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1. УВОД
1.1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тужилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тексту Тужилаштво) дјелује самостално
као посебан орган Босне и Херцеговине. Основано је Законом о Тужилаштву Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 24/02, 3/03, 37/03, 42/03,
9/04, 35/04, 61/04 и 97/09), којим се регулишу основни принципи пословања, надлежност,
као и основи унутрашње организације ове институције. Тужилаштво је отпочело са
радом 27. 01. 2003. године.
Главни тужилац Тужилаштва представља Тужилаштво и руководи његовим радом.
Тужилаштво је надлежно за провођење истрага за кривична дјела за која је надлежан
Суд Босне и Херцеговине, те за гоњење учинилаца пред наведеним Судом, у складу
са Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине и другим примјењивим
законима.
Осим наведеног, Тужилаштво је надлежно за примање захтјева за међународну
правну помоћ у кривичним стварима, у складу са законима, мултилатералним и
билатералним споразумима и конвенцијама, укључујући и захтјеве за изручење или
предају тражених лица од стране судова или органа на територији Босне и
Херцеговине и других држава, односно међународних судова или трибунала.
Посебни одсјеци Тужилаштва, између осталог, предузимају законом одређене мјере
за испитивање и гоњење учинилаца кривичних дјела ратних злочина, организованог
криминала, привредног криминала и корупције, када је за та дјела предвиђена
надлежност Суда Босне и Херцеговине.
Сједиште Тужилаштва је у Сарајеву.
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1.2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИНФОРМАЦИЈЕ
У складу са чланом 13. Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, Тужилаштво на
годишњем нивоу сачињава статистичке прегледе својих активности и извјештава
јавност и Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине о стању криминалитета у
држави, те на основу искустава у раду, предлаже законске реформе.
Према члану 10. истог Закона, Тужилаштво има право и дужност да, на своју
иницијативу или на захтјев, извјештава органе Босне и Херцеговине о свом раду и
примјени закона.
Осим наведеног, а на основу члана 11. става 1. Закона о Тужилаштву Босне и
Херцеговине, Тужилаштво обавјештава јавност о појавама и проблемима од општег
значаја које је запазило у свом раду, путем средстава јавног информисања или на
други начин.
У складу са напријед изнесеним, Информација о раду Тужилаштва БиХ за 2012.
годину садржи преглед активности ове институције предузетих и реализованих у
наведеном периоду, са посебним освртом на уочене проблеме и појаве од значаја у
раду.

1.3. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
1.3.1. НОРМАТИВНИ ОКВИР
Основи унутрашње организације Тужилаштва прописани су Законом о Тужилаштву
Босне и Херцеговине. Унутрашња организација Тужилаштва детаљно је уређена
Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине који је
донесен дана 31. 03. 2010. године („Службени гласник БиХ“ број 31/10), а ступио на
снагу дана 28. 04. 2010. године.
Правилником о измјенама Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ
од 13. 12. 2011. године („Службени гласник БиХ“ број 104/11), извршена је мања
корекција наведеног Правилника, а како су се у периоду од ступања на снагу
Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва догађале разне промјене, исте су
директно или индиректно довеле до потребе за знатнијим измјенама и допунама
истог како би садржавао рјешења неопходна за провођење низа процеса отворених у
наведеном периоду. У првом реду, радило се о омогућавању процеса замјене
међународног особља домаћим, прилагођавања постојеће систематизације особља
повећаном броју тужилаца, те реализацији обавеза које је Тужилаштво преузело
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Државном стратегијом за рад на предметима ратних злочина, Акционим планом
Надзорног органа за праћење провођења наведене Стратегије, те Средњорочним
развојним планом институција Суда и Тужилаштва БиХ.
С тим у вези, дана 06. 09. 2012. године, донесен је Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 83/12), а који је ступио на снагу 30. 10. 2012. године.
Иако се ради о обимним измјенама, истим није дирано у саму суштину и структуру
организације Тужилаштва.
У организационом смислу, у Тужилаштву постоје четири основне организационе
јединице - три тужилачка одсјека и управа Тужилаштва.
Основна унутрашња организациона структура Тужилаштва и усмјерење подршке
Канцеларије регистрара се шематски може приказати на сљедећи начин:

ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ

ПОСЕБНИ
ОДСЈЕК I

ПОСЕБНИ
ОДСЈЕК II

ОДСЈЕК II

УПРАВА

КАНЦЕЛАРИЈА РЕГИСТРАРА

Тужилаштво своју функцију остварује и кроз Канцеларију главног тужиоца, Колегиј
главног тужиоца, Колегиј тужилаца, Колегиј тужилачких одсјека као и Колегиј управе,
који поступају у случајевима када то прописује Закон о кривичном поступку Босне и
Херцеговине или Правилник о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и
Херцеговине.
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1.3.2. РУКОВОДСТВО
Тужилаштвом руководи и представља га главни тужилац Тужилаштва. Надлежности и
овлаштења главног тужиоца Тужилаштва прописани су Законом о Тужилаштву Босне
и Херцеговине и Правилником о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне и
Херцеговине.
Дужност главног тужиоца Тужилаштва у 2012. години вршила је, у складу са чланом 5.
Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, а по Одлуци Високог судског и
тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 04. 07. 2011. године, Јадранка ЛокмићМисирача, замјеница главног тужиоца и руководитељка Одсјека III Тужилаштва.
На сједници одржаној 12. 12. 2012. године, Високи судски и тужилачки савјет БиХ је за
главног тужиоца Тужилаштва именовао Горана Салиховића, који наведену дужност
преузима 01. 02. 2013. године.
Када је главни тужилац одсутан или спријечен да обавља своје послове, замјењује га
један од замјеника главног тужиоца, а помоћ главном тужиоцу у обављању
административних послова пружа секретар Тужилаштва. Законом о Тужилаштву
Босне и Херцеговине предвиђено је да главни тужилац има четири замјеника, као и да
Тужилаштво има секретара.
До момента преузимања дужности в. д. главног тужиоца од стране Јадранке ЛокмићМисирача, у Тужилаштву су била два замјеника главног тужиоца. Међутим, наведена
околност је за резултат имала да од тог момента дужност замјеника стварно врши
само замјеница главног тужиоца Весна Будимир.
Високи судски и тужилачки савјет БиХ је на сједници одржаној 06. 03. 2012. године,
донио Одлуку о именовању Боже Михајловића, тужиоца Тужилаштва, на позицију
замјеника главног тужиоца Тужилаштва. Наведену дужност Михајловић врши од 08.
03. 2012. године.
На сједници Високог судског и тужилачког савјета БиХ од 21. 12. 2012. године, за
замјеника главног тужиоца именован је Драган Чорлија, тужилац Тужилаштва, који
наведену дужност преузима 01. 02. 2013. године.
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1.3.3. ТУЖИЛАЧКИ ОДСЈЕЦИ
У организационом смислу, у Тужилаштву постоје Посебни одсјек за ратне злочине,
Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију и Одсјек
III. Издвајањем рада на специфичним кривичним дјелима у посебне одсјеке,
омогућава се концентрација послова, али и фокусирање тужилачког рада на одређену
групу сличних предмета, чиме се директно доприноси повећању њихове ефикасности.
Посебни одсјек за ратне злочине бави се процесуирањем учинилаца кривичних дјела
против човјечности и вриједности заштићених међународним правом из главе XVII
Кривичног закона БиХ.
Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију бави се
процесуирањем учинилаца кривичних дјела организованог криминала, привредног
криминала и корупције, као и кривичних дјела тероризма.
Унутар Одсјека III, процесуирају се учиниоци свих кривичних дјела из надлежности
Тужилаштва Босне и Херцеговине која нису у надлежности посебних одсјека.
Рад у тужилачким одсјецима организују и надгледају руководиоци одсјека који за свој
рад непосредно одговарају главном тужиоцу. У правилу, руководиоци одсјека именују
се из реда замјеника главног тужиоца.
У 2012. години, дужност руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине обнашала је
замјеница главног тужиоца Весна Будимир, док је дужност руководиоца Посебног
одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију обнашао
замјеник главног тужиоца Божо Михајловић. Руководилац Одсјека III Тужилаштва је
Јадранка Локмић-Мисирача, али је у 2012. години због околности да је иста у овом
периоду вршила дужност главног тужиоца, дужност руководиоца Одсјека III обављао
Мирослав Д. Марковић, тужилац Тужилаштва.
У Тужилаштву су са даном 31. 12. 2012. године, у сва три тужилачка одсјека, била
распоређена укупно 33 тужиоца који су држављани Босне и Херцеговине, укључујући
у тај број в. д. главног тужиоца и два замјеника главног тужиоца. У односу на 2011.
годину, ово представља смањење јер су 31. 12. 2011. године била 34 домаћа тужиоца
из разлога што је у току 2012. године једна тужитељка напустила Тужилаштво због
именовања на другу позицију.
Детаљније информације о раду тужилачких одсјека наведене су у наредним
поглављима ове информације.
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1.3.4. УПРАВА ТУЖИЛАШТВА
У управи Тужилаштва обављају се правни, административно-технички, општи и
материјално-финансијски послови, IT послови, послови везани за односе с јавношћу и
други послови неопходни за законито, благовремено и ефикасно функционисање
Тужилаштва. Кроз управу Тужилаштва обезбјеђује се и посебна подршка раду
тужилачких одсјека.
Управом Тужилаштва руководи главни тужилац. Секретар Тужилаштва, под надзором
главног тужиоца, руководи, надгледа и координише радом управе Тужилаштва.
Послови из надлежности управе Тужилаштва, који се могу сврстати у послове опште
подршке, обављају се у оквиру сљедећих организационих јединица: Кабинет главног
тужиоца, Канцеларија секретара Тужилаштва, Одсјек за правне, административнотехничке и опште послове, Одсјек за материјално-финансијске послове, Одсјек за
односе с јавношћу, те Одсјек за ИКТ и обраду електронског доказног материјала.
Послови који се могу сврстати у послове посебне подршке која се пружа раду
појединих тужилачких одсјека реализују се кроз Канцеларију за посебну подршку
Одсјеку III и Канцеларију регистрара, те Одсјек за истраге и подршку свједоцима.
У Тужилаштву, закључно са 31. 12. 2012. године, била су запослена 144 запосленика
(стручно и административно особље), укључујући и лица запослена на одређено
вријеме. Наиме, у току 2011. године и 2012. године, један број ових запосленика
престао је са радом у Тужилаштву због именовања на позиције носилаца
правосудних функција, али и из других разлога. Упражњене позиције нису
попуњаване на неодређено вријеме, него је ангажован одређени број запосленика на
одређено вријеме.
На крају периода обухваћеног овом информацијом у Тужилаштву је било укупно 177
запослених (тужиоци, стручно и административно особље) што је смањење у односу
на 31. 12. 2011. године, када су била укупно 184 запосленика, које се догодило из
напријед наведених разлога као и због истека периода на који је био ангажован један
број приправника.

1.4. ПОДРШКА КАНЦЕЛАРИЈЕ РЕГИСТРАРА
Околност од посебног значаја за потребу обезбјеђења значајних ресурса за будући
рад Тужилаштва је чињеница да је од 31. 12. 2012. године Канцеларија регистрара
престала са пружањем подршке раду ове институције.
Канцеларија регистрара за Одсјек I и II Суда Босне и Херцеговине и посебне одсјеке
Тужилаштва Босне Херцеговине (Посебни одсјек за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију и Посебни одсјек за ратне злочине) оформљен је
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2004. године, међународним Споразумом закљученим између Предсједништва Босне
и Херцеговине и високог представника за Босну и Херцеговину, у намјери
обезбјеђења административне и логистичке подршке процесуирању и суђењу
учиниоцима кривичних дјела кршења међународног хуманитарног права, те кривичних
дјела организованог криминала, привредног криминала и корупције. У складу са
наведеним Споразумом, Канцеларија регистрара управља процесом одабира и
ангажовања, како међународних судија Суда Босне и Херцеговине, тако и
међународних тужилаца, који се именују у посебне одсјеке Тужилаштва Босне и
Херцеговине, 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).
У 2006. години, закључен је Споразум о Канцеларији регистрара, Одсјека I за ратне
злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију,
Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног
одсјека за ратне злочине, те Посебног одсјека за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине као и о успостави
Транзиционог савјета којим је замијењен Споразум о Канцеларији регистрара од 01.
12. 2004. године и Анекс тог Споразума. („Службени гласник Босне и Херцеговине, број
3/07).
У складу са Споразумом из 2006. године и Законом о измјенама и допунама Закона о
Тужилаштву БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 97/09), посебна подршка раду Посебног
одсјека за ратне злочине и Посебног одсјека за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију Тужилаштва окончана је 31. 12. 2012. године.
Од 01. 01. 2013. године, Тужилаштво се у свом раду ослања у потпуности на домаће
капецитете. У 2012. години, извршена је замјена међународног особља домаћим и то 3
тужиоца са пратећим особљем, а из разлога што је у вријеме планирања буџета за
2012. годину било извјесно да једном међународном тужиоцу мандат траје до 31. 12.
2012. године, није извршена замјена једног тужиоца и пратећег особља и планирана
је, из напријед наведених разлога, за 2013. годину.
Престанак пружања подршке од стране Канцеларије регистрара текао је сукцесивно, у
складу са излазном стратегијом ове институције, те је текао у виду постепеног
смањења обима подршке коју Канцеларија регистрара пружа Тужилаштву. Пратећи
овај тренд, Тужилаштво је проводило значајне активности како би издејствовало
снажнију подршку надлежних органа државе Босне и Херцеговине, што би омогућило
да ова институција своје функције врши потпуно и благовремено.
У 2012. години, у Тужилаштву су била ангажована 4 међународна тужиоца у Посебном
одсјеку за ратне злочине, који су током наведене године сукцесивно одлазили и то
један у мјесецу фебруару 2012. године, један у мјесецу јулу 2012. године, а два у
мјесецу децембру 2012. године.
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Помоћ у раду тужилаца Посебног одсјека за ратне злочине Тужилаштва пружао је
одређен број додатног домаћег и међународног особља, које је ангажовано кроз
капацитете Канцеларије регистрара, и то укупно 4 међународна и 12 домаћих
запосленика. У истом периоду, Посебном одсјеку за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију, подршку у раду тужиоцима кроз Канцеларију
регистрара пружала су 2 међународна и 3 домаћа запосленика.
Сво наведено особље, укључујући тужиоце, престало је са радом закључно са 31. 12.
2012. године.

1.5. ОЗНАКЕ УПИСНИКА
Ради лакшег праћења даљег садржаја ове Информације, наводе се ознаке уписника
који се воде у Тужилаштву и којима се означавају и предмети који се воде у тим
уписницима како слиједи:
КТ
КТ-РЗ
КТПО
КТН
КТН-РЗ
КТМ
КТПОМ
КТЕКС
КТА
КТА-РЗ
А, А-РЗ,

кривични уписник - Регистар познатих учинилаца кривичних дјела
(правна и физичка лица)
кривични уписник - Регистар познатих учинилаца кривичног дјела ратног
злочина
кривични уписник - Регистар познатих учинилаца кривичног дјела
привредног криминала
кривични уписник - Регистар кривичних предмета непознатих учинилаца
кривични уписник - Регистар непознатих учинилаца кривичног дјела
ратног злочина
кривични уписник - Регистар кривичних предмета малољетних
учинилаца
кривични уписник - Регистар предмета међународне правне помоћи
кривични уписник - Регистар предмета екстрадиције
кривични уписник - Регистар разних кривичних предмета
кривични уписник - Регистар разних кривичних предмета ратног злочина
А-П, А-УС, А-И, А-Р, П, Р
уписници за разне послове

У вези са горе наведеним, напомињемо да се у Тужилаштву врши и електронска
евиденција предмета. Наиме, почетком 2011. године, од стране ВСТС-а је примијењен
Систем управљања предметима - Case Management System (CMS) који има за сврху
потпуну аутоматизацију процеса рада у судовима и тужилаштвима, чиме се
омогућава већа ефикасност и транспарентност у раду особља, те праћење
статистичких података и извјештавање, како на нивоу појединачних правосудних
институција, тако и на нивоу кантона, ентитета и цијеле државе. У току 2012. године у
овом систему извршено је низ промјена у циљу прилагођавања истог стварним
потребама.
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2. ОДСЈЕЦИ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
2.1. ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ (ОДСЈЕК I)
Овај одсјек је започео са 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 (у даљем тексту 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 свој рад у организационом смислу остварује кроз
функционисање шест (6) тужилачких тимова који су оформљени према географскорегионалној структури БиХ.

ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА И
РУКОВОДИЛАЦ ОДСЈЕКА

ТИМ 1
СЈЕВЕРОЗАПАДНА
БОСНА

ТИМ 4
САРАЈЕВО И ФОЧА

ТИМ 2

ТИМ 3

СРЕДЊА БОСНА

ИСТОЧНА БОСНА

ТИМ 5
ЗАПАДНА
ХЕРЦЕГОВИНА

ТИМ 6
СРЕБРЕНИЦА

Слика 2. Организациона шема Посебног одсјека за ратне злочине
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Тужилачки
тимовима
предмета,
тужиоцима
правник.

тимови у свом саставу имају по два или три домаћа тужиоца, а у неким
и међународног тужиоца, затим стручне сараднике, координаторе
истражиоце и остало административно особље које пружа помоћ
у раду. Помоћ тужиоцима у раду пружа и један стручни савјетник –

У току 2012. године у раду на предметима ратних злочина помоћ пружа и Одсјек за
истраге и подршку свједоцима Тужилаштва БиХ. Истражиоци овог 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 правних лица у цијелој БиХ, учествују
заједно са полицијским агенцијама у прикупљању доказа на терену (претреси
објеката и лица, одузимање предмета, саслушање свједока и испитивање
осумњичених), те врше координацију свих ових активности са различитим
полицијским агенцијама укљученим у истраге.
Наведени одсјек у посматраном периоду пружао је подршку и у обављању послова
техничке, психолошке и друге врсте подршке свједоцима с циљем да се обезбиједи
ефикасна сарадња са свједоцима у истрази и током кривичног поступка.
Такође, значајну подршку Посебном одсјеку за ратне злочине пружао је и Одсјек за
информационо-комуникационе технологије и обраду електронског доказног
материјала.
Ова подршка, између осталог, огледала се у обављању послова уноса, ажурирања,
одржавања и претраживања информација у компјутерским системима, преноса
информација и података са записа на папиру на аутоматизоване системе, одржавања
мрежног и електронског система архивирања доказног материјала и остале
документације за предмете ратних злочина, праћења свих потенцијалних доказа,
слагања, индексирања, издавања материјала и доказа, затим уноса, ажурирања,
одржавања и претраживања података у базама за координацију предмета те давања
подршке 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 специфичну помоћ пружају и
аналитичари 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 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 учињених злочина (логори, масовна убиства, итд.) на основу
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докумената пронађених претраживањем EDS базе, судске базе МКСЈ-а, интернет
страница, списа Тужилаштва, те пресуда и транскрипата МКСЈ-а. У 2012. години је
припремљено укупно 45 аналитичких извјештаја, који варирају од кратких извјештаја
до опсежних студија. Аналитичари примају и много захтјева за претраживање EDS
базе и судске базе МКСЈ-а, као и државних, војних или других релевантних архива,
збирки и докумената у документационим центрима и центрима за истраживање у
потрази за документима који су потребни тужиоцима у фази истраге.

2.1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ
ЗЛОЧИНЕ
Дужност руководиоца Посебног одсјека за ратне злочине од мјесеца јануара 2010.
године обавља домаћи тужилац, и то замјеница главног тужиоца, руководитељка
Посебног одсјека за ратне злочине, која је именована за замјеницу 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 је Одлуком главног тужиоца Тужилаштва БиХ број А-918/09 од 30.
12. 2009. године именована за руководитељку Посебног одсјека за ратне злочине.
У току посматраног периода у Посебном одсјеку за ратне злочине радило је 17
домаћих тужилаца, којима је подршку у раду пружало домаће особље и то, 1 стручни
савјетник, 19 стручних сарадника, 4 координатора предмета, 5 аналитичара и 14
дактилографа.
Такође, у Посебном одсјеку за ратне злочине у току 2012. године радио је један број
запосленика које је финансирала Канцеларија регистрара, а који се односио на 5
запосленика међународног особља и 10 запосленика домаћег особља (које домаће
особље укључује преводиоце, правне сараднике, приправнике и координаторе
предмета).
Одлуком високог представника дана 14. 12. 2009. године донесен је Закон о измјенама
и допунама Закона о Тужилаштву 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. Почетком 2012. године у Посебном одсјеку за ратне злочине
радила су 4 међународна тужиоца који су у току наведене године сукцесивно
одлазили, како је и наведено у уводном дијелу ове информације.

14

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ 2012

2.1.3. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
2.1.3.1. ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА РАТНИХ ЗЛОЧИНА
Тужилаштво БиХ је у току 2012. године предузело низ активности у циљу извршења,
пред Тужилаштво постављених, стратешких мјера у Државној стратегији за рад на
предметима ратних злочина о којима је повремено подносило извјештај Надзорном
органу за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних
злочина, углавном по захтјеву Надзорног органа.
Највећи број активности везан је за ажурирање базе података отворених предмета
ратних злочина, односно испуњење стратешке мјере бр. 1 и 2 из Државне стратегије, с
обзиром да је испуњење ове стратешке мјере предуслов за испуњење осталих, пред
Тужилаштво постављених, стратешких мјера. До краја 2012. године у потпуности је
испуњена стратешка мјера бр. 2 из Државне стратегије, доношењем обавезујућих
упутстава за редован унос и ажурирање КТ РЗ, КТА РЗ и КТН РЗ предмета у базу
података.
Стратешка мјера бр. 3 из Државне стратегије, дјелимично је испуњена јер је
Измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва БиХ
унесена допуна описа послова стручних сарадника-аналитичара. Такође, повећан је
број извршилаца за једно радно мјесто, међутим, до краја 2012. г. то радно мјесто није
попуњено.
Надаље, Државном стратегијом за рад на предметима ратних злочина стављена је у
обавезу Тужилаштву стратешка мјера бр. 8 (достављање Суду Босне и Херцеговине
извјештаја о отвореним предметима ратних злочина). С тим у вези, у току 2012. г.
Тужилаштво Босне и Херцеговине је Суду Босне и Херцеговине доставило 5 допуна
Извјештаја о незавршеним категорисаним предметима ратних злочина који су
унесени у базу података отворених предмета ратних злочина. Ти подаци су
Тужилаштву БиХ из базе достављени закључно са 10. 10. 2012. године и према којем
извјештају је у базу било унесено укупно 690 предмета и то категорије I (предмети који
би се требали завршити у року од 7 година), 434 предмета против 3.090 лица
категорије II (предмети који би се требали завршити у року од 15 година).
Стратешка мјера бр. 12 (редовни састанци представника Суда БиХ с циљем
обезбјеђења јединствене примјене усаглашених критерија) је испуњена, а што
произлази из податка да је Тужилаштво дана 19. 10. 2011. године именовало сталну
Радну групу са задатком праћења и анализе провођења Државне стратегије за рад на
предметима ратних злочина, односно да анализира и прати усаглашавање примјене
критерија за оцјену сложености предмета ратних злочина, у чијем раду, поред
тужилаца Тужилаштва БиХ, учествују и представници кантоналних и окружних
тужилаштава, односно Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.
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Радна група је до краја 2012. године одржала више састанака на којима су се
разматрала питања конкретизације критерија за оцјену сложености предмета из
Анекса „А“ Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и на којима су
дефинисане појединачне радње у оквиру критерија за оцјену тежине кривичног дјела,
својства учинилаца и осталих околности које утичу на оцјену сложености предмета,
односно на примјену чланова 27., 27а. и 449. Закона о кривичном поступку БиХ.
Ова Радна група је формирана и са задатком одржавања редовних састанака са
сталним Вијећем Суда БиХ које је установљено ради праћења провођења Државне
стратегије. Састанци Радне групе Тужилаштва БиХ и сталног Вијећа Суда БиХ
одржавају се редовно и на тај начин се обезбјеђује извршење стратешке мјере бр. 12
Државне стратегије.
Стратешка мјера бр. 23 (јачање регионалне правосудне сарадње у вези предмета
ратних злочина), цијенимо да је у току 2012. године извршавана у континуитету.
Тужиоци Тужилаштва Босне и Херцеговине, у оквиру регионалне сарадње, а у циљу
извршења ове стратешке мјере, узимали су учешће на свим регионалним
конференцијама и форумима на којима се расправљало о питањима везаним за рад
на предметима ратних злочина и то, како организованих у Босни и Херцеговини, тако
и у сусједним државама.
Као један од континуираних видова регионалне сарадње је Регионална конференција
државних одвјетника на Брионима у Р Хрватској, која је у 2012. години одржана у мају
мјесецу и којој су присуствовали представници Тужилаштва БиХ, а која се односила
на питања у вези прогона учинилаца ратних злочина и размјене доказа. Овој
конференцији присуствовали су и представници Канцеларије тужилаца Међународног
кривичног суда за бившу Југославију, Државног одвјетништва Републике Хрватске,
Тужилаштва БиХ, Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, Врховног
државног тужилаштва Црне Горе, представници ентитетских тужилаштава у БиХ и
Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.
Учесници конференције разговарали су о сарадњи државних тужилаштава земаља
региона у процесу дефинисања и усаглашавања текста Протокола који би на најбољи
начин одражавао интересе обје институције на пољу процесуирања предмета ратних
злочина. У прилог томе, као први корак у смјеру отварања процеса, Државном
одвјетништву Републике Хрватске од стране овог Тужилаштва, достављен је нацрт
Протокола на разматрање, а исти је сачињен по угледу на усаглашен текст Протокола
са Тужилаштвом за ратне злочине Републике Србије.
Надаље, Тужилаштво БиХ је у поступцима пружања правне помоћи, а у складу са
Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те потписаним
међудржавним уговорима о пружању правне помоћи, остваривало са тужилаштвима
региона сталну сарадњу у појединачним предметима ратних злочина.
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Такође, Тужилаштво БиХ је дужи период преговарало са Тужилаштвом за ратне
злочине Републике Србије о потписивању Протокола о сарадњи у прогону учинилаца
кривичних дјела ратних злочина, злочина против човјечности и геноцида, који је
усаглашен 23. 11. 2011. године са представницима Тужилаштва за ратне злочине
Републике Србије, и за потписивање усаглашеног Протокола се писмено изјаснило 35
тужилаца Тужилаштва БиХ. Овај Протокол парафиран је у децембру 2012. године, од
стране представника Тужилаштва БиХ и Тужилаштва за ратне злочине Републике
Србије и обављене су све припреме за потписивање истог које је планирано за мјесец
јануар 2013. године.
Стратешка мјера бр. 34 (ангажовање психолога за пружање психолошке подршке
угроженим свједоцима у поступку давања изјаве у току истраге) је такође извршена.
Одсјек за истраге и подршку свједоцима који је у Тужилаштву БиХ формиран током
2010. године, ефективно је почео са радом 01. 01. 2011. године и запослени у овом
одсјеку пружају стручну и значајну помоћ угроженим свједоцима и на тај начин дају
допринос ефикаснијем вођењу истраге.
2.1.3.2. 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. Од краја 2008. године Тужилаштво Босне и Херцеговине
је почело да 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.
Од 01. 01. 2011. године, сви захтјеви и сви предмети ексхумације и реексхумације се
рјешавају у Тужилаштву БиХ и преко Суда БиХ.
У 2012. години у Тужилаштву Босне и Херцеговине је у раду било 1.046 КТА-Е-РЗ
предмета, од којих је 256 запримљено у рад током 2012. године, док је 790 КТА-Е-РЗ
предмета остало у раду из претходних година. 240 предмета је исказано завршеним
током 2012. 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 која нису до сада доведена 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 представља проблем, али ова радња
доказивања, која представља прикупљање доказа у предметима ратних злочина,
траје дуго јер подразумијева ангажовање вјештака, вршење ДНК анализа,
идентификацију ексхумираних посмртних остатака и других врста вјештачења која су
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врло комплексна а која је потребно провести да би се у потпуности завршила ова
радња доказивања.
Тужилаштво БиХ је за 2012. годину имало планирана средства за ексхумације и у току
наведене године предузимане су одговарајуће мјере на припреми свих техничких и
логистичких услова ради реализације захтјева за ексхумације. Акутни проблем помањкање простора, како је и очекивано, рефлектује се и на ову сферу активности
Тужилаштва, с обзиром да се провођењем ових истражних радњи повећава
материјална документација доказа насталих извршењем ових наредби, која се
похрањује у списима и архиви Тужилаштва.
2.1.3.3. 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, што је настављено и у току 2012. године.
У 2012. години, из Посебног одсјека за ратне злочине упућена су 72 захтјева за помоћ
према Тужилаштву МКСЈ, од којих је у току посматраног периода завршено 67
захтјева, 1 је дјелимично ријешен, док 4 захтјева још нису ријешена. 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-а, организоване су посјете
тужилачких тимова Посебног одсјека за ратне злочине Хагу, а пружана је и помоћ при
претраживањима и изради захтјева за међународну правну помоћ за кантонална,
окружна и Тужилаштво Брчко дистрикта у БиХ.
Са намјером даљег 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, у којем програму
учествује и Тужилаштво БиХ. Кроз овај програм тужиоци и запосленици Посебног
одсјека за ратне злочине се упознају са начином рада тимова МКСЈ-а и могућношћу
кориштења електронских база података и процедура које се морају поштовати да би
се приступило повјерљивим материјалима у складу са Правилима поступка и доказа
МКСЈ-а.
Кроз програм посјете младих стручњака омогућена је едукација и обука младих
правних стручњака – приправника и стручних сарадника из Тужилаштва Босне и
Херцеговине који су добили прилику да помажу Канцеларији тужиоца у раду на
предметима, укључујући рад са доказима и другим правним питањима, похађање
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предавања и презентације о разним темама везаним за рад Канцеларије тужиоца и
МКСЈ-а уопштено. У току 2012. године, у овај програм укључен је стручни сарадник из
Посебног одсјека за ратне злочине, који је уједно и контакт особа за Тужилаштво
Босне и Херцеговине, односно Посебни одсјек за ратне злочине, као и сарадници из
Тужилаштва.

2.1.4. РАД НА ПРЕДМЕТИМА
2.1.4.1. КТ-РЗ-ПРЕДМЕТИ
У Посебном одсјеку за ратне злочине 01. 01. 2012. године, у раду је било 925 КТ-РЗ
предмета против 5.916 лица, а од тог броја током 2012. године запримљено је 248
предмета против 1.729 лица.
Тужиоци наведеног одсјека, у 2012. години, донијели су 33 наредбе о провођењу
истраге против 109 лица. У 14 предмета против 427 лица донесене су наредбе о
непровођењу истраге, а у 12 предмета против 119 лица донесене су наредбе о
обустави истраге.
У 2012. години тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине, након проведених истрага
против 42 лица, подигли су 24 оптужнице.
Тужиоци овог одсјека су у 2 предмета у односу на 3 лица склопили споразуме о
признању кривице са оптуженима, које споразуме је Суд БиХ прихватио, те изрекао
осуђујуће пресуде.
Посебни одсјек за ратне злочине је током 2012. године за кривично дјело геноцид из
члана 171. КЗ-а БиХ оптужио 2 лица, за кривично дјело злочини против човјечности из
члана 172. КЗ-а БиХ укупно 11 лица, за кривично дјело ратни злочин против цивилног
становништва из члана 173. КЗ-а БиХ укупно 10 лица, за кривично дјело ратни злочин
против ратних заробљеника из члана 175. КЗ-а БиХ једно лице, од чега су потврђене
22 оптужнице у односу на 38 лица.
Рјешавајући по оптужницама овог одсјека, током 2012. године, Суд БиХ је након
проведеног поступка у 16 предмета против 34 лица донио првостепене пресуде, те 22
лица осудио на казну затвора у укупном трајању од 354 године и 6 мјесеци, док је за 12
лица донио ослобађајућу пресуду. Тужиоци овог одсјека су у 13 предмета у односу на
27 лица уложили жалбе, те је током посматраног периода, обухватајући жалбе из
претходних година, 1 жалбу уважио, 1 жалбу дјелимично уважио, док је 6 жалби
одбио.
Надаље, Суд БиХ је у 12 предмета у односу на 16 лица донио другостепене пресуде,
од којих је 12 лица осуђено на казну затвора у трајању од 114 година и 6 мјесеци, у
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односу на 4 лица је донио ослобађајућу пресуду, док је у односу на два лица
обуставио поступак.
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Слика 3. Преглед тужилачких одлука у Посебном одсјеку за ратне злочине
у 2012. години
2.1.4.2. ОСТАЛЕ ВРСТЕ ПРЕДМЕТА
КТА-РЗ ПРЕДМЕТИ
Тужиоци Посебног одсјека током 2012. године имали су у раду 2.181 КТА-РЗ предмет,
од којих је 1.801 предмет као неријешен пренесен из претходних година, док је у 2012.
години запримљено 380 предмета, а ријешено је 598 предмета.
Преношењем у КТ-РЗ уписник ријешен је 131 предмет, а 451 предмет је ријешен на
други начин, док је 16 предмета ријешено наредбом о непровођењу истраге, што
укупно износи 598 ријешених предмета.
КТН-РЗ ПРЕДМЕТИ
Тужиоци Посебног одсјека за ратне злочине су у 2012. години у раду имали 427 КТНРЗ предмета, од којих је пренесено као неријешено 300 предмета из ранијих година, а
у 2012. години укупно је запримљено 127 КТН-РЗ предмета, а ријешена су 24
предмета.
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Преношењем у КТ-РЗ уписник ријешена су 4 предмета, 18 предмета је ријешено на
други начин, док су 2 предмета ријешена наредбом о непровођењу исраге, што укупно
износи 24 ријешена предмета.
КТПОМ ПРЕДМЕТИ
Почетком 2012. године у раду је било укупно 6 предмета против 6 лица, од којих је 5
предмета у односу на 5 лица остало неријешено из ранијих година, 1 предмет је
примљен у току 2012. г., а у 2012. години ријешена су и архивирана 3 предмета у
односу на 3 лица.
А-РЗ ПРЕДМЕТИ
Посебни одсјек за ратне злочине је у 2012. години запримио 82 А-РЗ предмета, из
ранијих година пренесено је 160 предмета, тако да су укупно у раду у 2012. години
била 242 предмета, од чега је 67 урађено, а 175 остало у раду.
А-ПРЕДМЕТИ
За А-уписник у извјештајном периоду уписано је 60 предмета, од тога је ријешено и
архивирано 35 предмета, тако да је са крајем 2012. године остало у раду још 25
предмета.
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Слика 4. Преглед КТА-РЗ, КТН-РЗ, КТПОМ и А-РЗ предмета у Посебном одсјеку за
ратне злочине у 2012. години
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2.1.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ТУЖИЛАЦА
Оптужнице, жалбе, наредбе о провођењу истраге, наредбе о обустави истраге,
наредбе о непровођењу 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 Државној агенцији за истраге и
заштиту поднијели велики број наредби за предузимање истражних радњи.
По наредби тужилаца Посебног одсјека за ратне злочине у 2012. години у 10
предмета, 14 лица лишено је слободе.
Пред Судом Босне и Херцеговине, у поступцима вођеним по оптужницама Посебног
одсјека за ратне злочине у 2012. години је одржано 926 главних претреса.
Ови подаци такође указују да је велики број заказаних рочишта пред Судом БиХ, с
обзиром на комплексност и обимност предмета ратних злочина, те такође да, због
заузетости судија и судница, суђења у готово сваком предмету трају дуго, у просјеку
од по годину и годину и по дана.
Током посматраног периода тужиоци Одсјека I присуствовали су обавезним
едукацијама у трајању од 4 радна дана.
Такође, тужиоци овог одсјека су своја знања проширивали на семинарима и
конференцијама које су организоване од стране разних домаћих и међународних
невладиних организација и државних институција. Троје тужилаца из Посебног
одсјека за ратне злочине су у 2012. години присуствовали као едукатори и предавачи
на начин да су своје знање и искуства презентовали на сљедеће теме:
-

Ратни злочини

-

Злочини против човјечности

-

Сарадња и међусобна правна помоћ

Као и претходних година, и у 2012. години једна тужитељка овог одсјека учествовала
је у раду Тима за праћење и оцјену кривичних закона БиХ при Министарству правде
БиХ све до 30. 06. 2012. године, када је напустила Тужилаштво.
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2.1.6. ПРОБЛЕМИ У РАДУ ПОСЕБНОГ ОДСЈЕКА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Значајно и највише кориштено доказно средство у предметима ратних злочина јесу
свједоци, чија је улога понекад од пресудног значаја за успјешно окончање предмета.
Међутим, примјетно је да се свједоци све више одлучују да не дају изјаве те да
постоји замореност свједока због давања изјава више пута, како у фази истраге пред
Тужилаштвом БиХ, тако и на суђењима пред Судом БиХ.
Значајан проблем током провођења 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 то да одређени број свједока који су од великог
значаја за Тужилаштво и окончање истраге не борави на подручју БиХ, а не показују
спремност за долазак ради свједочења.
Проблеми Посебног одсјека I уочени у току 2012. године, а који добрим дијелом потичу
и из ранијег периода, огледају се и у сљедећем:
- просторна дистанца, као и чињеница да већи број свједока, како је већ наведено, не
борави у БиХ, што проузрокује трошење финансијских ресурса како би се саслушали
свједоци;
- проблеми су евидентни и у поступку ексхумација, јер не постоји довољан број
патолога, што итекако има утицаја на то да ови поступци трају дуго;
- недостатак канцеларијског простора који се индиректно одражава на продуктивност
особља;
- недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање
завршених списа, те похрањивање привремено одузетих предмета и другог доказног
материјала.
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2.2. ПОСЕБНИ ОДСЈЕК ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ,
ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈУ (ОДСЈЕК II)
Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (Одсјек II)
успостављен је формирањем Тужилаштва Босне и Херцеговине у 2003. години
Одлуком високог представника за Босну и Херцеговину, када су Одсјек сачињавали
искључиво међународни тужиоци, овлаштени у складу са тадашњим измјенама и
допунама Закона о Тужилаштву БиХ.
У надлежност Одсјека II спада процесуирање учинилаца 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 порезне 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 2012. године у Одсјеку II раде искључиво
домаћи тужиоци, уз присуство два међународна правна савјетника.
Испуњавајући циљеве постављене пред Тужилаштво БиХ током 2012. године, у
Одсјеку II је радило укупно девет домаћих тужилаца, распоређених у девет
тужилачких тимова.
Тужиоцима у раду на предметима стручну и административну помоћ пружа остало
особље које чини 1 стручни савјетник, 11 стручних сарадника-правника, 2 истражиоца,
2 међународна савјетника, 5 координатора предмета (од којих су се 2 финансирала
искључиво од стране Канцеларије регистрара), 5 дактилографа, 3 приправника и 2
волонтера.
Стручни сарадници-правници и савјетници 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 овлаштених службених лица како је то предвиђено у
члану 20. ставу 1. тачки г) Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине.
Међународни савјетници пружали су помоћ у међународним кривичним истрагама.
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Ради што ефикаснијег провођења истрага, у Одсјеку II рад је заснован на принципу
формирања тужилачких тимова који се састоје од једног или више тужилаца, стручних
сарадника, стручних савјетника 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.
У предметима у којима током истраге дође до лишавања слободе већег броја лица
(групе за организовани криминал у складу са чланом 1. ставом 20. Кривичног закона
БиХ), више тужилачких тимова заједнички раде на таквом предмету са циљем
ефикасног, благовременог и законитог окончања истраге.

ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА И
РУКОВОДИЛАЦ ОДСЈЕКА
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Слика 5. Организациона шема Посебног одсјека за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију

У периоду обухваћеном овом информацијом, функцију руководиоца Одсјека II вршио
је домаћи тужилац и рад Одсјека заснован је искључиво на домаћим капацитетима, с
тим што су подршку у раду Одсјека II пружала два међународна савјетника.
У току 2012. године у раду Одсјека II примјењивани су Критерији за расподјелу
предмета између одсјека Тужилаштва БиХ број А-518/09 од 30. 06. 2009. године. Према
тим критеријима Одсјеку II расподјељују се:
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- сви предмети организованог криминала, организованог привредног криминала из
надлежности Тужилаштва БиХ;
- предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ-а БиХ и кривична дјела
финансирања терористичких активности из члана 202. КЗ-а БиХ;
- предмети за кривична дјела трговине људима из члана 186. КЗ-а БиХ и
кријумчарење лица из члана 189. КЗ-а БиХ, када се ради о 10 или више кријумчарених
лица односно жртава трговине или који укључују изузетно отежавајуће или посебне
околности;
- предмети за кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична
дјела из области царина и главе XVIII чија вриједност прелази износ од 1.000.000,00
КМ;
- предмети за кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI чија вриједност
прелази износ од 1.000.000,00 КМ;
- кривична дјела у вези корупције високих званичника Босне и Херцеговине и
одговорних лица с највишим функцијама у привредним друштвима и другим правним
лицима;
- други предмети у вези са осталим кривичним дјелима, а нарочито предмети
кривичних дјела против привреде и платног промета и кривичних дјела учињених од
стране службеног или овлаштеног 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 2012. године, Одсјек II је радио по Интерном правилнику Одсјека II А249/08 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 ОДСЈЕКА II
Рад Oдсјека 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 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.
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У 2012. години у Одсјеку II донесено је 65 наредби о провођењу истраге против укупно
391 лица. Надаље, донесено је 28 наредби о непровођењу истраге против 125 лица,
док је у 8 предмета донесена наредба о обустави истраге против 78 лица.
У 2012. години подигнуто је 47 оптужница против 188 лица. Суд БиХ је поступајући по
оптужницама Одсјека II изрекао 54 пресуде против укупно 162 лица. Закључујемо да
су тужиоци Одсјека II Тужилаштва БиХ коначном тужилачком одлуком окончали 174
предмета против 748 лица.
Надаље, број закључених споразума о признању кривице је укупно 41 против 104
лица, док је Суд Босне и Херцеговине у току посматраног периода прихватио
споразуме у односу на 103 лица, те је на други начин (уступање) ријешено 27 пријава
против 114 лица и 5 истрага против 16 лица.
Затворске казне изречене су у 38 предмета у односу на 88 лица, условне казне
изречене су у 16 предмета у односу на 54 лица, док је новчана казна изречена у
односу на 1 лице. Донесене су 2 ослобађајуће пресуде у односу на 23 лица, те
одбијајућа у односу на 2 лица. У односу на све донесене пресуде тужиоци Посебног
одсјека II уложили су жалбе у укупно 12 предмета у односу на 37 лица, од којег броја је
уважено 8 жалби у односу на 25 лица, а 4 жалбе у односу на 9 лица су одбијене.
У току посматраног периода у предметима Одсјека II, изречене су казне затвора у
укупном трајању од 194 године, 89 мјесеци и 59 дана, новчане казне, као главне или
споредне у укупном износу од 1.465.000 КМ, те је одузето различитих облика
имовинске користи у укупној вриједности од 1.204.880,02 КМ, 2.200,00 Х. Куна и 33.265€.
Одсјек је започео посматрани период са укупно 104 неријешена извјештаја против 737
лица, док је у току посматраног периода задужено 125 нових предмета против 1006
лица.
Тужиоци Одсјека II су у току 2012. године саслушали 358 свједока у 84 предмета,
испитали 261 осумњичено лице у 72 предмета, урадили 33 притворска предмета са
120 лица, воде 72 предмета са 297 оптужених у главном претресу, присуствовали су
главним претресима укупно 733 дана у току године те проводе посебне истражне
радње у 60 предмета.
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Слика 6. Преглед процесних одлука у Посебном одсјеку за организовани
криминал, привредни криминал и корупцију у 2012. години

2.2.1.2. ОСТАЛЕ ВРСТЕ ПРЕДМЕТА
Поред наведеног, Одсјек II је у току 2012. године радио на 578 КТА предмета, из
претходне године пренесено је 368 предмета, ријешено 210 предмета, те је
запримљено 210 нових предмета. Када је ријеч о КТЗ предметима у току 2012. године,
рађено је на 20 предмета, из претходне године пренесено је 8 предмета, ријешен је 1
предмет.
За КТН предмете у току 2012. године у раду је било 10 предмета, пренесено из
претходне године 10 предмета. У вези КТМ предмета, тужиоци Одсјека II су радили на
2 предмета, од чега су 2 предмета пренесена из претходне године.
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Слика 7. Преглед КТА, КТПОМ, КТН и КТМ предмета у Посебном одсјеку за
организовани криминал, привредни криминал и корупцију у 2012. години

СТРУКТУРА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ПОДИГНУТО 47 ОПТУЖНИЦА
ПРОТИВ 188 ЛИЦА

КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОПИСАНО КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Кријумчарење лица, члан 189.
Трговина људима, члан 186.
Неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима
двојне употребе, члан 193.
Неовлаштени промет опојним дрогама, члан 195.
Тероризам, члан 201.
Кривотворење новца, члан 205.
Порезна утаја или превара, члан 210.
Кријумчарење, члан 214.
Давање лажног исказа, члан 235.
Спречавање доказивања, члан 236.
Недозвољено кориштење ауторских права, члан 243.
Кривично дјело кријумчарење лица, члан 189.
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Недозвољен промет акцизних производа, члан 210а.
Удруживање ради чињења кривичних дјела у вези са кривичним
дјелом кријумчарење лица, члан 249. у вези са чланом 189.
Организирани криминал у вези са кривичним дјелом кријумчарење
лица, члан 250. у вези са чланом 189.
Организирани криминал у вези са кривичним дјелом прање новца,
члан 250. у вези са чланом 209.
Организирани криминал у вези са кривичним дјелом неовлаштени
промет опојним дрогама, члан 250. у вези са чланом 195.

7/8
1/3
2/7
1/10
7/58

Удруживање ради чињења кривичних дјела, члан 249.

1/4

Организирани криминал у вези са кривичним дјелом порезна утаја
или превара, члан 250. у вези са чланом 210.

1/36

2.2.2. ПРОБЛЕМИ У РАДУ ОДСЈЕКА II
Проблеми Одсјека II уочени у току 2012. године, а који добрим дијелом потичу и из
ранијег периода, огледају се у сљедећем:
- просторна дистанца великог броја свједока (отежан долазак свједока), из разлога
што се у Одсјеку II раде веома комплексни предмети у којима се саслушава велики
број свједока који неријетко нису са подручја Кантона Сарајево, те је отежан долазак
истих у циљу свједочења;
- проблеми вјештачења у сложеним предметима из разлога што у доста предмета
који су у раду Одсјека II тужиоци нису у могућности пронаћи адекватне судске
вјештаке, те се често ангажују вјештаци из иностранства, што представља велике
трошкове за Тужилаштво БиХ због горе наведеног;
- Одсјек II Тужилаштва Босне и Херцеговине покрива рад на најсложенијим
предметима организованог криминала, корупције, привредног криминала и тероризма,
стога је неопходно едуковати тужиоце, стручне савјетнике и стручне сараднике, а
Тужилаштво Босне и Херцеговине, због недостатка средстава, није у могућности
плаћати одлазак на едукације у довољној мјери;
- недостатак канцеларијског простора који се индиректно одражава на продуктивност
особља;
- недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање
завршених списа, те похрањивање привремено одузетих предмета и другог доказног
материјала.
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2.3. ОДСЈЕК III
2.3.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ОДСЈЕКА III
Одсјек III Тужилаштва БиХ је и у 2012. години задржао досадашњу структуру и форму
у раду, што значи да у овом Одсјеку не постоје формирани тимови, тужиоци
функционишу самостално уз помоћ стручних савјетника и стручних сарадника, с тим
да се заказују колегији тужилаца на којима тужиоци међусобно остварују сарадњу
размјеном мишљења и искуства у раду, те заједнички превазилазе проблеме са
којима су суочени у раду по задуженим предметима.
У току 2012. године, руководилац Одсјека је, као и претходне године, обављао послове
в. д. главног тужиоца, док је тужилац из овог Одсјека обављао дужност в. д.
руководиоца Одсјека. Надаље, у мјесецу јануару 2012. године, један тужилац је
премјештен из Одсјека III у Посебни одсјек за ратне злочине. Напомињемо да је један
од тужилаца у 2012. години, као и претходних година, био члан ВСТС-а БиХ, а самим
тим и често ангажован на пословима у раду тог Вијећа.
Имајући у виду горе наведене промјене, предмети у Одсјеку III су 2012. године
распоређивани у рад на шест тужилаца.
Наведене кадровске промјене знатно су утицале на број тужилачких одлука
донесених током 2012. 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 остао непромијењен, тј. стручну помоћ у КТ предметима из привреде
и јединства тржишта те области царина, тужиоцима је пружао један стручни савјетник
економске струке, који је истовремену помоћ пружао и тужиоцима ПООК-а, те један
стручни савјетник правник.
Надаље, подршку у раду тужиоцима Одсјека III, у посматраном периоду, пружала су и
три стручна сарадника, што је знатно мање него у претходној години, с обзиром да су
се три стручна сарадника у току 2012. године налазила на боловању.
У току 2012. године број дактилографа у овом Одсјеку остао је непромијењен у односу
на 2011. годину, тј. тужиоци Одсјека III су према унапријед постигнутом договору, у
свом раду дијелили пет дактилографа, с обзиром да је један од дактилографа Одсјека
III у току 2012. године распоређен код в. д. главног тужиоца.
Током извјештајног периода Одсјек III је имао два приправника и једног волонтера.
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Слика 8 . Организациона шема Одсјека III

2.3.2. РАСПОДЈЕЛА ПРЕДМЕТА У ОДСЈЕКУ III

Што се тиче врсте и структуре кривичних дјела у предметима по којима поступа
Одсјек III, Интерним критеријима за расподјелу предмета унутар одсјека Тужилаштва
БиХ, који датирају од 30. 06. 2009. године, одређено је да су у надлежности Одсјека III
сљедећи предмети:
Предмети свих кривичних дјела из надлежности Тужилаштва БиХ осим:
- кривичних дјела дјелокруга рада Посебног одсјека за ратне злочине у смислу члана
II Интерних критерија за расподјелу предмета од 30. 06. 2009. године;
- кривичних дјела из дјелокруга рада Посебног одсјека за организовани криминал,
привредни криминал и корупцију у смислу измјена Интерних критерија од 30. 06. 2009.
године.
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Предмети по кривичним дјелима корупције која почине службена лица и одговорна
лица, а која нису високи званичници нити одговорна лица с највишим функцијама у
привредном друштву или другим правним лицима у смислу тачке 3. члана III ових
критерија.
Предмети у вези захтјева за изручење, молби за пружање правне помоћи и питања из
области међународне правне помоћи и сарадње.
У циљу појашњења напријед наведеног, неопходно је истаћи да Одсјек III ради на
свим предметима из надлежности Тужилаштва БиХ, укључујући и неке предмете из
организованог криминала које главни тужилац својом одлуком сигнира у рад
тужиоцима овог Одсјека. Надаље, имовински цензус одлучан за расподјелу предмета
у рад Одсјеку III, у односу на кривична дјела из главе XVIII Кривичног закона БиХ, тј.
кривична дјела против привреде, јединства тржишта, те кривична дјела из области
царине, не прелази износ од 1.000.000,00 КМ.
Када су у питању кривична дјела повреде ауторских права из главе XXI Кривичног
закона БиХ, имовинска вриједност прибављења извршењем наведеног кривичног
дјела такође не прелази износ од 1.000.000,00 КМ.
У складу са горе наведеним критеријима, у надлежности Одсјека III су и предмети
трговине људима из члана 186. Кривичног закона БиХ и кријумчарење лица из члана
189. Кривичног закона БиХ, увијек када је у исте инволвирано мање од 10 жртава
трговине људима или кријумчарених лица, искључујући с тим у вези предмете
настале као посљедица извршења кривичних дјела под изузетно отежавајућим или
посебним околностима.
Надаље истичемо, као и претходних година, Интерни критерији су узрок знатног
прилива предмета у Одсјек III Тужилаштва БиХ, с обзиром да се повећао имовински
цензус у предметима кривичних дјела против привреде и јединства тржишта,
кривичних дјела из области царина и кривичних дјела повреде ауторских права, који
су према раније успостављеним интерним критеријима за расподјелу предмета од 20.
07. 2007. године, иначе распоређивани у рад Посебном одсјеку за организовани
криминал, привредни криминал и корупцију.
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 доприњело је такође додатном приливу предмета ове врсте у Одсјеку III, а
што се на крају одразило и на укупан број предмета у раду овог Одсјека.
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2.3.3. АКТИВНОСТИ У ПРЕДМЕТИМА ПРУЖАЊА МЕЂУНАРОДНЕ
ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Битно је нагласити поступање Одсјека III по предметима напријед назначеним под
ред. бр. 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 (КТПОМ, КТЕКС 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.
У раду по овим предметима, поред Закона о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, директно се примјењују и међународне конвенције и то:
- Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима,
Стразбур, 20. 04. 1959. године;
-

Додатни протокол Европској конвенцији о узајамној помоћи у кривичним
стварима, Стразбур, 17. 03. 1978. године;

-

Европска конвенција о екстрадицији, Париз, 13. 12. 1957. године;

-

Додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур, 15. 10. 1975.
године;

-

Други додатни протокол уз Европску конвенцију о екстрадицији, Стразбур, 17.
03. 1978. године;

-

Европска конвенција о преносу поступка у кривичним стварима, Стразбур, 15.
03. 1972. године;

-

Европска конвенција о трансферу осуђених лица, Стразбур, 21. 03. 1983. године;

-

Европска конвенција о обавјештењу о страном праву, Лондон, 07. 06. 1968.
године;

-

Конвенција о центру за провођење закона у Југоисточној Европи, Букурешт 26.
05. 1999. године.
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Осим наведених конвенција, Босна и Херцеговина је нотификацијом о сукцесији
преузела велики број међународних билатералних уговора о правној помоћи.
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.

2.3.4 ЗАПРИМЉЕНИ ПРЕДМЕТИ, ПРЕДМЕТИ У РАДУ, КАО И
ОКОНЧАНИ ПРЕДМЕТИ ОДСЈЕКА III
2.3.4.1. КТ ПРЕДМЕТИ
Одсјек III је у 2012. години имао у раду укупно 478 КТ предмета против 939 лица, од
којих су 192 предмета у односу на 429 пријављених лица пренесена из ранијих година,
док је 286 предмета у односу на 510 лица запримљено током посматраног периода.
Од укупног броја КТ предмета, тужиоци овог Одсјека су током 2012. године у складу са
чланом 216. ставовима 1. и 2. ЗКП-а БиХ, донијели 182 наредбе о провођењу истраге
против 292 лица, те су на основу одредаба члана 216. ст. 3. ЗКП-а БиХ у 2012. години у
65 предмета донесене наредбе о непровођењу истраге према 127 лица.
Тужиоци Одсјека III су у посматраном периоду у складу са одредбама члана 224. става
1. ЗКП-а БиХ, у 2012. години, у 50 предмета донијели наредбе о обустави истраге
против 97 лица са свим попратним обавјештењима прописаним чланом 224. ставом 2.
ЗКП-а БиХ.
У посматраном периоду, на други начин је ријешено укупно 26 КТ предмета према 59
лица.
Надаље, чињеница је да у Одсјеку III, као и претходне године, постоји велики број
предмета у којима је потребно да се проведу неопходна вјештачења када су у питању
поједина кривична дјела у предметима привредног криминала, због њихове
сложености, иста обично трају дужи период, а то нужно за посљедицу има пробијање
наведеног шестомјесечног рока законом одређеног за окончање истраге.
Осим наведеног, с обзиром да је међу пријављеним лицима – учиниоцима 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
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за документовање пријављеног кривичног дјела. Напријед наведене наредбе о
провођењу истраге за резултат су имале подизање 117 оптужница у КТ предметима
против 141 лица, са сљедећом структуром кривичних дјела:

Назив кривичног дјела

Број
подигнутих
оптужница
према
предметима

Bрој
подигнутих
оптужница
према лицима

1.

Члан 149. Zакон о индустријском власништву у BиХ (повреда
туђег жига)

1

2

2.

Члан 189. Kривични закон BиХ (кријумчарење лица)

4

6

3.

Члан 192. Kривични закон BиХ (угрожавање лица под
међународном заштитом)

1

1

Члан 193. Kривични закон BиХ (неовлаштени промет оружјем
и војном опремом, те производима двојне употребе)

2

3

5.

Члан 195. Kривични закон BиХ (неовлаштен промет опојним
дрогама)

6

9

6.

Члан 205. Kривични закон BиХ (кривотворење новца)

0

27

7.

Члан 210. Kривични закон BиХ (пореска утаја)

13

14

8.

Члан 210а. Kривични закон BиХ (недозвољени промет
акцизних производа)

7

7

9.

Члан 211. Кривични закон БиХ (неплаћање пореза)

3

3

10.

Члан 214. Кривични закон БиХ (кријумчарење)

11

15

11.

Члан 216. Кривични закон БиХ (царинска превара)

4

6

12.

Члан 217. Кривични закон БиХ (примање дара и других
облика користи)

3

4

13.

Члан 218. Кривични закон БиХ (давање дара и других облика
користи)

1

14.

Члан 222. Кривични закон БиХ (превара у служби)

1

1

15.

Члан 243. Кривични закон БиХ (недозвољено кориштење
ауторских права)

39

41

16.

Члан 347. Кривични закон РС (злоупотреба службеног
положаја или овлаштења)

1

1

117

141

Ред.
број

4.

УКУПНО:

1

Закључно са 31. 12. 2012. године, Суд Босне и Херцеговине је потврдио 117 оптужница
према 142 лица. Током посматраног периода, тужиоци Одсјека III су у 79 предмета
закључили споразум о признању кривице са 105 лица, који су током посматраног
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периода од стране Суда Босне и Херцеговине прихваћени у 76 предмета према 100
лица, док је у 4 предмета против 6 лица споразум одбијен.
Подизање оптужница током 2012. године за резултат је имало изрицање 142 пресуде у
односу на 183 лица, од којих је 135 осуђујућих пресуда према 174 лица и то: у 33
предмета према 47 лица изречена је затворска казна у укупном трајању од 55 година 7
мјесеци и 30 дана, при чему су се појединачно изречене затворске казне кретале у
распону од 30 дана до 4 године. Затим, у 20 предмета према 23 лица изречена је
новчана казна, и то као главна казна у укупном новчаном износу од 76.000,00 КМ, а као
споредна казна, у укупном новчаном износу од 39.000,00 КМ.
Условна осуда је изречена у 82 предмета према 104 лица.
У посматраном периоду одузета је имовинска корист прибављена извршењем
кривичних дјела у укупном новчаном износу од 1.795.632,28 КМ и 100€. Током 2012.
године Суд Босне и Херцеговине је донио 4 ослобађајуће пресуде у односу на 5 лица,
те је у 3 предмета за 4 лица Суд Босне и Херцеговине донио одбијајућу пресуду.
Незадовољни донесеним одлукама Суда Босне и Херцеговине, тужиоци овог Одсјека
уложили су 8 жалби (у односу на 10 лица), од којих је 5 уважено (према 7 лица), 4
жалбе су одбијене (према 5 лица).
Такође је потребно напоменути да су тужиоци Одсјека III у току 2012. године
присуствовали на 662 рочишта. Надаље истичемо у 9 предмета за 19 лица у Одсјеку III
одређен је притвор.
350
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Слика 9. Преглед тужилачких одлука у КТ предметима Одсјека III у 2012. години
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Потребно је нагласити да је у посматраном периоду од 478 предмета против 939 лица,
који су били у раду у 2012. години, коначним тужилачким одлукама ријешено 258
предмета против 424 лица, а што износи 54% од укупног броја предмета који су били у
раду у 2012. години.

Ријешени предмети

Предмети у раду

46%
54%

Слика 10. Приказ ријешених КТ предмета Одсјека III у 2012. години
2.3.4.2. КТА ПРЕДМЕТИ
У периоду од 01.01. до 31. 12. 2012. године, Одсјек III је имао у раду укупно 632 КТА
предмета, од којих је 208 предмета пренесено из ранијих година, док су у
посматраном периоду запримљена 424 предмета. Тужиоци Одсјека III су у 2012. години
завршили укупно 371 КТА предмет, тако да је у раду остао 261 неријешен предмет, те
треба имати у виду чињеницу да наведени предмети захтијевају посебну пажњу
тужилаца с обзиром да се у предметима са овом ознаком заводе ревизорски
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 генерално 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 период. У неким од КТА предмета су
током 2012. године провођене посебне истражне радње, које с обзиром на њихову
сложеност, такође захтијевају посебну пажњу у раду тужилаца, као и више времена за
њихово окончање.

38

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ 2012
2.3.4.3. АКТИВНОСТИ ПО ПРЕДМЕТИМА КТА РЗ
Такође је битно напоменути да су тужиоци Одсјека III у мјесецу јануару и фебруару
2012. године, у складу са Обавезним општим упутством в. д. главног тужиоца,
извршили преглед укупно 166 КТА-РЗ предмета, те су за исте сачинили сажетке и
дали своје приједлоге у сваком појединачном предмету, а што им је одузело вријеме
за рад на предметима из надлежности Одсјека III.
2.3.4.4. ПРЕДМЕТИ ПРУЖАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У КРИВИЧНИМ
СТВАРИМА (КТПОМ, КТЕКС)
У посматраном периоду Одсјек III је имао у раду укупно 161 предмет у вези са 226
лица, који се односе на поступке пружања међународне правне помоћи, изручења
лица, извршења иностраних судских одлука, те провођења истражних радњи, од којих
су 33 предмета у вези са 42 лица пренесена из ранијих година, док је у 2012. години
запримљено 128 предмета у вези са 184 лица. У 2012. години је од укупног броја
предмета завршено 107 предмета према 145 лица, док су у раду остала још 54
предмета у односу на 81 лице.
2.3.4.5. КТМ ПРЕДМЕТИ
У погледу предмета који се односе на малољетне учиниоце кривичних дјела, Одсјек III
је у 2012. години имао у раду укупно 10 КТМ предмета у односу на 15 малољетних
лица, од којих је из ранијих година остао у раду 1 предмет у односу на 1 малољетно
лице, док је у 2012. години запримљено 9 КТМ предмета према 14 малољетних лица.
Током 2012. године, од укупног броја предмета који се односе на малољетне учиниоце
кривичних дјела, тужиоци овог Одсјека су донијели 3 наредбе о непокретању поступка
према 3 малољетна лица, те 5 приједлога о покретању припремног поступка против 10
малољетних лица. Од укупног горе наведеног броја, тужиоци Одсјека III ријешили су
укупно 8 предмета према 13 малољетних лица, док су на крају 2012. године остала у
раду 2 КТМ предмета у односу на 2 малољетна лица.

2.3.4.6. КТН ПРЕДМЕТИ
Против непознатих учинилаца кривичних дјела, Одсјек III је у посматраном периоду
имао у раду укупно 47 предмета, од којих је из ранијих година пренесено 15 предмета,
док су у 2012. години запримљена 32 предмета. На крају извјештајног периода,
тужиоци Одсјека III ријешили су 18 предмета, док је у раду остало још 29 предмета.
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2.3.4.7. А ПРЕДМЕТИ
Одсјек III је у 2012. години имао у раду укупно 55 А предмета, од којих је из ранијих
година пренесено 30, док је у току 2012. године запримљено 25 предмета, од којих су
закључно са 31. 12. 2012. године окончана 22 предмета, док су у 2013. години
пренесена 33 неријешена предмета.
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Слика 10. Преглед КТА, КТМ, КТН, КТПОМ/КТЕКС и А предмета у Одсјеку III у 2012.
години

2.3.4.8. УКУПАН РАД НА РАЗНИМ ПРЕДМЕТИМА
У току 2012. године од укупног броја од 1.383 предмета са којима су у посматраном
периоду били задужени тужиоци Одсјека III, тужиоци су тужилачким одлукама и на
други начин рјешили укупно 784 предмета, што чини 57% од укупног броја предмета са
којима су тужиоци били задужени.
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Ријешени предмети

Предмети у раду

43%
57%

Слика 11. Приказ ријешених свих предмета у Одсјеку III у 2012. години

2.3.5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
У циљу стручног оспособљавања, тужиоци, стручни савјетник и стручни сарадници
Одсјека III су у 2012. 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.
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 28 дана.
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.
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2.3.6. ПРОБЛЕМИ У РАДУ ОДСЈЕКА III
Одсјек III је, као и у ранијим годинама, био Одсјек са најмањим бројем тужилаца,
највећим бројем запримљених предмета, али са највећим бројем донесених одлука.
Велики број заказаних претреса такође представља потешкоћу у свакодневном раду,
имајућу у виду недовољан број тужилаца;
Такође треба нагласити чињеницу да, у односу на остала два одсјека Тужилаштва,
само Одсјек III није уживао подршку Канцеларије регистрара БиХ у 2012. години;
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 које су одржаване 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;
Настављен је и прилив КТА предмета, у којима материјал достављен од стране
полицијских агенција о истим представља обавјештајне податке из којих нису
произлазили основи сумње да су учињена кривична дјела, као и оних КТА предмета
за чије поступање у старту није било надлежно Тужилаштво, 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.
Одсјек III никада није био кадровски попуњен, односно имао је недовољан број
дактилографа и стручних сарадника. Тужиоци нису имали стално ангажованог
дактилографа те 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;
-

- Недостатак канцеларијског простора који се индиректно одражава на
продуктивност особља;

- Недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и архивирање
завршених списа те похрањивање привремено одузетих предмета и другог доказног
материјала;
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3. УКУПАН РАД ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРЕДМЕТИМА У ОДНОСУ НА
ПОЗНАТЕ УЧИНИОЦЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
Колона „Привредни криминал“ представља бројчани индикатор 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 индикатор 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-а БиХ која су сврстана у колону „Ратни злочин“ и по којима поступа Одсјек I.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ РАДА ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ПРЕДМЕТИМА У ОДНОСУ НА ПОЗНАТЕ УЧИНИОЦЕ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ЗА
ПЕРИОД 01. 01. -31. 12. 2012.

Подаци о пријавама исказани по лицима/предметима за период 01.01.-31.12.2012.

Врста предмета
"Кт"

Неријешено
пријава из
ранијих
година

Примљено
пријава у
току
извјештајног
периода

КОЛОНА =

I

II

Укупно у
раду пријава
у току
извјештајног
периода

Ријешено
пријава у току
извјештајног
периода

Дјелимично
ријешено
пријаа у току
извјештајног
периода

IV

V

Неријешено
пријава на крају
извјештајног
периода

III

VI

(III = I+II)

VI = III -IV

Привредни
криминал

780/217

1117/257

1117/474

609/208

0

1288/266

Ратни злочин

2957/303

1729/248

4686/551

1402/205

0

3284/346

Општи криминал

387/103

399/153

786/232

441/158

0

345/74

Укупно

4124/599

3245/658

7369/1257

2452/571

0

4917/686
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Табела II: Подаци о истрагама исказани по лицима/предметима за период 01. 01.-31.
12. 2012. године
Укупно
ријешено
истрага у
току
извјештајног
периода

Дјелимично
ријешено
истрага у
току
извјештајног
периода

IV

V

990/298

245/125

0

745/171

109/33

1193/342

318/111

0

875/231

371/74

298/119

669/193

275/101

0

394/92

2060/553

792/278

2852/833

838/337

0

2014/494

Врста предмета
"Кт"

Неријешене
истраге из
ранијих
година

Наређено
истрага у
току
извјештајног
периода

КОЛОНА =

I

II

Привредни криминал

605/170

385/126

Ратни злочин

1084/309

Општи криминал
Укупно

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

Број
неријешених
истрага на крају
извјештајног
периода
VI
VI = III - IV

Табела III: Врсте процесних одлука донесених у Кт предметима по
лицима/предметима у периоду 01. 01. - 31. 12. 2012.

У фази рјешавања пријава

У фази рјешавања истрага

Ријешено на
други начин

Број
наредби о
обустави
истраге

Број
подигнутих
оптужница

Ријешено на
други начин

II

III

IV

V

VI

161/69

385/126

63/13

94/44

144/78

7/3

Ратни злочин

427/14

109/33

867/151

119/12

41/23

158/76

Општи криминал

92/25

298/119

51/14

81/14

185/86

9/2

Укупно

680/108

792/278

981/178

294/70

370/187

174/81

Врста предмета
"Кт"

Број наредби о
непровођењу
истраге

Број наредби
о провођењу
истраге

КОЛОНА =

I

Привредни
криминал
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Табела IV: Подаци о подигнутим оптужницама исказани по лицима/предметима

Врста предмета
"Кт"

Број оптужница
подигнутих
прије
извјештајног
периода,
а у којима до
01.01.2011.
није била
донесен одлука
о потврђивању
или
одбијању
потврђења

Укупан број
подигнутих
оптужница у
току
извјештајног
периода

Укупан број
подигнутих
оптужница*

III*

Број оптужница
подигнутих у току
извјештајног
периода,
а у којима са
31.12.2011. није била
донесена одлука о
потврђивању или
одбијању потврђења

Број
оптужница
повучених
након
потврђивања

Укупан број
потврђених
оптужница
у току
извјештајног
периода*

Број оптужница
чије је
потврђивање
одбијено

Број оптужница
повучених
прије
доношења
одлуке
о потврђивању

IV*

V

VI

VII

VIII

IX

Оптужнице
ријешене на
други начин

КОЛОНА =

I

II

Привредни
криминал

5/3

144/78

149/81

146/79

3/2

0

0

0

0

Ратни злочин

10/3

42/24

52/27

38/22

0

0

0

14/5

0

0

185/86

185/86

179/85

0

0

0

6/1

0

15/6

371/188

386/194

363/186

3/2

0

0

20/6

0

Општи
криминал
Укупно:

III = I+II

Број оптужница подигнутих у току извјештајног периода*
Врста предмета
"Кт"

КОЛОНА =
Привредни криминал

са кривичним
налогом

без кривичног
налога

са предложеним
споразумом
о признању
кривице

VIII
9/9

VIII
130/64

IX
5/5

Број потврђених оптужница у току извјештајног периода*

са кривичним
налогом

без кривичног
налога

са предложеним
споразумом
о признању
кривице

X
9/9

XI
132/65

XII
5/5

Ратни злочин

0

42/24

0

0

38/22

0

Општи криминал
Укупно:

13/13

165/69

7/4

13/13

159/68

7/4

22/22

337/157

12/9

22/22

329/155

12/9
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Табела V: Подаци о временској структури потврђених, а неријешених оптужница исказаних по лицима/предметима
за период 01.01.-31.12.2012.

Број неријеђшних потвђених оптужница на крају извјештајног периода

Врста
предмета
"Кт"

оптужнице
потврђене
прије
1.1.2008.

оптужнице
потврђене
у току
2008.

оптужнице
потврђене
у току
2009.

оптужнице
потврђене
у току
2010.

оптужнице
потврђене
у току
2011.

оптужнице
потврђене
у току
2012.

Укупно

Укупан број
неријешени
х
потврђених
оптужница
на дан
01.01.2012.

Укупан број
потврђених
оптужница у
току
извјештајног
периода

Укупан број
потврђених
оптужница
ријешених
доношењем
одлуке суда
у току
извјештајног
периода

Укупан
број
неријешен
их
потврђени
х
оптужница
на дан
31.12.2012.

VII
КОЛОНА =

I

II

III

IV

V

VI

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

VIII

IX

X

XI=VII

Привредни
криминал

8/7

5/4

7/4

9/8

14/10

75/26

118/59

135/84

146/79

163/104

118/59

Општи
криминал

18/6

0

2/2

8/4

27/4

53/18

108/34

120/45

179/85

191/96

108/34

Укупно

26/13

5/4

9/6

17/12

41/14

226/93

226/93

255/129

325/164

354/200

226/93

Ратни
злочин
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Табела VI: Подаци о врстама судских одлука исказани по лицима/предметима за период 01. 01.-31. 12. 2012.

Укупно

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

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

X =IV+...IX

XI
XI =
I+II+III+IV+X

XII

XIII

Број предмета у којима је донесена одлука у току извјештајног периода:
Врста
предмета
"Кт"

Рјешења
о
обустави
поступка

Одбијајуће
пресуде

Ослобађајуће
пресуде

Кривично дјело
учињено у
стању
неурачуњивости

KОЛОНА =

I

II

III

IV

Привредни
криминал

1/1

3/2

20/3

Ратни
злочин

2/2

0/0

Општи
криминал

4/2
7/5

Укупно

Укупно
осуђујућих
пресуда

Осуђујуће пресуде / изречене казне

V

VI

VII

VIII

IX

затворска

новчана

условна

опомене

ослобађање

0/0

43/31

9/6

86/60

0/0

0/0

138/97

0/0

0/0

0/0

12/4

0/0

22/12

0/0

0/0

0/0

0/0

22/12

0/0

0/0

0/0

3/2

8/2

0/0

88/39

15/14

72/37

0/0

0/0

175/90

0/0

0/0

0/0

6/4

40/9

0/0

153/82

24/20

158/97

0/0

0/0

335/199

0/0

0/0

0/0

Врста предмета
"Кт"

Споразуми о признању кривице
осуђујуће
број
број
пресуде по
предложених
одбачених
споразуму о
споразума
споразума
признању
кривице

број
предложених
споразума о
којима суд
није одлучио

КОЛОНА =

XIV

XV

XVI

XVII

Привредни криминал

82/56

2/1

82/55

1/1

Ратни злочин

3/2

Општи криминал

0/0
1/1

3/2

119/61

116/58

0/0
7/5

Укупно

204/119

3/2

201/115

8/6
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОТВРЂЕНИХ ОПТУЖНИЦА У ПЕРИОДУ ОД
ПРИЈЕ 2008. ГОДИНЕ ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ
ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ-ПОТВРЂЕНЕ ОПТУЖНИЦЕ У
ПЕРИОДУ ОД ПРИЈЕ 2007. ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ
150
146

100

лица

20

оптужнице
потврђене у
току 2010.

оптужнице
потврђене у
току 2011.

лица

предмети

оптужнице
оптужнице
потврђене
оптужнице
потврђене у
прије 2008.
потврђене у
току 2008.
току 2009.

13

79

предмети

9

46

лица

6

предмети

6

лица

5

лица

лица

0
предмети

92

4

предмети

3

предмети

50

оптужнице
потврђене у
току 2012.

оптужнице
потврђене у
току 2010.

48

22

оптужнице
потврђене у
току 2011.

лица

19

предмети

оптужнице
оптужнице
потврђене
оптужнице
потврђене у
прије 2008.
потврђене у
току 2008.
току 2009.

8

38

28

лица

лица

11

предмети

предмети

5

лица

8

24

предмети

6

лица

3

предмети

1

лица

40
30
20
10
0

предмети

РАТНИ ЗЛОЧИН-ПОТВРЂЕНЕ ОПТУЖНИЦЕ У ПЕРИОДУ ОД
ПРИЈЕ 2007. ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ

оптужнице
потврђене у
току 2012.
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ОПШТИ КРИМИНАЛ - ПОТВРЂЕНЕ ОПТУЖНИЦЕ У ПЕРИОДУ ОД
ПРИЈЕ 2007. ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ
200
150

179

19

оптужнице
потврђене у
току 2010.

85

29

оптужнице
потврђене у
току 2011.

лица

лица

оптужнице
оптужнице
потврђене
оптужнице
потврђене у
прије 2008.
потврђене у
току 2008.
току 2009.

6

80

предмети

5

лица

5

предмети

0

предмети

лица

предмети

0

лица

4

лица

3

0

предмети

50

предмети

100

оптужнице
потврђене у
току 2012.

ПРЕГЛЕД УКУПНО ПОТВРЂЕНИХ ОПТУЖНИЦА У ПЕРИОДУ
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4. ОСТВАРИВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ТУЖИЛАШТВА КРОЗ
ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
4.1. УВОД
У претходним поглављима ове информације изложен је преглед дјеловања
тужилачких одсјека, кроз које се суштински и остварује функција Тужилаштва БиХ.
Ипак, Тужилаштво, своју функцију остварује и кроз друге активности које не спадају у
поступање по појединачним кривичним предметима. Преглед најзначајнијих
активности ове врсте изложен је у поглављима која слиједе.
-

4.2. РАД УПРАВЕ ТУЖИЛАШТВА
4.2.1. СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА
Кабинет главног тужиоца је и у 2012. наставио вршити послове стручне подршке у
раду в. д. главног тужиоца Тужилаштва.
Кроз Кабинет главног тужиоца пружана је подршка раду Колегија главног тужиоца који
се у посматраном периоду састојао од вршиоца дужности главног тужиоца, те
руководилаца Посебног одсјека за ратне злочине, Посебног одсјека за организовани
криминал, привредни криминал и корупцију и Одсјека III Тужилаштва. Сједницама
колегија су присуствовали и у раду учествовали и тужилац, који је члан Високог
судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, и секретар Тужилаштва. Колегиј
главног тужиоца је у току 2012. године одржавао седмичне састанке у континуитету
ради усаглашеног рјешавања актуелних питања везаних за руковођење и планске
активности Тужилаштва. Састанцима Колегија главног тужиоца по потреби
присуствују и други тужиоци или запосленици, ради реферисања или учествовања у
одлучивању по тематским питањима.
Кабинет је пружао подршку в. д. главног тужиоца и замјеницима главног тужиоца у
састанцима са различитим институционалним и ванинституционалним субјектима који
се обраћају главном тужиоцу, те припрема одговоре на оваква тражења и захтјеве.
Кабинет учествује и у стратешким активностима Тужилаштва БиХ, сачињавајући
анализе и извјештаје о конкретним аспектима рада, ради припреме и представљања
Тужилаштва, од стране главног тужиоца, на различитим радним и тематским
конференцијама и савјетовањима. На пољу асистенције главном тужиоцу, Кабинет
припрема и интерне акте којима се координише дјеловање свих одсјека Тужилаштва
БиХ у погледу актуелних правних питања.
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У оквиру Кабинета главног тужиоца рјешавају се жалбе на одлуке тужилаца о
непровођењу или обустави истраге у појединим предметима. У току протекле године
запримљено је укупно 46 жалби, од којих су у посматраном периоду ријешене 34
жалбе (предмети са ознаком „А-П“).
Кабинет води континуирану евиденцију и прати ток поступака поводом апелација
пред Уставним судом БиХ, а везане су за кривичне поступке пред Судом БиХ.
Запримљено је и ријешено 4 предмета по апелацијама Уставном суду БиХ на
кривичне предмете Тужилаштва БиХ (предмети са ознаком А-УС).

4.3. УЧЕШЋЕ ТУЖИЛАШТВА БиХ НА САСТАНЦИМА
КООРДИНАЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА И
ГЛАВНОГ ТУЖИОЦА БиХ
Током 2012. године, састанци координације директора полицијских агенција у БиХ и
главног тужиоца су одржани 4 пута, у Коњицу, на Влашићу, у Сарајеву и Брчком.
Организацију састанака, по систему ротације, остварили су директори и челни
званичници институција укључених у координацију.
На редовним састанцима координације директора полицијских агенција и главног
тужиоца током 2012. године, учествовали су:
главни тужилац Тужилаштва БиХ,
директор Дирекције за координацију полицијских органа 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 ФБиХ,
шеф Мисије EUPM-а или званичници EUPM-а (до краја мисије у јуну 2012. године)
представници Амбасаде САД-а у БиХ и представници пројекта ICITAP.
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Састанцима су се, по потреби прикључивали и представници осталих полицијских,
безбједносних и правосудних агенција у БиХ.
Испред Тужилаштва БиХ, овим састанцима, поред главног тужиоца, по потреби су се
прикључивали и Божо Михајловић, замјеник главног тужиоца и руководилац Посебног
одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, као и Дубравко
Чампара, тужилац у Посебном одсјеку за организовани криминал, привредни
криминал и корупцију. Присуство тужилаца било је потребно ради тога што су на
састанцима обрађивана питања у чије су рјешавање укључени наведени тужиоци.
На овим састанцима, челници агенција за провођење закона у БиХ, имају могућност
директно разговарати о конкретној сарадњи између полицијских агенција и тужилаца,
потешкоћама које се појављују у пракси и сарадњи, те питањима која се тичу борбе
против свих облика организованог криминала, безбједносне ситуације у БиХ,
ситуације у вези размјене података и информација између агенција и другим битним
питањима.
Током 2012. године, на састанцима координације, у више наврата разговарано је о
ситуацији у вези примјене безвизног режима за грађане БиХ, те заједничком
дјеловању на спречавању појава лажних азиланата са пасошима БиХ у земљама
Европске уније. Такође је разговарано и о осталим активностима које су потребне
како би се спријечило угрожавање безвизног режима за грађане БиХ.
На састанцима координације разговарано је и о практичним питањима везаним за
размјену података између полицијских агенција у БиХ, функционисању система за
законито пресретање телекомуникација, као и о успостављању капацитета и система
за контролу преласка државне границе.
Такође је разговарано о реализацији и провођењу здружених полицијских акција по
налогу Тужилаштва, којих је током 2012. године било неколико (акције кодних назива
„Такса“, „Бос“, „Лутка“, „Машина“ и друге), а у којима је на терену учествовало и по
неколико стотина полицијких службеника из више полицијских агенција. Ове акције
биле су усмјерене на откривање и кривично процесуирање лица осумњичених за
организовани криминал, у вези са финансијским криминалом, пореским утајама и
другим тешким кривичним дјелима.
Међу другим питањима битним за безбједност у Босни и Херцеговини, разговарано је
о сарадњи агенција за провођење закона у БиХ, као и сарадњи са партнерским
агенцијама у региону и иностранству.
Важније вијести и информације са састанака прослијеђене су медијима и средствима
информисања.
Учеснике састанка координације, током 2012. године, посјетили су и исказали подршку
у раду, министар безбједности БиХ те амбасадор и замјеник амбасадора САД-а у
БиХ, као и шеф делегације ЕУ и специјални представник ЕУ у БиХ.
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4.4. РАД ОПЕРАТИВНЕ ГРУПЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ТЕРОРИЗМА
У циљу унапређења постојеће међуагенцијске сарадње и благовремене размјене
оперативних сазнања те стварања одговарајућег оквира за благовремено проактивно
дјеловање и поступање свих надлежних агенција у односу на постојеће безбједносне
изазове и ризике, интересантне са аспекта борбе против тероризма, екстремизма и
радикализма, 2010. године је успостављена Оперативна група за борбу против
тероризма. Интерес за учешће у успостави и раду Оперативне групе исказали су
представници свих надлежних институција у БиХ и то на начин да су номиновали
једног или више представника из својих агенција за свакодневни рад у Оперативној
групи.
Након што је од стране Државне агенције за истраге и заштиту БиХ обезбијеђен
канцеларијски простор и дио информатичке опреме, у марту 2011. године Оперативна
група је почела са радом на конкретним предметима и то на начин приоритетне
активности по „обавјештајним метама” изабраним у протеклом периоду од стране
Ударне групе за борбу против тероризма. То се првенствено односи на предмет
„Горња Маоча”, у којем је обједињена комплетна писмена документација сачињена у
овом предмету од стране ФМУП-а, SIPA-е (Оперативна акција „Свјетлост”).
Документација је у просторијама Оперативне групе изанализирана, скенирана,
сачињени су појединачни пресјеци сазнања о свим лицима која су третирана у оквиру
овог предмета, затим су безбједносно-интересантна сазнања унесена у расположиве
аналитичке програме, те су предложене даље конкретне мјере и радње на
прикупљању потребних безбједносно-интересантних сазнања.
Тужилаштво БиХ је преузело 39 предмета који су у ранијем периоду били
запримљени у рад Ударне групе за борбу против тероризма. У просторијама
Оперативне групе поменути предмети су такође, изанализирани, скенирани, унесени у
расположиве базе података и након тога враћени Ударној групи за борбу против
тероризма.
По наредбама Тужилаштва, чланови Оперативне групе су били укључени, директно
или индиректно, у сваки од регистрованих догађаја у БиХ, односно у безбједносноинтересантне догађаје гдје је постојала сумња у повезаност са тероризмом или
кривичним дјелима која имају обиљежја тероризма. Ради се о конкретним
терористичким актима као што је напад на Амбасаду САД-а, затим пријетњама
представницима власти у БиХ, представницима међународних организација и
институција и сличним догађајима. Укључивање чланова Оперативне групе се
огледало, сходно потребама и могућностима, и у томе да су чланови Оперативне
групе кроз своје матичне институције учествовали у провођењу потребних истражних
активности на терену или су индиректно, вршећи провјере кроз расположиве
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евиденције својих агенција, уступали податке и сазнања агенцијама које су биле
задужене за вођење истраге у конкретном случају.
Досадашње активности Оперативне групе доприњеле су благовременој размјени и
прикупљању корисних сазнања између поступајућих агенција, што је за резултат
имало бржу идентификацију могућих учинилаца кривичног дјела.
Неопходно је овдје указати и на значај међуагенцијске сарадње и заједничког
поступања у борби против тероризма. Чланови Оперативне групе су у сарадњи са
представницима међународних институција које су подржавале и помагале рад
Оперативне групе, покренули и одржали низ радних састанака са представницима
локалних полицијских агенција и полицијским агенцијама сусједних држава, како би
ближе упознали исте о тренутним активностима и капацитетима Оперативне групе,
указали на значај и потребу сарадње и благовремене размјене оперативних сазнања.
Тако су у протеклом периоду одржани састанци са представницима КМУП-а Бихаћ,
Полиције Брчко дистрикта и МУП-а РС, те представницима МУП-а Р Србије. Као
резултат ових активности наводимо сарадњу са КМУП-ом Бихаћ, гдје су
примјењиване посебне истражне радње у односу на извјестан број лица, те се дошло
до идентификације лица безбједносно-интересантних са аспекта рада Оперативне
групе, као и сарадњу са МУП-ом Р Србије у размјени расположивих сазнања о лицима
која се доводе у везу са учињеним терористичким актом на Амбасаду САД-а у
Сарајеву, извршеним 28. 10. 2011. године.
Сарадња чланова Оперативне групе у протеклом периоду остварена је и са
представницима других међународних институција које су подржавале и помагале
успостављање и рад Оперативне групе, односно вршиле едукацију чланова
Оперативне групе кроз специјалистичке обуке и курсеве. У погледу поменутих обука
наводимо да су чланови Оперативне групе похађали више семинара и радионица на
теме интересантне за даљи рад Оперативне групе. Издвајамо семинаре који су
организовали представници Владе САД-а у БиХ – првенствено ICITAP и др. (семинар
на Влашићу и у Сарајеву), затим представници полицијских снага из Француске,
Мађарске и других земаља.
Током протеклих активности Оперативна група запримила је и 34 долазна акта на
основу којих су сачињена 274 пресјека сазнања, 85 службених забиљешки, те 31 акт
упућен другим надлежним институцијама.
Наиме, од самог почетка формирања, Оперативна група ради у непотпуном саставу,
јер недостају потребна финансијска средства за боравак и смјештај представника
полицијских агенција који немају сједиште у Сарајеву. Такође, нису ријешени ни
радно-правни статуси припадника оперативне групе, те се рјешење овог питања
очекује у 2013. години.
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4.5. РАД УДАРНЕ ГРУПЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА И ОРГАНИЗОВАНЕ ИЛЕГАЛНЕ ИМИГРАЦИЈЕ
Ударна група за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције
(у даљем тексту „Ударна група“) је формирана од стране Савјета министара БиХ,
Одлуком о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима и
организоване илегалне имиграције („Службени гласник БиХ'', број 3/04), са Измјенама
и допунама Одлуке о формирању Ударне групе за борбу против трговине људима и
организоване илегалне имиграције („Службени гласник БиХ'', број 103/06).
Ударна група је у складу са Планом рада у 2012. години, одржала 12 редовних
мјесечних састанака.
Ударна група је учествовала у истраживању 69 случајева везаних за трговину
људима и илегалну имиграцију, кроз формирања оперативних истражних тимова који
су планираним акцијама учествовали у истраживању појединих случајева трговине
људима и илегалне имиграције.
Сарадња са Канцеларијом државног координатора за борбу против трговине људима
и илегалне имиграције заснива се на Меморандуму о сарадњи, с тим да је државни
координатор и стални члан Ударне групе, који је исто као и сви чланови Ударне групе
именован рјешењем Министарства безбједности БиХ. Укључивање државног
координатора у рад Ударне групе се показало корисним за реализацију оперативних
активности Ударне групе, а имајући у виду стратешке циљеве који су дефинисани у
Стратегији за борбу против трговине људима, чије провођење је повјерено
Министарству безбједности БиХ - Канцеларији државног координатора за борбу
против трговине људима и илегалне имиграције.
У циљу успостављања успјешније сарадње и упознавања са могућностима пружања
помоћи Ударној групи, у мјесецу децембру 2012. године одржан је састанак на којем су
поред чланова Ударне групе, присуствовали и представници Министарства
безбједности БиХ, Дирекције за координацију полицијских органа - Интерпол,
Министарства за људска права и избјеглице, те представници Центра за социјални
рад.
Унапријеђена је сарадња и са невладиним организацијама путем непосредног
контакта на конкретним случајевима, што је значајно доприњело да се законом
регулише статус жртава трговине људима. Посебно се ту истиче сарадња са
Међународним форумом солидарности EMMAUS, чији представник редовно
присуствује састанцима Ударне групе и извјештава о подршци и помоћи коју пружају
жртвама трговине људима. Чланови Ударне групе су посјетили једну од сигурних
кућа, гдје су имали могућност да се непосредно упознају са условима рада и
збрињавањем жртава трговине људима, те да разговарају са истима.
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Треба истаћи и учешће чланова Ударне групе у едукативним активностима које
организује Међународни форум солидарности - EMMAUS, као и учешће у својству
предавача на семинарима које су организовале невладине и међународне
организације/НВО, Међународни форум солидарности EMMAUS, ОЕБС, UNICEF,
ICMPD, UNDP, Save the children и други.
Такође, чланови Ударне групе из реда тужилаца били су ангажовани у радне групе
које је формирало Министарство безбједности БиХ, те су на тај начин били укључени
у пројекте који се вежу за област трговине људима, дјечије порнографије, сексуалног
злостављања дјеце и других сродних области.
Чланови Ударне групе укључени су у радне групе међународног нивоа, као што су JIT
(Заједнички истражни тим), пројекат који реализује Министарство правде БиХ, и ТРМ
(Транснационални регионални тимови) за борбу против трговине људима и
организоване илегалне имиграције – ICMPD и UNDP.

4.6. РАД ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ОЦЈЕНУ КРИВИЧНИХ
ЗАКОНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У 2012. години, настављен је рад Тима за праћење и оцјену кривичних закона Босне и
Херцеговине.
Тим је формиран са приоритетним задатком усклађивања домаћег кривичног
законодавства са међународним стандардима, те су у том циљу чланови Тима били
ангажовани на сачињавању приједлога измјена Кривичног закона и Закона о
кривичном поступку Босне и Херцеговине ради хармонизације одредаба ових закона
са међународним конвенцијама ратификованим од стране Босне и Херцеговине.
Поред тога, Тим има надлежаност да прати и оцјењује практичну примјену кривичних
закона и закона о кривичним поступцима Босне и Херцеговине и да интервенише у
случајевима када пракса указује на потребу измјене или допуне појединих одредаба
ових закона.
Дјелујући као чланови Тима, у периоду обухваћеном овом информацијом,
представници Тужилаштва БиХ су покренули измјене, односно допуне више одредаба
Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине и Кривичног закона БиХ. Такође,
заузимали су ставове по питању одредаба Нацрта закона о Суду БиХ (превасходно
постојећег члана 7. наведеног Закона). Члановима Тима су достављани писани и
аргументовани ставови Колегија Тужилаштва Босне и Херцеговине којима се указује
на проблеме у практичној примјени одређених одредаба наведених закона, уз
конкретне приједлоге за њихову измјену, односно, допуну. Тим је тако у цијелости
прихватио став Колегија Тужилаштва БиХ о измјени и допуни члана 7. става 2. Закона
о Суду БиХ, у верзији коју је Колегиј предложио.
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Представници Тужилаштва су, између осталог, активно учествовали у раду Тима код
разматрања и финализације приједлога измјена и допуна одредаба закона које се
односне на трговину људима, прање новца и финансирање тероризма. Учествовали
су и у разматрању препорука GRECO-а у области корупције (трговина утицајем,
подмићивање страних и међународних актера), те давали сугестије и мишљења у
вези с нацртима нових кривичних дјела и то члана 186а. ''организована међународна
трговина људима'', члана 189а. ''организовање групе или удружења за извршење
кривичног дјела кријумчарења миграната'', као и измјене одредаба које се односе на
одузимање предмета и прописивање могућности да се од учиниоца кривичног дјела
одузму и објекти уколико су исти служили за извршење кривичног дјела, односно
кориштени приликом извршења дјела.

4.7. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
У посматраном периоду настојала се унаприједити сарадња са медијима путем
информисања медија и грађана о раду Тужилаштва БиХ, као и мисији и улози ове
институције у процесу реформе правосуђа и успоставе владавине права. Током 2012.
године, повећан је обим активности у напријед наведеном смислу, због повећања
броја подигнутих оптужница, донесених тужилачких одлука и других активности које
су подузимали тужиоци и особље Тужилаштва БиХ.
У 2012. години, путем Одсјека за односе с јавношћу, Тужилаштво БиХ је прослиједило
медијима 355 информација за медије и саопштења за јавност, које се односе на
активности Тужилаштва.
Информације су пласиране према више од 300 прималаца информација диљем Босне
и Херцеговине, међу којима су новинари електронских и принтаних медија, новинске
редакције, информативни интернет портали, невладине организације, агенције за
провођење закона, као и други појединици или организације заинтересовани за рад
Тужилаштва. Такође, вијести и информације за медије се, у верзији на енглеском
језику, шаљу међународним медијима и новинским агенцијама.
Информације су припремане на сва три службена језика у Босни и Херцеговини
(босански, хрватски и српски језик), на латиничном и ћириличном писму. Такође, у
складу са дугогодишњом праксом, вијести и информације се припремају и на
енглеском језику, те објављују на дијелу веб странице на енглеском језику.
Током 2012. године провођене су активности на приближавању рада Тужилаштва
локалним заједницама. Наведене активности су реализоване путем округлих столова
и конференција, на којима су се представници Тужилаштва сусретали и разговарали
са представницима удружења жртава, невладиних организација, локалних органа
управе, те представницима полиције и правосуђа у локалним заједницама диљем
Босне и Херцеговине. На округлим столовима, присутним учесницима је презентован
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досадашњи рад и организација Тужилаштва, статистика везана за рад на
предметима, као и информације у вези са неким правоснажно окончаним предметима
ратних злочина. На овај начин, представницима локалних заједница омогућен је бољи
увид у структуру предмета и динамику рада тужилаца и особља Тужилаштва, у
процесу откривања и процесуирања учинилаца кривичних дјела из надлежности ове
институције, а нарочито кривичних дјела ратних злочина учињених током рата у Босни
и Херцеговини. Путем ових активности, Тужилаштво је приближавало свој рад
локалним заједницама и остваривало битне контакте са представницима удружења
жртава и невладиних организација.
Током 2012. године, одговорено је на више од 400 упита новинара и медија везаних за
рад и предмете у Тужилаштву. Руководилац Одсјека за односе с јавношћу, као
гласноговорник Тужилаштва, те запосленици овог Одсјека, дали су многобројне ТВ и
радијске изјаве за медије, везане за вијести и информације из Тужилаштва.
У посматраном периоду пласирано је преко 100 вијести и информација о проведеним
процесима ексхумација и проналажења посмртних остатака несталих лица, које су
током 2012. године проведене уз надзор запосленика Тужилаштва.
Уз бројне вијести и информације за медије, пласиране су и фотографије те видеоматеријали са циљем што боље презентације рада Тужилаштва.
Вјести и информације се пласирају и путем веб странице Тужилаштва. Према
евиденцији приступа, веб страница је током 2012. године забиљежила 77.772 приступа
и више од 215 хиљада прегледа. Ови подаци показују да је интернет страница
Тужилаштва, у просјеку, сваког дана биљежила више од 210 посјета, што је велика
посјећеност ако се има у виду да се не ради о страници комерцијалног садржаја.
Највише посјета интернет страници Тужилаштва остварено је са подручја Босне и
Херцеговине, а посјете су остварене и из Републике Хрватске, Републике Србије,
САД-а, Нјемачке, Холандије, Словеније, БЈР Македоније, Црне Горе и других земаља.

4.8. ЕДУКАЦИЈА ТУЖИЛАЦА И СТРУЧНОГ ОСОБЉА
ТУЖИЛАШТВА БиХ У 2012. ГОДИНИ
Тужиоци и стручно особље имају обавезу присуства едукацијама које се организују од
стране центара за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и
Републици Српској. Наведени центри су равноправни чланови Лисабонске мреже
институција која дјелује у области едукације судија и тужилаца у државама
чланицама Савјета Европе.
Напријед наведене едукације су у току 2012. године организоване од стране
ентитетских центара за едукацију судија и тужилаца у сарадњи с Амбасадом САД-а
путем канцеларије америчког Министарства правде за развој, помоћ и обуку
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тужилаштава у прекоморским земљама (OPDAT), Центром за рехабилитацију жртава
тортуре, Министарством безбједности БиХ - Одсјек за борбу против трговине људима
и Међународним форумом солидарности – EMMAUS, USAID-овим пројектом развоја
сектора правосуђа JSDP II, Удружењем судија у ФБиХ, Удружењем судија БиХ,
Удружењем судија РС, Удружењем тужилаца БиХ, Удружењем тужилаца ФБиХ,
Удружењем тужилаца РС, Адвокатским коморама ФБиХ и РС, Правосудном комисијом
Брчко дистрикта БиХ, ВСТС-ом у оквиру пројекта „Јачање тужилачких капацитета у
систему кривичног правосуђа“, Њемачком фондацијом за међународну правну
сарадњу IRZ, Удружењем правника Републике Српске, Правним факултетом
Универзитета у Бањалуци, Адвокатском и Нотарском комором Републике Српске,
Мисијом ОЕБС-а у БиХ и Канцеларијом ОЕБС-а за демократске институције и људска
права (ODIHR), ИКТ одсјеком Високог судског и тужилачког савјета БиХ, уз
финансијску подршку и сарадњу Швајцарске агенције за развој, Мисије ОЕБС-а у БиХ,
Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ и Амбасаде Краљевине Норвешке у
БиХ.
Обавеза сваког тужиоца, према ентитетским законима о центрима за едукацију, је
провођење минималне едукације од четири дана годишње.
У посматраном периоду, тужиоци су се, поред похађања обавезних семинара
прописаних законом, активно укључили и у остале процесе едукације тужилаца, а
исто тако су били ангажовани и као едукатори, предавачи, панелисти и модератори,
те су преносили своја знања и искуства учесницима семинара.
Тужиоци су у периоду обухваћеном овом информацијом своје знање проширивали на
семинарима и конференцијама на сљедеће теме:
-

Кривична дјела из области финансијског криминала

-

Приступ архивама МКСЈ-а

-

Рад с трауматизованим свједоцима

-

Трговина људима

-

Претходни поступак и претходно саслушање, овлаштења и улога суда

-

Етика и заговарање за сектор правде

-

Корупција

-

Превенција трговине људима

-

Кривичноправни аспекти процесуирања кривичних дјела из области
организованог криминала

-

Неовлаштена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања
опојних дрога

-

Скраћени кривични поступци
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-

Радионица CyberCrime@IPA "Компјутерски криминал и електронски докази"

-

Међународна правна помоћ у кривичним истрагама (конференција)

-

Казнена политика

-

Заступање у судском поступку

-

Имунитет свједока

-

Технике израде пресуде у кривичним предметима

-

Међународна правна помоћ у кривичним истрагама

-

XI савјетовање из кривичне области "Изазови европског кривичног права обавеза државе у области кривичног законодавства"

-

Судство и медији

-

Посебне истражне радње

-

Кривични поступак против правних лица

-

Истраживање и истраживачке способности

-

Домаћа примјена међународног кривичног права

-

Злочини против човјечности

-

IX савјетовање “Октобарски правнички дани” на тему “Изградња и
функционисање правног система”

-

Ратни злочини

-

Финансирање тероризма

-

V стручно савјетовање тужилаца у Босни и Херцеговини

-

Облици одговорности

-

Cyber криминал, прање новца и финансијске истраге

-

Сарадња и међусобна правна помоћ

-

Истраживање и истраживачке способности

-

„CMS/TCMS - Case Menagement System“ – напредне функционалности и
извјештавање

Почетна обука приправника, стручних сарадника и стручних савјетника се проводи у
складу с трогодишњим планом и програмом обуке усвојеним од стране Високог
судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за лица која се намјеравају бавити
професијом судије или тужиоца. Овај програм предвиђа провођење обуке кроз 4
Модула на годишњем нивоу, што у трогодишњем периоду значи да ће стручним
сарадницима бити пружена обука из 12 Модула. У 2012. години је проведена почетна
обука за трећу генерацију полазника 2010/2012 (Модули I-IV), другу генерацију
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полазника 2011/2013 (Модули I-IV) и за прву генерацију 2012/2014 (Модули I-IV), те
комплементарна обука. Комплементарна обука је намијењена стручним сарадницима
и савјетницима који су завршили Програм почетне обуке, а још увијек раде у
институцијама правосуђа.
Почетном обуком обухваћене су сљедеће области:
3. година
Модул 1 - Грађанска област
Модул 2 - Кривична област
Модул 3 - Алтернативно рјешавање спорова, медијација и арбитража
Модул 4 - Носиоци правосудне функције и друштво
2. година
Модул 1 – Европска конвенција и равноправност полова
Модул 2 – Грађанска област
Модул 3 – Кривична област
Модул 4 - Извршна и управна област
1. година
Модул 1 - Носиоци правосудне функције и друштво
Модул 2 – Грађанска област
Модул 3 - Кривична област
Модул 4 - Извршна и ванпарнична област

У 2012. години, на семнинарима комплементарне обуке, обрађиване су технике израде
пресуде у грађанским споровима, технике израде пресуде у кривичним предметима те
дигитална форензика и компјутерски криминал.
Поред обавезне едукације, у 2012. години, тужиоци, стручни сарадници, друго стручно
особље и остали запосленици учествовали су на више семинара, састанака,
конференција, округлих столова и радионица, у земљи и у иностранству, како слиједи:
-

Борба против cyber криминала

-

Кривична дјела учињена из мржње

-

Корупција
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-

Безбједносне провјере, у организацији Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

-

Истраге, одузимање и управљање нелегално стеченом имовином

-

Архивско и канцеларијско пословање

-

Примјене посебних истражних радњи

-

Имплементација препорука Универзалног периодичног предмета (УПР) стања
људских права у БиХ

-

Нагодба

-

Јавне набавке

-

Финансирање тероризма

-

Поглавље 23. Acquis-а – Правосуђе и основна права

-

Ефикасан рад са странкама

-

Претраживање и проналажење документације ЕУ и представљање кључних
докумената

-

Свијет комуникације

-

Анализа примјене Закона о заштити тајних података

-

Завршни годишњи семинар – јавне набавке, новине, трендови, проблеми и
рјешења

-

Европска комисија – Европска канцеларија за борбу против превара (OLAF),
програм PERIKLE – Размјена кадрова о истражним техникама у борби против
фалсификовања новца

-

Репрезентација POLYCOM производа

-

13. међународни сомпозиј, фискални оквир

-

Регионални симпозиј о сарадњи

-

Студијска посјета о борби против корупције

-

Студијско путовање у оквиру пројекта IPA 2010 – Борба против организованог
криминала и корупције, јачање тужилачке мреже

-

Курс о тероризму и прилиферацији, односно ширење оружја за масовно
уништење

-

Дани државних тужилаца

-

4. састанак Радне групе компоненте „Ц“ за унапређење јавног приступа
информацијама о раду Тужилаштва

-

5. међународни састанак експерата у области геноцида, ратних злочина и
злочина против човјечности

-

8. конференција главних тужилаца у Босни и Херцеговини
62

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ 2012
-

6. регионална конференција државних одвјетника

-

Конференција – пружање бесплатне правне помоћи у БиХ

-

Округли сто - Стратегија транзиционе правде

TAIEX радионице:
-

Најбоља пракса ЕУ у области финансијских истрага са посебним нагласком на
напредне техничке анализе банковних рачуна

-

Истраживање веза између организованог криминала и екстремизма

-

Хитне потјере (члан 13. полицијска сарадња, Конвенција за Југоисточну Европу)

-

Дунавска стратегија – радионица на тему „Одузимање незаконито стечене
имовине у кривичним и грађанским поступцима“

-

Заштита, размјена и руковање тајним подацима

Поред напријед наведеног, тужиоци, стручни сарадници и друго стручно особље
учествовали су и на Тужилачком колеџу. Наиме, у децембру 2012. године одржан је
Тужилачки колеџ који је реализиран у сарадњи са Комисијом за едукацију
Тужилаштва и Уредом регистрара. На истом су обрађиване теме “Практични аспекти
вођења истраге/сарадња полиције и тужилаца” и “Форензички садржај материјалних
доказа“ са више подтема и радионица.
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5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ
Укупан буџет Тужилаштва БиХ за 2012. годину је износио 8.859.000,00 КМ.
Структура одобреног буџета била је:
Непосредна потрошња................................................................................................8.759.000,00 КМ
Ударна група за борбу против трговине људима и илегалне имиграције
БиХ..................................................................................................................................100.000,00 КМ
- У К У П Н О ..................................................................................................8.859.000,00 КМ

Тужилаштво Босне и Херцеговине је остварило укупне трошкове у одобреном износу
од 8.275.504 КМ или 93% одобреног буџета за 2012. годину.
Преструктурисање средстава вршено је у укупном износу од 63.500 КМ на сљедећим
позицијама:
• износ од 63.500 КМ је преструктурисан са позиције - Бруто плате и накнаде;
на позиције
•
•
•
•

Путни трошкови....................................................................................................20.000 КМ
Издаци поштанских и телефонских услуга................................................... 10.000 КМ
Издаци за енергију и комуналне услуге........................................................... 2.000 КМ
Набавка материјала ............................................................................................31.500 КМ

Стална материјална средства у књиговодству се воде на групи конта 0112, 0113 и 0114,
на дан 31. 12. 2012. године и износе:
Набавна вриједност сталних средстава ...............................................1.547.335,07 КМ
Исправка вриједности сталних средстава ...........................................1.177.952,15 КМ
Садашња вриједност сталних средстава .................................................369.382,92КМ
Набавка сталних средстава вршена је у складу са одобреном намјенском структуром
у укупном износу од 9.295 КМ.
У току 2012. године Тужилаштво БиХ је имало донације у натуралном облику укупне
вриједности 50.867,57 КМ, како слиједи:
- компјутерска опрема ................................ 28.881,57 КМ, донација ВСТС-а
- моторно возило .......................................... 24.986,00 КМ, донација ВСТС-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
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активностима ове групе, те је извршење буџета на овој организационој јединици
98.285 КМ, што је у релативном износу 98% укупно одобреног буџета за 2012. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ
Опис

Економски
код

Одобрени
буџет

Извршење
буџета

Индеx 4/3

1

2

3

4

5

1. Текући издаци

8.948.000

8.364.494

93,48

7.183.500

6.767.130

94,20

460.000

383.709

200.000

171.405

87.000

84.909

53.000

48.723

126.500

123.889

37.000

29.462

0

0

Бруто плате и накнаде

611100

Накнаде трошкова
запослених

611200

Путни трошкови

613100

Издаци телефонских и
поштанских услуга

613200

Издаци за енергију и
комуналне услуге

613300

Набавка материјала

613400

Издаци за услуге превоза и
горива

613500

Унајмљивање имовине и
опреме

613600

Издаци за текуће одржавање

613700

53.000

33.607

63,41

Издаци за осигурање

613800

8.000

7.787

97,33

Уговорене услуге и друге
услуге

613900

740.000

713.847

2. Капитални издаци

821000

11.000

9.295

3. Текући грантови

614000

0

0

I. Укупно ( 1+2+3)

8.959.000

8.373.789

93,47

II. Просјечан број
запослених

195

184

94,30

4. Новчане донације

0
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ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ
Тужилаштво Босне и Херцеговине је направило пројекцију буџета за 2013. годину по
којој су тражена средства у укупном износу од 10.281.000 КМ, а одобрена средства у
укупном износу од 9.367.000 КМ.
Наведени износ састоји се од:
I.
II.

Плана буџета за потребе Тужилаштва БиХ у износу од 9.267.000 КМ.
Плана буџета за потребе Ударне групе за борбу против трговине људима и
организоване илегалне имиграције у БиХ у износу од 100.000 КМ.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОДОБРЕНОГ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ
Опис

Економски
код

Одобрени
буџет

1

2

3

1. Текући издаци

9.302.000

Бруто плате и накнаде

611100

7.627.700

Накнаде трошкова запослених

611200

480.000

Путни трошкови

613100

177.000

Издаци телефонских и поштанских услуга

613200

80.000

Издаци за енергију и комуналне услуге

613300

51.000

Набавка материјала

613400

136.500

Издаци за услуге превоза и горива

613500

40.000

Унајмљивање имовине и опреме

613600

0

Издаци за текуће одржавање

613700

37.000

Издаци за обезбјеђење

613800

8.000

Уговорене услуге и друге услуге

613900

666.000

2. Капитални издаци

821000

65.000

3. Текући грантови

614000

0

I. Укупно ( 1+2+3)

9.367.000

II. Просјечан број запослених

195
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6. ПРОБЛЕМИ КОЈИ ОТЕЖАВАЈУ РАД
У поглављима која се односе на рад и резултате рада тужилачких одсјека, исказани
су специфични проблеми са којима се, у раду по кривичним предметима, сусрећу ови
одсјеци и они су различити, с обзиром на врсту предмета који су у надлежности
појединачних одсјека. Такође, изнесени су и заједнички проблеми који нису проблеми
само

тужилачких

одсјека

него

и

управе

Тужилаштва,

односно

цјелокупног

Тужилаштва, а то су:
•

Недостатак канцеларијског
продуктивност особља;

простора

који

се

директно

одражава

на

•

Недовољан и неадекватан простор за чување активних списа, као и
архивирање завршених списа, те похрањивање одузетих предмета и другог
доказног материјала.

У односу на акутни недостатак простора који из године у годину све више отежава
рад Тужилаштва, предузимају се активности с циљем рјешавања наведеног
проблема, које су у посљедње вријеме интензивиране од стране Тужилаштва и могле
би довести до коначног рјешења, али је Тужилаштву неопходна помоћ представника
власти, како на државном тако и на нивоу Федерације БиХ (омогућавање измјештања
Специјалне поицијске јединице Федералне управе полиције из објекта намијењеног за
смјештај Тужилаштва БиХ).
Поред напријед наведеног проблема, на овом мјесту износимо још један проблем који
је од посебног значаја за постизање адекватних резултата рада Тужилаштва, а који је
препрека у раду цјелокупног Тужилаштва, како слиједи:
•

У

Недовољан капацитет у погледу људских ресурса са посебним акцентом на
недовољном броју тужилаца.

Тужилаштву

БиХ,

према

Одлуци

Високог

судског

и

тужилачког

савјета,

систематизовани број тужилаца је 38. Према статистичким подацима до којих се
дошло

анализом

процјене

потреба

Тужилаштва

БиХ

за

повећањем

броја

систематизованих тужилачких позиција на начин сугерисан од стране ВСТС-а БиХ, а
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који је примјењиван и у односу на сва друга тужилаштва, одвојеним посматрањем по
одсјецима Тужилаштва указала се потреба за изразито великим бројем тужилачких
позиција у Посебном одсјеку за ратне злочине. У Тужилаштву је процијењено да би
упућивање захтјева за толиким проширењем систематизације тужилачких позиција
према ВСТС-у било непримјерено, па се Тужилаштво БиХ опредијелило да упути
захтјев, према потребама израженим статистичким подацима у односу на цијело
Тужилаштво, а то је повећање за 12 тужилачких позиција у Тужилаштву, што би укупно
износило 50 систематизованих тужилачких позиција. Када се свеобухватно узму у
разматрање потребе за тужилачким позицијама са акцентом на наведеним потребама
у Посебном одсјеку за ратне злочине, а ради реализације задатака из Државне
стратегије за рад на предметима ратних злочина, овај захтјев се оцјењује
минималним и у цијелости прилагођеним општим условима у којима дјелује и ово
Тужилаштво.
Како се до оваквих потреба дошло вршењем анализе по утврђеним критеријима и
како захтјев за оваквим повећањем систематизованог броја тужилачких позиција
представља реалне потребе Тужилаштва, очекује се прихватање истог. Свакако да ће
се даље активности водити и на обезбјеђењу буџетских средстава за попуњавање
ових позиција у чему Тужилаштво треба разумијевање и помоћ релевантних
државних органа.
Осим тужилаца, у Тужилаштву већ недостаје знатан број пратећег особља и то, како
посебне категорије стручног особља, тако и другог стручног и административног
особља. Повећањем броја тужилаца овај недостатак ће бити још израженији и
ефикасност у погледу резултата рада ће бити недовољна уколико се не деси и
адекватно попуњавање ових позиција, за шта је такође Тужилаштву потребна помоћ
надлежних државних органа.
Обезбјеђење напријед наведених просторних и људских капацитета је од круцијалне
важности за Тужилаштво, како би у цијелости могло одговорити обавезама и
задацима због којих је и основано.
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7. СМЈЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ
Како из напријед изнесеног произлази, Тужилаштво БиХ је у 2012. години остваривало
своју функцију у складу са прописаном надлежношћу и циљевима утврђеним у
претходном периоду. Како би се у будућности наставило са унапређивањем
ефикасности рада у овој институцији, приликом планирања и извршавања активности
Тужилаштва БиХ у 2013. години, на уму ће се имати сљедеће препоруке и принципи:
•

Обезбједиће се активно учешће тужилаца и запосленика Тужилаштва Босне и
Херцеговине у праћењу примјене постојећих прописа у области кривичног
права и унапређењу истих кроз предлагање њихових измјена и нових прописа
који ће потпуније регулисати ову област, а што би требало да обезбиједи
стварање бољег законског оквира у цјелини како за функционисање
Тужилаштва тако и за пружање кривичноправне заштите грађанима Босне и
Херцеговине. У сврху реализације ове активности охрабрује се подношење
самосталних иницијатива у напријед наведеном смислу поштујући интерне
процедуре, учешће у радним групама унутар Тужилаштва као и радним групама
и тимовима који дјелују изван Тужилаштва, као и активно учешће у пројектима
чија имплементација се оцијени потребном и одобри од стране менаџмента
Тужилаштва.

•

Константно ће се унапређивати квалитет и ефикасност у поступцима
откривања и процесуирања учинилаца кривичних дјела из надлежности
Тужилаштва БиХ. У том смислу, потребно је рјешавати старе предмете према
утврђеном плану у којем ће се приоритет дати значајнијим предметима
посматрано са разних аспеката, повећати број тужилачких одлука са акцентом
на повећање броја истрага и оптужница за најтежа кривична дјела, те јачати и
развијати тимски рад. Наставиће се рад на провођењу Државне стратегије за
рад на предметима ратних злочина, док ће се кроз поступке ексхумација,
појачати тражење несталих лица на подручју цијеле Босне и Херцеговине.

•

Тужилаштво БиХ ће и у будућем периоду активно учествовати у креирању
казнене и политике криминалитета у Босни и Херцеговини, између осталог и
кроз ангажман и учешће у раду Ударне групе за борбу против трговине људима
и организоване илегалне имиграције и Оперативне групе за борбу против
тероризма.

•

У раду Тужилаштва БиХ, наставиће се примјењивати високи професионални
стандарди, који ће се унапређивати кроз учествовање и креирање едукацијских
семинара у оквиру Интерне комисије за едукацију, као и центара за едукацију
РС-а и ФБиХ. Активно ће се учествовати у креирању система оцјењивања
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тужилаца и унапређењу и развијању провођења процеса оцјењивања осталих
запосленика.
•

Сарадња са агенцијама за провођење закона у БиХ ће се развијати у
континуитету кроз учешће у координацији активности свих агенција за
провођење закона на територији Босне и Херцеговине у циљу откривања и
сузбијања најтежих кривичних дјела, те примјењивање подзаконских аката који
су произашли из учешћа у пројекту “Успостава бољих механизама сарадње
између полиције и Тужилаштава БиХ” и њихово даље развијање и
прилагођавање потребама. Са агенцијама за провођење закона у Босни и
Херцеговини и тужилаштвима у Босни и Херцеговини, наставиће се са
провођењем 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 криминала укључујући и cyber криминал и других радних
група које се баве проблемима из области криминалитета.

•

Унапређење сарадње са тужилаштвима у земљама регије и шире вршиће се
кроз примјену међународних мултилатералних и билатералних уговора о
сарадњи, као и размјеном искустава у прогону учинилаца најтежих кривичних
дјела, посебно тероризма и организованог криминала, прања новца, те cyber
криминала. Код тужилаштава у земљама регије покренут ће се успостављање
нових механизама за сарадњу те ће наставити и унапређивати учешће у Радној
групи за мониторинг одлуке о безвизном режиму за грађане БиХ при уласку у
Европску унију. Наставиће се и унапређивати учешће у тужилачким
асоцијацијама Европе и регије (SEEPAG, SECI, CPGE, EUROJUST, EUROPOL и
друге).

•

У оквирима додијељених ресурса, Тужилаштво БиХ ће се настојати
унапређивати у кадровском и организационом смислу кроз обезбјеђење
материјално-финансијских услова за несметан рад, те увођење и примјену
нових технолошких достигнућа. Значајно ће се ангажовати на рјешавању
проблема смјештајних капацитета за Тужилаштво и подстицати представнике
власти на државном нивоу да предузму потребне активности, у складу са
својим надлежностима, у рјешавању тог проблема који је већ давно препознат
али се још увијек налази у фази рјешавања. Даље ће се развијати и
унапређивати учешће у пројектним активностима.

•

Тужилаштво БиХ ће наставити редовно извјештавати о постигнутим
резултатима у раду и стању криминалитета, са циљем подизања свијести
јавности путем средстава јавног информисања о улози и надлежностима
Тужилаштва БиХ.
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8. СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
У даљем дијелу информације могу се видјети прикази стања криминалитета у Босни и
Херцеговини.
ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА
У ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У КАНТОНАЛНИМ ТУЖИЛАШТВИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БиХ ЗА 2012. ГОДИНУ
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У ОКРУЖНИМ ТУЖИЛАШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
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СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА
ЗА 2012. ГОДИНУ
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UKUPNO

Запримљене
пријаве

Подигнуте
оптужнице

Наређене истраге

Подигнуте
оптужнице са
кривич. налогом

Донесене
пресуде

Предмети

Лица

Предмети

Лица

Предмети

Лица

Предмети

Лица

Предмети

Лица

427

564

413

530

345

459

172

183

420

552

564

600

530

500

427

413

400

552

459
420

345

300
200

172

100

183

74

Лица

Лица

Подигнуте
оптужнице са
кривич. налогом

Предмети

Подигнуте
оптужнице

Предмети

Лица

Лица

Наређене истраге

Предмети

Запримљене
пријаве

Предмети

Лица

Предмети

0

Донесене
пресуде

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ 2012
СТАЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА У СВИМ ТУЖИЛАШТВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ,
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