИЉЕЖЈА 

Тужилаштво Босне и Херцеговине је sui generis институција, и у склопу тужилачке организације 

Босне и Херцеговине егзистира као самостална институција која нема овлашћења над другим 

тужилаштвима у Босни и Херцеговини која су организована у складу са постојећом политичко-

административном организацијом Босне и Херцеговине. У односу на друга тужилаштва, 

тужиоци Тужилаштва БиХ могу у конкретним предметима, који су у надлежности Суда БиХ, 

давати потребна упутства. 

 

Тужилаштво Босне и Херцеговине, као самосталан орган, свој рад заснива на начелу 

независности у односу на све учеснике у кривичном поступку, као и у односу на државне и све 

друге органе јавне власти и међународне организације, начелу јединствености дјеловања које 

се огледа у томе што свака радња било које компоненте, при вршењу права и дужности 

утврђених законом, представља радњу тужилаштва, те начелу хијерархије које подразумијева 

одговорност за рад свих запосленика Тужилаштва Босне и Херцеговине главном тужиоцу. 

Тужилаштво Босне и Херцеговине основано је Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине и 

истим Законом одређено као посебан орган Босне и Херцеговине основан у циљу ефикасног 

остваривања надлежности државе Босне и Херцеговине, поштовања људских права и 

законитости на њеној територији, ефикаснијег сузбијања криминалитета и јачања начела 

владавине права. Одлуку о проглашењу Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине донио је 

Високи представник за Босну и Херцеговину 06. августа 2002. године. Наведени закон усвојен 

је у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и објављен у „Службеном гласнику БиХ“ 

бр. 42/03. Тужилаштво Босне и Херцеговине отпочело је са радом 27. јануара 2003. године. 

Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ” бр. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 

9/04, 35/04, 61/04, 97/09), поред организације и других основних одређења као самосталног 

органа Босне и Херцеговине, прописана је кривична надлежност Тужилаштва Босне и 

Херцеговине како слиједи: 

• 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,  

• 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. 
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Од ступања на снагу до 2010. године, Закон о Тужилаштву БиХ мијењан је неколико пута. 

Посљедња измјена овога закона која се догодила непосредно прије уласка у период обухваћен 

овом информацијом, у значајној мјери утицала је на начин функционисања Тужилаштва.  

Наиме, Одлуком високог представника, дана 14.12.2009. године донесен је Закон о измјенама 

и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, којим је прописано да се у прелазном 

периоду (31. децембар 2012. године), међународни тужиоци могу именовати у Тужилаштво, 

како би радили на предметима додијељеним Посебном одсјеку за ратне злочине, чиме су 

међународни замјеници главног тужиоца престали обављати ту дужност, а такође и 

међународни тужиоци у Посебном одсјеку за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију.     

 

1.2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Унутрашња организација Тужилаштва дефинише се Правилником о унутрашњој организацији 

који се доноси на основу Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, а сходно одредбама 

истог, доноси га главни тужилац уз одобрење Колегија тужилаца и Високог судског и 

тужилачког савјета Босне и Херцеговине. Осим саме организације, овим правилником 

регулише се и број стручног и административно-техничког особља и услови за обављање тих 

послова.  

Након дуготрајних напора на изналажењу адекватног рјешења организационе структуре 

Тужилаштва као специфичне и комплексне правосудне институције, те на одређивању 

адекватног броја и структуре стручног и административно-техничког особља неопходног за 

ефикасно функционисање Тужилаштва, дана 31. марта 2010. године усвојен је нови Правилник 

о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине који је објављен у „Службеном 

гласнику БиХ“ број: 31/10.  

И у периоду обухваћеном овом информацијом у Тужилаштву Босне и Херцеговине у 

организационом смислу егзистирала су три тужилачка одсјека (Посебни одсјек за ратне 

злочине, Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију и 

Одсјек III на челу са руководиоцима одсјека и Управа Тужилаштва, којом је под надзором 

главног тужиоца руководио секретар Тужилаштва. Такође је егзистирао Колегиј тужилаца. 

 

Посебни одсјек за ратне злочине бави се процесуирањем починилаца кривичних дјела против 

човјечности и вриједности заштићених међународним правом из главе XVII Кривичног закона 

БиХ и у организационом смислу свој рад остварује кроз функционисање тужилачких тимова 

који су установљени према географско – регионалној структури БиХ. 

Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију бави се 

процесуирањем починилаца кривичних дјела организованог криминала, привредног 

криминала и корупције као и кривичних дјела тероризма, у складу са Интерним критеријима за 

расподјелу предмета унутар одјељења Тужилаштва БиХ. 
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Одсјек III - бави се процесуирањем починилаца свих кривичних дјела из надлежности 

Тужилаштва БиХ која нису у надлежности Посебних одсјека ТБиХ, у складу са Интерним 

критеријима за расподјелу предмета унутар одјељења Тужилаштва БиХ. 

Колегиј тужилаца чине главни тужилац, замјеници главног тужиоца и сви тужиоци Тужилаштва. 

Надлежности истог прописане су Законом о Тужилаштву БиХ и Правилником о унутрашњој 

организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине. 

У управи тужилаштва обављају се правни, административно–технички, општи и материјално-

финансијски послови, ИТ послови, послови везани за односе с јавношћу и други послови 

неопходни за законито, благовремено и ефикасно функционисање Тужилаштва. У управи 

тужилаштва обезбјеђује се и посебна подршка раду тужилачких одсјека.  

 

 

 

 

 

Слика 1.  Организациона шема Тужилаштва БиХ 

 

Од доношења новог Правилника о унутрашњој организацији у оквиру Тужилаштва егзистира и 

Канцеларија главног тужиоца, коју чине главни тужилац и његови замјеници и своју функцију 

остварују искључиво у случајевима прописаним Законом о кривичном поступку. 

Значајне промјене у организационом смислу догодиле су се у оквиру Управе тужилаштва, гдје 

су оформљене нове организационе јединице као што су Одсјек за истраге и подршку 

свједоцима, два одсјека за пружање посебне подршке тужилачким одсјецима и Кабинет 

 

КАНЦЕЛАРИЈА РЕГИСТРАРА 
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главног тужиоца. Значајније активности које се предузимају у Кабинету главног тужиоца биће 

назначене у одјељку ове информације под називом „Други аспекти дјеловања“. На овом мјесту 

наводе се основна обиљежја Одсјека за истраге и подршку свједоцима и одсјека за посебну 

подршку тужилачким одсјецима.  

У Одсјеку за истраге и подршку свједоцима обављају се послови и предузимају мјере на 

откривању и истрагама кривичних дјела из надлежности Тужилаштва Босне и Херцеговине. У 

оквиру истрага на конкретним предметима у одсјеку се врши планирање и усаглашавање 

поступања и рада на истрази са предметним тужиоцем, односно стручним сарадником 

Тужилаштва БиХ, који ради по овлашћењу тужиоца и ОСЛ полицијских и других агенција за 

провођење закона дефинисаних ЗКП БиХ.  

Одсјек додатно обавља и послове техничке, психолошке и друге врсте подршке свједоцима с 

циљем да се обезбиједи ефикасна сарадња са свједоком у истрази и током кривичног 

поступка, остварује адекватну сарадњу са другим агенцијама које врше заштиту свједока у 

истрази, како би се свједоку омогућило слободно и отворено свједочење у кривичном поступку 

пред Судом Босне и Херцеговине.  

Одсјек остварује потребну сарадњу унутар Тужилаштва БиХ, те са другим агенцијама за 

провођење закона у БиХ. Значајно је истаћи да је кроз овај одсјек обезбијеђена подршка 

свједоцима у току истраге, што у ранијем периоду није био случај, и та подршка свједоцима је 

пружана само у току суђења од стране Одсјека за подршку свједоцима Суда БиХ. 

У одсјецима управе за подршку тужилачким одсјецима обављају се послови подршке која се 

не обезбјеђује у другим одсјецима и организационим јединицама управе, и у истима је 

концентрисано стручно особље које руководиоцима одсјека и другим тужиоцима пружа помоћ 

искључиво у раду на кривичним предметима. Добрим дијелом ти послови се односе на 

пружање помоћи при изради правних поднесака, припремање нацрта правних аката, 

истраживање разних правних питања, анализу законских прописа и праксе домаћих и 

међународних судова, израду сажетака предмета и слично. 

 

1.3. КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ 

1.3.1.  ОПШТЕ НАЗНАКЕ 

 

Послове Тужилаштва, у складу са Законом о Тужилаштву Босне и Херцеговине, обављају главни 

тужилац, замјеници главног тужиоца, одређени број тужилаца, секретар и остало стручно и 

административно-техничко особље. Број тужилаца Тужилаштва БиХ одређује Високи судски и 

тужилачки савјет, а број осталог административно-техничког особља одређује се Правилником 

о унутрашњој организацији.   

Тужилаштво БиХ у кадровском смислу има и подршку Канцеларије регистрара. Канцеларија 

регистрара за Одсјек I и II Суда Босне и Херцеговине и Посебне одсјеке Тужилаштва БиХ 
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(Посебни одсјек за организовани, привредни криминал и корупцију и Посебни одсјек за ратни 

злочин) успостављен је 2004. године, међународним Споразумом закљученим између 

Предсједништва БиХ и високог представника за БиХ, у намјери осигурања административне и 

логистичке подршке процесуирању и суђењу починиоцима кривичних дјела кршења 

међународног хуманитарног права, те кривичних дјела организованог, привредног криминала 

и корупције, а у складу са наведеним Споразумом управљања процесом одабира и 

ангажовања, како међународних судија Суда Босне и Херцеговине, тако и међународних 

тужилаца, који се именују у посебне одсјеке Тужилаштва БиХ, те запошљавања и финансирања 

додатног домаћег и међународног особља за подршку рада Одсјека I и II Суда Босне и 

Херцеговине и Посебних одсјека Тужилаштва Босне и Херцеговине (правно и административно 

особље).  

Овај споразум замијењен је Међународним споразумом о Канцеларији регистрара за Одсјек I 

за ратне злочине и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију 

Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног одјељења за 

ратне злочине, те Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине као и о оснивању Транзиционог савјета („Сл. 

гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 3/07). Трошкови Канцеларије регистрара покривају 

се из донација и добровољних прилога донатора. 

Тужилаштвом Босне и Херцеговине је у посматраном периоду руководио Милорад Барашин, 

који је на позицију главног тужиоца Тужилаштва БиХ од стране Високог судског и тужилачког 

савјета изабран дана 28.01.2009. године, а на дужност ступио дана 02.02.2009. године. 

У периоду обухваћеном овом информацијом пошто су, сходно већ наведеном Закону о 

измјенама и допунама Закона о Тужилаштва БиХ, међународни тужиоци престали обављати 

функције замјеника главног тужиоца, Тужилаштво је функционисало не више са четири, него са 

два замјеника главног тужиоца који су истовремено обављали и дужности руководилаца 

тужилачких одсјека и то Посебног одсјека за ратне злочине (Весна Будимир) и Одсјека III 

(Јадранка Локмић Мисирача). Посебним одсјеком за организовани криминал, пошто је ту 

дужност престао вршити Drew Engel, до 15.03.2010. године обављао је замјеник руководиоца 

одсјека, а од наведеног дана Божо Михајловић, који је на то мјесто именован Одлуком главног 

тужиоца.  

 

1.3.2. ДОМАЋИ КАПАЦИТЕТИ 

 

У периоду који је обухваћен овом информацијом, у Тужилаштво је од стране Високог судског и 

тужилачког савјета именовано 7 тужилаца од којих су 2 именована на мјеста која нису била 

попуњена од раније, а предвиђена су била постојећом систематизацијом, а 5 на позиције за 

које је због замјене међународних тужилаца држављанима Босне и Херцеговине повећана 

систематизација и то Одлуком Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Повећање 

систематизације за 5 тужилаца и њихово именовање резултат је престанка мандата за 5 

међународних тужилаца који су били распоређени у Посебни одсјек за организовани 
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криминал, привредни криминал и корупцију и обавеза проистеклих из Споразума о 

Канцеларији регистрара и из Закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ из 

децембра 2009. године. На крају посматраног временског периода, у Тужилаштву су била 

укупно 34 домаћа тужиоца, укључујући главног тужиоца и два замјеника.   

У односу на остало стручно и административно-техничко особље у току 2010. године отпочело 

је са радом нових 46 запосленика, један број запосленика је престао са радом, тако да је на 

крају посматраног периода било 149 запосленика.  

Укупно запослених у Тужилаштву Босне и Херцеговине (тужиоци, стручно и административно-

техничко особље), на крају периода обухваћеног овом информацијом било је 183. 

 

1.3.3. ПОДРШКА КАНЦЕЛАРИЈЕ РЕГИСТРАРА 

 

Поред горе наведених домаћих тужилаца, у Тужилаштву се на позицијама тужилаца на почетку 

периода обухваћеног овом информацијом налазио и 1 међународни тужилац којег је 

финансирала Канцеларија регистрара. На крају периода обухваћеног овом информацијом била 

су 3 међународна тужиоца, и то у Посебном одсјеку за ратне злочине.  

Наведена Канцеларија финансирала је одређени број особља који се у току године мијењао од 

31 до 44 (домаће и међународно стручно и административно-техничко особље), које је 

пружало подршку раду Посебног одсјека за ратне злочине и Посебног одсјека за организовани 

криминал, привредни криминал и корупцију. 

 

1.4. ОЗНАКЕ УПИСНИКА  

 

Ради лакшег праћења даље садржине ове Информације наводе се ознаке уписника који се, 

према важећим одредбама Правилника о унутарњој организацији и пословању Тужитељства 

БиХ, воде у Тужилаштву БиХ и истима означавају и предмети који се воде у тим уписницима 

како слиједи: 

КТ   кривични уписник за физичкa и правнa лица – познати починиоци 

КТ-РЗ  кривични уписник за починиоце кривичног дјела ратног злочина  

КТН  кривични уписник за непознате починиоце 

КТН-РЗ  кривични уписник за непознате починиоце кривичног дјела ратног злочина 

КТМ  кривични уписник за малољетне починиоце  

КТЗ   кривични уписник за предмете међународне правне помоћи и екстрадиције  

КТА  уписник разних кривичних предмета 

КТА-РЗ  кривични уписник разних кривичних предмета ратног злочина 

А, А-РЗ, А-П и П уписници за разне послове 
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2. ОДСЈЕЦИ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

2.1.  ОДСЈЕК I (ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН) 

 

Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ бави се процесуирањем починилаца 

кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом из главе 

XVII Кривичног закона Босне и Херцеговине. Наиме, наведени одсјек је започео са својим 

радом 09.03.2005. године, након што су усвојени закони 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 правила пута МКСЈ, која је до свог затварања вршила преглед предмета ратних 

злочина.  

 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

 

Посебни одсјек за ратне злочине Тужилаштва БиХ свој рад у организационом смислу остварује 

кроз функционисање шест (6) тужилачких тимова који су установљени према географско-

регионалној структури БиХ. 

 

 

Слика 2. Организациона шема Посебног одсјека за ратне злочине 



ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

11  

 

 

Тужилачки тимови у свом саставу имају по два или три домаћа тужиоца, а у неким тимовима и 

међународног тужиоца, затим стручне сараднике, координаторе предмета, истражиоце и 

остало административно особље које пружа помоћ тужиоцима у раду. Помоћ тужиоцима у 

раду пружа и један стручни савјетник–правник. 

Од 2010. године у раду на предметима за ратне злочине помоћ пружа и Одсјек за истраге и 

подршку свједоцима Тужилаштва БиХ, којег чини један савјетник-истражилац у својству 

руководиоца одсјека и 8 стручних сарадника-истражилаца, те један виши стручни сарадник и 

виши референт за подршку свједоцима. У овом одсјеку се обављају различити послови у 

оквиру истрага кривичних дјела из надлежности овог Тужилаштва. Истражиоци одсјека 

предузимају радње у складу са Законом о кривичном поступку БиХ које им повјере поступајући 

тужиоци, као што су лоцирање и саслушање свједока, претраге архива и документације 

различитих органа власти и приватних правних лица у цијелој БиХ, учествују заједно са 

полицијским агенцијама у процесним активностима на терену (претреси објеката и лица, 

одузимање предмета, саслушање свједока и испитивање осумњичених), те координирају све 

ове активности са различитим полицијским агенцијама укљученим у истраге. 

У протеклој години истражиоци Одсјека извршили су преглед архива по 40–ак захтјева 

поступајућих тужилаца и то на разним локацијама. Неки од ових прегледа извршени су и по 

захтјевима за правну помоћ правосудним органима страних држава. 

Наведени одсјек додатно обавља и послове техничке, психолошке и друге врсте подршке 

свједоцима с циљем да се обезбиједи ефикасна сарадња са свједоцима у истрази и током 

кривичног поступка, те остварује потребна сарадња како унутар Тужилаштва БиХ, тако и са 

другим агенцијама за провођење закона. 

Такође, значајну подршку Посебном одсјеку за ратне злочине Тужилаштва БиХ пружа и Одсјек 

за информационо-комуникационе технологије и обраду електронског доказног материјала, на 

челу са руководиоцем одсјека-стручним савјетником, те 3 виша референта за унос података и 

обраду електронског доказног материјала и 1 вишим референтом АВ техничаром. Наведени 

Одсјек се, између осталог, бави уносом, ажурирањем, одржавањем и претраживањем 

информација у рачунарским системима, преносом информација и података са записа на 

папиру на аутоматизоване системе, одржава мрежни и електронски систем архивирања 

доказног материјала и остале документације за предмете ратних злочина, прати све 

потенцијалне доказе, слаже, индексира и прати издавање материјала и доказа, затим уноси, 

ажурира, одржава и претражује податке у базама за координацију предмета, те даје подршку 

суђењима која укључује помагање у извођењу доказа на Суду БиХ, као и дигиталних и 

компјутеризованих доказа, помоћ у одржавању компјутерске опреме и система.  

Надаље, Посебном одсјеку за ратне злочине значајну помоћ пружа и 5 аналитичара 

Тужилаштва БиХ који се баве анализом и истраживањем ратних злочина по налозима 

тужилаца. Истраживање подразумијева проналажење доказа од којих су већина документи из 

архива, институција, база података, библиотека, медија, разних других извора, изјаве свједока 
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и други. Истраживање се ради са циљем утврђивања чињеница о личностима и догађајима из 

ратног периода.   

Захтјеви и наредбе упућени аналитичарима су се најчешће односили на израду аналитичких 

извјештаја у вези одређене војне или полицијске структуре, командног ланца, кризног штаба и 

почињених злочина (логори, масовна убиства, итд.) на основу докумената пронађених 

претраживањем ЕДС базе, судске базе МКСЈ, интернет страница, списа Тужилаштва, те пресуда 

и транскрипата МКСЈ. У 2010. години су припремљена укупно 52 аналитичка извјештаја која 

варирају од кратких извјештаја до опсежних студија. Аналитичари примају и много захтјева за 

претраживање ЕДС базе и судске базе МКСЈ у потрази за документима који су потребни 

тужиоцима у фази истраге.  

Од 2009. године успостављена је сарадња са кантоналним и окружним тужиоцима у вези са 

претраживањем ЕДС базе коју је Хашки трибунал ставио на располагање Тужилаштву БиХ (а 

којој кантонална и окружна тужилаштва немају приступ) и достављањем докумената о ратним 

злочнима за потребе њиховог рада, али су у вези са тим у 2010. години аналитичари 

Тужилаштва БиХ примили само 1. захтјев од једног Кантоналног тужилаштва.  

 

2.1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

 

Дужност руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва БиХ од мјесеца јануара 

2010. године обавља Весна Будимир. Наиме, наведена је именована за замјеника главног 

тужиоца у Тужилаштво БиХ одлуком Високог судског и тужилачког савјета БиХ од 25.06.2009. 

године, а која одлука је објављена у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 55/09 од 14.07.2009. 

године, а потом одлуком главног тужиоца Тужилаштва БиХ број А-918/09 од 30.12.2009. 

године, именована за руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине. 

У току посматраног периода у Посебном одсјеку за ратне злочине Тужилаштва БиХ радило је 14 

тужилаца којима је подршку у раду, искључиво на кривичним предметима, пружало особље 

сачињено од 1 стручног савјетника, 13 стручних сарадника, 7 координатора предмета, 5 

аналитичара и 14 дактилографа, а такође и особље Одсјека за истраге и подршку свједоцима и 

Одсјека за информационо-комуникациону технологију.     

Такође, у Посебном одсјеку за ратне злочине у различитим периодима током 2010. године 

радио је један број запосленика које је финансирала Канцеларија регистрара, а који број се 

знатно мијењао током посматраног периода и то број међународног особља у распону од 4 до 

11 и домаћег особља у распону од 16 до 25 (које домаће особље укључује преводиоце, правног 

савјетника, правне сараднике, приправнике, координаторе предмета и дактилографе). 

Одлуком високог представника дана 14.12.2009. године донесен је Закон о измјенама и 

допунама Закона о Тужилаштва БиХ којим је прописано да се у прелазном периоду, дакле до 

31.12.2012. године, међународни тужиоци могу именовати само како би радили на 

предметима ратних злочина и сходно томе планирано је да то буду 4 међународна тужиоца. У 
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току 2010. године у Посебном одсјеку за ратне злочине број међународних тужилаца кретао се 

од 1 на почетку године, до 3 тужиоца на крају године.  

 

2.1.3. ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ ЗЛОЧИНА 

 

Тужилаштво БиХ је у току 2010. године узело учешће у раду Надзорног органа за праћење 

спровођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.  

Надаље, ово Тужилаштво предводило је низ активности везаних за успостављање и 

ажурирање базе података о предметима ратних злочина и у том циљу координирало 

активности за кантонална и окружна тужилаштва, као и тужилаштва Брчко Дистрикта, а све уз 

помоћ Високог судског и тужилачког савјета БиХ. 

У посматраном периоду тужиоци Тужилаштва БиХ израдили су Извјештај о плану рјешавања 

предмета ратних злочина у складу са стратегијом за мање сложене предмете. У складу са том 

анализом, припремљено је и упућено 65 захтјева за преношење и вођење поступка у складу са 

чл. 27а) КЗ БиХ, од којих је 48 прихваћено. У 2010. години спровођене су активности на 

окончању прегледа и оцјене предмета који су достављени од стране кантоналних и окружних 

тужилаштава. На основу упутства Надзорног органа извршена је категоризација предмета 

ратних злочина у Тужилаштву БиХ који се требају процесуирати у року од 7 година, односно 15 

година. 

У периоду који је обухваћен овом информацијом Тужилаштво БиХ проводило је активности на 

јачању капацитета у процесуирању ратних злочина, те у вези с тим од стране Високог судског и 

тужилачког савјета именована су 2 домаћа тужиоца, повећан је број стручних сарадника, 

приправника, те је формиран и Одсјек за истраге и подршку свједоцима. 

 

2.1.4. ПРЕДМЕТИ ЕКСХУМАЦИЈА 

 

Након ступања на снагу Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине дана 01.03.2003. 

године, ентитетска тужилаштва тј. кантонална и окружна тужилаштва, наставила су по 

наредбама ентитетских судова извршавати наредбе за ексхумацију у предметима ратних 

злочина.  

Ова пракса је установљена на основу Сарајевског и послије Бањалучког споразума, по којем су 

кантонална и окружна тужилаштва често излазила ван мјесне надлежности, па је тако 

Кантонално тужилаштво Сарајево вршило већину ексхумација на подручју Источне Босне, док 

је Кантонално тужилаштво Тузла вршило ексхумације на подручју општине Сребреница, иако 

нису мјесно надлежна за наведена подручја. Истовремено, због ступања на снагу КЗ-а БиХ и 

ЗКП-а БиХ доводи се у питање њихова стварна надлежност у извршењу радњи ексхумација.  

Тужилаштво Босне и Херцеговине је заједно са новооснованим Институтом за нестале особе 

Босне и Херцеговине и Међународном комисијом за нестала лица препознало овај проблем 
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током 2008. године. На састанку одржаном дана 28.10.2008. године у организацији Тужилаштва 

Босне и Херцеговине, на којем су били присутни главни тужилац Тужилаштва БиХ, главни 

тужилац Тужилаштва ФБиХ, главни тужилац Тужилаштва РС-а, главни тужилац Тужилаштва 

Брчко Дистрикта БиХ, те представници Института за нестале особе Босне и Херцеговине и 

Међународне комисије за тражење несталих лица, постигнут је договор да у наредном 

периоду Тужилаштво Босне и Херцеговине заприма све информације везане за нестала лица, а 

гдје се укаже потреба за извршење ексхумације да упућује Суду Босне и Херцеговине захтјеве 

за издавање наредби за ексхумацију. 

Ипак, Суд Босне и Херцеговине је у међувремену одређивао само мјесно надлежна ентитетска 

тужилаштва за извршење ексхумација. Ентитетска тужилаштва су по завршетку ексхумација 

записнике о ексхумацији, обдукцији, ДНК-а анализе, те све друге прибављене доказе 

достављали Тужилаштву Босне и Херцеговине.  

У периоду 2009-2010. година, по захтјевима Тужилаштва БиХ, Суд Босне и Херцеговине издао је 

велики број наредби за ексхумације и реесксхумације. Наиме, током посматраног периода у 

раду је било 214 КТА-РЗ, од чега је 150 КТА-РЗ предмета запримљено, док је 64 КТА-РЗ- 

предмета остало у раду из претходних година. 76 предмета је исказано завршеним током 2010. 

године. Наведени предмети укључују захтјеве за ексхумацију по којима су издаване наредбе 

Суда Босне и Херцеговине за ексхумацију, али и одређене информације удружења грађана и 

физичких лица које нису до сада доведене до фазе када се може упутити потпун приједлог за 

издавање наредби за ексхумацију.  

Највећи број предмета који су исказани као завршени су из претходних година. Наиме, само 

издавање наредбе за ексхумацију не одузима много времена, али достављање резултата о 

извршеној ексхумацију у правилу траје више од годину дана због комплексних вјештачења које 

је потребно провести. 

У другом дијелу 2010. године рад на ексхумацијама је успорен због низа проблема у вези са 

стварном и мјесном надлежношћу на релацији Суд БиХ, Тужилаштво БиХ и ентитетска 

тужилаштва.   

Главни тужилац Тужилаштва БиХ у посматраном периоду донио је одлуку да се почевши од 

01.01.2011. године сви захтјеви и сви предмети ексхумације и реексхумације рјешавају у 

Тужилаштву БиХ и преко Суда БиХ. На овај начин биће коначно испоштоване одредбе Закона о 

кривичном поступку БиХ о стварној и мјесној надлежности за поступање у предметима 

ексхумација лица страдалих посљедицама кривичних дјела ратних злочина. 

У Тужилаштву БиХ предузете су одговарајуће мјере на припреми свих техничких и логистичких 

услова ради реализације будућих захтјева за ексхумације. Акутни проблем - помањкање 

простора, рефлектује се и на ову сферу активности Тужилаштва, с обзиром да се може 

очекивати повећање материјалне документације и доказа насталих извршењем ових наредби, 

а у будућем периоду ће се похрањивати у списима и архиви Тужилаштва.  
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2.1.5. САРАДЊА СА ТУЖИЛАШТВОМ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА ЗА БИВШУ 

ЈУГОСЛАВИЈУ (МКСЈ) 

 

Сарадња Тужилаштва БиХ са Међународним кривичним судом за бившу Југославију (МКСЈ) је 

веома значајна и током протеклих година одвијала се кроз разне облике и на разним нивоима. 

Посебни одсјек за ратне злочине у посматраном периоду упутио је МКСЈ-у на десетине захтјева 

за помоћ. Ови захтјеви односили су се на претраге повјерљивих база Тужилаштва МКСЈ-а, 

овјере доказног материјала, прикупљање информација о свједоцима, припреме и праћење 

поступка за измјену мјера за свједоке који су одлукама претресних и жалбених вијећа МКСЈ-а 

добили заштиту.  

У оквиру сарадње Тужилаштва БиХ са Тужилаштвом МКСЈ организоване су посјете тужилачких 

тимова и руководства Посебног одсјека за ратне злочине Хаг-у, а пружана је и помоћ при 

претрагама и изради захтјева за међународну правну помоћ за кантонална, окружна и 

Тужилаштво Брчко Дистрикта у БиХ.  

У склопу широке иницијативе изградње капацитета на којој ради МКСЈ са ODIHRР-ом и UNICRI-

ом, МКСЈ намјерава да изради кључне транскрипте својих поступака на 

босанском/хрватском/српском језику. Представници правосудних институција у региону би 

требало да одреде који су то транскрипти, с обзиром да имају изванредну вриједност за 

домаће истраге и суђења.  

С обзиром да су службени језици МКСЈ-а француски и енглески, транскрипти у МКСЈ-у се 

сачињавају само на тим језицима због чега не постоји дјелотворан метод за домаће 

истражиоце и тужиоце у региону бивше Југославије да прегледају доказе које су презентовали 

свједоци на свом језику. Израдом транскрипата на босанском/хрватском/српском језику, МКСЈ 

настоји осигурати да стална евиденција о поступцима на једном од локалних језика региона 

буде сачувана као дио службене архиве.  

На овај начин ће бити могуће да се израде транскрипти сједница затворених за јавност, као и 

повјерљивих исказа. Транскрипти ће такође унаприједити доступност поступака МКСЈ-а за 

жртве, студенте, истраживаче и друге у региону. Без транскрипата на локалним језицима тешко 

је члановима заједница у региону ишчитавати садржаје са суђења. Реализација пројекта 

започета је у 2010. години и трајаће у зависности од расположивих средстава. 

Са намјером даљњег јачања тужилачких капацитета и активности у бившој Југославији, 

Канцеларија тужиоца МКСЈ-а покренула је програм едукације, укључујући програм посјете 

државних тужилаца и програм посјете младих стручњака.  

Главни циљ програма посјете државних тужилаца је јачање капацитета државних тужилаца за 

рад на комплексним предметима ратних злочина који су проистекли из сукоба у бившој 

Југославији кроз упознавање са начином рада тимова МКСЈ-а. Ова обука обухвата кориштење 

електронских база података и процедура које се морају поштовати да би се приступило 

повјерљивим материјалима у складу са Правилима поступка и доказа МКСЈ-а. Крајем јуна 2009. 
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године, три кандидата из регије (један из Хрватске, један из Србије и један из Босне и 

Херцеговине) почели су радити као службеници за везу у Хагу, заједно са запосленицима 

Канцеларије тужиоца, што им је омогућило да врше истраживање и да се консултују са 

запосленицима у Канцеларији тужиоца о предметима у којима се воде истраге и који се 

процесуирају у њиховим државама.  

Они су такође контакт лица за њихова државна тужилаштва. То ће им бити прилика да упознају 

методологију претраживања и прегледања велике количине материјала, коју примјењују 

аналитичари Канцеларије тужиоца.  

Циљ програма посјете младих стручњака је унапређење едукације и обуке младих правних 

стручњака из бивше Југославије и стварање могућности за рад на сложеним предметима 

ратних злочина, што ће довести до јачања будућих капацитета у земљама бивше Југославије, 

како би ефективно радили на сложеним предметима ратних злочина.  

Млади правни стручњаци ће добити прилику да помажу Канцеларији тужиоца у раду на 

предметима, укључујући рад са доказима и другим правним питањима, похађање предавања и 

презентације о разним темама везаним за рад Канцеларије тужиоца и МКСЈ-а уопштено.  

Оба програма су настављена и у 2010. години, када је у Хаг упућен нови млади стручњак који је 

контакт лице за Тужилаштво Босне и Херцеговине, односно Посебни одсјек за ратне злочине.  

 

2.1.6.  КТ-РЗ-ПРЕДМЕТИ 

 

У Посебном одсјеку за ратне злочине Тужилаштва БиХ, током 2010. године, у раду је било 365 

КТ-РЗ предмета против 1165 лица, а од тог броја током 2010. године запримљено је 87 

предмета против 322 лица.  

Тужиоци наведеног Одсјека, у 2010. години, донијели су 72 наредбе о спровођењу истраге 

против 154 лица. У 13 предмета против 33 лица донесене су наредбе о неспровођењу истраге, 

а у 16 предмета против 48 лица донесене су наредбе о обустави истраге. 

У 2010. години тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине након спроведених истрага против 

45 лица, подигли су 29 оптужница.   

Тужиоци овог одсјека су у 5 предмета у односу на 5 лица склопили споразуме о признању 

кривице са оптуженим, које споразуме је Суд БиХ прихватио, те изрекао осуђујуће пресуде. 

Посебни одсјек за ратне злочине је током 2010. године за кривично дјело Геноцид из члана 

171. КЗ БиХ оптужио 8 лица, за кривично дјело Злочини против човјечности из чл. 172. КЗБиХ 

укупно 15 лица, за кривично дјело Ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. 

КЗ БиХ укупно 18 лица, за кривично дјело Ратни злочин против ратних заробљеника из члана 

175. КЗ БиХ 1 лице. 

Рјешавајући по оптужницама овог Одсјека, током 2010. године, Суд БиХ је након проведеног 

поступка у 15 предмета против 23 лица донио првостепене пресуде, те 17 лица осудио на казну 
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затвора у укупном трајању од 268 година, док је за 6 лица донио ослобађајућу пресуду. 

Тужиоци овог Одсјека су у 8 предмета у односу на 14 лица уложили жалбе, те је током 

посматраног периода, обухватајући жалбе из претходних година, 4 жалбе у односу на 6 лица 

Суд БиХ уважио, док је 6 жалби у односу на 9 лица одбио. 

Надаље, Суд БиХ је у 14 предмета у односу на 20 лица донио другостепене пресуде, од којих је 

13 лица осуђено на казну затвора у трајању од 131 годину, док је у односу на 7 лица донио 

ослобађајућу пресуду. 

 

 

Слика 3. Преглед процесних одлука у Посебном одсјеку за ратне злочине у 2010. години 

 

2.1.7. КТА-РЗ- ПРЕДМЕТИ 

 

Тужиоци Посебног одсјека током 2010. године имали су у раду 1.338 КТА-РЗ предмета, од којих 

је 1018 предмета као неријешено пренесено из претходних година, док је 2010. године 

запримљено 320 предмета, а ријешено је 118 предмета. 
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2.1.8. КТН-РЗ ПРЕДМЕТИ 

 

Тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине су у 2010. години у раду имали 253 КТН-РЗ 

предмета, од којих су пренесена као неријешена 234 предмета из ранијих година, а у 2010. 

години је укупно запримљено 19 КТН-РЗ предмета, а ријешено је 10 предмета. 

 

2.1.9. А-РЗ-ПРЕДМЕТИ 

Посебни одсјек за ратне злочине је у току 2010. године запримио 192 А-РЗ предмета, те је на 

крају посматраног периода укупно ријешено 70 А-РЗ предмета. 

 

 

Слика 4.  Преглед КТА-РЗ, КТН-РЗ и А-РЗ предмета у 2010. години 

 

2.1.10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАЦА 

 

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 за ратне злочине су поступајући по наредбама за 

спровођење истраге током 2010. године, у својству свједока саслушали 945 лица, Државној 
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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 за ратне злочине, одржано је у 2010. 

години 728 главних претреса.  

Ови подаци такође указују да је велики број заказаних рочишта пред Судом БиХ, с обзиром на 

комлексност и обимност предмета ратних злочина, те такође да, због заузетости судија и 

судница, суђења у готово сваком предмету трају дуго, у просјеку од по годину и годину и по 

дана.  

Такође, током посматраног периода тужиоци наведеног Одсјека присуствовали су обавезним 

едукацијама у трајању од 4 радна дана, а неки од њих и у едукацијама у организацији разних 

домаћих и међународних невладиних организација и државних институција. 

 

2.1.11. МЈЕРЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПРИСУСТВА ОСУМЊИЧЕНОГ, ОДНОСНО ОПТУЖЕНОГ, 

КОЈЕ СУ ПРИМЈЕЊИВАНЕ У ПРЕДМЕТИМА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНИ ЗЛОЧИН 

 

У току посматраног периода Суд БиХ је по приједлозима тужилаца Посебног одсјека за ратне 

злочине одредио притвор у 14 предмета према 18 лица. 

Надаље, Суд БиХ се у 8 предмета у односу према 10 лица опредијелио за изрицање блаже 

мјере за обезбјеђење присуства осумњиченог/оптуженог прописане чланом 126. ЗКП БиХ и то: 

забрана напуштања мјеста боравишта, одузимање путних исправа, забрана састајања с 

одређеним лицима, те уз обавезно јављање у надлежну полицијску станицу. У једном 

предмету Суд БиХ изрекао је на већ изречене мјере забране ублажене мјере забране.  

 

2.1.12. УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ НА 4. РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ  

ТУЖИЛАЦА 

Делегација Тужилаштва БиХ, са главним тужиоцем Милорадом Барашином на челу, у мају 

мјесецу 2010. године учествовала је на 4. Регионалној конференцији тужилаца на Брионима у 

Р. Хрватској, а која конференција се односила на питања у вези кривичног процесуирања 

предмета ратних злочина у правосудним институцијама земаља региона и Међународном 

кривичном суду за бившу Југославију (МКСЈ) у Хагу, те регионалну сарадњу тужилаштава у овој 

области. 

На 4. Регионалној конференцији тужилаца на Брионима поред главног тужиоца, такође су 

учествовали и руководилац Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва БиХ, те тужилац 

Тужилаштва БиХ са стручним особљем Тужилаштва БиХ, као и представници ентитетских 

тужилаштава у БиХ, Јавног тужилаштва Брчко Дистрикта, те представници државних 

тужилаштава Републике Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Србије, Републике Црне 

Горе, као и тужилац при МКСЈ-у са сарадницима, те представници дипломатског кора у 
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Републици Хрватској. Предсједник Републике Хрватске, Иво Јосиповић, отворио је 4. 

Регионалну конференцију. 

Учесници конференције разговарали су о сарадњи државних тужилаштава земаља региона у 

процесу идентификације лица осумњичених и оптужених за ратне злочине, затим о постојећим 

базама података о предметима ратних злочина које су успостављене у правосуђима појединих 

земаља, као и евалуацији и оцјени пројекта успоставе регионалних тужилаца, који као 

контактне тачке, дјелују при МКСЈ. Једна од тема конференције односила се и на рад 

Међународне асоцијације тужилаца и пружање подршке регионалној сарадњи у 

процесуирању кривичних дјела ратних злочина.  

Главни тужилац Тужилаштва БиХ, Милорад Барашин, и руководилац Посебног одсјека за ратне 

злочине Тужилаштва БиХ, имали су излагање које се односи на командну одговорност и 

процесуирање предмета ратних злочина. Такође, представници Тужилаштва БиХ учествовали 

су у презентацији која се односила на заједнички пројекат Европске уније и МКСЈ за тужиоце за 

везу и младе правне стручњаке.  

 

2.1.13. ИЗАЗОВИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ЗА БУДУЋИ ПЕРИОД 

 

Значајно и највише кориштено доказно средство у предметима ратних злочина јесу свједоци, 

чија улога понекад је од пресудног значаја за успјешно окончање предмета, те с тим у вези 

потребно је обезбиједити да свједоци своје исказе дају у атмосфери у којој ће своје исказе 

давати слободно без страха од пријетњи или притисака који могу угрозити њихов или живот 

њима блиских лица. 

Примјетно је да се свједоци све више одлучују да не дају изјаве, те да постоји замореност 

свједока због давања више пута изјава како у фази истраге пред Тужилаштвом БиХ, тако и на 

суђењима пред Судом БиХ. Значајан проблем током спровођења поступка представљају лоше 

здравствено стање, године старости свједока, а нарочито смрт кључних или јединих 

преживјелих свједока за предмете ратних злочина, што све утиче и на даљи ток поступка. Као 

чест проблем се појављује и немогућност проналажења свједока, а који су од великог значаја 

за Тужилаштво и окончање истраге. За боље процесуирање ратних злочина потребно је 

успоставити функционалнију регионалну сарадњу у виду механизма размјене доказа, 

успостављање заједничких тужилачких тимова. У току посматраног периода почели су 

интензивни преговори између Тужилаштва БиХ, Уреда државног одвјетништва Републике 

Хрватске и Тужилаштва Републике Србије у вези са проналажењем прихватљивих 

инструмената регионалне сарадње у предметима ратних злочина.  

Даљи изазови у спровођењу државне стратегије за Тужилаштво БиХ представљају активности 

на побољшању координације кантоналних тужилаштава, окружних тужилаштава и тужилаштва 

Брчко Дистрикта БиХ у раду на предметима ратних злочина, припрема анализа колико реално 

предмета по државној стратегији може бити процесуирано у складу са роковима из стратегије, 

имајући у виду стручне, административне и техничке капацитете.  
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 2.2.  ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ, ПРИВРЕДНИ 

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ (Посебни одсјек II) 

Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (Посебни одсјек 

II) успостављен је формирањем Тужилаштва Босне и Херцеговине (Тужилаштво БиХ) у 2003. 

години одлуком високог представника за Босну и Херцеговину, када су одсјек сачињавали 

искључиво међународни тужиоци, овлашћени у складу са тадашњим измјенама и допунама 

Закона о Тужилаштву БиХ. 

У надлежност Посебног одсјека II спада процесуирање починилаца кривичних дјела из области 

организованог криминала, привредног криминала и корупције, у складу са законима Босне и 

Херцеговине. Овдје спадају кривична дјела корупције која се односе на запосленике у 

институцијама Босне и Херцеговине, кривична дјела привредног и финансијског криминала, 

укључујући кривична дјела пореске утаје, кријумчарења, царинских превара и прања новца, те 

кривична дјела организованог криминала укључујући али и не ограничавајући се на дјела 

међународне трговине дрогама, трговине људима и слична кривична дјела прописана 

Кривичним законом Босне и Херцеговине. 

Након Одлуке високог представника у БиХ, од 14.12.2009. године, којом је окончан мандат 

међународним тужиоцима у Посебном одсјеку за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију, током 2010. године у Посебном одсјеку II раде искључиво домаћи 

тужиоци, уз присуство једног бившег међународног тужиоца, и то у својству међународног 

правног савјетника. 

Испуњавајући циљеве постављене пред Тужилаштво БиХ, током 2010. године, у Посебном 

одсјеку II је радило укупно десет домаћих тужилаца, распоређених у десет тужилачких тимова.  

Тужиоцима у раду на предметима стручну и административну помоћ пружа остало особље које 

чине 2 стручна савјетника, 10 стручних сарадника-правника, 2 истражиоца, 1 међународни 

истражилац, 1 међународни савјетник, 5 координатора предмета (од којих се 2 финансирају 

искључиво од стране Канцеларије регистрара), 6 дактилографа и 4 приправника. 

Стручни сарадници-правници пружају правне услуге тужиоцима, у зависности од тима у који су 

распоређени, и то на начин да врше анализу правних прописа, пишу сажетке предмета, 

приједлоге и поднеске суду, припремају нацрте оптужница, захтјева, приједлога, асистирају у 

организовању предмета за суђење, док заједно са истражиоцима, по овлаштењу тужиоца 

испитују осумњичене, саслушавају свједоке, присуствују главним претресима и суђењима, те 

обављају друге задатке по налогу тужиоца, све у својству овлашћених службених лица како је 

то предвиђено у члану 20. став 1. тачка г) Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. 

Ради што ефикаснијег спровођења истрага, у Посебном одсјеку II рад је заснован на принципу 

формирања тужилачких тимова који се састоје од једног или више тужилаца, стручних 

сарадника и истражилаца као и другог, административног особља. Тужилачки тимови, у оквиру 

истрага које проводе, остварују блиску сарадњу са одговарајућим тимовима различитих 

агенција за провођење закона у зависности од врсте предмета на којима се ради. 
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У предметима у којима током истраге дође до лишавања слободе већег броја лица (групе за 

организовани криминал у складу са чланом 1. став 20 Кривичног закона БиХ), више тужилачких 

тимова заједнички раде на таквом предмету са циљем ефикасног, благовременог и законитог 

окончања истраге. 

 

 

Слика 5 . Организациона шема Посебног одсјека за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију 

 

У периоду обухваћеном овом информацијом, функцију руководиоца Посебног одсјека II, по 

први пут након оснивања Одсјека, вршио је домаћи тужилац и цјелокупни рад одсјека 

заснован је искључиво на домаћим капацитетима.  

У току 2009. године, Посебни одсјек II је све до 01.07.2009. године у свом раду примјењивао 

Интерне критерије за расподјелу предмета од 20.07.2007. године (Интерни критерији) као 

критерије за расподјелу предмета унутар одсјека Тужилаштва БиХ број А-293/07. Од 

01.07.2009. године у раду Посебног одсјека II примјењују се измијењени Критерији за 

расподјелу предмета између одсјека Тужилаштва БиХ број А-518/09 од 30.06.2009. године. 

Према тим критеријима Посебном одсјеку II расподјељују се: 

1. Сви предмети организованог криминала, организованог привредног криминала из 

надлежности Тужилаштва БиХ  

2. Предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ БиХ и кривична дјела 

финансирања терористичких активности из члана 202 КЗ БиХ 
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3. Предмети за кривична дјела трговине људима из члана 186. КЗ БиХ и кријумчарење лица 

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

трговине или који укључују изузетно отежавајуће или посебне околности 

4. Предмети за кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична дјела из 

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

5. Предмети за кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI чија вриједност прелази 

износ од 1.000.000,00 КМ 

6. Кривична дјела у вези корупције високих званичника Босне и Херцеговине и одговорних 

лица с највишим функцијама у привредним друштвима и другим правним лицима 

7. Други предмети у вези са осталим кривичним дјелима, а нарочито предмети кривичних 

дјела против привреде и платног промета и кривичних дјела почињених од стране 

службеног или овлашћеног лица када је кривично гоњење од посебне важности за Босну и 

Херцеговину, због околности или начина на које је дјело извршено, о чему ће одлучити 

главни тужилац у договору са руководиоцем Посебног одсјека за организовани криминал, 

привредни криминал и корупцију. 

 

Надаље, у току 2010. године, Посебни одсјек II је радио по Интерном правилнику Посебног 

одсјека II А-249/08 од 12.05.2008. године, који је измијењен и допуњен 18.03.2009. године. 

Интерним правилником регулисан је интерни рад одсјека.  

 

2.2.1. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ПРЕДМЕТИМА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА II 

 

Рад Посебног одсјека II усмјерен је на предмете који задовољавају усвојене интерне критерије, 

односно на озбиљније и комплексније предмете организованог криминала, привредног 

криминала и корупције.  

И даље се највећи број предмета по којима поступају тужиоци Посебног одсјека II односи на 

предмете које Тужилаштву БиХ просљеђују агенције за провођење закона у БиХ, али постоји и 

одређени број предмета који су уступљени на надлежност од стране других тужилаштава из 

Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта, као и предмети који су оформљени на 

основу усмених или писмених пријава грађана.  

У 2010. години у Посебном одсјеку II донесене су нове 44 наредбе о спровођењу истраге 

против укупно 273 лица. Надаље, донесено је 11 наредби о неспровођењу истраге против 40 

лица, док је у 22 предмета донесена наредба о обустави истраге против 82 лица.  Подигнуте су 

32 оптужнице против 134 лица, од чега је Суд Босне и Херцеговине (Суд БиХ) потврдио 29 

оптужница против 128 лица.  Од укупног броја предмета на којима је рађено у 2010. години у 

Посебном одсјеку II, Суд БиХ изрекао је укупно 41 пресуду против 106 лица.  

Затворске казне изречене су у 27 предмета у односу на 67 лица, условне казне изречене су у 7 

предмета у односу на 15 лица, док је новчана казна изречена у свега 2 предмета у односу на 4 

лица. Донесене су 2 ослобађајуће пресуде у односу на 5 лица, те 3 одбијајуће у односу на 15 

лица.  
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У односу на све донесене пресуде тужиоци Посебног одсјека II уложили су жалбе у укупно 14 

предмета у односу на 27 лица, од којег броја су уважене 3 жалбе у односу на 7 лица, а 8 жалби 

у односу на 9 лица је одбијено. Остале уложене жалбе нису ријешене у току посматраног 

периода.  

У току посматраног периода у предметима Посебног одсјека II, изречене су казне затвора у 

укупном трајању од 193 године и 10 мјесеци, новчане казне, као главне или споредне у 

укупном износу од 203.000,00 КМ, те је одузето различитих облика имовинске користи у 

укупној вриједности од 1.379.595,88 КМ и 49.975,00 Евра. 

Закључени су споразуми о признању кривице са укупно 54 лица, док је Суд Босне и 

Херцеговине у току посматраног периода прихватио споразуме у односу на 49 лица.  

Посебни одсјек је започео посматрани период са укупно 82 неријешена извјештаја против 368 

лица, док је у току посматраног периода задужено 87 нових предмета против 687 лица. 

Посматрани период је окончан с укупно 104 неријешена извјештаја против 711 лица. 

У односу на претходну годину, у 2010. години забиљежен је одређени пораст по појединим 

показатељима рада, па су тако у односу на 89 лица оптужених у току 2009. године, у 

посматраном периоду подигнуте 32 оптужнице против укупно 134 лица. Такође, у односу на 29 

пресуда против 81 лица у току 2009. године, у посматраном периоду, поступајући по 

оптужницама Посебног одсјека II Суд БиХ је изрекао 41 пресуду против укупно 106 лица. 

 

Слика 6. Преглед процесних одлука у Посебном одсјеку за организовани криминал,  

привредни криминал и корупцију у 2010. години 
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Такође је примјетан пораст закључених споразума, па су тако у 2010. години закључени 

споразуми о признању кривице са укупно 54 оптужена лица у односу на 27 лица из 2009. 

године. У односу на остале врсте предмета, Посебни одсјек II је у току 2010. године пренио из 

ранијих година укупно 332 КТА предмета, те задужио 177 нових КТА предмета, те је тако радио 

на укупно 509 КТА предмета, од којих је 126 ријешено у току посматраног периода.  

Поред наведеног, Посебни одсјек II је у току 2010. године радио на укупно 16 КТН предмета, од 

чега 6 новозадужених, од којег броја су ријешена укупно 3 предмета, те на укупно 19 КТЗ 

предмета у односу на 24 лица, од чега је ријешено 10 КТЗ предмета у односу на 10 лица. 

 

 

Слика 7. Преглед КТА, КТЗ, КТН предмета у Посебном одсјеку за организовани криминал,  

привредни криминал и корупцију у 2010. години 

 

 

СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ЗА КОЈА СУ ПОДИГНУТЕ 32 ОПТУЖНИЦЕ ПРОТИВ 134 

ЛИЦА 

 

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

БРОЈ 

ПОДИГНУТИХ 

ОПТУЖНИЦА 

предмети/лица 

Кријумчарење лица, члан 189. 2/3 

Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне 

употребе, члан 193. 
1/1 
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Неовлаштени промет опојним дрогама, члан 195. 5/11 

Тероризам, члан 201. 1/6 

Кривотворење новца, члан 205. 2/4 

Прање новца, члан 209. 1/6 

Кријумчарење, члан 214. 3/3 

Царинска превара, члан 216. 1/1 

Злоупотреба положаја или овлаштења, члан 220. 2/9 

Лажно пријављивање, члан 234. 1/1 

Удруживање ради чињења кривичних дјела у вези са кривичним дјелом 

Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне 

употребе, члан 249. у вези са чланом  193. 

1/4 

Удруживање ради чињења кривичних дјела у вези са кривичним дјелом 

Кривотворење новца, члан 249. у вези са чланом 205. 
1/3 

Организирани криминал у вези са кривичним дјелом Кријумчарење људи, члан 

250. у вези са чланом 189. 
3/33 

Организирани криминал у вези са кривичним дјелом Неовлаштени промет 

оружјем и војном опремом те производима двојне употребе, члан 250. у вези са 

чланом  193. 

1/1 

Организирани криминал у вези са кривичним дјелом Неовлаштени промет 

опојним дрогама, члан 250. у вези са чланом 195. 
7/48 

 

 

 

2.2.2. ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА II  

 

Проблеми Посебног одсјека II уочени у току 2010. године, а који добрим дијелом потичу и из 

ранијег периода, огледају се у сљедећем: 

1. недостатак канцеларијског простора који се директно одражава на продуктивност особља; 

 

2. неадекватност постојећих канцеларијских просторија, поготово са апеката величине истих 

и чињенице да у одсјеку постоји укупно 9 канцеларија у којима је смјештено и до 6 лица у 

једној канцеларији; 

 

3. недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање 

завршених списа, те похрањивање привремено одузетих предмета и другог доказног 

материјала; 

 

4. недовољни људски ресурси, дуготрајна процедура одабира нових кандидата, те 

немогућност благовременог обезбјеђења адекватне замјене за особље, најчешће у 

случајевима када стручни сарадници бивају именовани за носиоце правосудних функција. 
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2.3. ОДСЈЕК III 

Унутрашњом реорганизацијом Тужилаштва БиХ од 09.03.2005. године успостављен је Одсјек III. 

 

2.3.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

 

У својој организационој структури и начину остваривања основне функције, Одсјек III 

Тужилаштва БиХ је и у 2010. години задржао досадашњу структуру и форму у раду, што значи 

да у овом одсјеку не постоје формирани тимови, с тим да се по потреби заказују колегији 

тужилаца гдје тужиоци међусобно остварују сарадњу, на начин да размјењују мишљења и 

искуства у раду, те заједнички превазилазе проблеме са којима су суочени у раду по 

задуженим предметима.  

Током 2010. године, кадровска структура овог одсјека је у односу на 2009. годину промијењена 

у значајном дијелу. Наиме, у овом одсјеку су у 2010. години примљена два нова тужиоца, од 

којих је један прераспоређен из Посебног одсјека II и који је у 2010. години био члан ВСТС-а 

БиХ, а самим тим и често ангажован на пословима у раду тог савјета. Прије пријема два нова 

тужиоца, предмети у Одсјеку III су 2010. године као и 2009. године, распоређивани у рад на 

шест тужилаца (од којих један тужилац због боловања у другој половини 2010. године није био 

ангажован у раду на предметима) и једног од замјеника главног тужиоца, који је уједно 

обављао и дужност руководиоца Одсјека III.  

Повећање броја тужилаца се позитивно одразило на број тужилачких одлука донесених током 

2010. године, а о чему ће бити говора у наставку текста. Број стручних савјетника који су помоћ 

у раду пружали свим тужиоцима је у односу на протеклу годину у цјелости остао 

непромијењен, тј. стручну помоћ у КТ предметима из привреде и јединства тржишта, те 

области царина тужиоцима је пружао један стручни савјетник економске струке, као и један 

стручни савјетник правник (који због здравствених проблема у 2010. години није био 

ангажован у раду на предметима).  

Надаље, подршку у раду тужиоцима Одсјека III је у посматраном периоду пружило и десет 

стручних сарадника, с тим да су до краја септембра 2010. године једног стручног сарадника у 

свом раду дијелила два тужиоца, док је замјеник главног тужиоца и руководилац Одсјека III у 

том периоду био без стручног сарадника, да би се то стање промијенило са даном 01.10.2010. 

године, пријемом четири нова стручна сарадника (од којих је један примљен на одређено 

вријеме), те даном 30.12.2010. године, пријемом још два нова стручна сарадника, чиме је броју 

тужилаца прилагођен број стручних сарадника. И поред повећања броја тужилаца, број 

дактилографа у овом одсјеку остао је непромијењен у односу на 2009. годину, тј. тужиоци 

Одсјека III су према унапријед постигнутом договору, у свом раду дијелили шест дактилографа.  

Током посматраног периода Одсјек III је имао два приправника и једног волонтера.  

 



ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

28  

 

 

Слика 8.  Организациона шема Одсјека III 

 

2.3. 2. РАСПОДЈЕЛА ПРЕДМЕТА  

 

Новоусвојене измјене Интерних критерија за расподјелу предмета између одсјека од 

30.06.2009. године, статистички гледано, проузроковале су знатан прилив предмета из 

Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију у Одсјек III 

Тужилаштва БиХ, с обзиром да су повећале имовински цензус у предметима кривичних дјела 

против привреде и јединства тржишта, кривичних дјела из области царина и кривичних дјела 

повреде ауторских права, који су према раније успостављеним интерним критеријима за 

расподјелу предмета од 20.07.2007. године, иначе распоређивани у рад Посебном одсјеку II.  

Поред наведеног, повећање броја кријумчарених лица, те лица - жртава трговине људима у 

свим предметима у односу на кривично дјело кријумчарење лица из члана 189. КЗ-а БиХ и 

кривично дјело трговине људима из члана 186. КЗ-а БиХ, једним дијелом допринијело је 

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

укупан број предмета у раду овог одсјека. Поменутим интерним критеријима од 20.07.2007. 

године и измјеном истих, у надлежност Одсјека III Тужилаштва БиХ одређени су 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 

Интерних критерија за расподјелу предмета од 20.07.2007. године, 
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-  кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за организовани криминал, привредни 

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

године, 

2.  Предмети по кривичним дјелима “корупције” која учине службена лица и одговорна лице, а 

која нису високи званичници нити одговорна лица с највишим функцијама у привредном 

друштву или другим правним лицима у смислу тачке 3. члана III ових критерија, 

3.  Предмети у вези захтјева за изручење, молби за пружање правне помоћи и питања из 

области међународне правне помоћи и сарадње и 

4.  Предмети који се односе на сукоб надлежности и сарадњу са другим тужилаштвима, 

судовима, органима и организацијама. 

У циљу појашњења напријед наведеног, неопходно је истаћи да Одсјек III у складу са 

поменутим критеријима, изузимајући предмете ратних злочина ради на свим предметима из 

надлежности Тужилаштва БиХ, укључујући и неке предмете организованог криминала које 

главни тужилац својом одлуком сигнира у рад тужиоцима овог одсјека, осим предмета у вези 

са кривичним дјелом тероризма из члана 201. КЗ-а БиХ и кривичним дјелом финансирања 

терористичких активности из члана 202. КЗ-а БиХ, те других предмета у вези са осталим 

кривичним дјелима из надлежности Тужилаштва БиХ, међу којим нарочито предмети 

кривичних дјела управљених против привреде, платног промета и/или кривична дјела 

почињена од стране службеног или овлашћеног лица, увијек када је кривично гоњење у тим 

предметима, због околности или начина на који је дјело извршено, од посебне важности за 

Босну и Херцеговину и када то одлучи главни тужилац у договору са руководиоцем Посебног 

одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.  

Надаље, имовински цензус одлучан за расподјелу предмета у рад Одсјеку III, измјенама 

интерних критерија је повећан са ранијих 100.000,00 КМ на 1.000.000,00 КМ у односу на 

кривична дјела из главе XVIII КЗ-а БиХ, тј. кривична дјела против привреде и јединства 

тржишта, те кривична дјела из области царина, а што је најбољи показатељ прилива предмета 

у овом одсјеку.  

Поред наведеног, поменуте измјене Интерних критерија такође су помакле границу раније 

одређеног имовинског цензуса и када су у питању кривична дјела повреде ауторских права из 

главе XXI КЗ-а БиХ, будући да су прије ових измјена Одсјеку III усмјеравани у рад предмети 

наведених кривичних дјела, под условом да имовинска вриједност прибављена извршењем 

истих, није излазила из оквира новчаног износа од 100.000,00 КМ, да би након усвојених 

измјена, имовински цензус када су у питању ова кривична дјела, био повећан на 1.000.000,00 

КМ.  

Новоусвојени принцип расподјеле предмета од 30.06.2009. године, одредио је у надлежност 

Одсјека III и предмете трговине људима из члана 186. КЗ БиХ и кријумчарење лица из члана 

189. КЗ-а БиХ, увијек када је у исте инволвирано мање од десет жртава трговине људима или 

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

кривичних дјела под изузетно отежавајућим или посебним околностима.  
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Посматрајући ове измјене интерних критерија с освртом на оне који су прије били на снази, 

евидентно је да је повећање броја жртава трговине људима и кријумчарених лица у 

наведеним предметима нужна посљедица додатног прилива предмета у Одсјек III, узимајући 

при том у обзир да су према интерним критеријима од 20.07.2007. године Одсјеку III у рад 

распоређивани ови предмети, само када је у исте било укључено мање од пет кријумчарених 

лица или жртава трговине људима. 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 провођење 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 провођења 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 и стварна обавеза за Босну и Херцеговину. 

 

2.3.3. 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 преносу поступка у кривичним стварима, Стразбур, 15.03.1972.г., 

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

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

- Додатни протокол Европској конвенцији о узајамној помоћи у кривичним стварима, 

Стразбур,17.03.1978. г. 

- Конвенција о центру за провођење закона у Југоисточној Европи, Букурешт 26.05.1999. 

године 

 

Осим наведених конвенција, Босна и Херцеговина је нотификацијом о сукцесији преузела 

велики број међународних билатералних уговора о правној помоћи. 
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Од посебне важности за Босну и Херцеговину је ратификација Уговора о ауторском праву 

Свјетске организације за интелектуално власништво усвојеног на Дипломатској конференцији 

дана, 20.01.1996. године, с обзиром да је у Босни и Херцеговини из године у годину евидентан 

пораст кривичних дјела повреде ауторских права, а због чега је и ове, као и током прошле 

године, у циљу боље едукације тужилаца на овом пољу организован вишедневни семинар. 

 

2.3.4. СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И БРОЈ ПРЕДМЕТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЗАПРИМЉЕНЕ 

ПРЕДМЕТЕ, ПРЕДМЕТЕ У РАДУ, КАО И ОКОНЧАНЕ ПРЕДМЕТЕ  

 

2.3.4 1. КТ ПРЕДМЕТИ 

 

Одсјек III је у 2010. години имао у раду укупно 895 КТ предмета против 1.470 лица, од којих је 

475 предмета у односу на 821 пријављено лице пренесено из ранијих година, док је 420 

предмета у односу на 649 лица запримљено током посматраног периода.  

Ради схватања оптерећења Одсјека III, важно је напоменути да је од укупног прилива КТ 

предмета у 2010. години, овај одсјек имао у раду 82,68% предмета са овом ознаком и 

сљедећом структуром кривичних дјела: 160 КТ предмета према 181 лицу за кривично дјело 

кривотворење новца из члана 205 КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 3 лица за кривично дјело 

организирани криминал из члана 250. КЗ-а БиХ у вези са кривичним дјелом кривотворење 

новца из члана 205 КЗ-а БиХ, 14 КТ предмета према 25 лица за кривично дјело кријумчарење 

лица из члана 189. КЗ-а БиХ, 23 КТ предмета према 34 лица за кривично дјело кријумчарење из 

члана 214. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 2 лица за кривично дјело удруживање ради чињења 

кривичних дјела из члана 249. КЗ-а БиХ у вези са кривичним дјелом кријумчарења из члана 

214. КЗ-а БиХ, 51 КТ предмет према 65 лица за кривично дјело недозвољено кориштење 

ауторских права из члана 243. КЗ-а БиХ, 15 КТ предмета према 36 лица за кривично дјело 

злоупотреба положаја или овлаштења из члана 220. КЗ-а БиХ, 8 КТ предмета према 15 лица за 

кривично дјело неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. КЗ-а БиХ, 2 КТ предмета 

према 9 лица за кривично дјело организирани криминал из члана 250. КЗ-а БиХ у вези са 

кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. КЗ-а БиХ, 3 КТ 

предмета према 7 лица за кривично дјело трговина лицима из члана 186. КЗ-а БиХ, 1 КТ 

предмет према 3 лица за кривично дјело примање дара и других облика користи из члана 217. 

КЗ-а БиХ, 8 КТ предмета према 8 лица за кривично дјело давање дара и других облика користи 

из члана 218. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 2 лица за кривично дјело откривање идентитета 

заштићеног свједока из члана 240. КЗ-а БиХ, 3 КТ предмета према 4 лица за кривично дјело 

ометање рада правосуђа из члана 241. КЗ-а БиХ, 3 КТ предмета према 9 лица за кривично дјело 

несавјестан рад у служби из члана 224. КЗ-а БиХ, 28 КТ предмета према 38 лица за кривично 

дјело из члана 149. Закона о индустријском власништву БиХ, 2 КТ предмета према 2 лице за 

кривично дјело давање лажног исказа из члана 235. КЗ-а БиХ, 8 КТ предмета према 11 лица за 

кривично дјело из члана 27. Закона о равноправности полова у БиХ, 1 КТ предмет према 1 лицу 

за кривично дјело повреда равноправности човјека и грађанина из члана 145. КЗ-а БиХ, 1 КТ 

предмет према 2 лица за кривично дјело одавање тајних података из члана 164. КЗ-а БиХ, 2 КТ 
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предмета према 4 лица за кривично дјело проневјера у служби из члана 221. КЗ-а БиХ, 1 КТ 

предмет према 2 лица за кривично дјело неовлаштен промет оружјем и војном опремом из 

члана 193. КЗ-а БиХ, 2 КТ предмета према 2 лица за кривично дјело лажно пријављивање из 

члана 234. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 1 лицу за кривично дјело угрожавања лица под 

међународноправном заштитом из члана 192. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 13 лица за 

кривично дјело организирани криминал из члана 250. КЗ-а БиХ у вези са кривичним дјелом 

организирање групе људи или удружења за кријумчарење или растурање неоцарињене робе 

из члана 215. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 1 лицу за кривично дјело пријевара у служби из 

члана 222. КЗ-а БиХ, 1 КТ предмет према 1 лицу за кривично дјело повреда слободе 

опредјељења бирача из члана 151. КЗ-а БиХ, те одређен број КТ предмета против више лица за 

кривична дјела кажњива по КЗ-у ФБиХ и КЗ-у РС-а. 

Неопходно је истаћи да се у оквиру цјелокупног броја КТ предмета запримљених у овом 

одсјеку у 2010. години, укупно 65 предмета према 122 лица, односило на предмете 

финансијске природе а међу којима: 44 КТ предмета према 80 лица на кривично дјело порезне 

утаје из члана 210. КЗ-а БиХ, 15 КТ предмета према 28 лица на кривично дјело царинске 

преваре из члана 216. КЗ-а БиХ, 4 КТ предмета према 10 лица на кривично дјело неплаћање 

пореза из члана 211. КЗ-а БиХ и 2 предмета према 4 лица на кривично дјело прање новца из 

члана 209. КЗ-а БиХ, у којима истраге често трају дужи временски период и које није могуће 

завршити у законском шестомјесечном року због бројних проблема са којима се тужиоци овог 

одсјека у раду тих предмета неријетко сусрећу, а међу којима нарочито недостатак вјештака 

адекватне стручне спреме.  

Надаље, чињеница да провођење неопходних вјештачења када су у питању поједина кривична 

дјела у предметима привредног криминала, због њихове сложености, обично траје дужи 

временски период, што нужно за посљедицу има пробијање наведеног шестомјесечног рока 

законом одређеног за окончање истраге.  

Осим наведеног, с обзиром да је међу пријављеним лицима-починиоцима наведене врсте 

кривичних дјела, велики број држављана НР Кине, велики проблем у раду такође представљају 

и недостатак преводиоца кинеског језика, а често и недоступност тих страних држављана овом 

Тужилаштву, који у великом броју случајева након учињења неког од напријед наведених 

кривичних дјела, у циљу избјегавања кривичне одговорности, напуштају територију Босне и 

Херцеговине уништавајући претходно сву документацију о пословању, а тиме и доказе 

неопходне за документовање пријављеног кривичног дјела.  

Од укупног броја КТ предмета, тужиоци овог одсјека су током 2010. године у складу са законом 

заснованим правима и обавезама, у смислу члана 216. став 1. и 2. ЗКП-а БиХ, донијели 277 

наредби о спровођењу истраге против 411 лица, тј. истрага је у односу на 2009. годину 

отворено мање 11,8% у односу на предмете и 12,2% мање у односу на лица, али је 

истовремено у односу на 2009. годину, на основу одредби члана 216. ст. 3. ЗКП-а БиХ у 2010. 

години донесено 7,8% више наредби о неспровођењу истраге у односу на предмете и 26,2% 

више у односу на лица, тј. тужиоци овог одсјека су у 2010. години у 248 предмета донијели 

наредбу о неспровођењу истраге према 361 лицу.  
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Наведена бројка потврђује чињеницу да је из године у годину евидентан пораст запримљених 

кривичних пријава, односно извјештаја о учињеном кривичном дјелу и починиоцу, поднесених 

само на основу индиција без претходно провјерених чињеница, на рјешавање којих се, уз 

попратна обавјештења прописана ставом 4. члана 216. ЗКП-а БиХ, губи доста времена.  

Поред повећаног броја донесених наредби о неспровођењу истраге, тужиоци Одсјека III су у 

посматраном периоду у складу са одредбама члана 224. став 1. ЗКП-а БиХ, у односу на 2009. 

годину, такође донијели 10,1% наредби о обустави истраге више у односу на предмете и 67,9% 

више у односу на лица, односно, наредбе о обустави истраге са свим попратним 

обавјештењима прописаним чланом 242. став 2. ЗКП-а БиХ донесене су у 87 предмета према 

178 лица. 

У посматраном периоду, на други начин, тј. уступањем је ријешено укупно 60 КТ предмета 

према 98 лица. Напријед наведене наредбе о спровођењу истраге резултирале су подизањем 

193 оптужнице у КТ предметима против 244 лица, са сљедећом структуром кривичних дјела:   

 

 

Ред. 

бр. 

Назив кривичног дјела 

Број подигнутих 

оптужница 

према 

предметима 

Број 

подигнутих 

оптужница 

према лицима 

1. Кривотворење новца чл. 205 КЗ-а БиХ 63 81 

2. 
Недозвољено кориштење ауторских права чл. 243 

КЗ-а БиХ 
46 52 

3. Кријумчарење лица чл. 189 КЗ-а БиХ 15 23 

4. Порезна утаја или превара чл. 210 КЗ-а БиХ 13 15 

5. Закона о индустријском власништву чл. 149 11 11 

6. Кријумчарење чл. 214 КЗ-а БиХ 11 14 

7. 
Неовлаштени промет опојним дрогама чл. 195 КЗ-а 

БиХ 
7 14 

8. Неплаћање пореза чл. 211 КЗ-а БиХ 4 5 

9. Царинска превара чл. 216 КЗ-а БиХ 4 6 

10. 
Давање дара и других облика користи чл. 218 КЗ-а 

БиХ 
4 5 

11. 
Злоупотреба положаја или овлаштења чл. 220 КЗ-а 

БиХ 
4 5 

12. Трговина људима чл. 186 КЗ-а БиХ 3 4 

13. 
Угрожавање лица под међународноправном 

заштитом чл. 192 КЗ-а БиХ 
2 2 

14. 
Примање дара и других облика користи чл. 217 КЗ-

а БиХ 
2 3 

15. Прање новца чл. 209 КЗ-а БиХ 2 2 

16. 
Повреда слободе опредјељења бирача чл. 151 КЗ-а 

БиХ 
1 1 

17. Ометање рада правосуђа чл. 241 КЗ-а БиХ 1 1 
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Закључно са 31.12.2010. године, Суд Босне и Херцеговине је потврдио 191 оптужницу према 

242 лица. У оквиру подигнутих оптужница, 49 оптужница у односу на 52 лица је било са 

предложеним кривичним налогом.  

Током посматраног периода, тужиоци Одсјека III су у 98 предмета закључили споразум о 

признању кривице са 130 лица, који је током посматраног периода прихваћен у 87 предмета 

према 116 лица. Подизање оптужница током 2010. године резултирало је изрицањем 173 

пресуде у односу на 221 лице, од којих 168 осуђујућих према 225 лица и то: у 24 предмета 

према 45 лица изречена је затворска казна у укупном трајању од 67 година, 44 мјесеца и 13 

дана, при чему су се појединачно изречене затворске казне кретале у распону од 3 мјесеца до 

4 године и шест мјесеци, затим, у 18 предмета према 20 лица изречена је новчана казна, и то 

као као главна казна гласила је на укупан новчани износ од 73.550,00 КМ, а као споредна 

казна, на укупан новчани износ од 39.550,00 КМ.  

Условна осуда је изречена у 130 предмета према 160 лица.  

У посматраном периоду одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичних дјела 

у укупном новчаном износу од 1.534.822,09 КМ и 32.000,00 Евра. 

Током 2010. године Суд БиХ је донио 3 ослобађајуће пресуде у односу на 13 лица, те 2 

одбијајуће пресуде према 3 лица.  

Незадовољни донесеним одлукама Суда БиХ, тужиоци овог одсјека уложили су 11 жалби (у 

односу на 30 лица), од којих је 1 уважена (према 7 лица), 6 је одбијено (према 7 лица), а у 

преосталим изјављеним жалбама до краја посматраног периода није донесена судска одлука. 

У наредну извјештајну годину пренесено је укупно 314 КТ предмета према 601 лицу.  
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Слика 9. Преглед процесних одлука у Одсјеку III у 2010. години 

2.3.4.2. КТА ПРЕДМЕТИ 

 

У периоду од 01.01. до 31.12.2010. године Одсјек III је имао у раду укупно 1.019 КТА предмета, 

од којих је 585 предмета пренесено из ранијих година, док су у посматраној години 

запримљена 434 предмета. Тужиоци Одсјека III су у 2010. години завршили укупно 673 КТА 

предмета, тако да је у раду остало 346 неријешених предмета те врсте.  

Ради упоређивања броја задужених КТА предмета, неопходно је истаћи да је Одсјек III од 

укупног прилива КТА предмета у 2010. години, имао у раду 70,92% предмета. И поред 

чињенице да је у 2010. години настављен велики прилив КТА предмета у Одсјек III, број 

окончаних КТА предмета у овом одсјеку је у 2010. години, у односу на протеклу годину, већи за 

23,94%, што представља знатан помак у раду, посебно ако се има у виду чињеница да 

наведени предмети захтијевају посебну пажњу тужилаца будући да се у предметима са овом 

ознаком заводе ревизиони извјештаји, неизвршење пресуда Уставног суда БиХ, те догађаји 

након извршених избора у БиХ за које постоји основ сумње да могу бити квалификовани као 

изборне преваре и злоупотреба бирачког права, а с обзиром да извјештаји за ове информације 

и уопштено улазне информације у Тужилаштво БиХ не достављају Агенције за провођење 

закона него разни органи и институције, у истим се, у циљу утврђивања да ли одређени 

догађаји уопште представљају кривично дјело, проводи низ истражних радњи које неријетко 

трају дужи временски период.  
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У неким од КТА предмета су током 2010. године провођене посебне истражне радње, које с 

обзиром на њихову сложеност, такође захтијевају посебну пажњу тужилаца у раду, као и дужи 

временски период за њихово окончање.  

 

2.3.4.3.  КТЗ ПРЕДМЕТИ 

 

У посматраном периоду Одсјек III је имао у раду укупно 183 КТЗ предмета у вези са 236 лица, 

који се односе на поступке пружања међународне правне помоћи, изручења лица и извршења 

иностраних судских одлука, од којих је 37 предмета у вези са 47 лица пренесено из ранијих 

година, док је у 2010. години запримљено 146 предмета у вези са 190 лица, а што је 97,99% од 

укупног прилива КТЗ предмета у Тужилаштво БиХ.  

У 2010. години је од укупног броја КТЗ предмета завршено 163 према 213 лица, док је у раду 

остало још 19 предмета у односу на 21 лице. Посматрајући напријед наведени број КТЗ 

предмета који су из ранијег периода као неријешени пренесени у 2010. годину и истовремено 

упоређујући тај број са бројем неријешених КТЗ предмета који су из 2010. године пренесени 

као неријешени у наредну, 2011. извјештајну годину, евидентно је смањење броја 

неријешених предмета из године у годину, упркос великом приливу наведених предмета у рад 

сваке године у овом одсјеку. 

 

2.3.4.4.  КТМ ПРЕДМЕТИ 

 

У погледу предмета који се односе на малољетне починиоце кривичних дјела, Одсјек III је у 

2010. години имао у раду укупно 44 КТМ предмета у односу на 65 малољ. лица, од којих је из 

ранијих година остало у раду 25 предмета у односу на 43 малољ. лица, док је у 2010. години 

запримљено 19 КТМ предмета према 22 малољ. лица, што представља 100% од укупног 

прилива КТМ предмета у 2010. години у Тужилаштво БиХ.  

Током 2010. године, од укупног броја предмета који се односе на малољетне починиоце 

кривичних дјела, тужиоци овог одсјека су донијели 26 наредби о непокретању поступка према 

33 малољ. лица и поднијели 12 приједлога за покретање припремног поступка Суду БиХ у 

односу на 25 малољ. лица, од којих се 11 односило на кривично дјело кривотворење новца из 

члана 205. КЗ-а БиХ и једно на кривично дјело кријумчарење лица из члана 189. КЗ-а БиХ. 

Упоређујући број поднесених приједлога за покретање припремног поступка из 2010. године 

са бројем наведених приједлога поднесених у 2009. години, евидентан је пораст за 71,43% у 

односу на предмете и 78,57% у односу на малољ. лица. У 2010. години ријешено је укупно 39 

предмета према 59 малољ. лица, док је на крају посматране године остало у раду 5 КТМ 

предмета у односу на 6 малољ. лица.  

Посматрајући број поднесених извјештаја против малољ. починилаца кривичних дјела у 2010. 

години са освртом на 2009. годину (тј. 13 у односу на предмете и 18 у односу на лица), 

евидентна је тенденција раста стопе криминалитета међу малољетним лицима на подручју 
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Босне и Херцеговине. Према расположивим подацима, када су у питању малољетна лица, сви 

извјештаји полицијских агенција поднесени током 2010. године, у свим случајевима су се 

односили на кривично дјело кривотворење новца. 

 

2.3.4.5. КТН ПРЕДМЕТИ 

 

Против непознатих починилаца кривичних дјела, Одсјек III је у посматраном периоду имао у 

раду укупно 220 предмета, од којих је из ранијих година пренесено 79 предмета, док је у 2010. 

години запримљен 141 предмет, а што представља 95,92% од укупног прилива КТН предмета у 

2010. години. На крају посматраног периода, тужиоци Одсјека III ријешили су 179 предмета, 

док је у раду остао још 41 предмет.  

У посматраној години Одсјек III је у односу на 2009. годину имао за 16% мање ријешених 

предмета, с обзиром да је откривање непознатих починилаца кривичних дјела испреплетено 

са бројним потешкоћама. Међутим, имајући у виду чињеницу да је на крају 2009. године у раду 

Одсјека III остало 79 предмета, а крајем 2010. године 41 неријешен КТН предмет, евидентно је 

смањење броја неријешених КТН предмета у 2010. години у односу на 2009. годину, упркос 

великом приливу КТН предмета из године у годину. 

 

2.3.4.6. А ПРЕДМЕТИ 

 

Одсјек III је у 2010. години имао у раду укупно 91 А предмет, од којих је закључно са 

31.12.2010. године окончан 61 предмет, док је у 2011. годину пренесено 30 неријешених 

предмета.   
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Слика 9. Преглед КТА, КТЗ, КТМ, КТН и А предмета у Одсјеку III за 2010. годину 

 

 

Слика 10. Преглед  КТА, КТМ, КТН, КТЗ предмета у Одсјеку III 
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2.3.6. ЦЈЕЛОКУПНИ РАД ПО ПРЕДМЕТИМА  

 

Дакле, од укупно 2.361 предмета којим је у 2010. години био задужен Одсјек III, тужиоци овог 

одсјека су окончали 1.642 предмета, док је у наредну годину пренесено укупно 719 

неријешених предмета.  

Из свега напријед изнесеног произлази да су тужиоци Одсјека III у 2010. години, у односу на 

2009. годину, ријешили 75 задужених предмета више, што је знатан помак у односу на 2009. 

годину, посебно ако се узме у обзир чињеница да један тужилац овог одсјека у другој 

половини 2010. године и један стручни савјетник правник током цијеле 2010. године, због 

боловања, нису били ангажовани у раду на задуженим предметима, те да су два нова тужиоца 

примљена крајем прве половине посматраног периода, четири нова стручна сарадника у 

четвртом тромјесјечју 2010. године, а два додатна стручна сарадника чак на самом крају 

посматраног периода, као и да је један од тужилаца Одсјека III, који је члан ВСТС-а БиХ, у 2010. 

години често био ангажован на пословима у раду тог савјета, а самим тим у том периоду био 

спријечен да обавља рад по задуженим предметима овог одсјека.  

Посебно је значајно напоменути да су тужиоци Одсјека III у периоду од 24.04. до 14.12.2010. 

године, уз сагледавање текућег прилива предмета, урадили 423 стара предмета из 2003., 2004., 

2005., 2006. и 2007. године, а који предмети су константно пресигнирани из ПООК-а у Одсјек III, 

те да је у Одсјеку III из прве четири наведене године остало још 19 предмета који нису 

окончани тужилачком одлуком. 

 

2.3.7. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

У циљу стручног оспособљавања, тужиоци и стручни сарадници Одсјека III су у 2010. години 

учествовали на семинарима одржаним у организацији Центара за едукацију судија и тужилаца, 

те су сви испунили обавезни број дана присуствовања тим семинарима, што подразумијева 

четири дана за тужиоце а осам за стручне сараднике. Поред тога, тужиоци овог одсјека су 

током посматраног периода такође узели обавезно учешће и у раду бројних радних група и 

конференција које су одржаване у организацији разних државних установа и институција, те 

невладиних организација на подручју Босне и Херцеговине, али и на регионалним и 

међународним семинарима, будући да се само у Одсјеку III Тужилаштва БиХ обављају послови 

пружања међународне правне помоћи. На овом мјесту неопходно је истаћи да су у 

посматраном периоду тужиоци овог одсјека, из наведених разлога, били спријечени посветити 

се раду на задуженим предметима укупно 87 дана. 

 

2.3.8. ПРОБЛЕМИ У РАДУ  

 

Главни проблеми с којима се у раду суочава Одсјек III су сљедећи: 
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1. С обзиром да је Одсјек III у ранијим годинама био одсјек са најмањим бројем 

тужилаца, а највећим бројем запримљених предмета, велики терет у раду Одсјека III 

представљају стари предмети који су се у протеклим годинама нагомилали у овом 

одсјеку и то, дјелимично због недовољног броја тужилаца и помоћног особља, а 

дјелимично због измјене интерних критерија за расподјелу предмета између одсјека 

од 30.06.2009. године, које су узроковале прилив великог броја старих предмета из 

Посебног одсјека II (из 2003., 2004., 2005., 2006. и 2007. године), а који, и поред 

утвђеног плана приоритетног рјешавања тих предмета и знатног броја окончаних 

старих предмета у 2010. години, тужиоцима и даље стварају потешкоће у раду, јер 

неријетко протек времена онемогућава прикупљање потребних доказа. 

2. Велики проблем у раду такође представља и недовољан број дактилографа, што 

успорава рад на задуженим предметима, тако да тужиоци који немају стално 

ангажованог дактилографа, рад на предметима који захтијевају дактилографску 

помоћ морају прилагодити обавезама својих радних колега, због чега често са истим 

долазе у ситуацију временског преклапања заказаних рочишта за испитивање 

осумњичених и саслушање свједока. 

3. Такође, треба нагласити чињеницу да, у односу на остала два одсјека Тужилаштва, само 

Одсјек III у раду не ужива подршку Канцеларије регистрара БиХ. 

4. С обзиром да се само у Одсјеку III Тужилаштва БиХ обављају послови пружања 

међународне правне помоћи, сви тужиоци су, осим учешћа на семинарима одржаним 

у организацији Центара за едукацију судија и тужилаца, били обавезни учествовати у 

раду бројних радних група и конференција који су одржавани у организацији разних 

државних установа и институција, те невладиних организација, а што је за њих, с 

обзиром на број предмета у раду, представљало додатно оптерећење. 

5. Значајно је овдје истаћи да је један од тужилаца Одсјека III контакт тачка за пружање 

међународне правне помоћи, у оквиру мреже тужилаца Југоисточне Европе. Поред 

наведеног, неријетко обавезе присуства на међународним семинарима падају на 

терет тужилаца Одсјека III, а што захтијева одређене припреме и одсуство с рада, па 

се то у крајњем одражава и на број тужилачких одлука, поред свих других проблема у 

овом одсјеку. 

6. Током посматраног периода, настављен је и прилив великог броја КТА предмета, у 

којима материјал достављен од стране полицијских агенција о истим представља 

обавјештајне податке из којих нису произлазили основи сумње да су почињена 

кривична дјела, као и оних КТА предмета за чије поступање у старту није било 

надлежно Тужилаштво БиХ, 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. Осим наведеног, велики проблем у раду 

такође представља и недостатак самосталности у раду полицијских органа, као и 

достава често непотпуне документације, која самим тим успорава рад тужилаца.   

7. С обзиром на наведено, потребно је да се у Одсјеку III повећа број дактилографа, како 

би се тужиоцима овог одсјека обезбиједили оптимални услови за рад, а што би се 

позитивно одразило на број тужилачких одлука, а тиме и на број ријешених предмета 

којима је задужен овој одсјек. 
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3. ДРУГИ АСПЕКТИ ДЈЕЛОВАЊА 
 

3.1.  АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА 

 

Кабинет главног тужиоца дјелује као административно средиште главног тужиоца и запошљава 

осим техничког секретара и преводиоца, стручне савјетнике правнике, који помажу главном 

тужиоцу у различитим административним и руководним пословима, те кроз анализе 

разноврсних питања кривичноправне области и надзор рада тужилаца на конкретним 

кривичним предметима. Кабинет заприма све поднеске насловљене главном тужиоцу 

Тужилаштва БиХ и уредно их администрира, спроводећи одговарајуће поступке провјере, те 

достављајући одговоре странкама. Уколико се ради о поднесцима који упућују на области 

живота и рада који нису у надлежности Тужилаштва БиХ, Кабинет исте просљеђује надлежним 

органима, уз обавјештење подносиоцима поднесака.  

Главни тужилац заказује и одржава редовне сједнице Колегија главног тужиоца, којег поред 

главног тужиоца чине и два замјеника главног тужиоца, на којим сједницама се расправљају 

сва питања и доносе одлуке од значаја за руковођење и надзор над радом Тужилаштва БиХ у 

цјелини, свих његових кривичних одсјека као и управе. 

У оквиру свог рада Кабинет разматра притужбе на одлуке тужилаца о неспровођењу истраге и 

о обустави истраге у појединим кривичним предметима, у складу са ЗКП БиХ. У току протекле 

године Кабинет је ријешио укупно 22 притужбе по појединим кривичним предметима.  

Такође, Кабинет главног тужиоца врши евиденцију и прати ток поступака који се поводом 

апелација покрећу пред Уставним судом БиХ, а поводом кривичних поступака које је заступало 

Тужилаштво БиХ пред Судом БиХ. 

 

3.2. АКТИВНОСТИ НА РАЗВИЈАЊУ МЕХАНИЗАМА САРАДЊЕ СА 

АГЕНЦИЈАМА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

Након што је у току 2009. године, као продукт реализације пројекта „Успостава бољих 

механизама сарадње између полиције и тужилаштава у БиХ“, главни тужилац донио Упутство о 

поступању и сарадњи овлаштених службених лица (полицијских службеника) и тужилаца у 

провођењу радњи доказивања у току истраге, у посматраном периоду са циљем даљег 

развијања механизама сарадње између полиције и тужилаштава континуирано су се 

одржавали састанци главног тужиоца, директора полицијских агенција у БиХ и представника 

Министарства безбједности БиХ, на којима је разговарано о практичним питањима у вези 

сарадње између полицијских агенција, као и сарадње између полиције и тужилаца. Састанци 

су одржани: 19.03. у Сарајеву, 23.04. у Бијељини, 02.06. на Влашићу, 09.07. у Сарајеву, 03.09. на 

Мраковици, 22.12. у Сарајеву. 
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На овим састанцима, главни тужилац и директори полицијских агенција разговарали су о 

темама везаним за рад и свакодневну сарадњу и координацију полиције и агенција за 

провођење закона, као што су питања успоставе јединствених и доступних полицијских 

евиденција, размјене оперативних података између полицијских агенција у Босни и 

Херцеговини, заједничке борбе против тероризма, организованог криминала, илегалних 

миграција и других кривичних дјела, као и припреми агенција за провођење закона за 

осигурање догађаја у Босни и Херцеговини, који захтијевају повећан степен активности 

полицијских агенција.  

На састанцима је договорено и оснивање Оперативне групе за борбу против тероризма, у којој 

ће заједнички дјеловати представници полицијских агенција са свих нивоа у БиХ. Задатак ове 

оперативне групе биће анализа и праћење активности које указују на опасност од тероризма, 

као и превентивно дјеловање на откривању, спречавању и санкционисању свих активности 

које имају везе са тероризмом.  

Договарана је и координација Тужилаштва БиХ и полицијских агенција у процесу обезбјеђења 

спровођења октобарских општих избора у БиХ, након чега су формирани оперативни штабови 

за обезбјеђење изборног процеса, који је прошао без већих инцидената. 

Главни тужилац и директори полицијских агенција у октобру 2010. године путовали су на 

Флориду, САД, гдје су учествовали на Међународној конференцији шефова полиција, на којој 

су учествовали представници полицијских организација из многих земаља свијета. Током 

посјете САД, званичници из БиХ састали су се са министром правде САД, Ериком Холдером, те 

присуствовали обраћању потпредсједника САД, Џозефа Бајдена.  

У мјесецу новембру, главни тужилац и директори полицијских агенција боравили су у радној 

посјети СР Њемачкој, у организацији мисије EUPM-а у БиХ. 

На састанцима главног тужиоца и директора полиције учествују:  

- главни тужилац Тужилаштва БиХ 

- директор Дирекције за координацију полицијских тијела у БиХ 

- директор Државне агенције за истраге и заштиту-SIPA 

- директор Граничне полиције БиХ 

- директор Службе за послове са странцима БиХ 

- секретар Министарства безбједности БиХ 

- директор Федералне управе полиције МУП-а ФБиХ 

- директор Полиције МУП-а РС 

- шеф Полиције Брчко Дистрикта БиХ 

- представник полицијских комесара кантоналних МУП-ова у Ф БиХ 
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- шеф Мисије EUPM-а или дужносници EUPM 

- представници ICITAP пројекта и амбасаде САД у БиХ. 

Овим састанцима, по потреби, прикључују се и представници осталих полицијских и 

безбједносних агенција у БиХ. 

Организацију састанака, по систему ротације, преузимају директори и челни званичници 

институција укључених у координацију.  

Активностима кроз напријед наведене састанке подршку даје ICITAP пројект Министарства 

правде САД и амбасада САД у Босни и Херцеговини.  

 

3.3. АКТИВНОСТИ КРОЗ РАДНУ ГРУПУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ (CYBER) КРИМИНАЛА 

С обзиром да Тужилаштво БиХ прати ситуацију у вези са статистиком и структуром 

криминалитета у Босни и Херцеговини, након што је на подручју БиХ уочено енормно 

повећање броја кривичних дјела из области високотехнолошког (интернет, компјутери и 

слично) криминала током 2010. године, на иницијативу Тужилаштва БиХ, основана је Радна 

група за борбу против високотехнолошког криминала, који се углавном препознаје под 

називом cyber криминал. 

Током састанака Радне групе, закључено је да у Босни и Херцеговини постоји проблем 

злоупотребе интернета ради извршења кривичних дјела, што је такође и глобални проблем, 

као и да БиХ тренутно нема довољне и одговарајуће законске, кадровске и техничке 

капацитете за ефикасну борбу против ове врсте криминала.  

Закључено је да се хитно требају предузимати активности на измјени постојеће законске 

регулативе, као и оспособљавању агенција за провођење закона у БиХ и других институција 

укључених у ову проблематику, како би се осигурали услови за ефикасно откривање и 

кривично процесуирање починилаца ових кривичних дјела.  

Након састанака одржаних у Тужилаштву БиХ, договорене су даље активности у правцу јачања 

људских и техничких капацитета у полицијским агенцијама и агенцијама за провођење закона, 

за борбу против ове врсте криминала. 

Такође, закључено је да је потребно организовати стручну и специјалистичку едукацију 

полицијског кадра за рад на откривању ове врсте криминала, као и предузети активности за 

набавку софистициране опреме која је потребна за законит надзор и контролу интернета.  

Током рада Радне групе за борбу против високотехнолошког криминала, евидентирано је да се 

злоупотреба интернета и савремене технологије у БиХ, највише односи на кривична дјела као 

што су: ширење вјерске и националне мржње и нетрпељивости, злоупотреба и кршење 
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ауторских права, искориштавање дјеце или малољетника ради порнографије, злоупотреба 

кредитних картица и електронских средстава плаћања, кријумчарење и продаја недозвољених 

средстава, кривична дјела у вези са тероризмом, као и друга кривична дјела.  

У раду ове радне групе учествују представници Тужилаштва БиХ, представници свих 

полицијских агенција у Босни и Херцеговини, као и представници надлежних министарстава и 

агенција чији дјелокруг рада има дотицаја са интернетом и савременим комуникацијским 

средствима.  

 

3.4.  АКТИВНОСТИ КРОЗ УДАРНЕ ГРУПЕ 

3.4.1. 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 јачање способности за борбу против тероризма (Ударна група) која  

ради под вођством Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором Министарства безбједности 

БиХ.  

Оснивањем Ударне групе за откривање кривичних дјела тероризма, институционализирана је 

борба против тероризма у Босни и Херцеговини.  

Током 2005. године, Тужилаштво Босне и Херцеговине осигуравало је сарадњу и координирало 

рад органа који учествују у борби против тероризма, прикупљањем информација о свим 

случајевима тероризма на територији Босне и Херцеговине и проводећи истраге. 

 

Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овом сегменту, огледале су се првенствено у 

откривању мреже која осигурава финансијску и сваку другу подршку лицима за која се сумња 

да су повезана са појединцима, правним лицима или удружењима чије дјеловање указује на 

кривична дјела тероризма. Тужилаштво Босне у Херцеговине, кроз учешће у раду ове Групе, 

залаже се за свеобухватан приступ проблему тероризма на начин да се у средини, каква је 

савремена босанско-херцеговачка реалност, морају процијенити потенцијална жаришта из 

којих би могле проистећи дјелатности, које су и разлог оснивања ове Ударне групе. Кроз 

сегмент дјелатности Групе, Тужилаштво Босне и Херцеговине је током 2005. године, радило на 

успостави контакта и сарадње са експертима Савјета Европе и Савјета безбједности УН-а из 

области тероризма. 

С обзиром да се од 01.07.2009. године примјењују измијењени Критерији за расподјелу 

предмета између одсјека Тужилаштва БиХ број А-518/09 од 30.06.2009. године, сви предмети 

за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ БиХ и кривична дјела финансирања 

терористичких активности из члана 202. КЗ БиХ, спадају у надлежност Посебног одсјека II. С тим 

у вези у току посматраног периода дошло је до измјене чланова Ударне групе који долазе из 

Тужилаштва БиХ. У децембру 2010. године одржан је први састанак Ударне групе у новом 

сазиву на којем је договорен даљи начин рада Ударне групе. 
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Том приликом је формирана оперативна подгрупа којом ће руководити главни тужилац 

Тужилаштва БиХ, а што је резултат закључка донесеног у току 2010. године на сједници 

директора свих агенција за провођење закона и главног тужиоца Тужилаштва БиХ. Сачињен је 

план рада и активности за 2011. годину. У току посматраног периода, а у вези са промјеном 

надлежности Посебног одсјека II, око 80 предмета је преузето од тужилаца из претходног 

сазива Ударне групе, од чега је више од 10 ријешено, односно архивирано.  

 

У односу на остале предмете, Ударна група је одредила једног стручног сарадника Тужилаштва 

БиХ који је задужен да, у сарадњи са тужиоцима из Ударне групе, ради по преосталим 

предметима и који је истовремено одређен и за секретара Ударне групе. 

 

 

3.4.2. 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, државне граничне службе, дакле сви који могу дати допринос у борби 

против трговине људима и илегалне имиграције. Ударна група блиско сарађује са Државним 

координатором за борбу против трговине људима и илегалне имиграције, те са Европском 

полицијом, 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, обезбјеђује 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, 

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 с Конвенцијом УН-а у борби против транснационалног организованог 

криминала и њеног Протокола за спречавање, заустављање и кажњавање трговине људима, 

другим међународним конвенцијама и протоколима, те позитивним прописима Босне и 

Херцеговине. 

Током 2005. године уз финансијску и оперативну помоћ Ударне групе, вођена је истрага у 

неколико предмета Тужилаштва Босне и Херцеговине из области трговине људима.  
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Ударна група је, у складу са Планом рада у 2010. години, обавила сљедеће активности: 

Одржано је 12 редовних састанака Ударне групе, које је сазивао и организовао руководилац 

Ударне групе (једанпут мјесечно према утврђеном дневном реду и мјесту одржавања 

састанка).   

Учествовали су у истраживању 45 случајева везаних за трговину људима и илегалну 

имиграцију, користећи се методом формирања оперативних истражних тимова који су 

планираним акцијама учествовали у истраживању појединих случајева трговине људима и 

илегалне имиграције.  

 

Наводимо само неке које су спроведене под псеудонимом „Суљић“, „Магла I“, „Магла II“, 

„Тахировић“, „Краљевић и просјак“, „Ходај“, „Имамовић Б. и др.“, „Искра I“, „Искра II“, „Виза“, 

„Алмедина“, „Булут“, „Грбавац I“, „Ацо“, „Брада“, „Кабра“, „Бузађија“, „Темпо“, „Нова 

генерација“ и др.  

 

Имајући у виду да је пријављено и процесуирано више случајева који се вежу за илегалну 

имиграцију (кривично дјело кријумчарење лица), указано је на потребу да се и даље уведу 

појачане контроле путника и роба на граничним прелазима у БиХ, према сусједним земљама, 

нарочито Србији, Црној Гори, Македонији и према Косову.   

Праћењем нових појавних облика случајева који се вежу за трговину људима, уочено је да се 

проституција све чешће одвија по приватним становима, путем огласа, закључивањем 

фиктивних бракова.  

 

Забрињавајуће је да се као жртве ових кривичних дјела све чешће појављују дјеца (према УН 

Конвенцији о правима дјетета, УН Конвенцији о Cyber криминалу, УН Конвенцији о 

транснационалном организованом криминалу са Палермо протоколом).  

 

Примјећен је пораст просјачења и кориштење дјеце у сврху посједовања порнографског 

материјала и др. Ово указује да починиоци ових кривичних дјела мијењају методе и начине 

трговања људима и у том правцу указала се потреба додатних активности које треба 

предузимати ради идентификације кривичних дјела, њихових починилаца и идентификације 

жртава трговине.  

 

3.5. АКТИВНОСТИ КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ  

3.5.1. ОБАВЕЗНА ЕДУКАЦИЈА 

 

Успостављањем 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 провођење 

минималне едукације од четири дана годишње.  
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У 2010. години, тужиоци Тужилаштва БиХ (држављани Босне и Херцеговине), поред похађања 

обавезних законом прописаних семинара, активно су се укључили и у остале процесе 

едукације тужилаца, а исто тако су били ангажовани и као едукатори, предавачи и модератори, 

те су преносили своја знања и искуства учесницима семинара. 

У организацији и ентитетских Центара за едукацију, те сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у БиХ, 

Удружењем медијатора у БиХ, Удружењем судија/судаца у ФБиХ, Удружењем судија БиХ, 

Удружењем судија РС, Удружењем тужилаца БиХ, Удружењем тужитеља/тужилаца ФБиХ, 

Удружењем тужилаца РС, Адвокатским коморама ФБиХ и РС, UNDP-ем, Амбасадом САД у БиХ, 

путем Програма помоћи Одјела за развој тржишног права Министарства финансија и трговине 

САД (CLDP), ОЕБС Уредом за демократске институције и људска права – Пројекат подршке 

преносу знања и материјала у предметима ратних злочина из МКСЈ на национална правосуђа и 

USAID – Пројект развоја сектора правосуђа II, ОЕБС/ОDIHR-ем, UNICPI-ем, Међународним 

кривичним трибуналом за бившу Југославију, Делегацијом Међународног комитета Црвеног 

крста у БиХ, Правосудном комисијом Брчко Дистрикта БиХ, ВСТС-ом, Фондацијом за 

међународну правну сарадњу IRZ и Европским институтом за јавну управу – ЕIPА, Амбасадом 

САД путем уреда америчког Министарства правде за развој, помоћ и обуку тужилаштава у 

прекоморским земљама (ОPDAT), тужиоци Тужилаштва БиХ своје знање су проширивали на 

семинарима и конференцијама на сљедеће теме:  

- Едукација едукатора о међународном хуманитарном праву  

- Трећа конференција едукатора Центара за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ и РС и 

Правосудне комисије БД БиХ  

- Правна медицина и форензика  

- Дигитална форензика – напредни курс  

- Руковођење тужилаштвом и ЦМС  

- Конференција Боља сарадња полиције и тужилаштава у БиХ  

- Европска конвенција о заштити људских права  

- Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима  

- Споразум о признању кривње, оцјене доказа и одмјеравање казне  

- Однос европског права и права Босне и Херцеговине  

- Медијација у Босни и Херцеговини  

- IX Савјетовање из кривичне области  

- Посебне карактеристике злочина против човјечности у БиХ и методологија по којој се оне 

установљавају приликом истраге и суђења у сагласности са домаћим законодавством као и 

кориштење међународне праксе и међународних закона у ту сврху 

- Доношење судских одлука у предметима кршења права интелектуалног власништва-

радионица  

- Насиље у породици и друштву-казнена политика  

- Посебне истражне радње и законитост доказа  

- Конференција Борба против организираног криминала и корупције у БиХ  

- Положај носилаца правосудних функција у контексту кодекса судске и тужилачке етике  

- Однос Уставног суда БиХ и редовних судова у контексту чл. VI-3/.ц Устава БиХ 

-  Свједоци у кривичном поступку 
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- Питања која се тичу провођења међународних и међуентитетских кривичних прописа  

- III Стручно савјетовање за тужиоце у БиХ  

- Уједначавање праксе у тужилаштвима у предметима ратних злочина у БиХ  

- Модул 3 - Кривична област  

- Заступање у судском поступку  

- Регионални пројект „Подршка у преносу знања и документације из МКСЈ-а домаћем 

правосуђу у предметима ратних злочина“  

 

 

3.5.2.  ОСТАЛА ЕДУКАЦИЈА 

 

У обукама у организацији разних домаћих невладиних организација и државних институција, 

поред тужилаца учествовало је и стручно особље Тужилаштва, а исти су учествовали и у 

стручним обукама у оквиру међународне сарадње. Ове стручне едукације односиле су се, 

између осталог, на област фалсификовања, борбе против прања новца, борбе против трговине 

људима, интелектуалног власништва, борбе против тероризма, финансијских кривичних дјела 

и других значајних аспеката борбе против криминала. То свакако даље обухвата сарадњу са 

полицијским агенцијама и међународну сарадњу у овој области, као и сарадњу између 

тужилаштава како у оквиру Босне и Херцеговине тако и ван ње, а посебно у регионалном 

оквиру. Посебна пажња посвећена је и учешћу на обукама које су се односиле на заштиту и 

подршку свједоцима. 

- Конференција “Провођење закона из БиХ полицијске мисије УН” – Сарајево 

- VIII  Конференција европских експерата за борбу против кривотворења еура Албанија, 

Тирана 

- VIII Конференција о борби против прања новца, Њемачка, Берлин 

- Конференција “XVII SEEPAG” – Бугарска, Софија 

- VI Конференција главних тужилаца у БиХ у организацији ВСТС – Неум 

- VI Регионална конференција посвећена борби против трговине људима – Београд 

- Регионална конференција о криминалу у области интелектуалног власништва – Албанија, 

Тирана 

- Регионална конференција “Јачање регионалне и прекограничне сарадње као предуслова 

успјешне борбе против организираног криминала у ЈIЕ” – Србија, Београд 

- Конференција “Подршка свједоцима током судских поступака у БиХ” – Сарајево 

- Конференција “Функционисање правосуђа у условима чланства у ЕУ” – Загреб 

- Конференција отварања пројекта сарадње кривичног правосуђа, заштите свједока у борби 

против тешког криминала и тероризма – Белфаст 

- Конференција полиције и тужилаца – Неум  

- Семинар “Полицијска и правосудна сарадња у Европској унији – тренутна ситуација и 

будући развој” – Бања Лука 

- Семинар “Борба против тероризма” – Бања Лука 

- Семинар “Конвенција сајбер криминала” – Бања Лука 
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- Семинар “Напредне истраге технике кривичног гоњења сложених финансијских кривичних 

дјела” – Теслић 

- INTERPOL – AWARENESS Семинар - Сарајево 

- Семинар “Дроге – специјалне истраге и кривично гоњење” – Бања Лука 

- Семинар “Посебне истражне радње и законитост доказа” – Бихаћ 

- Семинар “Одузимање незаконито стечене имовине и прање новца” – Дубровник 

- Семинар “Бољи механизми сарадње полиције и Тужилаштва на предметима корупције и 

организованог криминала са посебним освртом на финансијске истраге и одузимање 

незаконито стечене имовине” - Фојница 

- Семинар “Истраге о компјутерском криминалу у вези оружја за масовно уништење” – 

Сарајево 

- Семинар “The Development of Communication Protocols for Regional Exchange of WMD 

Counterproliferation and Trafficking Information” – Њемачка, Garmish 

- Регионални семинар о провођењу истрага и кривичном гоњењу кршења контроле извоза – 

Словенија, Блед 

- Пленарни састанак консултативног савјета Европских тужилаца CCPE – Арменија 

- 33. Пленарна сједница “Moneyval” – Стразбур 

- Заједнички састанак I I II круга модел Тужилаштва – Влашић 

- Радна група Институција БиХ за спречавање прања новца и финансирање терористичких 

активности – Moneyval – Стразбур  

- Радионица “Заједнички истражни тимови” – Словенија, Љубљана 

- Радионица “Заједнички истражни тимови” – Бугарска, Софија 

- Студијска посјета Уједињеном Краљевству и Ирској – Ирска 

- Обука “Пресретање недозвољене трговине оружјем за масовно уништење” – Сарајево 

- Манифестација обиљежавања европског дана цивилне правде – Теслић 

- “Дани црногорског судства” – Црна Гора, Будва 

 

У периоду обухваћеном овом информацијом значајна пажња посвећена је и обуци стручног 

особља које обавља разне стручне послове у оквиру Управе тужилаштва, тако да се уочава 

повећање њиховог учешћа у овим видовима обуке. Наводе се неки од тих семинара :  

- Семинар “Менаџмент људских ресурса” – Неум 

- Семинар “Уредски менаџмент I дио” – Дубровник 

- Семинар “Канцеларијско пословање у органима управе” – Дубровник 

- Семинар “Креирање успјешног радног окружења” - Брела 

- Семинар “Примјена Закона о заштити тајних података” – Мостар 

- Семинар “Пословно оспособљавање у администрацији” – Башка Вода 

- Семинар “ИТ форум” – Влашић 

- Семинар “Примјена Закона о заштити тајних података” – Фојница 

- Семинар “Копаоничка школа природног права” - Копаоник 

- Више семинара из области јавних набавки и финансија 
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3.6.  АКТИВНОСТИ  У ОБЛАСТИ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ  

У периоду који је обухваћен овом информацијом, јавност је континуирано информисана о раду 

Тужилаштва БиХ. Вршена је дистрибуција информација медијима и грађанима Босне и 

Херцеговине, које се односе на рад на предметима, укључујући и активности које су у оквиру 

рада на предметима реализоване по налогу Тужилаштва БиХ. Средствима информисања 

такође су прослијеђене и информације о састанцима главног тужиоца Тужилаштва БиХ са 

високим званичницима правосудних институција у БиХ, као и земаља региона, те посјетама и 

сусретима са дипломатским представницима, као и информације о стручним предавањима, 

излагањима, стручним посјетама и учествовањима главног тужиоца и других тужилаца на 

стручним семинирима и конференцијама.  

У посматраној години запримљено је више стотина писмених и усмених упита разних 

средстава информисања, појединачних упита новинара, као и грађана у вези са предметима на 

којима ради Тужилаштво БиХ. Само средствима информисања из Тужилаштва БиХ 

прослијеђено је више од 260 саопштења и информација. Главни тужилац, други тужиоци и 

стручно особље у току 2010. године дали су 40-ак интервјуа за разне електронске и штампане 

медије у БиХ и иностранству.  

Представници Одсјека за односе с јавношћу, заједно са другим стручним особљем, 

учествовали су на укупно 5 Округлих столова организованих у више градова диљем БиХ 

(Сански Мост, Приједор, Дрвар, Рогатица), на којима је представницима удружења жртава у 

локалним заједницама, као и представницима локалних органа власти, правосуђа и полиције, 

презентован рад Тужилаштва БиХ у предметима ратних злочина. 

Путем web странице Тужилаштва БиХ у 2010. години, презентовано је укупно 259 информација 

и саопштења о раду на предметима, као и о другим активностима Тужилаштва БиХ. 

На овој страници у периоду обухваћеном информацијом евидентирано је 67 234 посјета, што је 

у просјеку више од 180 посјета дневно. Највише посјета интернет страници Тужилаштва БиХ 

забиљежено је крајем јануара 2010. године, када је дневно знало бити забиљежено и више од 

500 посјета.  
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

Одобрени буџет за Тужилаштво БиХ за 2010. годину састоји се од средстава одобрених 

буџетом у износу од  6.675.565КМ, што је укључивало 173 запослена, и средстава одобрених 

Анексом у износу од 1.570.435 КМ, што је обухватило додатних 32 запосленика. 

Укупан буџет износио је 8.246.000,00  КМ, а структура одобреног буџета била је: 

• Текући издаци.................................................................................................7.933.100,00 

КМ, 

• Капитални издаци...............................................................................................213.000,00 

КМ, 

• Ударна група за борбу против трговине људима  и илегалне имиграције  

БиХ......99.900,00 КМ. 

• У К У П Н О : 

.................................................................................................8.246.000,00КМ 

Тужилаштво Босне и Херцеговине је остварило укупне трошкове у износу од 7.045.218 КМ или 

0,85% одобреног буџета за 2010. годину како слиједи: 

-  Тужилаштво /редовни буџет/ укупно утрошено: 6.949.158 КМ што износи 0,85% укупно 

одобреног буџета за 2010. годину. Релативно низак проценат извршења буџета евидентан је на 

позицији Бруто плате и накнаде и износи 84% планираног буџета уз преструктуирање 352.000 

КМ са ове позиције на остале, а утрошена средства на позицији накнаде трошкова запослених 

искориштена су у проценту 81%, из разлога пролонгирања пријема нових запосленика тј. 

планираним буџетом за 2010. годину третирана су 173 запослена и 32 запослена третирана 

анексом, што је укупно 205 планираних запосленика, с тим да су у првој половини године 

транзиционирана 4 нова запосленика, пријем 22 нова запосленика извршен почетком октобра 

2010. године, а 10 запосленика крајем децембра 2010. године, када је транзиционирано и 

нових 10 запосленика. Укупан број запослених на крају 2010. године износио је 183, са 

директном рефлексијом на смањену потрошњу средстава предвиђених на позицији плате и 

накнаде трошкова запослених .  

Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ – укупно 

утрошено 96.090 КМ, што износи 0,96% укупног буџета  одобреног за ове намјене у 2010. 

години. 

Преструктуирање средстава вршено је у два наврата и то: 

I преструктуирање: 

Укупан износ од 352.000 КМ је преструктуиран са позиције Бруто плате и накнаде на позиције: 

- Путни трошкови .................................................60.000 КМ 

- Издаци поштанских и телефонских услуга............  35.000 КМ 

- Набавка материјала .......................................  53.000 КМ 

- Издаци за услуге превоза и горива....................    3.000 КМ 
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- Издаци за текуће одржавање ........................... 35.000 КМ 

- Уговорене услуге .........................................  28.000 КМ 

- Капитални издаци ..............................................138.000 КМ 

 

II преструктуирање: 

Укупан износ од 5.000 КМ је преструктуиран са позиције Издаци за комуналне услуге и 

електричну енергију на позицију Путни трошкови. 

Реструктуирање средстава на капиталне издатке врши се из разлога прилагођавања плана 

набавке из буџета за 2010. годину и то: 

- Намјештај .................................................................45.000 КМ 

- Компјутерска опрема...............................................80.000 КМ 

- Опрема за пренос података и гласа.............................3.000 КМ 

- Набавка осталих сталних средстава.............................10.000 КМ 

УКУПНО КАПИТАЛНИ  ИЗДАЦИ: ...............................138.000 КМ 

Средства за капиталне издатке су утрошена у износу од 188.535 КМ, што је 89% одобрених 

средстава намијењених за ове сврхе.   

На позицији капитални издаци првобитно је одобрено 75.000 КМ, а након састанка 

представника Министарства финансија и трезора и Тужилаштва БиХ у Сарајеву 16.09.2010. 

године, приступило се реструктуирању, односно прилагођавању плана набавке из буџета за 

2010. годину у циљу да се дио средстава из захтјева за 2011. годину смањи, те се на ову 

позицију реструктуирало 138.000 КМ, што укупно чини 213.000 КМ на позицији за капиталне 

издатке. 

У току 2010. године Тужилаштво БиХ имало је донације у натуралном облику укупне 

вриједности  од: 

- КМ  9.574,69  на позицији компјутерска опрема и то: 

  - компјутера........5 комада  

  - принтера ............ 6 комада  

- КМ 11.968,39 на позицији електронска опрема и то: 

 - скенер .............. 3 комада. 

Комплетна компјутерска опрема и један скенер донација је ВСТС, а два скенера су донација 

ICITAP-а.  

Средства предвиђена и одобрена за рад Ударне групе за борбу против трговине људима и 

илегалне имиграције у БиХ, утрошена су у складу са планом рада и активностима ове групе, те 

је извршење буџета на овој организационој јединици 96.060 КМ или 96% од укупно одобреног 

буџета за ове намјене. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 2010. година 

   Период извјештавања:  од 01.01.2010. до 31.12.2010. године  

Ре. 

бр. 
Врста расхода 

Економ. 

код 

Буџет за 

2010. 

Преструкт

. 

Преструкт

. 

Буџет  по 

преструкт

. 

Реализова

но у 

текућој 

години 

Реализован

о у 

претходној 

години 

Индекс 

8/7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Текући издаци   8.071.100 I 0 7.933.100 6.760.623 6.150.441 0,85  

1. Плате запослених 611100 6.900.000 -352.000   6.548.000 5.525.729 5.069.589 0,84  

2. 

Накнаде трошкова 

запослених 611200 493.000     493.000 397.558 411.569 0,81  

3. Путни трошкови  613100 114.520 60.000 5.000 179.520 177.650 148.542 0,99  

4. Издаци за ПТТ услуге 613200 51.580 35.000   86.580 85.558 61.173 0,99  

5. Издаци за ком.усл.и енерг. 613300 74.000   -5.000 69.000 51.801 52.092 0,75  

6. Набавка материјала 613400 99.000 53.000   152.000 151.445 110.632 1,00  

7. 

Издаци за усл. превоза и 

горива 613500 24.000 3.000   27.000 25.250 18.694 0,94  

8. 

Изнајмљивање имовине и 

опреме 613600                

9. 

Издаци за текуће 

одржавање 613700 63.000 35.000   98.000 69.410 43.660 0,71  

10. Издаци за осигурање 613800 13.000     13.000 9.810 9.982 0,75  

11. Уговорене услуге  613900 239.000 28.000   267.000 266.413 224.508 1,00  

II  Капитални издаци    75.000 138.000   213.000 188.535 65.428 0,89  

1. Набавка грађевина 821200       0   0    

2. Набавка опреме 821300 75.000 138.000   213.000 188.535 65.428 0,89  

3. 

Набавка осталих сталних 

средс. 821400       0   0    

4. 

Реконструкција и 

инвестиционо одрж. 821600       0   0    

III У К У П Н О :   8.146.100 0 0 8.146.100 6.949.158 6.215.869 0,85  
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ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА - УДАРНА ГРУПА 

  

1 

Пос.порза зашт.од прир.и 

др.неср. 611272 0     0 0 486    

2 Путни трошкови  613110 480     480 480 3.305 1,00  

3 

Издаци за мобилне 

телефоне 613212 17.420     17.420 15.380 13.554 0,88  

4 Набавка материјала 613400           0    

5 Превоз и гориво 613500                

6 Уговорене услуге  613915 82.000     82.000 80.200 78.152 0,98  

7 Капитални издаци 821000       0   4.971    

VI У К У П Н О :   99.900     99.900 96.060 100.467 0,96  

VII УКУПНО БУЏЕТ:   8.246.000     8.246.000 7.045.218 6.316.336 0,85  

   

 

Збирно Извршење буџета са 31.12.2010. године  

Ред. 

број 
Врста расхода 

Економ.  

код 

Буџет за 

2010. 

Преструкт

. 
Преструк. 

Буџет  по 

преструкт

уирању 

Реализовано 

у текућој 

години 

Реализован

о у 

претходној 

години 

Индекс 

 

1 2 3 4 5   6 7 8 9  

I Текући издаци   8.171.000 35.000   8.033.000 6.856.683 6.245.937 0,85  

1. Плате запослених 611100 6.900.000 -352.000   6.548.000 5.525.729 5.069.589 0,84  

2. 

Накнаде трошкова 

запослених 611200 493.000     493.000 397.558 412.055 0,81  

3. Путни трошкови  613100 115.000 60.000 5.000 180.000 178.129 151.846 0,99  

4. Издаци за ПТТ услуге 613200 69.000 35.000   104.000 100.938 74.727 0,97  

5. Издаци за ком.усл.и енерг. 613300 74.000   -5.000 69.000 51.801 52.092 0,75  

6. Набавка материјала 613400 99.000 53.000   152.000 151.445 110.632 1,00  

7. 

Издаци за усл. превоза и 

горива 613500 24.000 3.000   27.000 25.250 18.694 0,94  

8. 

Изнајмљивање имовине и 

опреме 613600           0    
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9. 

Издаци за текуће 

одржавање 613700 63.000 35.000   98.000 69.410 43.660 0,71  

10. Издаци за осигурање 613800 13.000     13.000 9.810 9.982 0,75  

11. Уговорене услуге  613900 321.000 28.000   349.000 346.612 302.661 0,99  

II КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ   75.000 138.000   213.000 188.535 70.399 0,89  

9 У К У П Н О :   8.246.000 0 0 8.246.000 7.045.218 6.316.336 0,85  

 

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ 

Тужилаштво Босне и Херцеговине је направило пројекцију буџета за 2011. годину, те су 

тражена средства у укупном износу од 8.164.436,00 КМ. Буџет за 2011. годину рађен је крајње 

рестриктивно, уз максималну рационализацију свих издатака и одражава стварно стање и 

процијењене реалне потребе Тужилаштва за буџетским средствима у 2011. години.  

При изради пројекције буџета присутан је крајње рестриктиван приступ приликом утврђивања 

појединих категорија трошкова, водећи рачуна о извршењу буџета за 2010. годину и 

планираним параметрима у смјеру  даљњег развоја и наставка започетог процеса реформе ове 

институције у наредном периоду. 

Наведени износ састоји се од: 

I- Плана буџета за потребе Тужилаштва БиХ  у износу од 8.054.436 КМ   

II- Плана буџета за потребе Ударне групе за борбу против трговине људима и 

организоване илегалне  имиграције у БиХ у износу од 110.000КМ 

 

      I - При изради плана буџета користио се крајње рестриктиван приступ приликом 

утврђивања појединих категорија трошкова, водећи рачуна о извршењу буџета за 2010. 

годину, али и планираним параметрима у смјеру даљњег развоја и наставка започетог процеса 

реформе ове институције у наредном периоду. 

Плате су коректно и прецизно израчунате, у складу са: 

- Законом о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу 

БиХ; 

- Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 50/08). 

 

Материјални трошкови су планирани крајње рестриктивно, а на бази историјског трошка у 

Тужилаштву БиХ. 

Предвиђен број запосленика је 183, који обухвата и транзиционирано особље из Канцеларије 

регистрара, наиме, 2010. године на основу препоруке Транзиционог савјета од 02.11.2009.г. и у 

складу са закључком Транзиционог савјета од 10. марта 2010.г., у Тужилаштво БиХ интегрисано 

је 14 запосленика (Додатком 2 од 26. фебруара 2010. године Меморандуму о разумијевању 
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између Канцеларије регистрара и Тужилаштва БиХ о интеграцији особља Канцеларије 

регистрара у Тужилаштво БиХ и преносу имовине са Канцеларије регистрара на Тужилаштво 

БиХ) од 10. априла 2007.г. – интегрисана 2 запослена; Додатком 3 Меморандуму од 30. јуна 

2010. године интегрисана још два запослена, а Додатком 4 Меморандуму од 13.12.2010. 

године додатних 10 запосленика.  

Структура запосленика у Тужилаштву БиХ је: 

• 34  тужиоца  

• 149 стручног и административно-техничког особља  

 

Цијенећи чињеницу да су средства за плате планирана стриктно према Инструкцији са упутама 

за припрему захтјева за додјелу средстава из буџета за 2011. годину број: 05-02-1-5859-1/10 од 

14.07.2010. године добијених од стране Министарства финансија и трезора у укупном износу 

од 6.874.430 КМ, док укупне накнаде планиране по истим Инструкцијама, крајње 

рестриктивно, износе 478.806 КМ. 

Текући издаци су резултат историјског трошка као и детаљне анализе и планирања, с обзиром 

на чињеницу да је у 2011. години Тужилаштво БиХ носилац свих трошкова у којима је до сада 

значајно партиципирала Канцеларија регистрара, тј. престаје подршка Канцеларије регистрара 

у виду: 

- плаћања дијела путних трошкова за истражиоце и друго особље (како за транзициониране, 

тако и за запослене из Тужилаштва БиХ) 

- плаћање дијела трошкова везаних за вјештаке 

- плаћање трошкова телефона за транзиционирано особље 

- трошкови набавке канцеларијског материјала, трошкови набавке материјала за чишћење, 

набавке тонера 

- трошкови поправке и одржавања компјутерске опреме  

Капитални издаци у укупном износу од 5.000 КМ намијењени су за набавку софтвера 

потребних за континуиран рад Тужилаштва БиХ.   

II - На основу тачке 8. Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима 

и организоване илегалне имиграције („Сл. гласник БиХ“, број: 3/04, 103/06), за потребе рада 

Ударне групе за борбу против трговине људима и илегалне имиграције у БиХ, предвиђени су 

трошкови у укупном износу од 110.000 КМ, у цјелости планирани за текуће издатке. 

Процијењени трошкови су израчунати на бази искуственог и историјског трошка из претходних 

година. 

Наведене чињенице су релевантни показатељи да тражени укупан износ буџета од 8.164.436 

КМ представља крајње рестриктивно, стварно стање и реалне потребе за неометан рад 

Тужилаштва БиХ у сљедећој години, и да би свако, па и минимално, умањење буџета довело 

до непроцјењивих негативних реперкусија на рад ове институције. 
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5. 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.-31.12.2010. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Неријешено 

пријава из 

ранијих 

година 

Примљено 

пријава у 

току 

посматраног 

периода 

Укупно у 

раду 

пријава у 

току 

посматраног 

периода 

Ријешено 

пријава у току 

посматраног 

периода 

Неријешено пријава 

на крају посматраног 

периода 

КОЛОНА  = I II 
III 

IV 
V 

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

Привредни криминал 350/658 271/569 621/1227 387/634 234/593 

Ратни злочин 308/2624 87/322 395/2946 101/340 294/2606 

Општи криминал 196/539 237/768 433/1307 249/586 184/721 

Укупно 854/3821 595/1659 1449/5480 737/1560 712/3920 

 

Табела II: Подаци о истрагама исказани по предметима/лицима за период 01.01.-31.12.2010. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Неријешене 

истраге из 

ранијих 

година 

Наређено 

истрага у 

току 

посматраног 

периода 

Укупно у раду 

истрага у току 

посматраног 

периода 

Укупно        

ријешено 

истрага у току 

посматраног 

периода 

Број неријешених 

истрага на крају 

посматраног 

периода 

КОЛОНА  = I II 
III 

IV 
VI 

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

Привредни 

криминал 
179/381 168/328 347/709 173/285 174/424 

Ратни злочин 293/1011 72/154 365/1165 77/131 288/1034 

Општи криминал 125/535 153/351 278/886 161/385 117/501 

Укупно 5971927 393/833 990/2760 411/801 579/1959 
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Табела III: Врсте процесних одлука донесених у Кт предметима/лицима у периоду                                 

01.01.-31.12.2010. 

Врста предмета                                            

"Кт" 

У фази рјешавања пријава У фази рјешавања истрага 

Број  наредби 

о 

непровођењу 

истраге 

Број 

наредби о 

провођењ

у истраге 

Ријешено на 

други начин 

Број 

наредби о 

обустави 

истраге 

Број 

подигнутих 

оптужница 

Ријешено на 

други начин 

КОЛОНА  = I II III IV V VI 

Привредни 

криминал 
207/278 168/331 дец.25 62/133 106/141 5/11 

Ратни злочин 13/33 72/154 24/153 16/48 29/45 32/38 

Општи 

криминал 
51/123 153/352 45/111 37/127 120/239 4/19 

Укупно 271/434 393/837 81/289 115/308 255/435 41/68 

 

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

Врста предмета                                            

"Кт" 

Број оптужница 

подигнутих 

прије 

посматраног 

периода, а у 

којима до 

1.1.2010. није 

била донесена 

одлука о 

потврђивању 

или одбијању 

потврђивања 

Укупан 

број 

подигнутих 

оптужница 

у току 

посматран

ог периода 

Укупан 

број 

подигнутих 

оптужница

* 

Укупан 

број 

потврђених 

оптужница 

у току 

посматран

ог 

периода* 

Број 

оптужни

ца чије је 

потврђив

ање 

одбијено 

Број 

оптужни

ца 

повучени

х прије 

доношењ

а одлуке 

о 

потврђив

ању 

Број оптужница 

подигнутих у 

току посматраног 

периода, а у 

којима са 

31.12.2010. није 

донесена одлука 

о потврђивању 

или одбијању 

потврђивања 

КОЛОНА = I II 
III* 

IV* V VI VII 
III = I+II 

Привредни 

криминал 
10/20 106/141 114/161 0/0 0/1 2/2 2/2 

Ратни злочин 0 29/45 26/45 0/0 0 3/2 0/0 

Општи криминал 1/4 120/239 118/243 0/0 0 3/6 3/3 

Укупно 11/24 266/425 258/449 0/0 0/1 8/11 5/5 

Врста предмета                                            

"Кт" 

Број оптужница подигнутих у току 

посматраног периода* 
Број потврђених оптужница у току посматраног периода* 

са 

кривичним 

налогом 

без 

кривичног 

налога 

са 

предложеним 

споразумом о 

признању 

кривње 

са кривичним 

налогом 

без кривичног 

налога 

са предложеним 

споразумом о 

признању кривње 

КОЛОНА = ВIII IX X XI XII XIII 

Привредни 

криминал 
19/22 87/119 0/0 19/22 95/136 0/0 

Ратни злочин 0/0 29/45 0/0 0/0 26/42 0/0 

Општи 

криминал 
33/33 84/202 3/4 32/32 83/201 3/4 

Укупно 52/55 200/366 3/4 51/54 204/379 3/4 
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 Табеле – ћирилица; лица; кривице, општи, ријешења 
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ПРИКАЗИ ОПТУЖНИЦА  ПОТВРЂЕНИХ ПРИЈЕ 01.01.2006. ДО КРАЈА 2010. ГОДИНЕ ИСКАЗАНИХ 

ПО ПРЕДМЕТИМА И ЛИЦИМА 

(ратни злочини, привредни криминал, општи криминал) 

 

1. Оптужнице из предмета  за ратне злочине од 2006. године до краја 2010. године 

 

       

 

2. Оптужнице из предмета привредног криминала од 2006. године до краја 2010. године 
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3. Оптужнице из предмета општег криминала од 2006. године до краја 2010. године 

 

        

4. Преглед укупно потврђених оптужница од 2006. до краја 2010. године 
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6. ПРИЈЕДЛОЗИ АКТИВНОСТИ ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД У 

НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

6.1. УВОД  

 

У периоду обухваћеном овом информацијом, иако је остваривало своју функцију у врло 

динамичном, промјенљивом и комплексном окружењу, Тужилаштво БиХ предузело је низ 

активности на реализацији циљева постављених за посматрани период. Активности су 

провођене у отежаним околностима за рад које су биле посљедица одласка 5 међународних 

тужилаца из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију и 

3 међународна тужиоца из Посебног одсјека за ратне злочине. Дакле, Тужилаштво је у једном 

дијелу 2010. године функционисало без ових тужилаца, при чему је важно имати на уму да су 

неки од међународних тужилаца већ одлазили у задњем кварталу 2009. године. Домаћи 

тужиоци, након именовања од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, отпочели су са 

радом 15.04.2010. године - 6 тужилаца и још 1 тужилац са 01.06.2010. године, а нови 

међународни тужиоци у Посебном одсјеку за ратне злочине - 1. тужилац у мјесецу јуну 2010. 

године, 1. тужилац у мјесецу августу 2010. године, тако да су на крају посматраног периода 

била 3 међународна тужиоца, умјесто планирана 4. Ова ситуација додатно је усложњена и због 

тога што су нови тужиоци преузимали врло комплексне предмете од међународних тужилаца 

и требали су додатно вријеме за упознавање са истима прије него што су активно почели 

дјеловати. Све ово, наравно, довело је до знатног застоја у раду на врло значајним и 

комплексним предметима. У овом периоду постојећи тужиоци у Тужилаштву због заузетости у 

раду на предметима које они задужују, ангажовали су се у овим предметима само на 

предузимању радњи чије предузимање није трпило одлагање. Значајан проблем који је 

присутан већ дуже вријеме, али је у посматраном периоду због повећања броја запосленика 

знатно отежавао рад, јесте чињеница да је ова институција прерасла физички простор који 

користи, што је већ истакнуто на више мјеста у овој информацији.  

Како је већ наведено и у оваквим околностима низ активности које су предложене за овај 

период у претходној информацији је предузет у току 2010. године. Исте су углавном већ 

наведене кроз ову информацију, али на овом мјесту истичу се неке од њих: 

- представници Тужилаштва БиХ активно су учествовали у раду тима за оцјену и праћење 

кривичних закона, као и у свим другим тимовима и радним групама које су се бавиле 

проблематиком из области кривичног права 

- извршен је попис кривичних предмета у свим тужилачким одсјецима 

- извршена је нова расподјела предмета 

- интензивније се радило на рјешавању старих предмета 

- повећан је број тужилачких одлука у односу на претходну годину 
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- даље је развијан тимски рад у посебно сложеним предметима 

- предузимане су активности у циљу спровођења Стратегије за ратне злочине, као што су, 

између осталих, и подношење захтјева Суду БиХ за издавање наредби за ексхумације на 

територији цијеле БиХ и ажурирање базе података ратних злочина 

- тужиоци и стручно особље учествовали су у едукацијама кроз центре за едукацију, а добар 

број тужилаца укључени су у ове едукације и као едукатори, те се свакако преко њих утицало и 

на креирање едукацијских семинара и одабир тема 

- тужиоци и стручно особље, прилагођено њиховим обавезама према раду на предметима, али 

и према обавезама учешћа у едукацијама, узели су учешће и у семинарима, радионицама, 

конференцијама и слично у организацији разних домаћих и међународних невладиних 

организација, као и државних институција 

- обезбијеђено је и веће учешће осталог (административног) особља у едукацијама 

- један тужилац из овог тужилаштва учествује у раду радне групе Високог судског и тужилачког 

савјета која се бави проблематиком тужилаштва, а између осталог и оцјењивањем тужилаца 

- главни тужилац са сарадницима активно је учествовао у координацији активности свих 

агенција за провођење закона на територији Босне и Херцеговине у циљу откривања и 

сузбијања најтежих кривичних дјела 

- у раду су примјењивани усвојени подзаконски акти који су произашли из учешћа у пројекту 

“Успостава бољих механизама сарадње између полиције и тужилаштава БиХ”  

- остваривана је сарадња са тужилаштвима у земљама регије и шире примјеном међународних 

мултилатералних и билатералних уговора о сарадњи 

- настављено је учешће у тужилачким асоцијацијама Европе и регије (SEEPAG, SECI, CPGE, 

EUROJUST, EUROPOL и друге) 

- донесен је нови Правилник о унутрашњој организацији, којим су створени и нови 

организациони капацитети 

- у складу са измјенама важећих прописа којима се регулише рад Тужилаштва донесени су и 

неки други интерни акти или су усклађивани постојећи  

- у знатној мјери извршено је кадровско попуњавање  

- Тужилаштво се врло активно укључило у настојања да се након одласка међународних 

тужилаца повећа систематизација и попуни број недостајућих тужилаца 

- материјална и финансијска средства планирана су на начин који је омогућио несметан рад 

Тужилаштва у оквиру законом прописаних надлежности и постављених циљева и примијењена 

су при томе правила програмског планирања 
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- Тужилаштво се ангажовало у циљу обезбјеђења потребних материјалних и финансијских 

средстава за већи број тужилаца у вези са одласком међународних тужилаца 

- у вези са обезбјеђењем одговарајућег просторног капацитета тужилаштво се у цјелости 

ангажовало и у сарадњи са другим институцијама обезбиједило документе потребне да би се 

могло прићи реализацији одлуке Савјета министара која се односи на рјешавање проблема 

недостатака простора за Тужилаштво БиХ 

- у рад Тужилаштва уведен је и систем за аутоматску обраду и управљање предметима  

 

- радило се на развијању примјене правила и процедура у вези са кориштењем ИТ технологија, 

интернет и електронске поште у свакодневном раду, система електронског похрањивања и 

чувања доказа и других материјала у кривичном поступку, кориштења аналитичких software-а 

за анализу доказа и других материјала, те израду аналитичких и криминалистичко-

обавјештајних извјештаја 

- начин информисања јавности и омогућавања приступа информацијама у Тужилаштву БиХ у 

великој мјери је већ развијен и функционише кроз свакодневне активности одсјека за односе с 

јавношћу, службеника за информисање и преко web странице, а у посматраном периоду уз 

провођење свих планираних активности значајно се радило и на примјени, у овој сфери, 

одредаба Закона о заштити личних података. 

 

6.2. ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ 

 

Ради даљег јачања институционалних капацитета да дјелотворно и ефикасно процесуира како 

осјетљиве и тешке предмете ратних злочина и организованог криминала, тако и друге 

предмете из своје надлежности Тужилаштво Босне и Херцеговине и у наредном периоду 

континуирано ће се залагати за остварење у претходном периоду постављених циљева. Неке 

од активности планираних у претходном периоду су у посматраном периоду реализоване, док 

неке од њих захтијевају континуирано дјеловање и предузимаће се и даље. У даљем тексту 

наводе се постављени циљеви како слиједи: 

• стварање бољег законског оквира за дјеловање, 

• ефикасно откривање и процесуирање починилаца кривичних дјела у оквирима прописане 

надлежности,  

• унапређење квалитета рада и професионалности тужилаца и осталих запосленика, 

• унапређење сарадње са агенцијама за провођење закона, регионалне сарадње и сарадње 

на  међународном плану, 
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• унапређење у кадровском и организационом смислу, 

• осигурање материјално-финансијских услова за несметан рад, 

• увођење и примјену нових технолошких достигнућа, 

• унапређење односа с јавношћу и уопште транспарентности рада кроз пружање 

информација неопходних за рад других институција. 

 

6.3. АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА 

 

1.  У циљу стварања бољег законског оквира за дјеловање, Тужилаштво БиХ ангажоваће се 

кроз сљедеће активности: 

• континуирано пратити законске прописе којима се регулише рад Тужилаштва и по 

потреби иницирати измјене и допуне истих, 

• активно учествовати код предлагања и измјене законских и других прописа којима се 

регулише полицијски систем у Босни и Херцеговини у цјелини, а пратити или се по 

могућности укључити у анализу институционалног позиционирања судске полиције те, 

измјене закона о судској полицији и јасније одређивање њене улоге у подршци раду 

Тужилаштва БиХ,  

• активно учествовати 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, 

• активно учествовати у раду разних радних група, тимова и слично за праћење примјене 

постојећих прописа у области кривичног права, предлагање њихових измјена и допуна када 

се за истим укаже потреба као и предлагање потпуно нових прописа значајних за 

регулисање области кривичног права. 

 

2. У циљу откривања и процесуирања починилаца кривичних дјела из своје надлежности, 

Тужилаштво БиХ ангажоваће се кроз сљедеће активности: 

• рјешавати старе предмете према утврђеном плану у коме ће се приоритет дати 

значајнијим предметима посматрано са разних аспеката 

• повећати број тужилачких одлука са акцентом на повећање броја истрага и оптужница за 

најтежа кривична дјела  
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• и даље развијати тимски рад, посебно приликом процесуирања најтежих кривичних 

дјела 

• наставити радити на имплементирању Државне стратегије за рјешавање предмета 

ратних злочина и у оквиру тога даље попуњавати базу података ратних злочина и активно 

радити на рјешавању предмета ексхумација са подручја цијеле БиХ, који су преузети 

Одлуком главног тужиоца 

• именовати једно или више лица са експлицитном одговорношћу за координирање 

имплементације Стратегије за ратне злочине 

• активно учествовати у креирању политике криминалитета у Босни и Херцеговини, између 

осталог и кроз учествовање у раду Ударне групе за борбу против трговине људима и 

организоване илегалне имиграције и Ударне групе за борбу против тероризма и јачања 

способности, између осталог, за борбу против организованог криминала, корупције и 

тероризма 

• и даље активно учествовати на унапређењу креирања кривичне политике Суда Босне и 

Херцеговине кроз повећан број уложених жалби, те креирања заједничких смјерница 

везано за санкције приликом склапања споразума, имајући у виду праксу Суда Босне и 

Херцеговине и кривичну политику након одржаних главних претреса, која ће бити основ за 

предлагање санкција приликом склапања споразума. 

 

3. У циљу унапређења квалитета рада и професионалности тужилаца и других запосленика, 

Тужилаштво БиХ ангажоваће се кроз сљедеће активности: 

 

• континуирано  примјењивати високе професионалне стандарде,  

• континуирано радити на едукацији кроз центре за едукацију,  

• активно учествовати у креирању едукацијских семинара предлагањем одређених 

актуелних тема, 

• селективно учествовати на семинарима у организацији разних државних установа и 

институција, те невладиних организација, 

• организовати интерне едукације,  

• даље радити на учешћу осталих запослених (административно особље) у едукацијама 

потребних за обављање њихових послова, 

• учествовати и даље у раду радне групе која има за циљ изнаћи рјешења за побољшања 

у систему оцјењивања тужилаца 
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• стварати претпоставке кроз интерне акте за развијање система оцјењивања рада 

других запосленика 

• формирати комисију за едукацију. 

 

4. У циљу унапређење сарадње са агенцијама за провођење закона, регионалне сарадње и 

сарадње на међународном плану, Тужилаштво БиХ ангажоваће се кроз сљедеће активности: 

• и даље активно учествовати у координацији активности свих агенција за провођење закона 

на територији Босне и Херцеговине у циљу откривања и сузбијања најтежих кривичних 

дјела, 

• и даље у цјелости примјењивати усвојене подзаконске акте који су произашли из учешћа у 

пројекту “Успостава бољих механизама сарадње између полиције и тужилаштава БиХ” и 

даље их развијати и прилагођавати потребама, 

• активно учествовати у сарадњи са тужилаштвима у земљама регије и шире примјеном 

међународних мултилатералних и билатералних уговора о сарадњи, 

• континуирано анализирати резултате сарадње у свеобухватној борби на спречавању и 

сузбијању криминала, 

• иницирати успостављање нових механизама за сарадњу уз унапређење постојећих, 

• даље развијати сарадњу кроз активности ударне групе за борбу против трговине људима и 

организоване илегалне имиграције, ударне групе за борбу против тероризма и јачања 

способности за борбу против тероризма, радне групе за борбу против високо-технолошког 

(Cyber) криминала и других радних група које се баве проблемима из области 

криминалитета,  

• наставити учешће у радној групи за мониторинг одлуке о безвизном режиму за грађане у 

БиХ у Европску унију, 

• наставити учешће у тужилачким асоцијацијама Европе и регије (SEEPAG, SECI, CPGE, 

EUROJUST, EUROPOL и друге). 

  

5. У циљу унапређења у кадровском и организационом смислу, Тужилаштво БиХ ангажоваће 

се кроз сљедеће активности: 

• развијати боље кориштење створених капацитета у организационом смислу са циљем 

унапређења рада, 

• примјењивати нови Правилник о унутрашњој организацији,   
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• усагласити интерне правилнике о унутрашњој организацији тужилачких одсјека са 

новим правилником о унутрашњој организацији ТБиХ, 

• континуирано пратити законске прописе којима се регулише рад Тужилаштва и 

усклађивати интерне акте са измјенама и допунама истих,  

• донијети нове и радити на потребним измјенама и допунама постојећих интерних аката 

којима се регулише рад Тужилаштва,  

• предузимати активности на повећању систематизације тужилаца од стране надлежног 

Високог судског и тужилачког савјета припремањем адекватних аргумената за доношење 

такве одлуке и сходно важећим прописима и упутама надлежних институција, уколико је то 

у складу са истим, наставити кадровско попуњавање,  

• и даље унаприједити координације у раду свих одсјека Тужилаштва уз константне напоре 

усмјерене ка повећању мотивисаности свих запослених у обављању својих послова, 

• унутар тужилаштва развијати механизме управљања људским ресурсима,  

• кроз менаџмент тужилаштва управљати промјенама, 

• поред комисије за едукацију, формирати и неке друге комисије уколико се за постојањем 

истих укаже потреба. 

 

6. У циљу осигурања материјално-финансијских услова за несметан рад, Тужилаштво БиХ 

ангажоваће се кроз сљедеће активности: 

• планирати материјална и финансијска средства за несметан рад Тужилаштва у оквиру 

законом прописаних надлежности и постављених циљева развијајући даље правила 

програмског планирања, 

• у границама својих могућности предузимати активности у циљу обезбјеђења потребних 

материјалних и финансијских средстава за несметан рад Тужилаштва, 

• активно учествовати са другим надлежним институцијама у осигурању повећања 

просторних капацитета. 

 

7. У циљу увођења и примјене нових технолошких достигнућа, Тужилаштво БиХ ангажоваће 

се кроз сљедеће активности: 

• иницирати побољшање и прилагођавање система за аутоматску обраду и управљање 

предметима како би била постигнута сврха увођења истог, односно побољшање 

ефикасности и економичности у раду, 
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• даље примјењивати и развијати правила и процедуре у вези са кориштењем ИТ 

технологија, користити интернет и електронску пошту у свакодневном раду у циљу 

унапређења протока информација, 

• развијати систем електронског похрањивања и чувања доказа и других материјала у 

кривичном поступку, 

• користити аналитички software-а за анализу доказа и других материјала, те израду 

аналитичких и криминалистичко-обавјештајних извјештаја. 

 

8. У циљу унапређења односа с јавношћу и уопште транспарентности рада кроз пружање 

информација неопходних за рад других институција, Тужилаштво БиХ ангажоваће се кроз 

сљедеће активности: 

 

• подизати свијест јавности путем средстава јавног информисања о улози и надлежностима 

Тужилаштва,  

• подизати свијест  јавности о начинима на који они могу допринијети ефикаснијем раду 

Тужилаштва БиХ, 

• наставити редовно извјештавати о постигнутим резултатима у раду и стању криминалитета, 

• изналазити једноставније начине приступа јавним документима и информацијама у 

посједу Тужилаштва, а нарочито путем Интернет странице Тужилаштва, 

• унапређивати сарадњу са средствима јавног информисања преко Одсјека за односе с 

јавношћу и сарадњу осталих одсјека Тужилаштва са Одсјеком за односе с јавношћу ради 

пружања што квалитетније информације,  

• побољшати сарадњу између Одсјека за односе с јавношћу полицијских и правосудних 

институција у Босни и Херцеговини ради квалитетније координације и пружања 

информација приликом заједничких акција,  

• наставити са активним  ангажовањем на појашњавању проблема у области криминалитета, 

у циљу боље перцепције јавности о улози и раду Тужилаштва БиХ, те проблемима са 

којима се сусреће Тужилаштво БиХ у откривању и кривичном гоњењу починилаца 

кривичих дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине, 

• наставити едуцирати грађане путем медија, предавања и слично о њиховим правима у овој 

области, 

• редовно пратити јавно мнијење и анализирати резултате предузетих активности, у 

границама постављеним важећим прописима, наставити другим институција омогућавати 

приступ информацијама које су им потребне за њихов рад. 
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7. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

У даљем дијелу информације могу се видјети прикази стања криминалитета у Босни и 

Херцеговини: 

 

1. Стање криминалитета у Тужилаштву Босне и Херцеговине за 2010. годину 

Врста 

предмета 

 

Запримљене 

 пријаве 

 

Наређене  

истраге 

 

Подигнуте 

 оптужнице 

Подигнуте 

 оптужнице са  

крив. налогом 

Донесене 

 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни  

криминал 
271 569 168 328 106 141 19 22 106 159 

Ратни  

злочин 
87 322 72 154 29 45 0 0 15 23 

Општи 

цриминал 
237 768 153 351 120 239 32 32 112 190 
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2. Стање криминалитета у кантоналним тужилаштвима Федерације БиХ за 2010. годину 

 

 

Запримљене 

 пријаве 

 

 

Наређене  

истраге 

 

Подигнуте 

 оптужнице 

Подигнуте 

 оптужнице са  

крив. налогом 

Донесене 

 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

14430 19554 11702 15115 10209 12936 4141 4846 9580 12047 
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3. Стање криминалитета у окружним тужилаштвима Републике Српске за 2010. годину  

 

Врста 

предмета 

 

 

 

 

Запримљене 

 пријаве 

 

Наређене  

истраге 

Подигнуте 

 оптужнице 

Подигнуте 

 оптужнице са  

крив. налогом 

Донесене 

 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни 

криминал 
1150 2015 388 592 297 450 56 81 277 369 

Ратни 

злочин 
77 917 52 549 14 19 0 0 2 3 

Општи 

криминал 
10637 14374 5767 6806 4619 5596 1817 2386 4404 5415 
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4. Стање криминалитета у Јавном тужилаштву Брчко Дистрикт за 2010. годину 

Врста предмета 

 

 

Запримљене 

 пријаве 

 

Наређене  

истраге 

Подигнуте  

оптужнице 

Подигнуте 

 оптужнице са  

крив. налогом 

Донесене 

 пресуде 

Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица Предмети Лица 

Привредни 

криминал 
28 55 33 42 8 11 0 0 11 13 

Ратни 

злочин 
5 7 5 7 3 7 0 0 1 1 

Општи 

криминал 
533 767 563 720 458 547 149 156 413 494 
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5. Стање криминалитета у свим тужилаштвима у Босни и Херцеговини,                                                                  

поређење 2006-2007-2008-2009-2010.  

 

Година 
Запримљене 

 пријаве 

Наређене 

 истраге 

Подигнуте 

 оптужнице 

Подигнуте 

оптужнице 

са кривичним 

налогом 

Пресуде 

2006. 35460 26085 23332 6762 20740 

2007. 35816 28305 21626 9941 19507 

2008. 33410 28183 21130 9484 18418 

2009. 32682 25185 16188 8226 19303 

2010. 39348 24664 19991 7523 18714 

 

 


