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УВОДНА РАЗМАТРАЊА
1. Предмет истраживања
Организовани

криминал

представља

најопаснији

облик

испољавања

криминала у савременом свијету. Овај облик криминала врше организоване
криминалне групе, тзв. „злочиначке организације“, чији чланови заједнички дјелују у
правилу дужи временски период, примјењујући властите норме, стандарде понашања и
схватања о вриједностима, што им омогућава да успјешније врше криминалне
активности. Циљ дјеловања ових злочиначких организација јесте стицање добити по
сваку цијену. Организовани криминалитет данас је постао нека врста мултинационалне
индустрије која пружа огромну могућност зараде. 1
Злочиначка удружења карактерише чврста организованост, са хијерархијским
односима, и подјела улога. Организоване групе у својим активностима „не признају“
државне границе а поред тога покушавају да остваре утицај и доминацију над
државним институцијама. Организовани криминал не признаје националне границе и
државни суверенитет. 2 Савремено политичко и друштвено-економско окружење у
цијелости иде у прилог ширењу организованог криминала, који у сваком облику
испољавања угрожава безбједност државе у самим њиховим основама. Кључни
проблем настаје онда када се организовани криминал прихвати као „нормална појава“
и постане саставни дио друштва, када се више не може одстранити.
Једна од битнијих карактеристика савременог организованог криминала јесте
транснационалност и све јача повезаност злочиначких организација на међународном
нивоу. Процес глобализације и јачање међународних интеграција, као и стварање
јединственог економског простора, и поред свих благодети које пружа, евидентно
погодује експанзији организованог криминала. Овакав развој организованог криминала
угрожава основне функције бројних држава, а посебно су у опасности државе у
развоју. Припадници злочиначких удружења, користећи нове начине и методе вршења
кривичних дјела и користећи савремена технолошка средства, покушавају да спријече
Симовић, М., Откривање и доказивање кривичних дјела организованог криминалитета у
Босни и Херцеговини, Привредна штампа д.о.о. Сарајево, Сарајево, 2010. год., 11.
2
Види: Грубач, М., Организовани криминалитет у Србији као појам новијег времена, Зборник
„Борба против организованог криминалитета у Србији – од постојећег законодавства до свеобухватног
приједлога реформе“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. год., Vol.
XXVI, број 1–2, 103–120.
1

1

и онемогуће органе кривичног гоњења да их открију и изведу пред суд, а када им то не
успије покушавају на разне начине утицати на судове како би издејствовали одлуку у
њихову корист.
Профит који се остварује извршењем кривичних дјела извор је економске
моћи организованог криминала која се користи за стицање политичке моћи
(корупцијом, финансирањем политичких странака, обављањем ,,прљавих“ послова за
државу и коришћењем других криминалних метода), а политичка моћ се повратно
користи за остваривање циљева злочиначких удружења. Савремена злочиначка
удружења шире сфере утицаја на сва поља друштвеног живота и постају опасност по
националну и међународну безбједност.
Организовани криминал у данашњем времену шири своју дјелатност на
различита поља криминалног дјеловања, а у односу на традиционалне облике
непрестано открива нове сфере које могу бити извор криминалног профита. У оквиру
постојећих видова организованог криминала већина тих сфера повезане су и у
међусобној су непосредној или посредној вези. Тако се дешава да једна злочиначка
организација има раширене криминалне активности у различитим областима или да
постоји сарадња између злочиначких организација које се баве различитим видовима
криминалне дјелатности у остваривању заједничких криминалних циљева на
међународном плану. Акумулирана економска моћ криминалних организација
заснована на криминалном профиту који је прошао процес прања, користи се као
моћна полуга за ширење утицаја коруптивним активностима у свим сферама
друштвеног живота и ангажовање у остваривању криминалних циљева инфилтрацијом
у легалне економске токове. 3 Појава нових организованих облика криминала захтијева
и адекватан одговор органа кривичног гоњења. Када говоримо о методама
супротстављања организованом криминалу, треба истаћи да интерес међународне
заједнице за супротстављање организованом криминалу долази до изражаја крајем
прошлог вијека, што се огледа у рјешавању питања битних за супротстављање
организованом криминалу, јер је схваћено да се на други начин, осим укључивања
цјелокупне међународне заједнице, не може ефикасно супротстављати организованом
криминалу, посебно оном који има транснационални карактер. Наиме, до тада је било
неуобичајено да се међународноправни акти упуштају у рјешавање одређених
конкретних доказних питања, везаних за посебне технике прикупљања и обезбјеђивања
Види: Paoli, L., The Banco Ambrosiano Case: An Investigation into the Underestimation of the
Relations Between Organized and Economic Crime, Law and Social Change, 1995, 23, 345–364.
3

2

доказа

приликом

супротстављања

организованом,

посебно

транснационалном

организованом криминалу. Међутим, међународна заједница, а самим тим и већина
земаља, спознале су да уобичајени доказни методи (традиционалне истражне методе)
нису довољни у супротстављању организованом криминалу, већ да ratio legis
коришћење посебних доказних метода (савремене истражне методе) у преткривичним
и кривичним поступцима организованог криминала представља ефикаснији и
дjелотворнији начин супротстављања организованом криминалитету. 4 Организовани
криминал као појава (његов степен повреде или угрожавања, облици испољавања,
тенденције експонирања и доминације), ствара нужну потребу адекватне реакције
државе и надлежних институција, у циљу његовог сузбијања примјеном правних,
политичких, економских и других законом прописаних мјера. 5 Савремене научне
тенденције о сузбијању организованог криминала засноване су на теоријским и
емпиријским истраживањима која су претходила доношењу важних докумената
(конвенције, резолуције, меморандуми, споразуми, уговори) у области истраживања
организованог криминала, или су служила за израду закона и административних
прописа из кривичноправне области. 6 Тако, Конвенција Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала (Палермо конвенција) из 2000. године
предвиђа специјалне истражне технике у члану 20, које се односе на контролисану
испоруку, електронско праћење или друге облике надзора и тајних операција. Овом
одредбом свака држава потписница обезбјеђује, у оквиру својих могућности и под
условима прописаним њеним домаћим законодавством, те ако то дозвољавају основни
принципи њеног правног система, предузимање неопходних мјера омогућавања
коришћења контролисане испоруке, као и тамо гдје процјени да је то цјелисходно,
коришћење других специјалних истражних техника, као што су електронско праћење и
други облици надзора и тајне операције од стране надлежних органа (чл. 20 ст. 1) 7.
Наведеним чланом државе потписнице се подстичу да закључују, када је потребно,
одговарајуће билатералне или мултилатералне споразуме или аранжмане за коришћење
Шикман, М., Организовани криминалитет, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука,
Бања Лука, 2011. год., 416.
5
Јовић, В., Организовани криминалитет и његово сузбијање, Институт за упоредно право,
Београд, 2013. год., 64.
6
Ibid., 77.
7
Види: Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и
Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочито женама и дјецом
и Протокол против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом, који допуњују ову конвенцију,
усвојени у Палерму од 12. до 15. децембра 2000. год. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
3/02).
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таквих специјалних истражних активности у контексту сарадње на међународном
нивоу. Такви споразуми или аранжмани закључују се и примјењују уз пуно поштовање
принципа суверене једнакости држава и спроводе се строго у складу са одредбама тих
споразума или аранжмана (чл. 20 ст. 2)8. Поред наведеног начина, одлуке о коришћењу
тих специјалних истражних техника на међународном нивоу доносе се од случаја до
случаја и могу, када је то потребно, да узму у обзир финансијске аранжмане и договоре
у односу на вршење јурисдикције од стране дотичних држава потписница (чл. 20 ст.
3) 9. Напосљетку, одлуке о коришћењу контролисане испоруке на међународном нивоу
могу, уз пристанак држава потписница које су у питању, да обухвате и методе као што
је пресретање робе и дозвољавање да роба продужи нетакнута или да буде уклоњена
или замијењена у цјелини или дјелимично (чл. 20 ст. 4) 10. Коришћење специјалних
истражних техника посебно је важно када су у питању софистициране и сложене
операције, као што су оне које се односе на „прање новца“, тј. када криминалне
организације по правилу дјелују у спрези са одређеним пословним субјектима, прије
свега банкама и другим сличним финансијским организацијама. 11 Стога је и у
Конвенцији о прању, трагању, запљени и конфискацији прихода стечених криминалом
предвиђено да ће свака страна (држава која је прихватила наведену конвенцију)
усвојити законодавне и друге неопходне мјере, да би њени судови или други надлежни
органи стекли овлашћења да нареде да им се банкарска и финансијска, односно
комерцијална документација стави на располагање или да се она заплијени у циљу
спровођења поступака који се односе: 1) на мјеру конфискације, када су за то
испуњени прописани законски услови, или 2) улажење у траг имовини која је стечена
кривичним дјелима и у односу за који је према закону могућа конфискација. Страна,
односно држава која је прихватила Конвенцију, нема право да одбије увођење оваквих
законских могућности у свој правни систем, позивајући се на потребу заштите
банкарске тајне (чл. 4 ст. 1). Нормирање посебних метода за сузбијање организованог и
најтежих облика криминала и њиховог ratio legis има своју генезу у чињеници да су
традиционалне методе које су примјењиване скраја прошлог вијека биле неадекватне,
односно недовољно ефикасне у односу на кретање и развој организованог
криминалитета. 12 Тако се нпр. проширују могућности прислушкивања и регистровања
8

Ibid.
Ibid.
10
Ibid.
11
Шикман, M., op. cit., 417.
12
Јовић, В., op. cit., 80–81.
9
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садржаја телефонских и других електронских и поштанских комуникација и писмених
пошиљки, за чију примјену је најчешће нужно прибавити одлуку суда (Бугарска,
Мађарска, Русија, Република Чешка, Бјелорусија и Молдавија), односно налог јавног
тужилаштва (Пољска, Румунија). Такве мјере могу се користити, по правилу, у
ограниченом и одређеном трајању. Посебним законским одредбама („полицијским
законима“ у Пољској или „Антикорупционим законом“ у Естонији) омогућује се и
коришћење радњи и мјера којима се омогућује приступ банкарским рачунима и
документима о трансферу значајнијих новчаних средстава, тајно фотографисање или
фотокопирање пословне документације, тајни физички продор у пословне и стамбене
просторије или инфилтрирање полицијских агената или сарадника („полицијских
извиђача“) у саме криминалне групе или организације. Питања физичког надзора,
правно регулисаног прислушкивања и контроле комуникација постала су већ
традиционално рјешења кривичног процесног и полицијског законодавства. 13 Када се
ради о контроли било ког типа злочина, неопходно је превасходну пажњу посветити
превенцији. То важи и за организовани криминал. Посебну пажњу на превенцију
скреће професор Камбовски, који наводи да је потребно: а) Користити све правноекономске инструменте који су се до сада у другим земљама показали ефикасним.
Нарочито би требало инсистирати на формирању националног тијела за борбу против
криминала; б) Досљедно поштовати начело законитости; в) Отклонити сваку
арбитрарност или волунтаризам; г) Поћи од става да примарну одговорност за борбу
против овог (као и сваког другог) типа криминала има држава и њени механизми. Због
тога се нужним чини доношење реалног програма, формирање посебних тијела и
координација различитих државних органа; д) Посебне напоре требало би уложити у
сузбијање корупције која је предуслов и интегрални дио организованог криминала.
Због тога је неопходно остварити демократску контролу свих јавних функција и
примијенити остала упутства бројних међународних скупова на којима се расправљало
на сузбијању поткупљивања. 14 Свака држава која је прихватила конвенцију дужна је да
размотри усвајање неопходних законодавних и других мјера, у циљу омогућавања
коришћења специјалних истражних техника, којима се олакшава идентификација
криминалних прихода и улажење у траг тим приходима, те прикупљање података који
су с тим у вези. Такве технике могу да обухвате налоге за праћење, осматрање,
Симовић-Нишевић, М., Откривање и доказивање кривичних дјела организованог
криминалитета у Босни и Херцеговини, Привредна штампа, Сарајево, 2010. године.
14
Према: Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., Организовани криминалитет, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2012. год.
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прислушкивање телекомуникација, приступ компјутерским системима и налоге за
израду одређених документација (чл. 4 ст. 2). 15 Такође, намеће се потреба
преиспитивања одређених института општег дијела кривичног права не само у погледу
кривичне одговорности (као нпр. код правних лица), него и код кривичних санкција
(потреба заоштравања кривичне репресије и увођење нових санкција – прије свега оних
имовинског карактера). 16 Крајем 2003. године Савјет Европе одлучио је да допуни и
прошири своју конвенцију из 1990. године како би се узела у обзир чињеница да се
тероризам може финансирати не само прањем новца од криминалне активности, него и
законитим радњама. Овај поступак измјена и допуна довео је до Конвенције Савјета
Европе из 2005. године о прању, трагању, привременом одузимању и одузимању
прихода стеченог кривичним дјелом и финансирању тероризма, која је усвојена 16.
маја 2005. године на Трећем самиту шефова држава и влада Савјета Европе који је
одржан у Варшави. Ово је први међународни уговор којим су обухваћени и спречавање
и контрола прања новца и финансирање тероризма. Текст Конвенције говори и о
чињеници да је брз приступ финансијским подацима или подацима о имовини у
посједу криминалних организација, укључујући и терористичке групе, од суштинског
значаја за успјех превентивних и репресивних мјера, и коначно, најбољи начин за
њихово заустављање. Конвенција такође доноси новине у погледу мјера замрзавања и
трајног одузимања. На примјену специјалних истражних техника упућује и Конвенција
Уједињених нација против корупције из 2003. године, која чланом 50 прописује
специјалне истражне радње. Према том члану, да би борба против корупције била
дјелотворна, свака држава уговорница ће, у мјери у којој то дозвољавају основна
начела унутрашњег правног система и у складу са условима утврђеним унутрашњим
законодавством, предузети мјере које могу бити потребне, у границама својих
могућности, како би омогућила својим надлежним органима одговарајуће коришћење
контролисане испоруке и, тамо гдје сматра прикладним, друге специјалне истражне
радње, као што су електронско или други облици праћења и тајне операције, на својој
територији, као и да би омогућила коришћење у суду доказа који из тога проистекну.
Поред тога, у циљу спровођења истраге о кривичним дјелима обухваћеним овом
конвенцијом, државе уговорнице се охрабрују да закључе, када је то потребно,
одговарајуће билатералне или мултилатералне споразуме или аранжмане о коришћењу
таквих специјалних истражних радњи у склопу сарадње на међународном нивоу. Такви
15
16

Према: Шикман, М., op. cit., 417.
Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., op. cit.
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споразуми или аранжмани закључују се уз пуно поштовање начела суверене једнакости
држава и примјењују се у строгој сагласности са условима тих споразума или
аранжмана. У одсуству оваквих споразума или аранжмана одлуке о коришћењу таквих
посебних техника истраге на међународном нивоу доносе се по принципу од случаја до
случаја и могу, када је то неопходно, узети у обзир финансијске аранжмане и договоре
у погледу вршења јурисдикције од стране држава уговорница на које се то односи.
Препорука Комитета министара Rec (2001)11 државама чланицама о смјерницама у
борби против организованог криминала, својом препоруком бр. 19 сугерише државама
чланицама како треба да уведу правне мјере како би дозволиле или шириле употребу
истражних мјера које ће агенцијама (институцијама) за спровођење закона омогућити
да уђу унутар активности организованих криминалних група, а које укључују тајно
надгледање, прислушкивање телекомуникација, тајне операције, контролу и употребу
информатора. Да би имплементирале ове технике, државе чланице треба да својим
агенцијама за спровођење закона омогуће потребну технологију и адекватну обуку.
Такође, државе се подстичу да развијају нове полицијске методе, тако што ће
пребацити фокус са реакције на проакцију, укључујући употребу стратешке анализе
организованог криминала и криминалистичко-обавјештајног рада. Поред наведеног,
Савјет Европе, 20. априла 2005. године усвојио је Препоруку Rec (2005)10 Комитета
министара државама чланицама о „специјалним истражним техникама“ које се односе
на озбиљан криминал, укључујући терористичке акте. Специјалне истражне технике
подразумијевају технике које користе одговорни органи у контексту спровођења
криминалистичких истрага ради откривања и истраге тешког криминала, као и
откривања, проналажења и прикупљања информација на такав начин да то не
примијете осумњичена лица. Такође, одређују се услови коришћења специјалних
истражних техника, операционалне смјернице, обука (тренинг) и координација и
међународна сарадња 17.
У

погледу

супротстављања

организованом

криминалу

у

Босни

и

Херцеговини, интересантно је напоменути да све до доношења Закона о кривичном
поступку из 2003. године, у Босни и Херцеговини нису била нормиране радње
откривања, истраге и доказивања кривичних дјела организованог криминала.
Доношењем Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине у домаће
кривичнопроцесно законодавство уведене су посебне истражне радње као једно од

17

Према: Шикман, М., op. cit., 419.
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средстава супротстављања организованом криминалу. Када говоримо о Републици
Српској, треба истаћи да је прије једне деценије, од стране њених институција,
препознат проблем појаве организованог криминала, након чега је услиједила и
одговарајућа (превасходно) легислативна реакција, која је у основи пратила трендове и
препоруке Савјета Европе. Тако су у току 2006. године извршене измјене и допуне
Кривичног

закона

Републике

Српске,

којим

је

прописано

кривично

дјело

„Организовани криминал“ 18. Интересантно је да је ово кривично дјело у Кривичном
закону Босне и Херцеговине прописано већ приликом спровођења реформи кривичног
законодавства 2003. године 19, док је у Кривичном закону Републике Српске нормирано
тек 2006. године. Такође, у Републици Српској донесен је Закон о сузбијању
организованог и најтежих облика привредног криминала 20, којим је уређено оснивање,
организација,

надлежност

и

овлашћења

посебних

организационих

јединица

тужилаштва и суда, као и других државних органа у Републици Српској, те су уређени
други услови ради ефикасног откривања и кривичног гоњења учинилаца кривичних
дјела организованог криминала. Овим законом установљено је посебно тужилаштво за
сузбијање организованог и најтежих облика привредног криминала – Специјално
тужилаштво, које је надлежно за кривично гоњење учинилаца ових кривичних дјела,
као и Посебно одјељење Окружног суда у Бањој Луци, те Посебно вијеће Врховног
суда Републике Српске, које је надлежно за поступање у предметима организованог
криминала. Када су у питању кривичнопроцесне радње доказивања организованог
криминала, треба истаћи да су реформама кривичнопроцесног законодавства у
Републици Српској, још 2003. године у Закону о кривичном поступку21 прописане
посебне истражне радње, које представљају, елементарно, неопходно средство за
супротстављање кривичним дјелима организованог криминала.
Наведеним легислативним активностима Републике Српске претходила су и
одређена научна разматрања феномена организованог криминала, мада треба истаћи
да, прије 2003. године, на подручју Републике Српске има мало стручних радова
искључиво посвећених овој проблематици. Након напријед наведених законодавних
активности, у кривичноправној теорији у Републици Српској повећао се број радова
Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 37/06), члан 383а.
19
Кривични закон Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:
32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06 и 32/07 и 8/10).
20
Закон о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени
гласник Републике Српске“ број: 37/06, 69/06 и 99/07).
21
Закон о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске,“ број: 50/03).
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посвећених искључиво организованом криминалу. Међутим, када говоримо о
изучавању предмета организованог криминала, у Републици Српској се уочава
проблем недовољног практичног искуства у препознавању овог облика криминала.
Подаци о организованом криминалу у Републици Српској углавном се могу
пронаћи у извјештајима и статистикама агенција за спровођење закона. Међутим,
анализу организованог криминала у Републици Српској и БиХ примјеном статистичке
методе није могуће у потпуности извршити. Наиме, у Републици Српској, као ни у
Босни и Херцеговини, није успостављена централна база података о организованом
криминалу, која би укључивала број извршених кривичних дјела организованог
криминала, структуру криминалних организација, број процесуираних кривичних дјела
организованог криминала, као и број правоснажно осуђених лица за кривична дјела
организованог криминала. Поред тога, треба указати и на постојање мноштва
статистичких извештаја о кривичним дјелима организованог криминала, при чему се
поједини подаци чак и понављају. Додатни проблем представља погрешна
квалификација радњи извршења основних кривичних дјела. Наиме, у пракси се често
дешава да се поједини квалификовани облици извршења појединих кривичних дјела
неправилно квалификују као организовани криминал. Тако нпр. кривично дјело
„недозвољена производња и промет опојних дрога“ из члана 224 став 2 Кривичног
закона Републике Српске има свој квалификовани облик извршења, чије је битно
обиљежје извршење основног облика овог кривичног дјела од стране више лица или
организовање мреже препродаваца или посредника, а овај облик извршења тог
кривичног дјела врло често се квалификује као организовани криминал, што је
погрешно. Таквих примјера имамо и за бројна друга кривична дјела: „недозвољена
производња и и промет оружја или експлозивних материја“, члан 399 став 2 (дјело
„извршено у скупини“), „тешка крађа“ из члана 232 став 1 тачка 4 („од стране више
лица која су се удружила за вршење крађа“), „разбојништво“, члан 233 став 2 („дјело
учињено од стране више лица“), и др. Због тога, постојање много статистичких
података, а непостојање централне анализе, те различите констатације и структуре
извештаја, доводи до нејасноћа у вези са стањем организованог криминала у
Републици Српској и Босни и Херцеговини. Надаље, статистички извјештаји о
организованом криминалу у Босни и Херцеговини воде се у оквиру више
организационих јединица Министарства унутрашњих послова Републике Српске,
других безбједносних агенција за спровођење закона на нивоу Босне и Херцеговине,
као и тужилаштава и судова, различитом методологијом, што такође упућује на
9

закључак да статистичка анализа организованог криминала у Републици Српској и БиХ
у овом моменту не може бити квалитетно урађена, а врло вјероватно би дала
непотпуну слику организованог криминала. Из тог разлога и научни радови из те
области углавном се своде на анализу проблематике организованог криминала у
другим државама и то углавном у земљама Западне Европе и Сједињених Америчких
Држава, које имају значајно више искуства у борби против организованог криминала.
Слична ситуација је и у земљама региона, гдје се научни радови (већим дијелом) своде
на анализу проблематике организованог криминала и начинима борбе против истог у
другим земљама. То је и разумљиво с обзиром на то да су искуства земаља у региону у
борби против ове врсте криминала слична као и у Републици Српској.
Организовани криминал у Босни и Херцеговини истовремено је безбједносни
изазов, ризик и пријетња за нашу земљу. Наиме, организовани криминал је негативна и
штетна појава у свим друштвима, па тако и у нашем. Карактерише га лакоћа
прилагођавања друштвено-економским и друштвено-политичким условима, а посебно
прилагођавање условима земаља у транзицији у којој се налази и наша земља.
Из напријед наведеног произлази да посљедњих неколико деценија, у
глобалним оквирима, актуелизована су питања сузбијања организованог криминала
управо са аспекта примјене савремених метода откривања и истраге овог вида чињења
кривичних дјела. У свијету се већ увелико примјењују савремене методе у
супротстављању организованом криминалу. Међутим, на овим просторима нема
озбиљнијих

активности

на

том

плану,

осим

што

су

савремене

методе

институционализоване, док су остала теоријска и практична питања примјене
савремених метода откривања и истраге кривичних дјела организованог криминала
маргинализована и односе се на појединачне ауторске радове.

2. Научна и друштвена оправданост истраживања
Организовани криминал, у структури негативних друштвених појава, заузима
посебно мјесто, с обзиром на његову заступљеност и тенденцију сталног ширења, које
испољава кроз различите форме нових појавних облика са изразито високим степеном
организованости, конспиративности, интернационализације. Голема опасност која се
дјеловањем организованог криминала надвила над правни и демократски поредак
многих земаља не произлази толико из проузроковане штете нити из збира почињених
10

криминалних радњи, па ни оних нарочито тешких, већ из упорног настојања
криминалних организација да илегално стеченом финансијском моћи утичу на садржај
одлука које се доносе у држави, политици и јавној управи, а тиме и на укупне
друштвене процесе и токове, који тад све мање подлијежу контролним инстанцама и
државноправним

механизмима

демократског

друштва. 22

При

томе

основна

карактеристика овог облика чињења кривичних дјела јесте прилагођавање друштвеноекономским и политичким односима у земљи у којој дјелује. Све ово доприноси да је
организовани криминал и даље једна од кључних тема у стручној и научној јавности.
Опасност од организованог криминала не потиче само од посљедица самих
криминалних радњи извршених од стране злочиначких удружења; наиме, знатно већа
опасност лежи у тежњи организованог криминала да изврши утицај на државне органе
и државне функције, будући да ће злочиначка организација уз помоћ државе најлакше
обезбиједити профит и имунитет од кривичног гоњења.
Поред наведеног, треба узети у обзир појавни облик организованог
криминала у земљама бивше Југославије, настао након распада ове земље и рата који
га је пратио. Рат који се десио на овим просторима, као и поратно друштво, погодовали
су развоју организованог криминала. Друштво, без елементарне кохезије, раздробљено
по свим (националним, вјерским и социјалним) шавовима, изједено догматским
мишљењима, традиционализмом, сталним подстицањем вулгаризације и банализације
у социјалном животу, уз урушавање свих цивилизацијских вриједности, тешко
изналази тзв. „најмањи заједнички именилац“ свога постојања, а још теже досеже у
било који ниво саморегулације и аутономности у дјеловању. 23 Организоване
криминалне групе са ових простора, иако ни приближно немају снагу рецимо
италијанске мафије или јужноамеричких нарко-картела, ипак представљају значајан
фактор угрожавања укупних друштвених односа и процеса у овим земљама. Велике
количине оружја које се, након етничких сукоба крајем 20. вијека, налазе у региону
Западног Балкана, додатно дестабилизују ситуацију и иду наруку криминалним
групама. Зато је на том подручју посљедњих година уочљив пораст корупције и
организованог криминала, посебно у трговини људима, а понајвише женама ради
проституције, као и наркотицима и оружјем, што криминалцима доноси високе
Сингер, М., Организовани криминал, Хрватски љетопис за кривично право и праксу, број
2/98, Загреб, 547.
23
Марковић, М., Организирани криминал у пресудама Суда Босне и Херцеговине (у 2006. и
2007. год.), Право и правда – часопис за правну теорију и праксу, година VII, број 1, Сарајево, 2008. год.,
348.
22
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зараде. 24 Такође треба имати у виду и бројне специфичности организованог бављења
криминалом на овом подручју. Анализом ове појаве уочавамо разноликост
криминалних група, како у погледу врсте криминалних активности којима се баве, тако
и у погледу обима тих активности. Бројност и „озбиљност“ тих криминалних
активности такође су различити. Тако нпр. имамо мање организоване групе које се на
локалном нивоу (рецимо нивоу једног града или уже регије) баве продајом опојних
дрога, затим група које су успоставиле блиску сарадњу са криминалним групама
унутар западноевропских земаља (Француске, Њемачке, Белгије, али све чешће и
криминалних група на подручју Данске и Шведске), као и најопаснијих криминалних
група повезаних са политичким, или чак државним структурама. Организоване, али и
неформалне мреже, диригују процес приватизације великих предузећа, криминалним
радњама ометају транзицију и присвајају велико богатство, чиме директно спречавају
развој предузетништва и грађанског друштва. 25 Опасност од организованог криминала
у посљедње је вријеме, због великих друштвених промјена, посебно изражена у
земљама у транзицији. Тежња отварању граница ради уклапања у међународни
економски систем слободног тржишта, недостатак потребних инвестицијских
средстава, помањкање искуства, али и одговарајућих правних инструмената за борбу
против организованог криминала, уз широке могућности прања новца и коришћења
нових извора прихода повезаних уз често полулегалну приватизацију, ствара идеалне
услове за ту активност. Управо организовани криминал може бити један од значајних
узрока нежељеног стања у транзицијским државама, јер може изазвати кочење или
слабљење процеса демократског преобраћења друштва, смањења опште сигурности и
квалитета живота људи, занемаривања социјалне функције државе и довести до
угрожавања правде те универзалних људских права и слобода. 26
Суочене са изазовом организованог криминала, државе у својим криминалнополитичким одлукама морају прекорачити судбоносну раздјелницу: хоће ли задржати
традиционална начела кривичног права или ће и у којој мјери прихватити нове циљеве
и нова средства криминалне политике која можда мијењају основне поставке о
кривици и кажњивости. Најгоре, при томе, јесте што за државу не постоји јасно
препознатљив „противник“. Под изразом организовани криминал још увијек се
користи сијасет различитих дефиниција и схватања криминалистичке, криминолошке и
Симовић-Нишевић, М., op. cit., 20.
Ibid.
26
Скорупан, В., Пенални сустав пред изазовом организиранога криминала, Криминологија и
социјална интеграција, Vol. 8, бр. 1–2, 71–86.
24
25
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правне

природе

сензационалистичких

која
или

се

често

искривљују

дневнополитичких

у

потреба. 27

поједностављења
Ефикасно

због

откривање,

доказивање кривичних дјела организованог криминала и спречавање активности
злочиначких организација, прије свега захтијева доношење и досљедну примјену
ефикасних прописа, подобних за ефикасну практичну примјену, као и разноврсних
профилактичких мјера за његово успјешно сузбијање. У оквиру цјелокупног амбијента
сузбијања криминала у свим временима водила се стална и недовршена борба између
самих извршилаца кривичних дјела који су стално усавршавали своју стратегију,
тактику дјеловања, и репресивних органа, који су настојали постојећим, али и
увођењем нових савременијих метода и средстава да се успјешније супротставе
актуелним облицима криминала. 28
Проблем организованог криминала потребно изучавати научним методама, с
циљем постизања објективних,

аргументованих

и

систематичних

сазнања о

организованом криминалу. Како поједини теоретичари наводе, борба против
криминала генерално се може водити на два начина: први је стихијски, у коме
доминира емпиризам и волунтаризам, други је систематски у коме је планирање
кључни облик концепцијске стратегије. 29 Организовани криминал као предмет
проучавају мултидисциплинарне научне дисциплине, правне и ванправне, које га
тумаче из општег – екстензивног (криминолошког, криминалистичког, социолошког) и
посебног – рестриктивног (правног) аспекта. Екстензивно тумачење заступа тезу да је
организовани криминал детерминисан ендогеним и егзогеним факторима, те да су
ефекти његовог сузбијања условљени обимом – доменом истражености њега самог из
етиолошког и феноменолошког гледишта. Рестриктивно тумачење организованог
криминалитета, из кривичнопроцесног аспекта подразумијева методе и начине
реаговања државе, њихову ефикасност и доказни кредибилитет. Није реално очекивати
елиминисање организованог криминала у потпуности; теоријска истраживања
заступају становиште да државе толеришу његов развој до нивоа када оне саме осјете
опасност од криминалних организација и тада реагују на начин који обећава брзо и

Крапац, Д., Поглед на неке важније одредбе новог хрватског кривичног законодавства о
организованом криминалу и питања њихове практичне примјене, Хрватски љетопис за кривично право и
праксу, број 2/98, Загреб, 511.
28
Матијевић, М., Посебним истражним радњама ка ефикаснијој репресији, Министарство
правде Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Брчко дистрикт Босне
и Херцеговине, Бијељина, 2010. год., 251.
29
Бошковић, М., Облици организованог криминала и методи супротстављања, Београд, 1994,
121.
27
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ефикасно супротстављање, међутим практична реализација, од државе најављених
мјера, веома често није адекватна или изостаје. 30 Досадашња истраживања
организованог криминала која су углавном теоријска а мање емпиријска, потврђују
чињеницу његовог постојања и отклањају дилему да ли поједини експонирани облици
криминалитета улазе у домен организованог. 31 Постојећи облици у којима се
манифестује организовани криминал рекло би се превазилазе садржај дате дефиниције
и његовог појмовног одређења и иду у прилог хипотезе да су методе које се
примјењују на његовом сузбијању репресивног карактера и немају довољан степен
доказног кредибилитета. 32
Примјеном традиционалних радњи доказивања у кривичном поступку није
могуће постићи значајније резултате у борби против организованог криминала, па је
неопходно примијенити нове методе и технике доказивања, које би са једне стране
биле базиране на научним и техничким достигнућима, а са друге стране њихова
примјена мора бити адекватно нормирана кривичнопроцесним законима. У главном
реферату на припремном колоквију за ХVI конгрес Међународног удружења за
кривично право (L`Association Internationale de Droit penal), посвећеном догматским
питањима

материјалног

кривичног

права

суоченог

са

данашњим

изазовом

организованог криминала, упозорено је да би борба против организованог
криминалитета могла револуционирати кривично правосуђе у обиму непознатом у
досадашњој историји. Баш као што се масовна појава кривичних дјела, чињених као
„пословни подухвати“ разних злочиначких асоцијација, разликује од узорка „обичног“
криминала, од кривичног дјела појединца које се јавља као изоловано одступање од
социјално прихватљивог понашања у друштво, такође ће се можда кривично правосуђе
морати убудуће разликовати од досадашњег, утемељеног на казнама и мјерама
примјереним скривљеном, друштвено пријекорном понашању појединца. 33 Сматрамо
да се овакво схватање са конгреса Међународног удружења за кривично право треба
примијенити на методе и технике доказивања кривичних дјела организованог
криминала, јер је очигледно да „традиционалне“ методе не остварују жељене
резултате. Нови облици криминала захтијевају континуирани развој савремених
метода међу којима доминирају прикривене – специјалне истражне методе, односно
Јовић, В., op. cit., 66.
Бошковић, М., op. cit., 47.
32
Јовић, В., op. cit., 71.
33
Weigend, T., The criminal justice systems facing the challenge of organized crime, general report,
Revue international de droit penal, 3–4/97, 523 – према: Симовић, М., Откривање и доказивање кривичних
дјела организованог криминалитета у Босни и Херцеговини, 2010. год., 21.
30
31
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посебне доказне радње. 34 Услови за коришћење ових радњи прилично су рестриктивно
прописани, те је нужна испуњеност значајних услова да би се уопште ове радње могле
примијенити. Наиме, већина посебних истражних радњи задире у људска права и
слободе, због чега се њихова примјена мора строго контролисати, стога то такође
представља један од аспеката којим би се требало позабавити у анализи ове
проблематике. Проучавање организованог криминала условљено је, прије свега,
његовим нормирањем, а овај вид вршења кривичних дјела у Републици Српској
нормиран је прије тек нешто мање од једне деценије, што је свакако имало утицаја како
на његово препознавање од надлежних државних органа, тако и на укупне ефекте
његовог сузбијања. Организација Уједињених нација је 2000. у Палерму усвојила
Конвенцију против транснационалног организованог криминала, која је поставила
основе међународне сарадње на нивоу УН у овој области 35. Десет година касније,
Директорат УН за борбу против организованог криминала (United Nations Organized
Crime Directorate, у даљем тексту: UNOCD) поново се састао у Бечу, да би процијенио
резултате доношења Конвенције и резултате постигнуте у десет година.
Процијењено је да је организовани криминал озбиљна пријетња свјетској
безбједности, да је постао глобална појава, те да спречавање даљег ширења ове појаве
мора бити приоритет свима 36. Такође је детерминисано да су најчешћи разлози за
настанак

и

ширење

организованог

криминала

недостатак

владавине

права,

демократије, сиромаштво и заосталост региона у политичком и економском развоју 37.
Ово је нарочито битно јер су прије, а посебно је то био случај у Италији и на Балкану,
биле доминантне теорије да је организовани криминал у крви неким народима те да га
је због тога немогуће спријечити па се тиме не треба ни мучити. Прецизно
детерминисање и дефинисање друштвених узрока настанка организованог криминала
предуслов је за успјешну борбу против истог.
На основу напријед изнесених чињеница, сматрамо да ова проблематика, и
поред одређеног броја стручних и научних радова који се баве проблемом
организованог криминала, није довољно обрађена у домаћој литератури. Досадашња
искуства земаља у транзицији којe су се тек почелe супротстављати организованом
криминалом показују да се у пракси појављује низ препрека у ефикасном
Јовић, В., op. cit., 64–65.
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/October/international-cooperation-can-helptackle-organized-crime-unodc-head.html
36
Ibid.
37
Ibid.
34
35
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супротстављању овој појави, како у легислативи, тако и u практичној адекватној
примјени прописаних метода. Ово истраживање, захваљујући сазнањима до којих ће се
доћи, требало би да представља основу која омогућава даља истраживања у овој
области. Такође, ово истраживање може послужити лицима која се професионално
баве проблемом организованог криминала у обављању редовних радних послова и
задатака. Стручњаци који се баве политиком сузбијања криминала моћи ће ово
истраживање искористити прије свега за изналажење адекватних превентивних, али и
репресивних метода којима се елиминишу фактори који утичу на настанак
организованог криминала, те и за изналажење ефикасних инструмената у борби против
истог. Друштвена оправданост овог истраживања односи се и на утврђивање пропуста,
слабости и недостатака у постојећем програму организоване борбе у превенцији и
искорјењивању организованог криминала на подручју Републике Српске. На
законодавцу је обавеза да, на основу етиологије и феноменологије организованог
криминала на подручју Босне и Херцеговине, изнађе ефикаснија законска рјешења те
да ih прилагоди новонасталим потребама.

3. Циљеви истраживања
Основни циљ истраживања биће теоријска и емпиријска спознаја посебних
радњи доказивања организованог криминала у Републици Српској, као ефикасног
средства дјеловања против овог вида криминала. Циљ научног истраживања биће да се
изврши научна дескрипција, са класификацијом и научним објашњењем посебних
истражних

радњи

као

кривичнопроцесном

инструменту

супротстављања

организованом криминалу у Републици Српској, са освртом на остале државе у
региону. На тај начин употпуниће се и систематизовати научно-теоријска сазнања о
феномену организованог криминала и методима супротстављања истом.
Практични циљ истраживања јесте спознаја што више чињеница о природи,
карактеристикама савремених метода супротстављања организованом криминалу на
подручју Републике Српске и земаља у региону. Истовремено ће бити обрађена
досадашња сазнања о методама борбе против организованог криминала уопште, а
посебно о специфичностима тих метода на подручју Републике Српске, Босне и
Херцеговине и земаља региона. Циљ је обезбиједити сазнања на основу којих ће
Република Српска, као и друге државе Западног Балкана и међународна заједница,
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моћи реално сагледати стање организованог криминала на подручју Републике Српске
и Босне и Херцеговине, постојећа законска рјешења која се баве супротстављањем
овом облику криминала, практичне методе борбе против истог, што ће омогућити да се
благовремено изради одговарајућа политика сузбијања овог облика криминала за то
подручје од стране заинтересованих држава и међународне заједнице. Ова политика
сузбијања криминала требало би, прије свега, да превентивно утиче на спречавање
услова за настанак и развој организованог криминала, али и да створи услове за
репресивну реакцију држава у супротстављању истом.
С обзиром на ово, истраживање ће пружити свеобухватан приказ, прије свега,
проблема са којима се органи кривичног гоњења сусрећу у борби против овог облика
криминала, затим анализу постојећих законских рјешења посебних радњи доказивања
(као средстава – „алата“), у смислу колико су, према досадашњим резултатима, дали
резултате у борби против организованог криминала, те коначно приједлоге de lege
ferenda евентуалних будућих законских рјешења у том правцу, која би пружила
побољшање постојећих средстава и метода борбе против организованог криминала.
Резултати истраживања требало би да иницирају израду законских и подзаконских
аката на националном нивоу, као и израду билатералних и мултилатералних споразума
између заинтересованих држава, којима би се створили услови за успјешнију борбу
против организованог криминала.

4. Методологија истраживања
Начин истраживања, као и изабране методе, условљени су дефинисаним
проблемом истраживања, теоријским и операционализованим предметом истраживања,
дефинисаним циљевима и хипотезама истраживања.
Методологија рада је уобичајена, редовно се користи у друштвеним
истраживањима. Метод дескрипције, анализе и синтезе полазна су основа детаљнијег
улажења у одређене правне институте, рјешења појединих правних питања и техника.
Метод индукције, потом дедукције, показао се као нарочито користан, будући да
страна научна достигнућа упоређујемо са домаћим правним оквиром и фактичким
стањем ствари. Упоредни метод коришћен је у циљу оцјена о адекватности домаћих
рјешења и незаобилазан је пут у превазилажењу лоших рјешења одређених питања.
Историјски метод развоја појединих института и техника незаобилазан је ако се
17

заузима коначан став о појединим питањима, јер нам даје различита рјешења одређеног
правног питања и њихову условљеност различитим околностима, без које нема
свеобухватног, квалитетног и научног погледа на исте, и из тих разлога је коришћен у
раду на дисертацији. Затим, ту је и метод анализе случаја, који показује остваривање
одређених принципа и института у пракси, а деск метода је пружила подлогу за
закључивање на основу већ прикупљених података. Оквир и садржаји истраживања
условили су примјену низа општих и посебних научних метода.
Спроведено истраживање имаће емпиријски карактер заснован на анализи
свих доступних извора који разматрају: организовани криминал у Европи и нарочито
на подручју Републике Српске, Босне и Херцеговине и Западног Балкана, као и до сада
усвојене и приваћене методе у борби против организованог криминала у Европи, с
акцентом на подручје Републике Српске, кроз анализу постојећих законских рјешења,
односно кривичнопроцесних инструмената који служе у борби против организованог
криминала.
Садржај рада и његово одређење у овој теми захтијевали су и примјену
дијалектичко-логичке методе, као генералне методе. Ова метода користиће се као
општи приступ у истраживању методологије борбе против организованог криминала, с
акцентом на практичној анализи свих законски регулисаних и правно дозвољених
радњи доказивања кривичних дјела организованог криминала. Поред ове методе,
користиће се и начела структурализма и функционализма, као општих филозофскосоциолошких оријентација. Начела структурализма биће примијењена за дефинисање
метода, средстава супротстављања организованом криминалу, као и субјеката
задужених за њихову примјену, док ће начела функционализма бити примијењена за
дефинисање утицаја примјене ових метода и средстава на успјешност у борби против
организованог криминала на подручју Републике Српске.
Од посебних научних метода биће коришћени:
а) аналитичко-синтетички метод, приликом истраживања теоријских ставова
домаћих и страних стручњака који су истраживали феномен организованог
криминала и методе супротстављања истом,
б) индуктивно-дедуктивни метод, у поступку извођења закључака из теоријских
ставова и мишљења компетентних домаћих и страних аутора, као и искуствено
прикупљених података из праксе компетентних правних и полицијских
стручњака,
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в) дефиниција и класификација, за дефинисање института посебних радњи
доказивања кривичних дјела организованог криминала, као и за класификацију
облика посебних истражних радњи које је могуће примјењивати као доказно
средство.
Статистичка метода биће коришћена за утврђивање стања криминала, и то на
нивоима годишњих криминала и на заступљеност облика организованог криминала у
оквиру годишњег извјештаја. Након што се овакви подаци добију, они ће моћи даље да
се обрађују и упоређују коришћењем метода анализе садржаја и компаративне
(упоредне) методе. Овом методом ће се одредити типологија и структура појавних
облика организованог криминала, карактеристичног за Босну и Херцеговину.
Метод анализе садржаја биће коришћен за проучавање обимне литературе
која се са различитих аспеката бави третираном проблематиком. Овај метод је
незаобилазан

приликом

проучавања

нормативноправних

аката

(домаћих

и

међународних), кривичних уписника, евиденција и годишњих извјештаја институција
које се баве предметом истраживања на подручју Републике Српске и Босне и
Херцеговине. Статистички, као и други доступни подаци, обрађени су овом методом.
Такође, и сви подаци до којих се дође методом интервјуа биће обрађени овом методом.
Упоредна (компаративна) метода биће коришћена за упоређивање свих
података добијених претходним коришћењем статистичке методе и анализе садржаја, а
који се односе на бројчане показатеље о стању организованог криминала, везано за
одређене облике радњи доказивања кривичних дјела организованог криминала, а који
потичу од различитих извора. Овом методом биће извршена и упоредноправна анализа
законских рјешења у неколико различитих држава Европе и региона Западног Балкана
и аката неких међународних организација, чија се материја односи на типологију
организованог криминала и метода супротстављања. Такође, комбиновањем ове методе
и анализе садржаја, појам појединих посебних истражних радњи биће разграничен од
терминолошки сличних појава (нпр. појам „undercover“ операција).
Метод студије случаја биће коришћен приликом презентовања у раду
специфичних случајева организованог криминала које су у свом раду имале полицијске
агенције и невладине организације, а за које се посебним научним методама
генерализације, индукције, дедукције, анализе и синтезе може доћи до закључака о
неким битним елементима, природи и карактеристикама метода борбе против
организованог криминала у Републици Српској.

19

Извори података непосредно створени за ово истраживање јесу шире
искуствене евиденције које се не исцрпљују подацима из постојећих извора. То су они
подаци до којих се дође радом у току истраживања тужилаштава и полицијских
агенција у Републици Српској и Босни и Херцеговини, који су функционално
надлежни за сузбијање организованог криминала, података Високог судског и
тужилачког савјета Босне и Херцеговине, научних радника који у свом раду имају
додир

са

третираном

проблематиком,

компетентних

представника

судова

и

тужилаштава у Босни и Херцеговини, стручних лица невладиних организација и сл.
С обзиром на сложеност проблема истраживања, комплементарно биће
коришћен већи број извора, како постојећих тако и извора који су израђени за потребе
овог истраживања. Од постојећих извора података, за ово истраживање посебно су
значајни:
a) стручни и научни радови о организованом криминалу у Европи, а нарочито за
подручје Републике Српске, Босне и Херцеговине и Западног Балкана, као и
радови који обрађују област кривичнопроцесних инструмената супротстављања
организованом криминалу, за исто подручје из области безбједности,
криминологије, криминалистике, кривичног права, међународног јавног права,
нормативна документа која третирају област организованог криминала;
б) искуства страних истраживања;
в) институционални извори које друштво ствара независно од научних интереса
(базе података), а који се односе на: статистичке извјештаје који третирају тему
истраживања;

документа

из

архива

државних

институција

(полиције,

тужилаштва и судских органа); међународни документи – протоколи, уговори и
конвенције у вези са организованим криминалом; подаци и евиденције
невладиних организација који третирају тему истраживања.

5. Полазне хипотезе
1. Борба против организованог криминала, као специфичног вида чињења
кривичних дјела, поред класичних радњи доказивања, захтијева и примјену
посебних средстава и метода за његово откривање и кривично гоњење
извршилаца кривичних дијела.
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2. Досадашње законско нормирање посебних радњи доказивања овог кривичног
дјела и њихова примјена дало је одређене резултате у смислу кривичног гоњења
његових извршилаца.
3. С обзиром на то да је криминал као појава, па тако и организовани криминал,
„жива материја“ подложна сталним промјенама и усавршавањима, неопходно је,
са једне стране, постојећа нормирана средства и методе борбе против
организованог криминала побољшати, а са друге стране потребно је нормирати
нова средства и методе супротстављања овом виду криминала.
Приликом доказивања постављених хипотеза биће коришћена страна и
домаћа научностручна литература, почев од књига, часописа, научних чланака,
зборника и закључака научних скупова. Литература је првенствено правног карактера,
али је неопходно, у мањој мјери, дотаћи и материју криминалистичких наука у виду
описивања појединих законитости, или института, јер се само на тај начин потпуније
може разумјети ова правна област, будући да су сазнања криминалистичких наука у
многим аспектима обликовала правне институте и односе. Поред домаћих закона,
користиће се: конвенције, међународни уговори и релевантни законски прописи
упоредних система и важнији правни акти ЕУ, као и релевантна пракса судова.
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Први дио
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
(ПОЈАМ И ОСНОВНЕ ОСОБЕНОСТИ)
Глава I
ПОЈАМ, ЕЛЕМЕНТИ И ОСНОВНЕ ОСОБЕНОСТИ

1. Појам организованог криминала
Посматрајући криминал у цјелини, уочљиво је да организовани криминал
заузима посебно мјесто, како због своје обухватности, тако и због опасности коју са
собом носи. Организовани криминал, као и остали облици криминала, јесте друштвено
негативна и санкционисана појава, те представља изражен изазов не само унутрашњој
већ и глобалној безбједности и јавља се не само као криминалистички, већ и као
глобални безбједносни проблем, с обзиром на његову транснационализацију. 38
Организовани криминал постао је национална пријетња у развијеним и у земљама у
развоју. Злочинци морају радити заједно у групама, како би стекли предност у
растућим криминалним активностима које је омогућила свјетска економија,
снабдијевање и захтјеви за незаконитим производима и услугама, лакоћа међународних
путовања, неефикасни закони и слаби и корумпирани владини службеници. 39
Дефинисањем и тумачењем организованог криминала бавили су се многи
теоретичари, свако из свог угла сагледавања. Анализа криминолога Франка Хегана
покушава да открије заједничке елементе у разноврсним дефиницијама организованог
криминала. Након што је открио да многе књиге нису успјеле да обезбиједе
експлицитну дефиницију криминала, схватио је да је дефиницију организованог
криминала у посљедњих 15 година давало 13 различитих аутора у књигама и владиним
извјештајима о организованом криминалу 40. Remsey C. наводи да је највећи проблем
разматрања организованог криминала управо тај што се изједначава са мафијом. Ако
је, према истраживањима која су спроведена, највећи дио криминалне дјелатности
Шикман, М., op. cit. 19.
Albanese, Ј,, Das, D, Verma, A., Organized Crime – World Perspectives, Prentice Hall, New
Jersey, 2003. год.
40
Hagan, Frank, E., The Organized Crime Continuum: A Further Specification of New Conceptual
Model, Criminal Justice Review, vol. 8, 1983. – према: Albanese, Ј., Organized Crime in Our Times, Anderson
Publishing Co, Cincinnati, 2004. год.
38
39
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производ организација типа мафија, то занемарује постојање других организованих
криминалних група које дјелују у Америци, на географски ограниченим подручјима,
независне и непознате за свијет подземља. 41 Х. Ливингстон сматра да се организовани
криминал односи на велике, дуготрајне организације чији чланови имају развијене
улоге, а организација остварује највећи дио својих прихода од злочина и употребљава
насиље, те да су коријени настанка у непосредној вези са настанком цивилизација. 42
Abadinsky, Hobbs, Bock, Haller, Edwin, Siegel, Short Walker, Chambliss, Bell, Hawkins,
Morash, на основу резултата својих истраживања, сагласни су у једном – да
организовани криминалне групе постоје, да се развијају, да их има у свим земљама, и
наводе заједничке елементе који их граде: 1) удруживање више лица; 2) структура; 3)
дисциплина; и 4) трајност. М. Кокољ истиче да организовани криминалитет има: 1)
свој језик; 2) своје законе; 3) своју властиту историју; 4) традицију; 5) обичаје; 6)
методе и технике одбране. 43 В. Јовић наводи да организовани криминалитет, односно
организована криминална група као његов експонент, неспорно представља феномен
на нашим просторима који се развијао деценијама прије његовог званичног
нормирања. И. Марковић истиче да организовани криминалитет у савременим
условима живота карактерише масовност, покретљивост, транснационална повезаност
његових актера, спрега са носиоцима политичке и законодавне власти, умијешаност у
многе легалне послове и сл., што умногоме отежава његово дефинисање и утврђивање
адекватних средстава криминалне политике за сузбијање овог облика криминалитета. 44
Анализом теоријског тумачења и законског одређивања организованог
криминалитета долази се до закључка да су основни елементи који га чине
препознатљиви у односу на општу криминалну дјелатност и своде се на сљедеће: 1)
организациона структура; 2) трајност организоване криминалне групе; 3) тајност
настајања и дјеловања; 3) лојалност вођи и респект међу члановима; 5) специфичност
филозофије и методологије пријема нових чланова; 6) склоност, тежња или вјештина
стварања коруптивних веза власти и појединаца; 7) инфилтрација у државне органе, уз
могуће креирање политичке сцене; 8) утицај на јавни живот; 9) криминално

Remsey, C., Crime in America, New York, 1971. – према: Јовић, В., op. cit.
Livingston, H., Organized crime, New York, 1996. – према: Јовић, В., Организовани
криминалитет и његово сузбијање, Институт за упоредно право, Београд, 2013. год.
43
Кокољ, М., Осврт на стање организованог криминалитета у неким државама света,
Српско удружење за кривично право, Копаоник, 1996. год. – према: Јовић, В., Организовани
криминалитет и његово сузбијање, Институт за упоредно право, Београд, 2013. год.
44
Марковић, И., Основи криминологије, II издање, Правни факултет Универзитета у Бањој
Луци, Бања Лука, 2010. год., 220.
41
42
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територијалне претензије; 10) специјализација за бављење одређеним „бизнисом“ на
нивоу организоване криминалне групе; 11) флексибилност и креативност у
остваривању криминалних дјелатности; 12) заснованост криминалне дјелатности на
корупцији политичких, привредних и економских структура; 13) идентитет групе и
њених чланова кроз препознатљив облик дјеловања; 14) прекограничне операције као
транснационални облик дјеловања; 15) неписана правила понашања; 16) спремност на
употребу насиља и друге видове екстремног понашања; 17) професионализам у
планирању и остваривању криминалне дјелатности; 18) хијерархијски систем
функционисања са прецизним обавезама и привилегијама; 19) неидеолошки и
аполитички карактер; 20) тенденције ка стварању монопола; 21) инокосне одлуке вође;
22) висок степен консолидације у случају хапшења вође или појединих чланова; 23)
методе и облици дјеловања; 24) конспиративност дјеловања; 25) савремена техничка
средства. 45 Анализа напријед датих дефиниција показује да консензус о појму
организованог криминала до сада није постигнут, односно различити су приступи у
одређивању појма организованог криминала. Присутне су различите дефиниције
организованог криминала, прије свега различита ауторска тумачења организованог
криминала 46, али и различити институционални приступи у схватању организованог
криминала 47. Апсурд са организованим криминалом је што већина људи мисли да о
њему „све знају“ а у стварности се, као у мало којој области, крећемо кроз лавиринт
митова, уобичајених стереотипа и дезинформација, искривљавања и претјеривања
(Abadinsky, 1981). Многи криминолози указују на то да смо овдје принуђени да
оперишемо недовољно поузданим подацима о реалности која се динамично мијења
(Cressey, 1967). 48
Организовани криминал присутан је у свијету у различитим облицима и у
различитом обиму. Неке земље су више, неке мање оптерећене овим проблемом.
Јовић, В., op. cit.
Види детаљније: Аbdinsky, H., Organized Crime, Third Edition, Nelson-Hall, Chicago, 1990
год., 5, Albanese, J.S., The Causes of Organized Crime, Jorunal of Contemporary Criminal Justice, Thousand
Oaks No 4/2000, 413; Savona, E., Organized Crime Across the Borders: Preleminary Results. In: HEUNI
Papers No. 6 (eds. Savona, Adamoli, Zoffi and DeFeo), Helsinki, 1995. год., 5; Игњатовић, Ђ., Организовани
криминалитет, други део, Полицијска академија, Београд, 1998. год., 25; Бошковић, М., Организовани
криминалитет и корупција, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2004. год., 19–20; Шкулић,
М., Организовани криминалитет – појам и кривичнопроцесни аспекти, Досије, Београд, 2003 год., 46,
итд. – према: Шикман М., Пена, У., Феноменолошка димензија организованог криминалитета, Правна
ријеч, 19/2009, Бања Лука, 2009. год.
47
За листу државних дефиниција организованог криминалитета видети шире: Hawai Crime
Commission, Organized Crime in Hawaii, Vol. 1., Honolulu, August 1978, pp 98–101. – према: Шикман М.,
Пена, У., Феноменолошка димензија организованог криминалитета, op. cit.
48
Према: Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., op. cit.
45
46
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Посебно је проблематично постојање транснационалног организованог криминала.
Ипак, конкретни подаци о организованом криминалу у појединим државама нису лако
доступни. Литература и референтни интернет сајтови, званични извјештаји и слични
извори, нуде доста података, различитих информација, што је довољно за сагледавање
стања организованог криминала у свијету, али не и за његово егзактно тумачење и
закључивање. Заправо, скала организованог криминала у Европи, тако и широм
свијета, није позната. Нема статистике које покривају све аспекте ове организоване
активности, укључујући трговину дрогом, трговину људским бићима, прање новца,
сајбер-криминала, фалсификовање новца и робе, недозвољену трговину, крађе
идентитета и других 49. С друге стране, имамо Камору (Camorra) или напуљску мафију,
која се обогатила на реконструкцији послије снажног потреса који је уништио регију
Кампања 1980. године. Сматра се да је Камора хоботница са преко 100 кланова и око
3.500 чланова. Камора води прање новца, шверц, пљачке, уцјене, отмице, политичку
корупцију и фалсификовање. Камора је за Напуљ, дакле. исто што је Коза ностра за
Сицилију, Ндрангета (Ndranghetta) за Калабрију и Сакра корона унита (Sacra Corona
Unita) за Пуљу. Одувијек је Камора била важна карика у подземном ланцу јужне
Италије, будући да је нарко-трговина ту имала најшире коридоре. Најјача породица
камористичког клана је Ди Лауро. Годишњи промет само Каморе износи преко 16
милијарди долара, што је, будимо реални, бруто производ који не може достићи
ниједна индустрија на југу Италије. 50
Под појмом организовани криминал подразумијевамо вршење тежих
кривичних дјела од стране криминалне организације, чији су се припадници удружили
ради вршења таквих кривичних дјела, која дјелује одређени временски период на
простору једне или више држава, а чија организација одражава однос хијерархије,
дисциплине и подјеле послова, уз повезивање са структурама јавне власти, а усмјерена
је искључиво на прибављање имовинске користи. Организовање, у смислу овог
кривичног дјела, подразумијева све оне дјелатности којима се непосредно ствара
удружење (које до тада није постојало) као и оне дјелатности којима се организационо
учвршћује већ постојеће удружење како би могло да дјелује у правцу остварења
заједничког циља. 51
Шикман, М., Пена, У., op. cit.
Матијашевић, Ј., Ђукановић, Д., Појам мафије и њена битна обиљежја, Организовани
криминалитет изазов ХХI века, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2012. год., 102.
51
Бабић, М., Марковић, И., Кривично право, посебни дио, треће издање, Правни факултет,
Бања Лука, 2009. год., 294.
49
50
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Стицање и увећање профита, монопола и моћи је програмска платформа
организованог криминала која је претежно усмјерена на остваривање профита,
економског монопола и економске моћи, уз минималне ризике, као и накнадну
легализацију стеченог профита. Ово су приоритетни циљеви организованог криминала,
те је организована криминална дјелатност усмјерена у том правцу, док се отали циљеви
(нпр. политичка моћ) јављају као споредни циљеви и пропратни ефекти организованог
криминала.
Присутни су различити модалитети утицаја на државне органе, појединце и
друге субјекте социјалне контроле. Најчешће се то огледа у успостављању везе
организованог криминала са наведеним категоријама, које може да буде чвршће или
лабавије, у зависности од тога да ли постоји активна сарадња, или је пак та сарадња
пасивне природе. Остваривање утицаја на државне органе, појединце и друге субјекте
социјалне контроле омогућава криминалним организацијама остваривање постављених
криминалних циљева и несметано дјеловање у националним оквирима дате земље, а
врло често и на међународном нивоу.

2. Основна обиљежја организованог криминала
– Развијена подјела рада и функција коју намеће разноврсна активност
чланова организације. Ово су битне карактеристике злочиначких организација.
Послови утврђени подјелом рада називају се организационим улогама, а односе се на
криминалне активности предвиђене неформалним правилима о функционисању
организације. Затим, сложеност, с обзиром на то да злочиначка организација
представља интеграцију више мањих организованих криминалних група. Осим
организационих, у функционисању злочиначког удружења постоје и извршне улоге
које подразумијевају непосредне извршиоце, као и систем средстава и метода
обављања планираних криминалних дјелатности. Улоге и задаци чланова злочиначке
организације могу бити опште и специфичне и увијек се повезују са циљевима
организације. Оне подразумијевају разрађен и развијен систем координације
активности и функција, како међу члановима појединих криминалних група које чине
организацију, тако и међу тим групама, и омогућавају интегрисаност свих дијелова
злочиначке организације. Координација се обезбјеђује, прије свега, неформалним и
строгим обичајним правилима, а затим и хијерархијом ауторитета (која се односи на
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дијелове и на чланове организације), предвиђеним начином доношења одлука битних
за организацију и средствима за обезбјеђење координације (систем хоризонталне и
вертикалне комуникације) 52.
– Чврста и јака структура организације. Специфичности злочиначких
организација указују на чврстину и јаку структуру организације која је спремна да се
обрачуна са конкуренцијом и људима који их угрожавају, без обзира на ком се нивоу
налазили и које функције обављали у органима власти и државним органима. Брутални
методи често се испољавају у виду вршења атентата на она лица која им стоје на путу.
Структура организације најјачих мафијашких организација заснива се на породици –
фамилији, на чијем је челу шеф (тзв. бос, дон, капо), који има апсолутну власт и који се
стара о дисциплини, реду и финансијским ефектима криминалне организације. Шеф
има свог замјеника, који посредује између њега и потчињених и у одсуству га
замјењује. Веома важно мјесто заузима и савјетник, који служи за давање одређених
савјета и за одржавање традиције породице. Ради се о старијем лицу које више не
учествује директно у криминалној дјелатности, а на хијерархијској љествици је у истој
равни са замјеником и веома је утицајан. У даљој хијерархијској љествици слиједе
поручници који контактирају са потчињенима, како би се сачувала конспиративност
организације и избјегла могућност откривања њеног руководећег састава. Поручници
не могу да доносе одлуке нити имају овлашћења шефовског дијела криминалне
организације. На најнижем нивоу хијерархије мафијашке криминалне организације су
војници који су непосредни извршиоци свих криминалних дјелатности у мафији 53.
Норме, у виду неформалних правила која се строго поштују, односе се на све облике
понашања које су усвојили чланови групе приликом ступања у организацију или
приликом њеног оснивања, иза које стоје одређене „санкције“ за непоштивање. Оне
посебно долазе до изражаја у усвојеним организационим и извршним улогама.
Захтјевни облици понашања предвиђени су за послове у групи које обављају чланови
на одређеним извршним функцијама.
– Изразите специфичности организације. Организације мафијашког типа
имају сљедеће карактеристике:
1. Постојање групе састављене од три или више лица;
2. Коришћење насиља ради изнуђивања;
Бошковић, М., Скакавац, З., Организовани криминалитет, Факултет за правне и пословне
студије, Нови Сад, 2008. год., 157–159.
53
Бошковић, М., op. cit., 43–44.
52
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3. Обавеза на потчињавање и завјет ћутања (омерта) у погледу дјелатности
групе;
4. Активности усмјерене на остваривање (непосредне или посредне) контроле
над привредним токовима, тржиштем и јавним услугама;
5. Крајњи циљ да себи или другима обезбиједи незаконите приходе. 54
Дати приказ је приказ организационе структуре мафије као специфичног
облика злочиначке организације. Друге злочиначке организације имају, наравно,
другачију организациону структуру и, зависно од властитог легислативног уређења,
државе различито дефинишу и поједине карактеристике злочиначких удружења. Тако
рецимо Кривични закон америчке савезне државе Калифорније под организованим
криминалитетом подразумијева организацију са два или више лица која на основу
сталног плана учествују у обезбјеђивању недозвољених добара и услуга или у
извршењу

грабежних

имовинских

кривичних

дјела. 55

Према

Министарству

унутрашњих послова Савезне Републике Њемачке, за постојање организованог
криминала, нужни су сљедећи елементи:
− планско вршење кривичних дјела,
− стицање профита,
− дјеловање заједно два или више лица,
− употреба силе или других средстава застрашивања,
− вршење утицаја на политичаре, медије, јавну управу, правосуђе и привреду. 56
Један од главних циљева о положају организованог криминала на нивоу
Европске уније јесте утврђивање тенденције у међународном организованом
криминалу у коју сврху је и постигнута сагласност о списку једанаест карактеристика
за идентификацију организованог криминала:
− учествовање више од два лица,
− свако има своју одређену улогу,
− дјеловање у дужем или неодређеном периоду,
− коришћење неких облика дисциплине и контроле,
− осумњичени су за тежа кривична дјела,
− дјелују на међународном нивоу,
Игњатовић, Ђ., Организовани криминалитет, Полицијска академија, Београд, 1998. год., 20.
Према: Бошковић, М., Облици организованог криминалитета у нашем кривичном
законодавству, часопис „Безбедност“ број 3/03, Београд, 2000. год., 7.
56
Игњатовић, Ђ., op. cit., 20.
54
55
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− коришћење насиља или других средстава застрашивања,
− коришћење трговинских структура или структура сличних пословним,
− умијешаност у прање новца,
− утицање на политику, медије, јавну управу, правосудне органе или привреду, и
− тежња за профитом и моћи 57.
Да би извршено кривично дјело могло да се третира као организовани
криминал, мора бити присутно најмање шест наведених елемената, од којих су
обавезни они који су наведени на првом, петом и једанаестом мјесту. За постојање
организованог

криминала

нису спорни

сљедећи

елементи:

постојање

добро

организоване криминалне организације чији циљ је вршење кривичних дјела ради
стицања и стварања профита и богаћења. Мишљења су подијељена када је у питању
остваривање криминалних веза такве организације са државом, њеним органима,
политичким, економским и финансијским субјектима, односно да ли је та веза нужна за
постојање организованог криминала. 58 Управо, критичком анализом доступне стране и
домаће стручне и научне литературе могу се констатовати неслагања аутора у погледу
одређивања појма организованог криминала, што и опредјељује два основна схватања,
у зависности од тога да ли је успостављање одговарајућих криминалних веза услов за
постојање организованог криминалитета – ужи и шири појам организованог
криминалитета 59
Постојање било какве наклоности државе (активна или пасивна), њених
органа и других релевантних друштвених субјеката према појединим криминалним
организацијама, представља основ који такву криминалну организацију чини
препознатљивом у односу на друге криминалне организације које нису успоставиле
такву везу. Неке криминалне организације толико су јаке да могу објективно да утичу
на политичке одлуке и толико су моћне да дјелују на извјесне политичке процесе, на
постављање високих државних функционера, на изборе за разна представничка тијела
и друго. 60 Професор Бошковић истиче да, да би организација могла да опстане и да
представља организовани криминалитет, нужно је да се користи насиљем или неким
57

Heijden, van der Toon, Measuring Organized Crime in Western Europe,
www.ncjrs.gov/policing/mea313.htm
58
Бошковић, М., Облици организованог криминалитета у нашем кривичном законодавству,
4–5.
59
Бошковић, М., Организовани криминалитет – први део, Полицијска академија, Београд,
1998. год.
60
Петровић, Д., Организовање злочиначког удружења, Српско удружење за кривично право,
Београд, 1996. год., 50.
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другим средствима застрашивања или да успостави криминалне везе са државним,
политичким, економским и финансијским субјектима, било корупцијом, уцјеном или
неким другим начином. То су два начина која омогућавају опстанак организованог
криминалитета, у зависности од присутних друштвених услова, карактера организације
и

области

криминалног

дјеловања.

Сви

остали

услови

оцртавају

карактер

организованог криминала, употпуњују његов садржај, али нису од битнијег утицаја за
његово постојање. 61
– Интернационалност, односно међународни карактер. Поред наведеног,
битно обиљежје организованог криминала јесте његова интернационалност, односно
међународни карактер. Најзначајнија карактеристика организованог криминала је
степен међународне повезаности. Тако Тур ван дер Хејген наводи да у више од двије
трећине кривичних предмета у Њемачкој постоје међународне везе. Близу четвртине
тих предмета повезано је са Холандијом, док је једна осмина случајева повезана са
Италијом. Слична ситуација је и у Холандији: двије трећине група које су активне у
тим земљама активне су и у осталим чланицама Уније. Трговину опојном дрогом
хероин у Европској унији у великој мјери одређују операције турских организованих
група дуж тзв. балканске руте и унутар многих држава чланица. Са друге стране,
трговина кокаином користи језичке и историјске везе које постоје између Шпаније и
Јужне Америке. Тако су колумбијске, аргентинске и (у мањој мјери) уругвајске
националне групе примарно умијешане у активности трговине дрогом у Шпанији. У
највећем броју кривичних предмета током 1995. године који се баве трговином
опојним дрогама, кокаин је најзаступљенији. Такође, око три четвртине кокаина
заплијењеног у Холандији потиче из Колумбије. Криминалне групе из Суринама и
Холандских Антила такође су умијешане у кријумчарење кокаина у Холандију.
Шпанија и Француска важне су транзитне земље преко којих се земље Европске уније
снабдијевају опојном дрогом канабис. 62 Међународна димензија организованог
криминала све више и више је јасна, у композицији криминалних група, у њиховим
подручјима рада и у сарадњи између група различитог поријекла. Чак и у оним
државама чланицама у којима организовани криминал има национални карактер,
међународни односи су од виталног значаја за заштиту домаћих криминалаца. Иако је
Европска унија јединствен економски простор, оваква повезаност организованог
Бошковић, М., Облици организованог криминалитета у нашем кривичном законодавству, 5.
Према: Heijden, van der Toon, Measuring Organized Crime in Western Europe,
www.ncjrs.gov/policing/mea313.htm.
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криминала није специфичан европски феномен. Трговна дрогом, прање новца, преваре,
трговина људима и друге врсте тешких кривичних дјела све више и више су
организоване на глобалном нивоу. Терет организованог криминала у већини држава
чланица ЕУ пренесен је из многих региона свијета, укључујући Централну и Источну
Европу, Јужну Америку, Африку и Азију. 63
–

Коришћење

насиља.

Коришћење

насиља

као

битног

обиљежја

организованог криминала иде у три правца. Први правац је насиље унутар криминалне
организације, које је усмјерено према члановима групе у циљу одржавања дисциплине
и потчињавања чланова криминалној групи или организацији. Међугрупно насиље
усмјерено је од стране једне групе према другој групи, типично настајући због
територијалног или културалног ривалитета. Вангрупно насиље усмјерено је према
жртвама изван злочиначког братства и стога је типична криминална активност
усмјерена према лицима или имовини. Унутаргрупно насиље коришћено ради
одржавања дисциплине у групама у многим земљама варира од отприлике једне петине
организованих група у неким државама чланицама до свих група у другим државама
чланицама. Неколико група страног поријекла (турске, јужноамеричке, иранске и
кинеске) које дјелују у једној држави чланици Уније, коришћењу насиља ради
одржавања унутрашње дисциплине дају предност у односу на насиље усмјерено према
другима унутар или изван криминалног свијета. Такође, у Холандији већи број
случајева насиља је унутар властите организоване групе у односу на број случајева
насиља које се користи између група. Групе домаћег поријекла користе насиље у
сличне сврхе. Италијанске групе су најзначајније у овом смислу. Више од 250 лица
убијено је од стране главних злочиначких организација (мафија, Камора, Ндрангента и
организација из Пуље) током 1995. године. Многи су убијени у унутаргрупном насиљу,
што је била санкција за понашање које је шкодило организацији. Уклањање кључних
особа унутар ових операција у успјешним операцијама снага за спровођење закона
узроковало је унутрашње сукобе који су за посљедицу имали неколико смрти.
Мото-банде показују значајан степен унутаргрупног насиља. У Шведској два убиства
(од којих је једно убиство предсједника „Бандидоса“) резултирало је ратом између
„Анђела пакла“ и „Бандидоса“. Такође, у другим државама чланицама Уније
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забиљежена су „гангстерска“ убиства 1995. године, која су варирала од осам у једној
држави до 66 (укључујући покушаје убиства) у другим. 64
– Коришћење утицаја. Коришћење утицаја такође је битно обиљежје
организованог криминала. Традиционално, италијанска мафија комбинује употребу
застрашивања и коришћења утицаја у институционалном и економском животу. У
Италији је било више суђења која су, између осталог, била усмјерена и на могуће везе
између мафије и политичке, односно економске мреже у држави. Према Хејдену,
коришћење утицаја од стране организованих криминалних група уочено је код око
половине држава чланица Европске уније. Како се наводи, према доступним подацима
између 10% и 23% организованих група користе утицај. У појединим случајевима
може се без сумње говорити о корупцији, док у другим случајевима ситуација баш није
јасна. Утицај се користи углавном од стране домаћих група као дио контрастратегије –
опструкција полиције и судских власти. Такође, једна од скандинавских земаља
пријавила је да страх од мото-банди спречава одговарајућу медијску покривеност
њихових активности.65
– Прање новца. Прање новца, је поред коришћења насиља и коришћења
политичког или друштвеног утицаја, једна од битнијих карактеристика организованог
криминала. Прање новца је елемент организованог криминала који приказује значајан
капацитет за експлоатацију мјеста која имају мање развијене механизме контроле. У
својој анализи феномена, један национални извјештај процјењује да су скоро двије
трећине организованих криминалних група умијешане у прање новца. Многе групе
користе више од једног начина за прање прихода стечених криминалним
активностима: користе финансијске путеве у иностранству, користећи девизне
трансакције, улагање у правна предузећа, улагање у некретнине или у покретну
имовину. Према Хејдену, проценат организованих криминалних група које се баве
прањем новца процјењује се на веома малом броју националних извјештаја. Ипак,
активности прања новца наведене су у свим осим једној од 14 земаља чланица у којима
се врши кријумчарење дроге. Подаци двију чланица указују на то да је већина група
које се баве трговином дрогом укључена у прање новца. Међутим, важно је
напоменути да трговина дрогом није једина активност која доводи до прања новца.
Групе руског поријекла чешће су повезане са прањем новца него активностима
трговине дрогом. Извјештај Европске уније о организованом криминалу из 1994.
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године препознаје неадекватне контролне механизме у источноевропским земљама као
фактор који доприноси развоју организованог криминала који је повезан са овим
подручјима. 66
На основу свега претходно реченог можемо закључити да како аутори, тако и
закони појединих земаља дају различите дефиниције и апострофирају различите аспекте
организованог криминала. Међутим, имајући у виду дефиницију појма организованог
криминала у стручној и научној литератури, поједини законски облици организованог
вршења кривичног дјела, као што су удруживање ради вршења кривичних дјела и
организовање злочиначких удружења, садрже елементе организованог криминала у
ширем смислу, гдје је нужно постојање хијерархијски и структурално уређене
криминалне организације чији је циљ вршење кривичних дјела, богаћење и стицање
моћи, мада ни они не морају у свакој ситуацији да представљају наведени облик
организованог криминала. У принципу, због недостатка поузданих квантитативних
података, тачне процјена степена организованог криминала не може бити. Али постоји
снажан утисак да број група које су укључене у организовани криминал наставља да
расте. У сваком случају, не смије се запоставити чињеница да организовани криминал
тежи ка сталној експанзији да се вјешто прилагођава актуелним друштвеним условима и
да добро организоване криминалне организације настоје да успоставе везе са органима
власти, државним и другим значајним органима и субјектима или да примјењују насиље
и застрашивање ради омогућавања сопственог опстанка. 67

3. Облици вршења кривичних дјела организованог криминала
Организовани криминал у Југоисточној Европи има различите облике и
укључује огроман број различитих криминалних активности. Слично као и другим
дијеловима Европе, главна криминална тржишта, која су сродна већини држава и
подручја, јесу 68:
− Трговина дрогом и њена дистрибуција,
− Кријумчарење људи,
− Трговина људима.
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− Преваре, пореске и царинске утаје, и други облици привредног криминала.
Посматрано у овом контексту, треба истаћи да различите земље имају и
различите врсте кривичних дјела за која је карактеристично организовано вршење. Тор
ван ден Хејден, у свом раду „Мјерење организованог криминала у Западној Европи“ даје
сљедећи приказ која су то најчешћа кривична дјела чије је вршење карактеристично за
организовани криминал. Тако Хејден наводи да су групе интензивно укључене у више од
једног типа криминалних активности, мада поједине групе показују значајан степен
специјализације. Доступни подаци указују на то да удио послова у вези са трговином
дрогом унутар организованих група у земљама чланицама Европске уније варира од 35%
до скоро 80% организованих група. Стране и организоване групе домаћег поријекла
имају функцију увоза и дистрибуције различитог степена, а према локацијама њихових
активности и врсти опојне дроге која је предмет трговине. Организоване групе
умијешане у трговину дрогом често су умијешане и у остале криминалне активности.
Учешће у трговини наркотицима и у оружаним разбојништвима битна је одлика
организованих група укључених у организовани криминал унутар једне државе чланице
Европске уније. Искуства у другим земљама говоре да су бројне групе које су биле
умијешане у традиционална кривична дјела са елементима насиља разгранале своје
активности према трговини наркотицима. Сличан развој забиљежен је и у Италији.
Породице које су биле традиционално умијешане у основни криминал и отмице ради
откупа, у појединим случајевима успоставиле су директне контакте са трговцима
наркотицима на међународном нивоу (са турским и колумбијским групама). Овакви
догађаји представљају јасан примјер како локална криминална организација стиче
капацитет да директно послује са водећим транснационалним трговцима дрогом. Домаће
криминалне групе учестало су ангажоване у преварним активностима, нпр. у Холандији.
Преваре са кредитним картицама повезане су са кинеским групама, док су нигеријске
групе умијешане у напредне преваре са провизијама у неколико држава чланица. Поред
превара, уцјена, оружана разбојништва и крађе возила значајни су имовински деликти у
извјештајима о стању криминалитета у Европској унији. У скандинавским земљама за
уцјене су одговорне мото-банде. Кинески држављани користе уцјену унутар својих
властитих заједница у неколико држава чланица ЕУ. Оружана разбојништва су,
генерално, резервисане за домаће али и њима сличне стране групе. Домаћи држављани и
групе источноевропског поријекла умијешане су у крађе возила. Трговина људским
бићима јесте тип организованих криминалних активности који је уочен у десет од
петнаест држава чланица ЕУ. У ове активности умијешане су и домаће и стране групе
34

(често из региона погођених конфликтима). Остале врсте кривичних дјела, као што су
илегална трговина оружјем, еколошки криминал, илегално коцкање и фалсификовања,
забиљежене су у мање од половине држава чланица ЕУ. 69
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идентификације врсте кривичних дјела која се најчешће врше од стране организованих
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организованог криминала. Уколико одређени облик испољавања кривичног дјела има
обиљежја организованог криминала, онда се може говорити о конкретном кривичном
дјелу као облику организованог криминала. Поред тога, поједина кривична дјела могу
бити извршена само на начин који укључује обиљежја организованог криминала. Тако,
трговина дрогом остаје најчешћи тип организованог криминала, при чему је главна
карактеристика овог облика сарадња између организованих криминалних група70.
Илегалне миграције карактерише још већа уплетеност организованих криминалних
група, које контролишу цијели процес од земље извора до земље одредишта. Посебан
проблем представља искоришћавање илегалних миграната, током њиховог путовања
према земљи одредишта, које карактеришу робовско поступање, радна експлоатација и
сексуално
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Организоване криминалне групе немају обзира у експлоатацији дјеце у било ком
погледу, од њиховог продавања, илегалног усвајања, организованог просјачења, до
њихове експлоатације у облику дјечјег рада или педофилије. Прање новца својствена је
карактеристика организованих криминалних група, који овим кривичним дјелом настоје
да прикрију нелегално стечену добит и инвестирају у легалне послове унутар правног
система државе. Превара је нискоризична, високопрофитна криминална дјелатност, која
се састоји од различитих криминалних активности чији је основни циљ искоришћавање
слабости финансијских система и контрола. Логистички сложене преваре, као на
примјер пореске преваре, које укључују кријумчарење робе, захтијевају вјештину,

Према: Heijden, van der Toon, op. cit.
Контролу производње и општи стратешки примат у трговини хероином (начињен
авганистанским опијумом) држе турске организоване криминалне групе, а који дистрибуирају углавном
„балканском рутом“; колумбијске криминалне групе држе примат у производњи и трговини кокаином
који у европске земље долази преко Шпаније, Белгије, Холандије и Албаније; холандске организоване
криминалне групе контролишу тржиште синтетичким дрогама; криминалне групе у Мароку главни су
добављачи канабиса за европске земље, док је у порасту извоз биљног канабиса Албаније. У: 2005 EU
Organized Crime Report, Public version, EUROPOL, The Haque, 2005. год., 6.
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способност и чврсту инфраструктуру, да би била ефикасна и може да буде учињена само
од организоване криминалне групе. Поред тога, организоване криминалне групе
учествују у ПДВ преварама, интелектуалним преварама и злоупотребама ауторских
права, преварама путем платних картица, итд. Фалсификовање новца (евро и долар) је у
порасту, с обзиром на то да се ради о нискоризичној, високопрофитној криминалној
активности, која у исто вријеме служи за финансирање других врста криминала. Такође,
свака вриједност која има сигурносне елементе, као на примјер путни чекови, пасоши,
претплатне карте и друге врсте докумената, предмет су фалсификовања од стране
организованих криминалних група. Даље, организоване криминалне групе прибјегавају
провалама, обијањима и крађама како би финансирале или олакшале вршење других
кривичних дјела, као њихове основне дјелатности. Пораст крађе возила указује на то да
су у ове криминалне активности укључене организоване криминалне групе.
Кријумчарење у било ком облику главни је извор прихода за организовани криминал.
Нелегално увезена роба (првенствено високотарифна роба), напаја сиву економију преко
нелегалних продајних мјеста. Главна оваква продајна мјеста су дуж ентитетске линије
разграничења. Кријумчарење дувана и цигарета, из Кине и других азијских земаља,
Русије, Украјине, Блиског Истока и Африке, у земље Европске уније (посебно Сјеверне
Европе) и британско тржиште, постаје све израженија криминална активност. Трговина
ватреним оружјем, дијеловима ватреног оружја и сличним оружаним направама добија
нове облике у којима долази до успостављања везе између колекционара оружја и
организованих криминалних група у трговини ватреним оружјем. Нелегално пословање
постала је саставна криминална активност организованих криминалних група која се
испољава у различитим облицима нелегалног пословања.
На основу наведеног, можe се констатовати да су основни облици савремене
организоване криминалне дјелатности: трговина дрогом, која укључује трговину
кокаином, хероином, синтетичким дрогама, канабисом, фармацеутским производима
који су класификовани као дроге и анаболичким и допинг тварима; кривична дјела
против личних добара, слобода и права грађана и против полног интегритета, која
укључују илегалне миграције, трговину људима, трговину људима ради вршења
проституције и експлоатацију дјеце; друга кривична дјела која укључују прање новца,
преваре, изнуде, фалсификовање, организоване крађе и тешке крађе, као и крађе
културних добара, организовање недозвољених игара на срећу; нелегална трговина, што
укључује и трговину украденим возилима, кријумчарење дувана и незакониту трговину
оружјем.
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Глава II
ИСТОРИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
Организовано вршење кривичних дјела познато је још из периода раног
развоја људске цивилизације. Још су антички филозофи проучавали криминал и
злочиначко понашање. Платон је заступао тезу о злочиначкој активности човјека.
Аристотел мотив злочиначког дјеловања види у злочиначким навикама и побудама
човјека. Средњи вијек чињење кривичних дјела објашњава дјеловањем против Бога и
његових заповијести. Теоретичари хуманизма апострофирају друштвени карактер
злочиначког дјеловања. Период буржоаске револуције из VII и XIX вијека обиљежила
је класична кривичноправна школа која злочиначко дјеловање посматра као повреду
етичког реда установљеног од Бога, при чему је ово дјеловање слободан избор
појединца. 71
Историјски

посматрано,

настанак

организованог

криминала

можемо

посматрати најприје кроз појединачног извршиоца, који „као примарни учинилац,
деликт најчешће из пригоде учинио, те је наставио криминално деловање и постао
повратник“. 72 Тек након што је, како то професор Водинелић наводи, „инокосни“
извршилац постао повратник, створени су услови за удруживање више таквих
извршилаца ради чињења кривичних дјела. У основи, криминалци су почели да се
удружују када су схватили да организовање омогућава трајније активности и стицање
веће зараде од вршења кривичних дјела. Организовани криминал, ма колико изгледао
као савремени друштвени феномен, у суштини је универзална и историјска појава.
Наиме, разни облици организованости у извршењу криминалних радњи, као
професионални и профитни модел активности остваривања политичког утицаја и
других облика моћи у друштву, били су познати још почетком XVIII вијека. 73
Употреба појма „организовано криминално дјеловање“, као најконтроверзније
одређење једног броја лица која су се удружила да би вршила кривична дјела, датира
из Енглеске с почетка XVIII вијека, када је једна удружена криминална група људи
вршила серијске крађе. 74
Види: Јовић, В., op. cit., 14.
Водинелић, В., Криминалитет са мрежном структуром и организовани криминалитет
профита, Безбедност број 1/1992, Београд, 1992. год., 13 – према: Јовић, В., op. cit., 14.
73
Матијашевић, Ј., Ђукановић, Д., op. cit., 96.
74
Најпознатија организована криминална група тог периода јесте група предвођена
Џонатаном Вајлдом. Криминалних банди било и раније, али да је банда Вајлд показала неке
специфичности. Ови људи су крали ствари, да би их „бос“ потом „проналазио“ и „враћао“ власницима уз
71
72

37

Већина теоретичара сматра да је организовани злочин, у данашњем смислу
ријечи, настао почетком XIX вијека. Тако Двајт Смит (Dwight Smith) 75 сматра да се у
САД организовани криминал појавио у XIX вијеку са забраном ропства у државама
чија је пољопривреда зависила од експлоатације робовског рада. Тада су се појавиле
групе које су наставиле да из Африке допремају тражену радну снагу, зарађујући
велике суме на овој илегалној активности. Самјуел Вокер (Samuel Walker) 76 тврди да је
криминал имао црте организованости на многим подручјима Америке још у XIX
вијеку, нарочито у урбаним центрима који су нагло расли. Према његовом мишљењу,
постојала је стална потреба за алкохолом, коцком и проституцијом. Ови пороци
цвјетали су у сваком већем граду. Организоване групе које су их нудиле биле су у
почетку састављене од лица са нижим социјалним статусом, наприје од Ираца, затим
од Јевреја, да би на крају доминацију преузели Италијани.
Термин „мафија“ директно је повезан са организованим криминалом,
односно посебним обликом организације у оквиру организованог криминала на већем
степену организованости и финансијске моћи у односу на друге криминалне
организације. Представља највиши облик криминалне организације у структуралном
смислу, чије су основне карактеристике хијерархијска структура организације,
унутрашња дисциплина праћена принудом, повезаност са представницима власти.77
Аутори се не слажу сасвим око тачног поријекла ријечи „мафија“. Поједини аутори
наводе да ријеч „мафија“ долази од арапске речи ma fia што значи уточиште, које су
након норманске инвазије употребљавали Арапи поробљени на имањима својих нових
освајача. Други пак тврде да та ријеч заправо долази од тајног акронима који су
употребљавали Сицилијанци у устанку против Нормана, односно арапске ријечи
mahjas, што значи хвалисање. 78 Ријеч „мафија“, према историчару Денису М. Смиту
(Denis Mack Smith), први пут се појавила на Сицилији, у Палерму, 1863. године, на
изведби дијалектне драме инспирисане животом у градском затвору. Драма под
називом I mafiosi della vicaria заслужена је за популаризацију те ријечи коју су већ
велики новац. Уколико власник није хтио да повраћај ствари исплати „босу“, он је ствари продавао даље
и ван граница Енглеске. Види: Јовић, В., op. cit., 14.
75
Види: Игњатовић, Ђ., Шкулић, М., op. cit., 34–35.
76
Ibid.
77
Треба истаћи да термин „мафија“ данас означава готово сваку криминалну организацију,
која дјелује у готово свим државама. Тако имамо тзв. „руску мафију“, „кинеску мафију“, Колумбијци
такође имају своју мафију иако су криминалне организације кинеских Тријада много старије у односу на
италијанску мафију. Но, етикета „мафија” лијепи се свакој свјетској моћној криминалној организацији са
порама у свим слојевима друштва, од врха до дна – види: Матијашевић, Ј., Ђукановић, Д., op. cit., 100.
78
Види: Шикман, М., op. cit., 65.
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употребљавали криминалци и земљопоседници за које су радили мушкарци „чврсте
мушке руке“. Ј. Матијашевић и Д. Ђукановић наводе да ријеч мафија долази од
италијанске ријечи Mafiosо, што у преводу значи фамилија. 79 Леополдо Франкети
(Leopoldo Franchetti), италијански посланик који је био на Сицилији и написао први
извјештај о мафији 1876. године, дао је значајан допринос схватању појма мафије. Он
је описао термин мафија на сљедећи начин: „Појам мафије односи се на класу
насилних криминалаца, који се због свог посебног статуса и значаја у друштву
Сицилијанца називају мафијом, како би избјегли назив криминалац, лопов или друге
погрдне називе за извршиоце кривичних дијела“ 80. Иако је његов извјештај оспораван,
данас се сматра једним од најважнијих извора кохерентне и свеобухватне анализе
сицилијанске мафије 81.
Мафија је створена у Италији, а своје коријене вуче са Сицилије. Наиме,
Сицилија је највеће острво у Средоземном мору и као такво је било поприште инвазија
многих држава. Влада није много учинила да те инвазије спријечи, па су се
Сицилијанци сами организовали и тако је настала мафија – сицилијанска тајна
организација, која је имала свој облик правде – вендета (крвна освета), а штитила је
осиромашене и немоћне Сицилијанце. Управо из тог разлога поједини аутори
посматрају „мафију“ као позитивну појаву дубоко укоријењену у народној култури и
традицији. Тако је сицилијански етнограф Ђузепе Питре (Giuseppe Pitrè), крајем XIX
вијека, дао сљедећу дефиницију: „Мафија је свијест о сопственој вриједности,
укључујући концепт индивидуалне силе, као једини арбитар сваког сукоба“ 82. Многи
Сицилијанци нису ове људе сматрали криминалцима, него узорима и заштитницима, с
обзиром на то да држава није могла да понуди заштиту сиромашним и слабим. Овдје
„мафија“ значи нешто што је понос, част, чак и друштвена одговорност 83. Но, без
обзира на њено поријекло, особе с којима се она повезује бавиле су се криминалним
активностима и прије него што је ријеч мафија постала дијелом свакодневног језика84.
Амерички социолог Џозеф Албини (Joseph Albini) у свом истраживању које је спровео
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Матијашевић, Ј., Ђукановић, Д., op. cit., 100.
Gambetta, D., The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, London, Harvard University

Press, 1993.
81

Dickie, J., Cosa Nostra. A history of the Sicilian Mafia, London, Coronet, 2004.
Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Palermo 1889. У: Mafia
– Origin of the term 'mafia', Rituals of Sicilian Cosa Nostra, History of Sicilian Cosa Nostra,
http://encyclopedia.stateuniversity.com/pages/14076/Mafia.html#ixzz0hCgf2GAc
83
Ibid.
84
У: Smith, D. J., Mafia – The Complet History of a Criminal Word, Arcturus Publishing Limited,
2003, pp. 19.
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на основу архивских података и информација, наводи да се лица која се сматрају
„мафиозо – мафијашима“ појављују током 1800-их година на Сицилији, када је
законски укинут феудализам. Крај феудализма довео је до појаве двију великих класа:
класе земљопосједника (који су посједовали земљу за обрађивање) и класе сељака (који
би сада обрађивали ту земљу, уз плаћање ренте). Ова ситуација довела је до потребе за
људима који могу да: (1) провјеравају да ли је земљопосједник добио адекватну
годишњу ренту за своју земљу, и (2) обезбиједе заштиту за земљопосједнике, јер влада
то није могла да гарантује. Као резултат тога појавио се посредник назван „gambellotto“
или „мафијаш“, који је обезбјеђивао заштиту земљопосједника, осигуравајући,
употребом насиља, изнуђивања и пријетњи, да сељаци плаћају ренту (која је врло често
била скоро немогућа) за коришћење земљишта. Овакав систем заштите није био
централизован и организован, већ више систем односа „заштитник–клијент“ који се
провлачи кроз легитимне и нелегитимне сегменте сицилијанског друштва. „Мафиозо“
није ранг или позиција у оквиру тајне организације, већ представља једну врсту
позиције унутар односа заштитник-клијент самог сицилијанског друштва 85. Оно што
данас познајемо као мафију сушта је супротност првобитној сицилијанској
организацији. У ранијем периоду ријеч мафија углавном је служила као синоним за
најпознатију организацију у склопу организованог криминала – Коза ностру, која је и
поникла на Сицилији. Међутим, у новије време преовладава мишљење према коме је
мафија заједнички назив за све оне криминалне организације које се у склопу
организованог криминала издвајају по својој структури, облицима дјеловања, методама
рада, финансијској моћи и угледу и које своје криминално дјеловање обављају кроз
разне видове илегалног али у једном дијелу и легалног пословања 86. Њемачки
криминолог Хенер Хес (Henner Hess), у свом истраживању „Мафија и мафијаши:
структура моћи“, испитао је сицилијанске архиве полицијских извјештаја и судске
транскрипте из периода 1880–1890. године, па је навео сљедеће: „...нема организације,
нема тајног друштва под називом 'мафија'“. Уместо организације 'мафија', био је
мафиозо тип, који је постојао на Сицилији због слабе централне власти Италије која је
била далеко од Сицилије. Морални, социјални, економски и географски услови западне
Сицилије, у комбинацији са одлучујућим политичким факторима слабе централне
власти која се налазила изван Сицилије, довели су до појаве и континуитета постојања
мафиозо типа ради „извршења уговора“ и других односа које држава није могла
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ефикасно спровести. Закључак је да „мафија није ни организација, ни тајно друштво,
него метод“ 87. Хес је дошао и до других закључка: „Лако је погрешно протумачити
акције мафијаша, као планиране, под надзором једне команде“. То је зато што ови
појединци имају сличне интересе. Његова истраживања открила су да не постоје
докази о централној организацији која је контролисала оне који су дјеловали као
мафијаши, већ је пронашао доказе да су то појединци (мафијаши) који су дијелили
„исте професије и исте проблемима“, а који су се повремено „окретали једни другима
као колегама за помоћ“ 88. Антон Блок (Anton Blok) у својој антрополошкој студији
сицилијанских села под називом: „Мафија и села Сицилије, 1860–1960“ прати појаву
концепта и улогу „мафије“ кроз преглед архивских података. Слично резултатима
Албинија и Хеса, Блок је нашао појаву „мафије“ у Италији као резултат тензије између
централне владе Италије, земљопосједника и сељака. Према Блоку, мафијаши су се
појавили због потребе за моћницима који су посредовали између слабе централне
власти, која је покушавала да промијени дугогодишње привилегије земљопосједника и,
с друге стране, између земљопосједника и сељака, које је влада покушавала да
ослободи. Блок је открио доказе о појединим лицима која су се нашла у позицији да из
користољубља употребљавају насиље, како би контролисала политичку ситуацију 89.
Сицилијанска мафија или Коза ностра (Cosa Nostra – наша ствар) јесте
сицилијанско-америчка организација која је формирана око 1800. године са циљем
уједињења сицилијанских сељака против својих непријатеља. У то вријеме у САД је са
Сицилије емигрирало више од милион људи. Од групе Сицилијанаца настала је
организована групација која се бавила криминалним активностима. Оно што је
карактеристично за Коза ностру јесте чврсто, затворено унутрашње устројство са јасно
дефинисаном хијерархијском структуром. Чланови ове организације обавезали су се да
поштују завјет ћутања тзв. „омерта“, а уколико би неки члан прекршио овај завјет био
би сурово кажњен. Временом се уобличио и посебан церемонијал примања новог члана
у мафијашку организацију. Па, тако, церемонија примања у чланство обично обавља се
у подруму неког ко већ јест члан мафије и обухвата сљедеће елементе: „За столом сједе
бос (boss), андербос (underboss), консиљере (consigliere) и неколико капа (capa). Новом
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члану каже се: 'Ово је тајно друштво и постоји само један начин уласка и један начин
изласка. Улази се стојећки, а излази у лијесу. Ова 'наша ствар' је на првом мјесту,
испред породице'. 'Да ти је мајка на умору, а ми те требамо, да ли би дошао? Или да
те тражимо да убијеш свог брата, да ли би то учинио? Ако би, с којим би прстом
повукао окидач?' Јамац новог мафијаша тада убада тај прст док крв не процури. Крв се
тада ставља на слику свеца и у руке новог мафијаша. Тада boss запали слику у рукама и
док се мафијаш бори с њом у рукама boss говори: 'Ако одаш тајне нашег живота
твоја ће душа горјети у паклу као слика овог свеца.' Тада особа постаје мафијаш и
пољуби се са сваким у оба образа.” 90
Историјски гледано, успон мафије у САД почео је у доба прохибиције,
односно забране точења или коришћења алкохола на цијелој територији ове земље.
Управо у прохибицији су мафијаши видјели прилику за добру зараду илегалном
продајом алкохола. Међутим, логично, почела је борба око територије на којој ће
поједина од организованих мафијашких породица продавати алкохол, па су се
мафијашке породице почеле међусобно сукобљавати. Познати су случајеви пресретања
камиона једне мафијашке породице од стране друге породице и препродаје отетог
алкохола.
Педесетих година XX вијека, на Сицилији је дошло до велике експанзије
градње, што је сицилијанска мафија искористила и преузела контролу над
грађевинским уговорима и зарадила милијарде долара. Сав новац зарађен на такав
начин, различитим механизмима прања новца унесен је у САД. Током XX вијека,
мафија се сматрала мрежом криминала која се увукла у све поре Сицилије. Сви
чланови мафије повезани су законом ћутања. Омерта је италијанска ријеч за оданост,
ћутњу, част и припадност одређеној породици, а самим тим одбијање сарадње са свим
надлежним представницима власти, полицијом, судом и војском. У самим почецима,
мафија није имала централизовану организацију и егзистирала је у облику малих група.
Мафија је стекла углед челичне руке заплашивањем Сицилијанаца, користећи разне
методе, као што је премлаћивање становника који би могли гласати, а преко њих је
успијевала да се увуче у све поре власти. Кад би то учинили, ушли у власт, имали су
могућност да своје послове раде прикривено, јер су имали контролу над полицијом и
осталим представницима закона, а стога за њих готово и није било препрека. 91 У
посљедњих тридесет година успјели су да „покрију” све дијелове Италије, па тако и
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Сицилију. 92 Један број аутора износи мишљење да претечу мафије чине приватне
армије, формиране од феудалних господара у циљу држања власти над својим
посједима. Ове армије дијелиле су правду која се заснивала на традицији, увијек
поштованој на тим просторима. Нека тадашња традиционална правила и данас се
поштују у оквиру мафијашких криминалних организација, нарочито код Коза ностре. У
том контексту, карактеристични су и случајеви убистава, који су начином извршења
остављали поруку.
Начин функционисања мафије није се много промијенио ни у данашње
вријеме. И данас ова организација има затворену чврсту хијерархијску структуру,
сурове методе одржавања дисциплине, бруталност у вођењу послова и, оно што је
најважније, огромну финансијску моћ и друштвени утицај. Џон Дики (John Dickie) у
својој монографији „Коза ностра – историја сицилијанске мафије“ 93 наводи сљедеће:
„...свијет се промијени, али се сицилијанска мафија само прилагодила: она је данас
исто оно што је била и када је рођена: тајно друштво под заклетвом, које занимају моћ
и новац и које то остварује тако што његује вјештину убијања људи и не одговара за то
пред законом“ 94. По његовом схватању, Коза ностра је организована на јединствен
начин, комбинујући особине државе у сјенци, илегалног пословања и тајног друштва
под заклетвом, као што су масони. Коза ностра је попут државе, зато што се труди да
контролише територију. У складу са мафијом као цјелином, свака мафијашка
„породица“ (италијанска ријеч која се користила током читаве историје мафије гласи
cosca) понаша се као влада у сјенци која управља људима у оквиру своје територије.
Рекетирање је за мафијашку „породицу“ исто оно што су порези за легалну владу.
Разлика је у томе што мафија покушава да „опорезује“ сву економску активност, била
она легална или илегална: и продавци и криминалци плаћају „рекет“ познатији као
pizzo. Као и држава, мафија себи приписује власт над животом и смрћу својих
поданика. Мафија није алтернативна влада; она опстаје тако што се инфилтрира у
легалну државу и на силу је прилагођава својим властитим интересима. Коза ностра је
као бизнис зато што она тежи профиту – без обзира на то што то чини чак и
застрашивањем. Већи дио прихода од изнуде инвестира се у одржавање криминалних
активности: она купује адвокате, судије, полицајце, новинаре, политичаре и пропратну
радну снагу и потпомаже мафијаше који нису имали довољно среће те су доспјели у
Види: Од бранитеља отока од страховладара – http://www.udarno.com/postanak mafije –
према: Матијашевић, Ј., Ђукановић, Д., op. cit., 101.
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затвор. Коза ностра плаћа ове трошкове не би ли изградила оно што неки „мафиози“
називају главницом застрашивања. Главница мафије може се развијати на свим
врстама тржишта, као што су малверзације у грађевинарству или кријумчарење дувана.
Опште правило гласи: што је тржиште опасније, насилније и профитабилније, то више
мафијаша који ступају на то тржиште има веће користи ако иза себе имају свјетски
реномирану и сасвим поуздану главницу засновану на језивом застрашивању. Коза
ностра је искључиво тајно друштво зато што она има потребу да бира своје сараднике
веома пажљиво и намеће ограничења у њиховом понашању да би они заузврат имали
користи од чланства у њој. Главни захтјев које Коза ностра поставља својим члановима
јесу: дискреција, послушност и немилосрдно насиље. 95
У данашње врије најпознатије криминалне организације типа мафије су:
италијанска мафија, колумбијски нарко-картели, јапанске Јакузе, кинеске Тријаде,
руска и америчка мафија. Поред њих, по „значају“ се издвајају и нигеријска мафија,
мексички нарко-картели, албанска мафија, банде мотоциклиста („Анђели пакла“,
„Одметници“) турске, балканске („Земунски клан“) и друге криминалне организације.
Ова криминална удружења представљају озбиљну опасност за читаву међународну
заједницу и унутрашњи поредак сваке земље, при чему су постала веома
софистицирана приликом вршења криминалних дјелатности, као и у коришћењу моћи
и утицаја на одржавању и заштити своје хијерархије од откривања. 96
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Глава III
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
(ПОЈАМ, ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ)

1. Појам и основни елементи
Када је ријеч о дефинисању организованог криминала у Босни и
Херцеговини, може се рећи да до сада није постигнут консензус о овом појму, односно
различити су приступи у одређивању појма организованог криминала.
Кривични закон Босне и Херцеговине 97 у Глави XXII – Договор, припремање,
удруживање и организовани криминал, одређује кривична дјела договора, припремања,
удруживања и организованог криминала. Кривичним дјелима из ове главе могу се
формирати криминалне организације чији је циљ континуирано вршење кривичних
дјела која имају обиљежја организованог криминала и која су предвиђена наведеним
кривичним законом.
Према Кривичном закону Босне и Херцеговине (Општи дио, члан 1),
злочиначка организација (став 17) дефинисана је као организована група људи 98 од
најмање три лица, која постоји неко вријеме, дјелујући у циљу чињења једног или
више кривичних дјела за која се по закону може изрећи казна затвора од три године
или тежа. Кривично дјело организованог криминала (члан 250 КЗБиХ) постоји ако
неко учини кривично дјело прописано законом БиХ као припадник злочиначке
организације (став 1) или учини кривично дјело прописано законом БиХ за које се
може изрећи казна затвора од три године или тежа казна (став 2), односно ако
организује или било како руководи злочиначком организацијом (став 3) или ако
постане припадник злочиначке организације (став 4) која заједничким дјеловањем
учини или покуша кривично дјело прописано законом БиХ, ако за поједино кривично
дјело није прописана тежа казна. Радња овог дјела се, дакле, састоји у чињењу било
којег кривичног дјела прописаног законом БиХ од стране лица које је припадник

Кривични закон Босне и Херцеговине прогласио је високи представник за БиХ 24.1.2003.
год., Одлуком број 101/03 и објављен је у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 3/03 од
10.2.2003. год., да би ступио на снагу 1.3.2003. године. Измјене и допуне: „Службени гласник БиХ“ бр.
32/03, 37/03, 54/04, 61/04.
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Организована група људи (члан 1 став 16 КЗ БиХ) је група људи која је формирана, а није
спонтано настала, ради непосредно сљедећег учињења кривичног дјела и чији чланови не морају имати
формално дефинисане улоге, која не мора имати континуитет чланства и развијену организацију.
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злочиначке организације (став 1), или кривичног дјела за које се може изрећи казна
затвора од три године или тежа казна (став 2).
Кривични закон Републике Српске, 99 за разлику од Кривичног закона Босне и
Херцеговине, дефинише организовану криминалну групу и одређује злочиначку
организацију на другачији начин од поменутог закона. Према Кривичном закону
Републике Српске, „организована криминална група“ јесте група од најмање три лица,
формирана ради вршења кривичних дјела за које се може изрећи казна затвора од три
године или тежа казна (члан 147 став 12).
Законом о допуни Кривичног закона Републике Српске 100 уведено је
кривично дјело „организовани криминал“. Ко учини кривично дјело прописано
Кривичним законом Републике Српске, као припадник злочиначког удружења, чини
кривично дјело организованог криминала. Тежи облик кривичног дјела постоји ако
неко као припадник злочиначког удружења учини кривично дјело прописано
Кривичним законом Републике Српске, за које се може изрећи казна затвора од три
године или тежа казна. Посебна казна предвиђена је за организатора злочиначког
удружења или учиниоца које било како руководи злочиначким удружењем, које
заједничким дјеловањем учини или покуша кривично дјело прописано Кривичним
законом Републике Српске и то затвор од најмање десет година или дуготрајни затвор.
За чланове злочиначког удружења које заједничким дјеловањем учине или покушају
кривично дјело прописано Кривичним законом Републике Српске, предвиђено је
кажњавање затвором најмање једну годину, ако за поједино кривично дјело није
прописана тежа казна. Такође, наведеним чланом предвиђено је да се припадник
злочиначког удружења, који открије злочиначко удружење, може ослободити казне.
Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине 101 не одређује, односно не
дефинише појам организованог криминала. Међутим, у Глави IX – Посебне истражне
радње, предвиђене су мјере и радње које су потребне за сузбијање организованог
криминала. Ипак, и у овом дјелу законског текста прецизно се не одређује појам
организованог криминала, већ се одређују врсте посебних истражних радњи, кривична
дјела за која се могу одредити посебне истражне радње, надлежност за одређивање и
Кривични закон Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, број 49/03,
108/04, 37/06, 73/10 и 1/12.
100
Закон о допуни Кривичног закона Републике Српске, „Службени гласник Републике
Српске“ број 70/06, члан 383а.
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Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, „Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04,13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07,
15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13.
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трајање истражних радњи, материјал добијен предузимањем радњи и обавјештавање о
предузетим радњама, „случајни налази'“, поступање без судске наредбе или изван
њеног оквира и коришћење доказа прибављених посебним радњама. Занимљиво је да
законодавац ни приликом одређења кривичних дјела за која могу бити одређене
посебне истражне радње није дефинисао организовани криминал, већ је прописао
одређене групе кривичних дјела (кривична дјела против интегритета Босне и
Херцеговине, против човјечности и вриједности заштићених међународним правом,
тероризам), за која се, уз одређене услове, могу примијенити посебне истражне радње.
Поред тога, законодавац је одредио кривична дјела за која се могу примијенити
посебне истражне радње прописивањем висине казне која се може изрећи. У ову групу
улазе сва она кривична дјела за која се може изрећи казна затвора од три године или
тежа казна, тако да се у ту групу може сврстати и кривично дјело организовани
криминал (чл. 250 ст. 1–3 КЗБиХ), удруживање ради вршења кривичних дјела (чл. 249
КЗБиХ), те дефиниције појмова: „група људи“, „организована група људи“,
„организована група криминалаца“ (чл. 1 тач. 15–17 КЗБиХ).
Закон о кривичном поступку Републике Српске 102 такође не познаје
дефиницију организованог криминала. Све наведено о Закону о кривичном поступку
Босне и Херцеговине односи се и Закон о кривичном поступку Републике Српске.
Разлике су углавном формалне природе, тако да се у одређењу кривичних дјела за која
могу бити одређене посебне истражне радње наводи да се ове радње могу одредити за
кривична дјела против Републике Српске, док остала кривична дјела имају исто
законско одређење. Такође, прописивање доње границе казне која се може изрећи
узима се као други критеријум за одређивање посебних истражних радњи. У ову групу
улазе сва она кривична дјела за која се може изрећи казна затвора од најмање три
године или тежа казна. Међу овим кривичним дјелима налазе се кривична дјела код
којих је посебни минимум три године. Управо у ову групу може се сврстати кривично
дјело организовани криминал, односно злочиначко удруживање (члан 383а и члан 383
КЗРС). Такође, КЗ РС у општем дијелу („значење израза“, члан 147 ст. 12 и 13)
предвиђена је дефиниција „организоване криминалне групе“

и

„злочиначке

организације“.

Закон о кривичном поступку Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“,
број 50/03, 111/04, 115/04.
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Законом о сузбијању организованог и најтежих облика привредног
криминала 103 прописано је у погледу којих кривичних дјела ће се примјењивати овај
закон, и то кривичног дјела организованог криминала из члана 383а Кривичног закона
Републике Српске, те кривичних дјела са елементима организованости, као и
кривичних дјела повезаних са таквим дјелима или учиниоцима таквих дјела, а у
случајевима када за поступање није надлежно Тужилаштво и Суд Босне и
Херцеговине. Такође, инкриминације овог закона односе се и на најтеже облике
кривичних дјела против привреде и платног промета и против службене дужности,
када је због околности извршења дјела или посљедице дјела кривично гоњење од
посебног значаја за Републику Српску, те кривичних дјела повезаних са таквим
дјелима или учиниоцима таквих дјела. Поред наведеног, ту спадају и друга кривична
дјела предвиђена кривичним законодавством Републике Српске, код којих је као
најмања запријећена казна затвора у трајању од пет година, а када је због околности
извршења дјела или посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја за
Републику Српску, те кривична дјела повезана са таквим дјелима или учиниоцима.
Закон о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала
не дефинише организовани криминал, већ организовани криминал посматра кроз
кривично дјело организованог криминала из члана 383а Кривичног закона. Тако,
законодавац наводи да је организовани криминал чињење кривичног дјела прописаним
кривичним законодавством Републике Српске од стране припадника злочиначког
удружења.

2. Специфичности организованог криминала у Босни и Херцеговини
Карактеристике

организованог

криминала

везане

су

за

његово

манифестовање, што га чини специфичним у односу на остале облике криминала. То
практично значи да су карактеристике криминала уопште истовремено карактеристике
организованог криминала, али постоје и одређене специфичности карактеристичне
само за организовани криминал, односно његово манифестовање и испољавање.
Управо те специфичности поједини аутори наводе као саставне или конститутивне
елементе појама организованог криминала. Основна карактеристика организованог
криминала

подразумијева

постојање

злочиначке

организације

као

субјекта

Закон о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени
гласник Републике Српске“, број: 37/06, 69/06 и 99/07).
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организованог криминала, једне независне и динамичне форме, која има мноштво
карактеристика, а који представља одређени вид друштвене структуре.
На подручју Балкана доминирају криминалне структуре које излазе изван
оквира државних граница. Вертикална интеграција у смислу утврђене хијерархије
варира у зависности од врсте криминогеног тржишта. Тако тржиште опојних дрога има
најјаче изражену вертикалну структуру, а тржиште за кријумчарење особа као најмање
вертикално успостављен систем. Организоване групе повезане са привредним
криминалом релативно су вертикално интегрисане у мјери у којој су повезане са
политичком и економском елитом. Отприлике слична ситуација је и у Босни и
Херцеговини. Интересантно је да национална искључивост постаје мање корисна као
критеријум, будући да је, према извјештајима, у многим земљама састав организованих
криминалних група вишенационалан, са доминантним припадницима из редова
матичне нације земље у којој се кривична дјела чине.
Перцепција јавности о строго устројеним хијерархијским организацијама на
овом подручју се показује као погрешна, јер је уочљиво да овдје егзистирају
криминалне структуре које се састоје од појединачних криминалаца или малих група
криминалаца, са различитим степеном организације, хијерархије, моћи, способности
вршења сложених кривичних дјела, убацивања новца у легалне структуре (најчешће
законите пословне структуре). Ове мале групе криминалаца ангажују правнике,
рачуновође, стручњаке за финансијске услуге и нотаре за одређене услуге, углавном и
у највећој мјери за привредни криминал и прање новца.
Узроци који погодују настанку и развоју организованог криминала
представљају појаве и процесе који својом комбинацијом доводе до организованог
криминала, као негативне и санкционисане друштвене појаве. Они подразумијевају
објективно постојање оних друштвених стања и односа која се могу утврдити и који,
као такви, доводе до појаве организованог криминала. Услови и узроци који доводе до
појаве организованог криминала, или одржавају његово постојање, многобројни су и
сложени. 104 Организовани криминал произлази директно из економских, социјалних и
политичких узрока. Ради се о узроцима организованог криминала који су присутни
како у високо развијеним и средње развијеним земљама, тако и у неразвијеним
земљама и земљама у транзицији, који нису искључиво везани за тренутну ситуацију,
већ се посматрају са аспекта постојећих и футуристичких криминогених фактора.

104

Шикман, М., op. cit., 95–96.
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Рат на простору бивше Југославије, уништавање једног друштвенополитичког система, ратна страдања, губитак људских живота, уништавање имовине,
изолација и међународни трговински ембарго, те порозне границе створили су неке
сасвим нове безбједносне прилике на овим просторима. Послијератна ситуација у
Босни и Херцеговини, коју карактерише нови друштвено-политички систем у повоју,
праћен тешком социоекономском ситуацијом – преко милион расељених лица,
девастирана

имовина,

уништени

привредни

производни

ресурси,

својинска

трансформација, тзв. друштвене имовине створили су идеалне прилике за процват
разних видова криминала, па тако и најопаснијег међу њима – организованог.
Практично све незаконите радње које су се одвијале у току рата наставиле су се
одвијати и након завршетка рата а капитал који се на овај начин стекао и даље стиче
сада се улаже у послове који су легални или у нелегалне послове који доносе даљу
зараду. Наведени услови су организованом криминалу „у старту“ дали предност у
односу на органе власти у Босни и Херцеговини, који покушавају да га стигну
користећи правне и институционалне механизме, правне и друштвено структуралне
реформе који се одвијају посљедњих година.
Фактори који су допринијели појави организованог криминала у Републици
Српској и Босни и Херцеговини су: економска криза, социјална угроженост
становништва, одсуство економских реформи, одсуство инвестирања у производне
капацитете, незаинтересованост страних улагача, избјегавање плаћања пореза,
неефикасан државни апарат, слаба институционална контрола, неефикасна контрола
државне границе, корупција у бројним сегментима друштва, итд.
Анализа организованог криминала у Босни и Херцеговини указује на то да су
главне опасности које пријете Босни и Херцеговини нелегална трговина опојним
дрогама, привредни криминал, прање новца, трговина људима, организована крађа
моторних возила, као и све већа пријетња од надолазећег тероризма.
Појединачно посматрано, основне особености појавних облика организованог
криминала у Републици Српској и БиХ огледају се у сљедећем:
– Недозвољен промет опојним дрогама. Неовлашћена производња и промет
опојних дрога представља једну од најважнијих активности организованих група у
Босни и Херцеговини. Томе доприноси и географски положај Босне и Херцеговине јер
се налази на подручју тзв. „балканске руте“, па стога питање промета наркотицима
представља један од важнијих аспекта борбе против организованог криминала. Такође
постоји и низ других фактора који БиХ чине земљом погодном за транзит опојних
50

дрога ко што су „порозне“ границе, велики број алтернативних путних праваца према
сусједним државама који нису под адекватним надзором агенција за спровођење
закона, затим недостатак одговарајуће техничке опремљености и расцјепканост
правосудног система. Према подацима безбједносних агенција, Босна и Херцеговина
представља тзв. центар „редистрибуције“ дроге. Интересантно је напоменути да
организоване групе које се баве прометом опојних дрога немају етнички карактер, нити
поједина етничка група доминира у овим пословима, већ се повезаност базира на
познавању језика и географског подручја на којем живе. Такође, битна особина
оваквих група је јака регионална повезаност са сусједним зељама. Када је у питању
промет опојним дрогама, Босна и Херцеговина није само транзитна земља, већ и земља
одредишта опојних дрога. О томе говоре бројне запљене опојних дрога за које је
утврђено да су намијењене домаћем тржишту. Поред тога, евидентно је да постоји и
све веће тржиште синтетичких дрога у БиХ, као што су „екстази“ и дроге које спадају у
групу амфетамина. О озбиљности проблема организоване трговине опојним дрогама
говори и чињеница да је, према појединим информацијама, на подручју Источног
Сарајева, Кантона Сарајево и Херцеговине, идентификовано више криминалних група
које се баве различитим облицима злоупотребе опојних дрога, укључујући нелегалну
трговину, омогућавање уживања опојних дрога, итд.
– Привредни криминал. Привредни криминал представља најозбиљнији
проблем за Босну и Херцеговину с обзиром на штету коју овај облик криминала, по
основу утајених пореских и других давања, има по буџет земље, као и на друштво у
цјелини. Одређене процјене указују на то да висина штете прелази износ од око 1,5
милијарди евра 105 на годишњем нивоу. Највећи број до сада третираних случајева у овој
области односио се на криминалне радње везано за увоз и промет робе. Према
расположивим подацима, доминантан је био илегални увоз тзв. високотарифне робе
(деривати нафте, алкохол и цигарете), као и веће количине текстилне и техничке робе,
гдје су, поред илегалног увоза преко државне границе (кријумчарење), коришћене и
друге методе као што је фалсификовање документације приликом увоза (царинске
преваре). Узроци високог степена привредног криминала у БиХ су бројни. Главни
механизам за раширену утају јавних прихода представљала су фиктивна предузећа која
је било релативно једноставно регистровати, која нису морала имати гаранције у новцу,
Извјештај о спремности БиХ за отпочињање процеса придруживања Европској унији –
Report From The Commission to the Council on the Preparedness of Bosnia and Herzegovina to Negotiate a
Stabilisation and Association Agreement with the European Union, Brussels, 18.11.2003, COM(2003) 692 final,
28.
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некретнинама или банкарске гаранције како би пословала у привредном промету.
Порески органи Републике Српске забиљежили су 464 недоступна предузећа, 73
фиктивна предузећа и 21 „паралелно” предузеће у истом периоду. 106 Према подацима
пореских органа Федерације БиХ, у 2004. години је било 1.187 правних лица која су
означена као недоступна, фиктивна или паралелна, и забиљежених 835 случајева утаје
пореза од 2002. године који су довели до губитка прихода у износу од 320,2 милиона
КМ. Нудећи овакве јединствене могућности, Босна и Херцеговина је постала атрактивно
подручје кроз које се обавља илегални промет робе у региону. Наведеним криминалним
активностима највише је погођен буџет јер се од стеченог капитала ништа не уноси у
државну благајну. Незаконите радње погађају све сегменте привреде, а посебно трговину
и производњу. Илегална трговина ствара нелојалну конкуренцију на тржишту а друге
активности одвраћају улазак и улагање страног капитала.
Дјела из области привредног криминала, према одређеним критеријумима,
могу се категорисати у сљедеће групе: (1) преваре по основу акциза, пореске и
царинске преваре и утаја пореза (ово су најчешћа дјела из области привредног
криминала и она се углавном обављају уз прилагање кривотворених званичних –
административних докумената – исправа), (2) преваре у току набавке, врло ријетка
дјела и углавном су појединачна у смислу да предузеће унапријед грешком плати за
робу предузећу које тражену робу не посједује, (3) банкарске преваре, (4)
кривотворење званичних, административних докумената, (5) кривотворење производа
и пиратерство, (6) стечајне преваре, (7) преваре код субвенција, (9) корупција (сва горе
наведена дјела подразумијевају ово дјело).
– Прање новца. Кривично дјело прање новца је, углавном, везано за
организовани криминал, односно за прикривање противправне имовинске користи
стечене организованим чињењем кривичних дјела недозвољене трговине оружјем,
трговине опојним дрогама,

изнудама,

организовањем коцкања,

проституције,

кријумчарења и сл. Када је у питању финансијски криминал, а посебно прање новца,
ово кривично дјело је скоро увијек по дефиницији дјело организованог криминала јер
иза њега увијек стоји организована група од три и више људи. Будући да криминал не
познаје политичке разлике, а самим тим ни било које друге разлике, криминалцима из
оба ентитета није било тешко да на обострано задовољство и корист отпочну са
„Недоступна” предузећа су она која су регистрована на непостојеће адресе или уз
коришћење лажне документације за регистрацију, док су “паралелна” предузећа она која користе копије
документације за регистрацију са промијењеним именима власника. Те копије се онда користе за
отварање нових банковних рачуна којима се не може ући у траг.
106

52

заједничким пословима. У оба ентитета добро организоване криминалне групе са
спрегом

у владајућој

структури,

политици,

правосуђу,

полицији

и

другим

институцијама фалсификовали су документацију, исправе, жигове, печате и осталу
потребну документацију те на основу тога регистровали различита предузећа са
мјестом сједишта по читавој БиХ. Након тога су размијенили у ентитетима рјешења о
регистрацији предузећа и све што је потребно за пословање тог предузећа (изјаве,
печати, овлашћења и др.) те отпочели са криминалним радом. Наруку им је ишло и
непостојање ефикасних законских механизама за спречавање овог вида криминала, као
и непостојање закона о поријеклу имовине.
– Трговина људима. Када је у питању трговина људима, ситуацију у Босни и
Херцеговини можемо посматрати у два периода. У периоду непосредно послије рата,
па до 2005. године, то је била дјелатност са бројним стриптиз баровима у којима су
„радиле“ најчешће држављанке Молдавије, Украјине, Румуније, али и жене са подручја
Србије, Црне Горе, али и саме Босне и Херцеговине. Од 2005. године органи за
спровођење закона кренули су у опсежну акцију контроле стриптиз барова и генерално
се покушало „стати украј“ трговином женама ради вршења проституције. Из тог
разлога експлоатација жена ради пружања тзв. „сексуалних услуга“ постала је много
скривенија од очију јавности, јер се одвија у приватним становима и путем ескортслужбе, а у посљедње вријеме све присутнија је и тзв. „интернет проституција“.
Такође, изгледа да жртве имају мање насилан третман и боље животне услове и
тренутно углавном опслужују домаће тржиште. Таква промјена на тржишту указује на
менаџерску префињеност криминалаца умијешаних у посао трговине људима, што све
представља нови изазов за органе гоњења и истраге у погледу ових кривичних дјела.
Особе умијешане у трговину људима углавном су држављани БиХ, често власници
ноћних клубова или имају пословне везе са другим власницима барова. Интересантно
је да криминалне групе и злочиначке организације које се баве овим активностима не
познају етничке и вјерске разлике, нити познају државне ни ентитетске границе, те
веома добро сарађују. Сазнања безбједносних служби указују на то да домаћи
криминалци који су укључени у овај посао сарађују са трговцима људима из Србије
која је на главном путу трговине људима из Румуније, Молдавије и Украјине. Поред
тога, регистровани случајеви показују да су трговци људима из БиХ имали властита
криминална упоришта у Румунији и Молдавији. Врбовање на домаћем нивоу, интерно
трговање људима и доминантно домаћа клијентела имају импликације, у смислу
политике, не само за репресију, него и захтијевају бољу превенцију и политику јавног
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здравства за рјешавање здравствених питања која отвара домаће тржиште сексуалних
услуга. Чини се да је тренутно у Републици Српској овај проблем у значајној мјери
сведен на задовољавајући ниво, јер је, према доступним подацима, више од 90%
ноћних клубова затворено а скоро све дјевојке са појединачним изузетком су се
вратиле у земље из којих долазе или отишле у треће земље. Са затварањем ноћних
клубова није се ријешио проблем, он се само трансформисао у други облик. Сада се
сексуалне услуге нуде путем огласа а дјевојке долазе, односно њихови макрои их
довозе на тражене адресе и враћају након завршеног посла. Када говоримо о
кријумчарењу људи, Босна и Херцеговина се раније сматрала транзитном земљом кроз
коју су се илегално транспортовали држављани Кине, Турске, Албаније, Индије,
Пакистана и других земаља ка земљама Западне Европе. Они у БиХ улазе преко Србије
и Црне Горе, преко легалних и илегалних граничних прелаза у источној БиХ, стижу у
Сарајево одакле иду према западној БиХ, често таксијем. Из западног дијела БиХ
локалне криминалне групе их воде преко ријека или илегалних прелаза у Хрватску.
Иначе, граница Босне и Херцеговине са сусједним земљама до сада се показала веома
„порозном“ са великим бројем тзв. алтернативних путних праваца којима се одвија
кријумчарење лица и робе. У прошлости су забиљежени случајеви великих група
илегалних имиграната који су у БиХ дошли као туристи или чланови културних
удружења. Заједница Кинеза изгледа да је повезана са омогућавањем миграције из
Кине у Западну Европу. Тржиште за кријумчарење људи има прилично једноставну
структуру и чини се да се углавном ослања на тијесну сарадњу организованих
криминалних група из различитих земаља у региону.
Тренутна ситуација у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини,
веома је погодна за кријумчарење људи. Главне руте везане за илегалну имиграцију
иду преко земаља Источне Европе и то Румуније, Србије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Хрватске, Словеније према земљама Западне Европе. Илегална
миграција подразумијева двије категорије миграната преко територије Босне и
Херцеговине, и то прва је економска миграција из земаља Источне Европе (Румунија,
Бугарска, Русија, Украјина, Молдавија и др.), земаља Блиског и Средњег истока (Ирак,
Иран, Сирија, Палестина), Далеког истока, у посљедње вријеме посебно Кина, земаља
Африке (Алжир, Тунис и др.) и посебна категорија Курда из Турске, Пакистана, Индије
и Јермена из Турске и новоформираних прикавкаских држава бившег СССР-а, којима
је простор Босне и Херцеговине транзитни простор за одлазак у земље Западне Европе
и прекоокеанске земље. Што се тиче водене границе, најугроженији путеви су на
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ријеци Дрини, између Босне и Херцеговине и Србије, на ријекама Сави и Уни између
Босне и Херцеговине и Хрватске. Поред ових наведених праваца, једна од рута која се
у посљедње вријеме изражава јесте рута од луке Бар (Црна Гора) преко Требиња кроз
Босну и Херцеговину према Хрватској. Остаје да се види како ће актуелна мигрантска
криза утицати на ову активност организованих криминалних група.
– Организована крађа моторних возила. Након завршетка рата у Босни и
Херцеговини дошло је до значајног пораста крађе возила, што је резултат тешке
економске ситуације у земљи и великих миграција становништва у току рата. Тешка
економска ситуација довела је до проблема незапослености и наглашавања разлика у
животном стандарду. У току рата уништен је велики број возила, тако да је дошло до
значајног пораста потражње за возилима. Возила украдена у земљама Западне Европе и
неким земљама у транзицији (посебно у Њемачкој, Италији, Хрватској, Словенији,
Аустрији, Чешкој, Мађарској и др.) довозе се у нашу земљу, гдје се продају или
транспортују даље на исток. Један од облика криминала који у посљедње вријеме све
више поприма елементе организованости на просторима БиХ јесте крађа и препродаја
украдених моторних возила. Остварење имовинске користи од украдених возила
постиже се на два начина: даљом препродајом и изнуђивањем откупнине од власника
за њихов поврат. У посљедње вријеме забиљежен је пораст броја случајева вршења
изнуде новца од власника украдених возила. Број оваквих случајева се повећава,
посебно у Сарајевском кантону, гдје је у скоро у сваком трећем случају крађе возила
власник украденог возила контактиран од стране извршилаца, гдје извршиоци
предлажу састанак на одређеном мјесту у сврху плаћања уцјене. Цијена зависи од
модела возила. У случајевима када власник одбије да плати, возила се даље
транспортују према истоку (Црна Гора, Косово, Албанија, или у бивше земље
Совјетског Савеза), или се растављају и продају у дијеловима. Уколико власник возила
плати уцјену, он/она, из страха од одмазде не информише полицију о договору и
одбија дати било какве детаље о крадљивцима.
Лица која се баве овим видом криминала су добро организована и опремљена
софистицираном електронском и другом опремом. На овакву констатацију упућује и
податак да је разоткривено неколико десетина група које су се бавиле крађом и
препродајом возила. Случај добро организоване криминалне групе од око 30 чланова са
подручја Бање Луке, као и случај злочиначког удружења са подручја Источног Сарајева
у којем је криминалистички обрађено најмање 40 тешких крађа моторних возила и
изнуда за њихов поврат, најбоља су илустрација ове појаве. Организованост у појавном
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(видљивом смислу), огледа се у чињеници да групе лица врше избор и отуђење циљаних
врста и марки моторних возила њемачке производње као што су марке „фолксваген“
(„голф“, „пасат“ и др.), као и „ауди“, „мерцедес“, „BMW“ и др., која су се затим
уходаним каналима транспортовала до крајњих дестинација, чиме се заокружује овај
криминални чин. Криминалне групе остварују добру сарадњу на цијелом подручју БиХ,
али и на регионалном и међународном нивоу, те се може констатовати да у БиХ постоји
организовани ауто-криминал и са обиљежјима интернационалног.
У протеклих десет година, на подручју Републике Српске регистровано је
више организованих криминалних група, које се баве крађама моторних возила и
кривичним дјелима која су везана за крађу возила. Све горенаведене групе
евидентиране су као извршиоци кривичних дјела крађе путничких аутомобила новијег
годишта производње (најчешће из програма „фолксваген“), као и у мањем обиму
возила друге марке и типа, као што су „ауди“, „мерцедес“, „BMW“, „шкода“ и др.
Велик број украдених возила на подручју Бање Луке завршио је на територији Косова
и Метохије. У већини случајева возила украдена у Бањој Луци завршавају у
Херцеговини, Републици Србији и Републици Хрватској. Једна од битнијих
карактеристика организоване крађе моторних возила у БиХ јесте извршење кривичног
дјела изнуде (уз кривично дјело крађе аутомобила), гдје се украдено возило од стране
извршиоца нуди на продају и откуп власнику. Кривично дјело обично настаје као
посљедица отежаног проналаска потенцијалног купца за украдено возило.
– Организована фалсификовања новца. Када је у питању производња и
промет фалсификованог новца, активности агенција за спровођење закона биле су
усмјерене на откривање и идентификацију појединаца и група укључених у наведене
незаконите радње. Лоциран је одређен број лица из БиХ која су се бавила наведеним
обликом криминала, растурајући фалсификовани новац који је углавном, према
расположивим сазнањима, водио поријекло из Бугарске и других источноевропских
земаља. Прикупљена сазнања о стављању у промет фалсификованог новца на подручју
БиХ указују на то да фалсификатори најчешће праве лажне евре, те да велик дио овог
новца одлази у земље Западне Европе.
– Организована разбојништва. У периоду одмах након рата, банкарске и
поштанске институције нису имале адекватне системе заштите, па су често биле на мети
појединаца и група која су чинила кривична дјела разбојништва. Доношењем закона који
регулишу област приватних агенција за обезбјеђење лица и имовине и појава бројних
таквих агенција, које банке ангажују ради обезбјеђења, како самих објеката банака, тако
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и обезбјеђења транспорта новца, донекле се успјело „стати у крај“ разбојништвима над
банкама. Међутим, посљедњих година управо су те заштитарске агенције мета напада
организованих група, које су по правилу добро испланиране и организоване, а врло
често криминалци имају свог човјека унутар било банке, било заштитарске агенције,
који врши тзв. „типовање“, односно достављање релевантних података нпр. када новац
долази у банку, вријеме транспорта новца, начин транспорта, број радника који
обезбјеђују новац, какав је систем обезбјеђења и сл. Поред ових разбојништава над
банкама, чести су случајеви разбојништава на штету других трговачких и услужних
објеката као што су шопинг центри, бензинске станице, кладионице, банкомати.
Нарочито су забрињавајући случајеви разбојништва у приватним стамбеним објектима.
Заједничка карактеристика свих ових дјела је да се при извршењу користи ватрено
оружје и друга средстава принуде, те да се готово увијек ради о добро припремљеним и
организованим криминалним активностима. Уз вишемилионске материјалне штете, ова
врста криминала изразито негативно се одражава и на осјећај безбједности грађана.
– Тероризам као облик организованог криминала. С обзиром на то да је
тероризам посљедњих година прерастао у глобалну пријетњу безбједности и алармантну
врсту насиља у савременом свијету, утврђивање његове структуре, садржине и узрока,
један је од циљева политичких, правних и безбједносних наука. Тероризам у основи
представља историјску појаву, која је стара колико и сама држава, мада се често
посматра као феномен савременог људског друштва. Међутим, савремени облици
тероризма имају сасвим нову димензију која проистиче из различитих историјских,
друштвено-економских и политичких разлога, као и из развоја науке и технологије. Иако
тероризам представља пошаст савременог цивилизацијског поретка, још увијек не
постоји једна општеприхваћена и универзална дефиниција тероризма, с обзиром на то да
сам појам тероризам није лако дефинисати. Тероризам има мноштво појавних облика, па
га, сем сложености, карактерише и промјенљивост. Значење ријечи тероризам мијењало
се током историје, како би се прилагодило ризику сваког наредног периода, стога није
нимало изненађујуће што је веома тешко одредити трајнију дефиницију овог појма.
Такође, један од разлога је што политика коју воде моћне државе има двоструке
стандарде, а неке од њих чак користе тероризам како би изазвале сукобе и нестабилност
у одређеном региону, али без учешћа сопствених војних снага. 107
Види: Теофиловић, Т., Тероризам као облик угрожавања безбедности, Правни факултет –
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Несумњиво је да је Босна и Херцеговина, као постконфликтна, потенцијално
конфликтна средина и вјештачки створена држава двају државних ентитета чији
субјекти безбједности недовољно сарађују, веома погодна за несметано повезивање
организованог криминала и тероризма. Свијест о новој безбједносној пријетњи
насталој повезивањем једног од најопаснијих облика имовинског криминала и једног
од најдеструктивнијих облика политичког криминала, била је основа за развој бројних
теоријских приступа опису и разјашњавању корелације организованог криминала и
тероризма. Они варирају од једноставне таксономије заједничких карактеристика и
сличних начина извршења до конструисања сложених модела међузависних веза и
утицаја ових појава. 108 Појава тероризма и откривање постојања терористичких група и
организација на овом подручју, само је потврда постојања организованог криминала.
Познато је да се такве организације и групе, поред помоћи страних обавјештајних
служби појединих земаља, углавном финансирају кријумчарењем оружја, наркотика,
изнудом, организовањем коцкања, проституције, „сиве економије“ и „прања новца“. У
сарадњи с међународним институцијама плански је проведено више истрага у оквиру
невладиних организација, које су директно или индиректно довођене у везу с
финансирањем појединих терористичких организација и терористичких активности.
Резултат тога је забрана рада и стављање на Консолидовану листу УН 109 11 невладиних
организација и шест лица која су директно или индиректно подржавала финансирање
тероризма и терористичких активности. Агенције за провођење закона идентификовале
су групу од четири члана, од којих су два држављани БиХ а два страни држављани
(Шведска и Турска), који се доводе у везу са нелегалним прометом оружја и
експлозива, те припремањем терористичких аката према одређеним дипломатскоконзуларним представништвима у БиХ.
– Нелегалне активности у области експлоатације природних ресурса.
Еколошки криминал и нелегална трговина природним ресурсима може се јавити као
посебна врста организованог криминала. Нелегална трговина природним ресурсима,
биљкама и животињама, нелегално рибарење, нелегална експлоатација и трафикинг
природним минералима и драгоцјеним камењем, дрветом, представља посебан изазов
како за развијене, тако и за земље и развоју. Нелегалне активности у области
експлоатације природних ресурса у БиХ у ранијем периоду остваривале су се углавном
Амиџић, Г., Повезаност организованог криминала и тероризма као претња безбедности
Босне и Херцеговине, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2013. године.
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због непостојања адекватне правне регулативе или непровођења постојећих правних
норми, што је имало вишеструке посљедице по БиХ, како са економског, тако и са
еколошког аспекта. Незаконите радње у области експлоатације природних ресурса
забиљежене су готово на свим просторима БиХ, а најизразитије у областима бесправне
сјече и транспорта дрвета, експлоатације природних материјала као што су камен,
шљунак и пијесак, те коришћењу хидроенергетских потенцијала, нарочито путем
бесправне изградње мини-централа и др., што на индиректан начин доводи до промјене
еко-система или загађења животне средине.
– Компјутерски криминал. Компјутерски криминал представља облик
криминалног понашања код којег се коришћење компјутерске технологије и
информационих система испољава као начин извршења кривичног дјела или се
компјутер употребљава као средство или циљ извршења, чиме се остварује нека, у
кривичноправном смислу, релевантна посљедица. Компјутерски криминал је, такође,
противправна повреда имовине код које се рачунарски подаци с предумишљајем
мијењају (манипулација рачунара), разарају (рачунарска саботажа) или се користе
заједно с хардвером (крађа времена).
У

Босни

и

Херцеговини

компјутерски

криминал

у

нивоу

је

са

информатизацијом друштва, односно са степеном распрострањености информационих
технологија. Од појавних облика ове врсте криминала потребно је истаћи два који су,
до сада, регистровани на подручју Босне и Херцеговине.
Први

се

односи

на

нелегалну

употребу

компјутерских

програма

(нелиценцирани софтвер), чија је употреба и умножавање широко распрострањено, а
други на привредна друштва која посредују у пружању телекомуникацијских услуга,
односно услуга телефоније преко интернета (ВоИП), уз избјегавање и непоштивање
прописа којима се уређује ова област.
– Корупција као облик организованог криминала. Етимолошки – значење
ријечи корупција потиче од латинског израза corruptio 110, што значи поквареност,
уцјена,

изопаченост,

подмитљивост,

потлачивање

службених

лица,

морална

поквареност.

110

The New Encyclopedia, Vol. 2., Britannica, Chicago, 1994, p.p. 509 – coruptio, corruptio,
coruptela, corruptus; Мала енциклопедија, Београд, Просвета, 1975 – Coruption ili Venalite (francuski),
bribing, briberu (engleski), мито, подмићивање, brib-a-ble, подмитљив; Вујаклија, М., Лексикон страних
речи и израза, Просвета, Београд, 1980, – корупција – лат., Corruptio: поквареност, кварност,
изопаченост, разврат, поткупљивање, подмићивање, кварење, укваривање, труљење, распадање,
кривотворење (списа, мјере, тега и слично).
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Корупција подразумијева тражење, нуђење, давање или прихватање,
директно или индиректно, мита или неке друге недопустиве користи или могућности
која изобличава ваљано вршење дужности или понашање онога који прима мито или
недопустиву корист од тога 111. Традиционална схватања корупције налазимо код
Платона, Аристотела, Полибија и Монтескјеа, који истичу како она представља
кварење власти, владање које није у општем интересу, док Макијавели и Русо сматрају
да је корупција морално кварење људи, тј. поништавање друштвених вриједности и
врлина код грађана. Корупција спада у појмове којима је тешко одредити садржај,
будући да се њено значење мијења у различитом временском, друштвеном и
политичком контексту. Код одређивања појма корупције не постоји универзална
дефиниција која би била прихваћена у националним и међународним размјерима. Оно
што је карактеристично јесте да корупција угрожава економску, политичку и социјалну
основу државе и друштва и као таква негативно дјелује на стабилност безбједности.
Према дефиницији коју је дала Свјетска банка, корупција представља злоупотребу
јавних овлашћења ради стицања приватне користи, док се према Transparency
International корупција дефинише као злоупотреба моћи у властиту корист, 112 односно
корупција представља злоупотребу службеног положаја у личну корист. 113
Корупцијом се сматра сваки облик злоупотребе власти ради личне или
колективне користи, било да се ради о јавном или приватном сектору. Јавно мњење и
политички начин говора под појмом корупције подразумијевају врло различите
друштвене појаве: организовани и привредни криминал, неефикасну власт и
посљедице такве власти. Корупција је веома штетна и, нажалост, постоји одувијек. У
модерној држави она је велика опасност, јер штети обављању друштвених послова,
снижава потребан ниво морала, блокира јавну управу, а судство чини неефикасним.
Дугогодишња економска и политичка криза, сиромаштво, као преовлађујуће стање
становништва, чиме су нарочито погођене земље у транзицији, гдје спадају Србија,
Босна и Херцеговина, као и друге земље Југоисточне Европе, значајни су фактори
ризика који погодују корупцији.114

године.
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Грађанскоправна конвенција о корупцији Савјета Европе, Савјет Европе, Стразбур, 1999.
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Transparency International, Студија перцепције корупције у БиХ, Глас Српске, Бања Лука,
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Шуковић, Д., Приватизација и корупција, Систем и корупција, Институт друштвених
наука, Београд, 2000. год., 151.
114
Батаљевић, Д., Улога образовања кадрова и њиховог континуираног усавршавања у борби
против корупције, Зборник радова, Научностручни скуп с међународним учешћем „Методологија
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Појава корупције у једном друштву условљена је свеукупним дјеловањем
мноштва објективних и субјективних чинилаца. Међутим, иако су чиниоци
коруптивног понашања вишеструко сложени и разликују се од државе до државе,
аутори се ипак слажу у погледу основних услова који погодују појави корупције, а то
су, прије свега: криза постојећег система вриједности, криза економског система и
криза уставноправног поретка. Што се тиче одређивања непосредних узрока
корупције, ситуација је иста као и код дефинисања појма корупције, тј. у литератури
постоји много различитих приступа узроцима корупције. Према Националној
стратегији за борбу против корупције у Републици Србији, као узроци корупције
наводе се сљедећи фактори:
− економски

(структура

и

трансформација

власништва,

прекомјерна

интервенција државе у привреди, непоштовање тржишних законитости,
сиромаштво),
− политички (застарјели и неодговарајући закони, начин функционисања
политичких странака, неизвјестан државноправни статус, дугогодишња
међународна изолација, постојање неформалних центара моћи, непостојање
консензуса о стратешким циљевима развоја државе),
− правни (непримјењивање или селективно примјењивање прописа, постојање
правних празнина, неусклађеност прописа),
− институционални
недовољна

(непостојање

координација,

или

кадровска

нефункционисање
неоспособљеност

институција,
и

материјална

неопремљеност, некомпетентност институција),
− историјски (брза измјена система друштвених вриједности, посљедице ратног
стања, недостатак професионализма, обичаји). 115
У савременим међународним односима доминантну пријетњу безбједности
представљају организовани криминалитет, тероризам, корупција, али и етнички,
унутрашњи конфликти. С аспекта безбједности и друштвене опасности на
националном и међународном плану посебно је значајна корупција која је нераскидиво
повезана с организованим криминалитетом. Такође, сам феномен корупције
изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције“, 19. новембар 2010. године,
Управа за полицијско образовање Бања Лука, 216.
115
Шкрбић, Ж., Шарић Ж., Корупција као облик угрожавања безбједности са освртом на
Републику Српску, Зборник радова, Научностручни скуп с међународним учешћем „Методологија
изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције“, 19. новембар 2010. године,
Управа за полицијско образовање Бања Лука, 304.
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представља унутрашњи облик угрожавања безбједности. Као друштвено негативна
појава корупција се стално развија, добија нове форме и појавне облике у зависности
од постојећих услова у сваком друштву. 116
Данас је корупција присутна у свим гранама привредног система и свакако
представља један од најзначајнијих узрока великог економског раслојавања у друштву.
Она разједа економску основу друштва и узрокује поремећаје у економском систему,
што у Европи нарочито долази до изражаја у бившим социјалистичким земљама.
Међутим, корупција није специфична само за друштва у транзицији, већ у већој или
мањој мјери постоји и у свим другим савременим државама. У земљама развијене
демократије доминира „ситна“, административна корупција, гдје поједини државни
званичници сами раде за свој рачун, или гдје, евентуално, мање групе раде заједнички,
кријући се од закона, колега и истражних органа. Тип корупције је исти, без обзира на
то да ли се корупцијом бави најнижи државни чиновник или министар. Битно је да се
ради о ситуацији гдје се појединци стављају изван закона, у сопственом интересу, и да
држава

није

наклоњена

тој

њиховој

дјелатности.

То

је

уобичајена,

тзв.

децентрализована корупција. Међутим, у многим земљама у транзицији и у развоју
корупција се одвија на значајно вишем нивоу.
Моћни појединци и групе покушавају да освоје државу, тј. да је ставе под
своју контролу и искористе за сопствено богаћење. Некада у томе и дјелимично
успијевају. У сваком случају су модерни облици корупције нераскидиво повезани с
разним облицима међународног, не само економског и финансијског организованог
криминала, већ и с илегалном производњом и кријумчарењем опојних дрога, оружја и
других опасних материја, с трговином људима, прањем новца и финансирањем
међународног тероризма. При томе се, у тијесној вези с корупцијом, развијају и нови –
модерни видови криминала, као што су високотехнолошки криминал и илегална
трговина еколошки опасним отпадом, као један од најуноснијих облика еколошког
криминала. 117
Ефективно и дугорочно супротстављање корупцији услов је без којег се не
може ефикасно борити ни против организованог криминала. У том је, поред органа за
спровођење закона, неопходно и учешће шире друштвене заједнице. Борба против
116

Ibid, 305.
Види: Милошевић, Г., Милашиновић С., Кешетовић, Ж., Корупција у Србији, Зборник
радова, Научностручни скуп с међународним учешћем „Методологија изградње система интегритета у
институцијама на сузбијању корупције“, 19. новембар 2010. године, Управа за полицијско образовање
Бања Лука, 163.
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корупције треба да постане дио општег друштвеног плана и широко прихваћеног
система мјера и активности за сузбијање корупције и организованог криминала, као
изузетно штетних друштвених феномена. Од примарног значаја за борбу против
корупције је „величина илегалне редистрибуције ресурса на штету обичних грађана“.
Међутим, од великог значаја је и чињеница да је притисак корупције озбиљан фактор
ризика који ограничава иностране инвестиције и подршку транзицији. 118
Кривичноправна конвенција о корупцији из 1999. године 119, у члану 18,
обавезује чланице на усвајање таквог законодавства и других потребних мјера којима
ће се осигурати да се правне особе могу сматрати одговорнима за кривична дјела
давања мита, трговања утицајем и прања новца, предвиђена Конвенцијом, учињена у
њихову корист од стране било које физичке особе, поступајући било индивидуално
било у саставу органа правне особе, која има водећу позицију унутар правне особе,
базирајући се на овлашћењу представљања правне особе или на овлашћењу да доноси
одлуке у име правне особе или на овлашћењу да врши контролу унутар правне особе.
Ставом 2 истог члана државе чланице су обавезане на предузимање потребних мјера
којима ће се осигурати одговорност правне особе у случају када је због недостатка
надзора или контроле од стране физичке особе, која у смислу става 1 има водећу
позицију унутар правне особе, омогућено учињење кривичних дјела поменутих у ставу
1, у корист правне особе а од стране физичке особе над којом правна особа има
ауторитет. И у овој конвенцији се истиче да одговорност правних особа не искључује
кривично гоњење физичких особа које су учиниоци, подстрекачи или помагачи
кривичних дјела споменутих у ставу 1 овог члана. Чланом 19 државе чланице су
обавезане да за кривична дјела на која се односи Конвенција осигурају ефикасне,
сразмјерне и одвраћајуће санкције и мјере, али се у ставу 2 овог члана истиче да, када
су у питању правне особе, те санкције могу бити кривичне или некривичне. То значи
да Конвенција обавезује државе чланице на успостављање одговорности правних особа
за кривична дјела, али да та одговорност не мора бити кривична, она може бити и
административна или цивилна. 120 Такође, и Конвенција УН против транснационалног

Батаљевић, Д., op. cit., 217.
Criminal Law Convention on Corruption отворена је за потписивање 27.1.1999, ступила је на
снагу 1.7.2002. године. Предсједништво БиХ је одлуку о ратификацији ове конвенције донијело
11.5.2001. Конвенција је објављена у Службеном гласнику БиХ – Међународни уговори, бр. 3/2001.
120
Види: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., Коментари Закона о кривичном/казненом поступку у Босни и Херцеговини, Савјет Европе,
Европска комисија, Сарајево, 2005. год., 462.
118
119

63

организованог криминала из 2000. године 121 обавезује државе чланице да усвоје нужне
мјере, у складу са њиховим правним начелима, за утврђивање одговорности правних
особа за кривична дјела организираног криминала, корупције, прања новца и
опструкције правде, али избор врсте одговорности правних особа за та кривична дјела
(кривична, грађанска или административна) и врсте санкција (кривичне или
некривичне) Конвенција препушта државама чланицама. 122
Дугорочни циљ борбе против корупције мора да буде ограничавање, колико
год је то могуће, корупције и њених посљедица, које су деструктивне по друштво
уопште. Сам успјех борбе против корупције зависи од већег броја чинилаца, од којих је
најважнија политичка воља и одлучност. У земљама Југоисточне Европе, несумњиво,
постоје претпоставке за постизање општег консензуса о потреби сузбијања корупције
(као и организованог криминала). Политичка обавеза дјеловања није само обична
декларација намјере, већ јасна обавеза носилаца политичке власти из које произлази и
одговорност према грађанима. Стратегија заснована на принципима демократије,
одговорности и реформе управљачких структура треба да помогне идентификовању не
само услова, подстрека и механизама корупцијског понашања, него и ангажовању
потенцијалних савезника у борби против корупције. Да би се успјело у овим
активностима, неопходно је изградити хоризонталне и вертикалне мреже у циљу
заједничке акције политичких странака и лидера, агенција, јавног и цивилног друштва
и других недржавних актера, извршити реформу правног и финансијског система и
омогућити имплементацију међународних инструмената и стандарда из области борбе
против корупције. 123
Организовани криминал и корупција, због свог основног карактера тајности и
прикривености, спадају у кривична дјела чији је степен доказивости на изузетно
ниском нивоу. Савремени криминалитет, нарочито организован (у који спада и
корупција), поставља пред органе гоњења задатке који се без употребе специјалних
истражних средстава и метода у преткривичном поступку не би могли извршити. Због
тога су, у циљу откривања, расвјетљавања и доказивања кривичних дјела
организованог криминалитета, установљени посебни (специјални) процесноправни
механизми. Ради се о специјалним истражним техникама и методама које су Закоником
United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Предсједништво БиХ је
одлуку о ратификацији ове конвенције донијело 5.2.2002. Конвенција је објављена у „Службеном
гласнику БиХ“, Међународни уговори, бр. 3/2002.
122
Види: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., op .cit., 463.
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121

64

о кривичном поступку дефинисане као посебне истражне радње, које представљају
посебан облик прикупљања доказа.
Борба против корупције је мултидисциплинаран, међуресорски и дугорочан
пројекат, који има за циљ да помогне у остваривању ширих циљева демократије,
доброг

управљања

и

економског

просперитета

сваке

земље.

Међутим,

у

супротстављању корупцији, као и организованом криминалу уопште, изузев
репресивне, потребно је развити и веома важну превентивну димензију, широким
спектром превентивних мјера, у које спадају: стварање повољног економског
амбијента за привредни раст и улагања инвеститора, побољшање услова за рад
правосуђа и стабилизација правосудног система, перманентно образовање кадрова за
борбу против корупције, подизање нивоа правног знања и повјерења уопште,
подстицање јавности и цивилног друштва на борбу против корупције и слично. 124
Анализа стања корупције у Босни и Херцеговини урађена од стране Свјетске
банке 2000. године, која је служила као основа за прављење будућих корака за борбу
против корупције, идентификовала је низак ниво повјерења грађана и јавних
службеника у органе власти.
Унутар

кривичног

законодавства

Републике

Српске,

корупција

је

инкриминисана Кривичним законом Републике Српске, којим су сва дјела корупције и
друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности сврстана у посебну
главу закона. Прописане инкриминације у основи су идентичне са одредбама
Кривичног закона Босне и Херцеговине, али и кључних међународних докумената који
третирају корупцију, а који су потписани и ратификовани од стране Босне и
Херцеговине, у складу су са међународним стандардима. Посебно позитивну улогу у
борби против корупције има Закон о сукобу интереса 125.

124
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Ibid.
Закон о сукобу интереса, „Службени гласник Републике Српске“, број 34/02-14, 36/03-15.
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Други дио
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ ИНСТРУМЕНТИ СУПРОТСТАВЉАЊА
ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ
Глава I
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Појам, врсте и опште карактеристике
Против криминала, у најопштијем смислу, може се реаговати организовано
(што чине држава и друштво) или појединачно. Познати су феномени када појединац
узима ствари у своје руке, светећи се злочиначкој организацији која је нанијела штету
њему или његовој породици, што је у данашњем цивилизованом свијету
неприхватљиво и кажњиво. Супротстављање организованом криминалу свака земља
планира у оквиру своје политике борбе против криминала, при чему до изражаја
долази и сарадња међу државама, као и ангажовање међународне заједнице у оквирима
својих компетенција. То подразумијева једну организовану, планску и синхронизовану
дјелатност надлежних органа на националном и међународном плану.
Различите методе користе се у борби против организованог криминала
укључујући међународну и међуагенцијску сарадњу, стратегије полицијских снага, као
и превентивне напоре невладиних

структура. Круцијално за борбу против

организованог криминала је да државе (нације) уче на основу претходног искуства
других.

Транснационална природа злочиначких

удружења захтијева озбиљне

међународне напоре као што су здружене операције, споразуме о међусобној сарадњи
и помоћ у обезбјеђивању напредне обуке, када су могућности обуке ограничавајући
фактор у борби против организованог криминала. Споразуми међу државама ради
пружања помоћи у полицијској обуци представљају позитивна достигнућа. 126
Предузимање низа превентивних мјера ради дјеловања на криминалне
факторе који условљавају или погодују настанку и развоју организованог криминала
свака држава планира у оквиру криминалне политике. При томе, морају се узети у
обзир неке битне чињенице, као што су етиолошка обиљежја, склоност ових
криминалних појава брзим промјенама и сталном прилагођавању актуелним
126
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друштвеним условима, добра организација, ситуираност и адекватна заштита, као и
вјешто коришћење научних метода и достигнућа природних и техничких наука у
склопу метода криминалне дјелатности. У разматрању и анализи превентивних метода
у сузбијању организованог криминала наука би требало да има посебан допринос и
задатак да изгради и понуди таква рјешења која ће омогућити примјену адекватних
метода који ће довести до веће ефикасности у елиминацији криминогених фактора и
спречавању организованих облика криминалне дјелатности. 127
Безбједносна политика једног друштва, а нарочито њен сегмент који се бави
криминалом и кривичним правосуђем у најширем смислу ријечи (криминална
политика), одражава степен свјесности државе о проблему противправних понашања
појединца или група, без обзира на присутност проблема те врсте или на тзв. тамну
бројку. 128 Повећање броја кривичних дјела не огледа се у пуној мјери у статистикама, с
обзиром на раширену сумњу у погледу тога колики је проценат кривичних дјела
откривен, истражен и разјашњен, односно вјерује се да је све већи проценат кривичних
дјела за која се никада није сазнало, односно која никада нису пријављена надлежним
органима. Из наведеног недвосмислено произлази да је проблем са феноменом
криминала уистину сам по себи сложен и захтијева прецизне методе за његово
спречавање,

откривање

и

разјашњавање.

Та

чињеница

чини

борбу против

организованог криминала веома комплексним питањем. Потребно је много времена да
се прикупе и анализирају подаци о међународно оперативним криминалним групама.
Неке злочиначке организације су активне дуго година, што јасно указује на њихову
способност да остану ван домашаја органа за спровођење закона. Чињеница да су
организоване криминалне групе у стању да заштите своје интересе, да користе насиље
или корупцију да би се елиминисали по њих опасни циљеви, укључујући полицију и
правосудне органе, чини ствари још горима. Софистицираније структуре су развијене и
у домаћим и у страним организованим групама, а евидентна је појава група које су се
специјализовале за прање новца.
С обзиром на раширено мишљење да је у већини држава Европе, првенствено
у државама Источне Европе и Западног Балкана, дошло до кризе унутрашње
безбједности, која се огледа у повећању броја кривичних дјела, а тиме и до повећане
потребе за контролом криминала, све су израженије снажне тенденције да се
Бошковић, М., Савремене тенденције у превенцији организованог криминалитета и
корупције, Сарајево, 2004. године.
128
Муратбеговић, Е., Превенција организираног криминала (мјере сигурносне политике),
Сарајево, 2003. године.
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контролни механизми државе учине стриктнијим и конзервативнијим, умјесто
либералнијим. Та тенденција полази од претпоставке да изузетно репресивни
контролни апарати располажу значајним потенцијалом који може допринијети
смањењу количине криминала. 129 Међутим, ово гледиште је погрешно, имајући у виду
да у земљама које имају изузетно оштру казнену политику криминал није у паду, већ у
значајном порасту у односу на земље које имају либералнији систем кажњавања.
Најбољи примјер за то су Сједињене Америчке Државе, које и поред чињенице да
имају изузетно оштру казнену политику, имају огромну стопу криминала. Са друге
стране имамо скандинавске земље које су познате по либералној казненој политици,
али је степен њихове угрожености од криминала значајно мањи него у САД.
Превенција криминала не може се постићи само драконским казнама већ
државним и друштвеним механизмима који ће утицати на спречавање девијација које
утичу на чињење кривичних дјела. Таква друштвена акција треба да обезбиједи
алтернативу чињењу кривичних дјела оним слојевима становништва који су
криминално најугроженији. Овакав приступ криминалу дао је завидне резултате у
редукцији криминала у скандинавским земљама. Међутим, треба рећи да овакав
приступ захтијева и одређене економске ресурсе које многе земље немају. У том
смислу поставља се питање могућности приступа борби против организованог
криминала на начин како то чине скандинавске земље у економском окружењу какво
имамо нпр. у Босни и Херцеговини. Евидентно је да у земљама Источне Европе и
Западног Балкана највећи проблем у реализацији оваквих програма социјалне
превенције представља недостатак материјалних средстава. Са друге стране, уколико
посматрамо просјечну стопу кривичних дјела у Европи, према извору European
Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics за 2011. годину, примјетно је да од
европских држава Јерменија има најмање учињених кривичних дјела на 100.000
становника (508), док рецимо Шведска на 100.000 становника у Европи има највише
извршених кривичних дјела (15.042).
Стратегија полицијске дјелатности, као и уопште дјелатности органа за
спровођење закона на сузбијању криминала уопште, а нарочито организованог,
еволуирала је у односу на осамдесете и деведесете године прошлог вијека. Промјена
приступа огледа се у томе да тај приступ више није само реактиван тј. оријентисан post
festum на догађаје, већ је усредсређен на проактивно дјеловање, како би се предухитрио
Соколовић, Р., Полиција и кривични поступак – Супротстављање организованом
криминалу, Београд, 2003. године.
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криминални акт. Промјене у систему превентивних мјера које се предузимају у борби
против организованог криминала морају се заснивати на новим и тачним сазнањима о
узроцима, условима и облицима испољавања организованог криминала, као и на
сазнањима о постигнутим ефектима до тада примјењиваних превентивних мјера.
Основни предуслов за успјешну борбу против организованог криминала јесте
детекција узрока његовог настајања, а који су садржани у економским, политичким и
другим друштвеним односима. Када говоримо о превентивним дјелатностима у
сузбијању организованог криминала, треба имати у виду чињеницу да организовани
криминал стално покушава да успостави везе са органима власти, односно државним и
политичким субјектима, при томе не бирајући средства ради остварења тог циља.
Корупција је најчешћи и најопаснији облик успостављања таквих веза, стога
превентивне мјере морају бити усмјерене управо на елиминисање ове друштвено
изузетно штетне појаве. Битан проблем у превенцији организованог криминала јесте
чињеница да немамо дефиницију превенције, тако да један од важних задатака јесте да
иста буде законодавно уређена. Такав приступ омогућио би да до изражаја још више
дође ефикасност примјене одговарајућих превентивних метода и разноврсност облика
међусобне сарадње свих органа и субјеката надлежних и обавезних да поступају
превентивно у одређеним ситуацијама.
Полиција у оквиру дјелокруга свога рада евидентира кривична дјела, прати
стање безбједности, криминала и методе поступања делинквената на свом подручју, у
циљу предузимања одговарајућих превентивно-репресивних мјера и радњи. У складу с
тим, полиција даје процјену о стању, кретању, појавним облицима и другим
обиљежјима криминала уопште, а затим и о појединим врстама ове негативне
друштвене појаве. 130 У мјере превенције, посматрано у ширем смислу, спадају
активности државних органа за спровођење закона које су усмјерене на спречавање
негативних друштвених појава, забрањених и штетних посљедица и елиминисање
услова за њихово будуће настајање. У превентивној дјелатности у борби против
организованог криминала није могуће пронаћи методе које ће бити трајне и
универзалне, већ је веома битно да се на вријеме детектују узроци и на основу тога
усмјери дјелатност свих државних органа. Наиме, превентивне мјере у борби против
организованог криминала требало би да предузимају и сви други органи откривања,
контроле и надзора, као и органи кривичног гоњења и правосуђа (тужилаштва и
Теофиловић, Н., Јелачић М., Превентивне мере полиције према повратницима из области
организованог криминалитета, Београд, 2005. године.
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судови), али и многи други органи, институције и установе – уз одговарајуће
нормативно регулисање ове области. За примјену превентивних мјера поменути органи
морају имати одговарајући стручни кадар и адекватну опремљеност, уз потпуну
самосталност, ауторитативност и поштивање законитости.
У превентивном дјеловању полиције на спречавању појавних облика
организованог криминала требало би примјењивати полицијске мјере превенције а које
су као такве законом стављене у надлежност полиције: позорничка и патролна
дјелатност, контрола кретања на државној граници, криминалистичка контрола,
контрола ношења наоружања, контрола промета и транспорта експлозива, запаљивих и
других материја, обезбјеђење личности и објеката и др. Приликом превентивног
дјеловања, како у отклањању услова и узрока који погодују вршењу кривичних дјела
организованог криминала тако и на спречавању чињења кривичних дјела, полиција мора
водити рачуна о свим битним елементима и карактеристикама организованог криминала,
а посебно о његовој организационој структури, хијерархији и успостављању веза са
органима власти. При томе, мора се водити рачуна да ће носиоци организованог
криминала свим средствима настојати да задрже постојеће „послове“ и криминалне везе
са државним и политичким структурама, као и да ће, прилагођавајући се новонасталој
ситуацији, изналазити нове појавне облике испољавања организованог криминала. Стога
држава не би требало да чека да се полиција сама бори са организованим криминалом,
као и да ће то само по себи довести до рјешења проблема, већ мора да активно укључи
све своје ресурсе, који ће дјеловати примјеном низа различитих мјера. У зависности од
циља, мјере превенције по свом садржају могу бити: економске, васпитно-образовне,
социјално-заштитне,

социјално-васпитне,

здравствене,

правне,

управно-

административне, дисциплинске, криминално-политичке и др. 131
Мјере које полиција предузима на основу закона (Кривичног закона, Закона о
кривичном поступку, Закона о полицијским службеницима, Закона о Државној
агенцији за истраге и заштиту, и др.) уједно представљају и њене извршне функције, а
састоје се у спречавању, откривању и сузбијању свих противправних поступања, а
посебно у области организованог криминала. То подразумијева да би полиција требало
да: сагледа и изврши процјену стања безбједности за територију или подручје за које је
надлежна; плански, систематски и непрекидно, на владавини права засновано врши
конкретне криминалистичко–безбједносне процјене врсте и степена угрожености
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одређених

правних

и

привредних

субјеката

и

државних

органа;

врши

криминалистичко-безбједносну прогнозу његовог даљег кретања; предлаже мјере и
радње у циљу побољшања стања безбједности; користи резултате научних и стручних
истраживања; има стручну и професионалну аналитичку службу,; устроји и ажурно
води МОС евиденције; познаје и користи информационе и телекомуникационе
системе; перманентно изучава психологију личности повратника; прати и примјењује у
раду правна схватања, тумачења и правосудну праксу надлежних судова и јавних
тужилаштава;

има

ефикасну

унутрашњу

контролу

и

надзор

рада;

изучава

индивидуалне карактеристике повратника; познаје законска и правна акта која
регулишу њен рад и предузима појачани надзор и даје упозорења. 132
У превенцији организованог криминала значајну улогу имају и средства
јавног информисања, и то како у дијелу правовременог и објективног општег
информисања, тако и на утицај који она имају на свијест грађана, на формирање
ставова јавног мњења према организованом криминалу.
Циљ репресивних мјера састоји се у дјеловању на испољене посљедице које
је организовани криминал оставио из себе, односно на санирање таквих посљедица.
Самим репресивним мјерама не дјелује се директно на узроке, већ се откривањем
кривичног дјела и његових учинилаца, те обезбјеђењем доказа, настоје елиминисати
настале посљедице, које у суштини и представљају манифестацију криминогених
фактора у одређеном друштву. 133
Историјски дуго времена репресивне мјере су представљале једини, а касније (уз
остале) основни метод супротстављања криминалу, па су у том смислу и запријећене
високе казне имале за циљ сузбијање криминала. Кривичне санкције, а посебно казна,
заузимају

значајно

мјесто

у

склопу

репресивних

мјера

у

супротстављању

организованом криминалу и оне су у суштини принудног карактера у односу на
учиниоца кривичног дјела. У примјени репресивних мјера неопходно је да се води
рачуна о начелу законитости, јер се његовим кршењем људи доводе у неравноправан
положај, а то је уједно и напад на права и слободе грађанина, која су му загарантована
одговарајућим правним актима.
Репресивне мјере предузимају органи откривања, гоњења и пресуђења
кривичних дјела и учинилаца (полиција, судови, тужилаштва) и то свака у дјелокругу
своје надлежности и овлашћења. Суштина репресивне дјелатности је у откривању
132
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Теофиловић, Н., Јелачић, М., op .cit.
Бошковић, М., Транснационални организовани криминал, Београд, 2003. године.
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извршених кривичних дјела, откривању и проналажењу учинилаца, обезбјеђењу
ваљаних доказа, у оптужењу учиниоца и у доношењу пресуде о проглашењу
оптуженог кривим и у изрицању кривичне санкције, као и у томе да по
правоснажности пресуде надлежни органи изврше кривичну санкцију. Да би примјена
репресивних мјера у супротстављању организованом криминалу дала жељене
резултате, потребно је да је прате и појачане мјере превентивног карактера које су
усмјерене на отклањање узрока који доводе до ескалације појединих видова
испољавања организованог криминала.
С аспекта откривања и кривичног гоњења, кривична дјела организованог
криминала спадају у тежа и сложенија. Ово посебно долази до изражаја када се има у
виду начин извршења кривичних дјела организованог криминала и често постојање
одређених облика заштите организованог криминала од појединих представника
извршне, законодавне или судске власти. Због тога је веома битно да се у примјени
репресивних дјелатности користе научна и техничка достигнућа, помоћу којих ће се
осавремењивати криминалистички методи откривања и доказивања кривичних дјела
организованог криминала. То све подразумијева одређене облике оспособљавања,
стручног усавршавања и специјализације кадрова који ће радити на супротстављању
овом виду организованог чињења кривичних дјела.
Репресивне мјере су нужност у супротстављању организованом криминалу и
морају се прилагођавати новим појавним облицима испољавања организованог
криминала. С тим у вези, веома битну улогу у изналажењу и законском предвиђању
репресивних мјера имају међународне организације и институције које, израдом и
усвајањем заједничких конвенција и декларација, обавезују државе чланице да у своје
законодавство уграде бројне нове мјере репресивног карактера. Када говоримо о
мјерама које се примјењују у репресивне сврхе, треба истаћи да се за откривање и
доказивање кривичних дјела организованог криминала користе радње доказивања које
се иначе користе и за доказивање других кривичних дјела, али и специјалне истражне
технике (или посебне истражне радње), свједок сарадник, заштита свједока и
конфискација и запљена имовине стечене криминалном дјелатношћу.
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2. Организација и надлежност државних органа у сузбијању
организованог криминала у Републици Српској
Препознајући нарастајући проблем организованог криминала, Република
Српска је још 2006. године, одмах након инкриминације овог кривичног дјела у
Кривичном закону Републике Српске, формирала органе надлежне за борбу против
организованог криминала. Тако је 2.10.2006. године на снагу ступио Закон о сузбијању
организованог и најтежих облика привредног криминала. Овим законом уређено је
оснивање, организација, надлежност и овлашћења посебних организационих јединица
тужилаштва и суда, као и других државних органа у Републици Српској, те су уређени
други услови ради ефикасног откривања и кривичног гоњења учинилаца кривичних
дјела која су предметним законом одређена. Примјена овог закона односила се на
сљедећа кривична дјела: а) кривично дјело организовани криминал из члана 383а
Кривичног

закона

Републике

Српске,

те

кривична

дјела

са

елементима

организованости, као и кривична дјела повезана са таквим дјелима или учиниоцима
таквих дјела, а у случајевима када за поступање није надлежно Тужилаштво и Суд
Босне и Херцеговине; б) најтеже облике кривичних дјела против привреде и платног
промета и против службене дужности када је због околности извршења дјела или
посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја за Републику Српску, те
кривична дјела повезана са таквим дјелима или учиниоцима таквих дјела; в) друга
кривична дјела предвиђена кривичним законодавством Републике Српске, код којих је
као најмања запријећена казна затвора у трајању од пет година, а када је због
околности извршења дјела или посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја
за Републику Српску, те кривична дјела повезана с таквим дјелима или учиниоцима
таквих дјела. Овим законом основано је Посебно тужилаштво за сузбијање
организованог и најтежих облика привредног криминала – Специјално тужилаштво,
које је формално било у саставу Окружног тужилаштва Бања Лука; било је надлежно
на цијелој територији Републике Српске за кривично гоњење учинилаца кривичних
дјела предвиђених тим законом, а имало је самосталност и независност у раду.
Специјално тужилаштво чинили су главни специјални тужилац, замјеник главног
специјалног тужиоца и одређен број специјалних тужилаца. У Специјално тужилаштво
именован је одређен број стручних сарадника, као и тужилачких истражилаца (што је
била новина у законодавству Републике Српске). Тужилачки истражиоци имали су
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статус овлашћених службених лица, а именовани су из реда лица запослених у
Министарству унутрашњих послова Републике Српске, која посједују полицијски
сертификат, или статус лица запослених у сигурносним агенцијама и агенцијама за
спровођење закона у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини, а постојала је
и могућност именовања тужилачких истражилаца и из реда грађанства. Тужилачки
истражиоци су поступали по захтјевима специјалних тужилаца, а за свој рад су
одговарали шефу тужилачких истражилаца и обезбјеђења Специјалног тужилаштва,
односно главном специјалном тужиоцу.
Поред оснивања Специјалног тужилаштва, у оквиру Окружног суда у Бањој
Луци формирано је Посебно одјељење за организовани и најтеже облике привредног
криминала, надлежно за поступање на цијелој територији Републике Српске за
кривична дјела из члана 3 тог закона. Такође, у оквиру Врховног суда Републике
Српске формирано је Посебно вијеће за организовани и најтеже облике привредног
криминала надлежно за поступање по жалбама на одлуке Посебног одјељења
Окружног суда у Бањој Луци.
Коначно, у Казнено-поправном заводу у Бањој Луци основана је Посебна
притворска јединица за извршење мјере притвора одређеног у кривичном поступку за
кривична дјела предвиђена тим законом.
У погледу поступања у предметима, Законом је било прописано да, уколико
постоји основ сумње да је извршено кривично дјело за чије кривично гоњење је, у
складу са чланом 3 Закона, било надлежно Специјално тужилаштво, главни специјални
тужилац доноси одлуку о поступању у том случају по претходном прибављеном
мишљењу Колегијума Специјалног тужилаштва. Са друге стране, уколико би главни
специјални тужилац процијенио да се у одређеном случају, за који је сазнао путем
пријаве или о којем је обавијештен на други начин, не ради о случају из надлежности
Специјалног тужилаштва, али да би могли постојати основи сумње да је извршено
друго кривично дјело, о томе је обавјештавао надлежно окружно тужилаштво ради
предузимања даљих радњи и мјера из надлежности окружног тужилаштва. Главни
специјални тужилац имао је овлашћење да у сваком тренутку до подизања оптужнице,
уколико накнадно оцијени да су се стекли услови за преузимање предмета, донесе
одлуку о преузимању предмета, по претходном прибављеном мишљењу Колегијума
Специјалног тужилаштва.
Уколико би надлежно тужилаштво, поступајући по пријави, закључило да из
садржаја пријаве произлази да би за пријављено кривично дјело могло бити надлежно
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Специјално тужилаштво, тужилац који је поступао по пријави био је дужан да о томе,
без одлагања, обавијести главног тужиоца, који је о истом обавјештавао главног
специјалног тужиоца, са навођењем разлога због којих сматра да су остварени услови
за преузимање предмета. У том случају, главни специјални тужилац био је овлашћен
предузети потребне мјере ради оцјене постојања услова за преузимање предмета. Сва
тужилаштва у Републици Српској, сходно одредбама тог закона, била су дужна да
Специјалном тужилаштву, без одлагања, омогуће несметан увид у кривични предмет
који затражи Специјално тужилаштво. У случајевима када је главни специјални
тужилац оцијенио да је у кривичном предмету ријеч о предмету из надлежности
Специјалног тужилаштва, доносио је одлуку о преузимању предмета. Одлука је
доношена у форми наредбе. Против такве наредбе надлежни окружни тужилац могао је
поднијети жалбу главном републичком тужиоцу, а та жалба није одлагала преузимање
предмета. Поред наведеног, законом је било прописано да су сва тужилаштва, сви
државни органи у Републици Српској, дужни специјалним тужиоцима или лицима која
раде по њиховом овлашћењу, на њихов захтјев омогућити сву неопходну помоћ и
подршку, укључујући обезбјеђивање простора и опреме, те омогућавање употребе
техничког средства којим располажу. Сви државни органи Републике Српске дужни
су, без одлагања, извршавати захтјеве и наредбе које Специјално тужилаштво даје у
складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске.
Специјално тужилаштво Републике Српске током свог десетогодишњег
постојања постигло је значајне резултате у борби против организованог криминала у
Републици Српској. Са друге стране, примјеном Закона о сузбијању организованог и
најтежих облика привредног криминала уочени су и одређени недостаци овог закона,
па су се у том смислу тражила боља законска рјешења, а у циљу ефикасније борбе
против, прије свега, коруптивних кривичних дјела и организованог криминала. Тако је
закључком Народне скупштине Републике Српске број 01-493/13 од 27. марта 2013.
године Министарство правде Републике Српске задужено да преиспита тада важећи
законодавни оквир за рад Специјалног тужилаштва Републике Српске и да по потреби
предложи измјене тог оквира. У том смислу, Министарство правде именовало је радну
групу, која је била става да одредбе тада важећег закона које се односе на надлежност
треба прецизније да се одреде, а да Специјално тужилаштво, с обзиром за своју
надлежност, треба да буде организовано при Републичком тужилаштву Републике
Српске, а не при Окружном тужилаштву Бања Лука, како је то било прописано. Заузето
је становиште да се указала потреба приступања доношењу новог закона којим би се на
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другачији начин од до сада прописаног уредила организација и надлежност суда,
тужилаштава, као и овлашћења тужилачких истражилаца.
Након готово три године од формирања радне групе донесен је нови Закон о
сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, који је
ступио на снагу 1. јула 2016. године. 134 Ступањем на снагу овог закона престало је да
ради Специјално тужилаштво Републике Српске. Интенција законодавца била је да
доношењем новог закона „поправи“ недостатке који су уочени током готово
десетогодишње примјене Закона о сузбијању организованог и најтежих облика
привредног криминала.
Законом је прописано оснивање, организовање и надлежност Посебног
одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног
криминала у Републичком тужилаштву. Посебно одјељење Тужилаштва за сузбијање
корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, сходно одредбама
овог закона, основано је при Републичком тужилаштву Републике Српске, за разлику
од ранијег закона гдје је Специјално тужилаштво основано при Окружном тужилаштву
Бања Лука. Сматра се да ће се, оснивањем Посебног одјељења Тужилаштва при
Републичком тужилаштву Републике Српске, борба против корупције, организованог и
најтежих облика привредног криминала, подићи на један виши ниво. Са друге стране,
прописивањем да је Посебно одјељење у саставу Републичког тужилаштва, ријешено је
питање надлежности на цијелој територији Републике Српске имајући у виду да је
Републичко тужилаштво у сваком случају надлежно за поступање на цијелој
територији Републике Српске, као и питање заступања пред Врховним судом
Републике Српске.
Посебним одјељењем тужилаштва руководи замјеник главног републичког
тужиоца – специјални тужилац, а чини га, поред специјалног тужиоца, и одређени број
републичких тужилаца које, на приједлог специјалног тужиоца, распоређује главни
републички тужилац.
Када говоримо о надлежности за кривично гоњење појединих кривичних дјела,
ранији Закон о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала, како
је напријед наведено, утврдио је надлежност за кривична дјела организованог криминала
из члана 383а Кривичног закона Републике Српске, те кривичних дјела са елементима
организованости као и кривичних дјела повезаних са таквим дјелима или учиниоцима
Закон о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала
(„Службени гласник Републике Српске“ број 39/16).
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таквих дјела; најтежих облика кривичних дјела против привреде и платног промета и
против службене дужности када је због околности извршења дјела или посљедица дјела
кривично гоњење од посебног значаја за Републику Српску те кривичних дјела
повезаних са таквим дјелима или учиниоцима; и других кривичних дјела предвиђених
кривичним законодавством Републике Српске код којих је као најмања запријећена
казна затвора у трајању од пет година, а када је због околности извршења дјела или
посљедица дјела кривично гоњење од посебног значаја за Републику Српску те
кривичних дјела повезаних с таквим дјелима или учиниоцима. Овакво законско рјешење
остављало је могућност одређеног степена арбитрарности у одлучивању о преузимању
предмета од стране главног специјалног тужиоца, јер осим кривичног дјела
организовани криминал из члана 383а Кривичног закона Републике Српске, за кривично
гоњење било којег другог кривичног дјела није изричито била одређена надлежност
Специјалног тужилаштва, већ је о томе одлуку доносио главни специјални тужилац,
након прибављеног мишљења колегијума. Коначну одлуку о надлежности за поступање
у неком кривичном предмету доносио је суд.
За разлику од ранијег закона, ново законско рјешење таксативно прописује
кривична дјела за које је надлежан суд и тужилаштво, чиме се јасно и недвосмислено
разграничава надлежност између судова и тужилаштава на један бољи, прецизнији и
транспарентнији начин.
Законом је предвиђено оснивање Јединице за истраге и безбједност Посебног
одјељења Тужилаштва коју чине начелник Јединице и одређени број тужилачких
истражилаца, а такође се утврђују и овлашћења тужилачких истражилаца. И у погледу
овлашћења за поступање тужилачких истражилаца нови закон даје боље рјешење јер
прописује да тужилачки истражиоци имају овлашћења полицијских службеника.
Законом је предвиђен и начин запошљавања као и престанка радног односа
тужилачких истражилаца. Такође, прописана је организација и надлежност посебног
одјељења надлежних судова. Прописано је оснивање Посебног одјељења за сузбијање
корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала при Окружном
суду у Бањој Луци. Законом је прописана надележност овог Посебног одјељења на
читавој територији Републике Српске, за кривична за одређена кривична дјела. Такође,
прописано је да по жалбама на одлуке Посебног одјељења суда одлучује Посебно
вијеће за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног
криминала при Врховном суду Републике Српске. Радом Посебног вијећа руководио
би предсједник Кривичног одјељења Врховног суда.
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Закон је предвидио и оснивање Посебне притворске јединице при Казненопоправном заводу у Бањој Луци, у којој би се извршавала мјера притвора одређеног у
кривичном поступку за кривична дјела наведена у овом закону.
Ријешено је и питање службене сарадње. Тако је прописано да су сва
тужилаштва у Републици Српској дужна без одлагања омогућити несметан увид у
кривични предмет који затражи Посебно одјељење Тужилаштва, те је утврђена обавеза
свих тужилаштава и државних органа Републике Српске да републичким тужиоцима
Посебног одјељења Тужилаштва омогуће сву неопходну помоћ и подршку, као и да без
одлагања изврше захтјеве и наредбе које од Посебног одјељења Тужилаштва добију у
складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске. Законом је ријешено и
питање заштите физичког интегритета тужилаца и судија, те је у том смислу прописано
да сви државни органи Републике Српске морају без одлагања предузети мјере и радње
из своје надлежности у циљу обезбјеђивања физичког интегритета специјалног
тужиоца, републичких тужилаца распоређених у Посебно одјељење, судија Посебног
одјељења суда и судија Посебног одјељења Врховног суда и њихових породица.
Закључно, из напријед наведеног произлази да се ради о једном новом
законском рјешењу које је дало нешто другачији приступ у организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и коруптивних
кривичних дјела. Остаје да се види какви и колики резултати ће бити остварени
примјеном овог закона.
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Глава II
ОПШТЕ РАДЊЕ ДОКАЗИВАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

1. Опште напомене
Ријеч је о тзв. општим радњама доказивања које су карактеристичне за сва
кривична дјела. Организовани криминал је друштвени феномен, али истовремено је и
кривично дјело предвиђено Кривичним законом, па за исто важе општа правила
откривања и доказивања као и за сва друга кривична дјела којима се бави
криминалистика и кривично право. Као и код других кривичних дјела, тако и код
организованог криминала важе правила и методе откривања и истраживања кривичних
дјела и њихових учинилаца. Начини и методе извршења кривичних дјела које проучава
криминалистика као наука важе и за организовани криминал. Методе практичног сузбијања криминалитета (репресивне и превентивне); унапређење информационих токова у оквиру свих фаза истраге; проналажење најефикаснијих начина предузимања оперативних радњи и радњи доказивања у оквиру важећих законских оквира; оптимизација употребе техничких метода и средстава и стварање нових, те изучавање закономјерности настанка, проналажења, обраде и вредновања доказних информација, све су
то криминалистичка правила и методе која важе за откривање и доказивање
организованог криминала. Другим ријечима, све стратегије, тактике, методике и
технике откривања, сузбијања и превенције криминалитета, којима се служи
криминалистика као наука, примјењују се и код кривичних дјела организованог
криминала.
Најновије тенденције у сфери криминалитета (експанзија организованог криминалитета), али и развој науке и нових технологија (прије свега, компјутерских), утицале су на то да се у појам криминалистике уврсти и четврти дио (поред криминалистичке технике, тактике и методике), а то је криминалистичка стратегија. 135
Класичан концепт криминалистике који се заснива на криминалистичкој тактици, методици и техници оријентисан је ка поједином (већ извршеном) кривичном
дјелу и испитује га као изоловани феномен (методе обезбјеђења трагова, организовање
потраге за учиниоцем, његово криминалистичко процесуирање итд.), па зато и не изучава криминалистичке методе супротстављања криминалитету као појави. Развој оргаСимоновић, Б., Пена, У., Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Источном
Сарајеву, Источно Сарајево, 2010. год., 4.
135
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низованог криминалитета захтијева другачије криминалистичке приступе. Од криминалистике се очекује да усавршава методе откривања не појединих и већ реализованих
кривичних дјела, него да сузбија криминалитет као појаву. Криминалистичка дјелатност која се појављује као реакција на извршено кривично дјело представља реактивни
концепт супротстављања криминалитету. Заснива се на постделиктној активности и самим тим је искључиво репресивно оријентисана. Класичан концепт реактивног криминалистичког дјеловања није успио да операционализује идеју о потреби развоја криминалистичке превенције. Мада се у већини класичних дефиниција криминалистике помиње криминалистичка превенција као њен саставни дио, у криминалистици као науци, а самим тим и у пракси, она никад није прихваћена као оперативна стратегија која
се може значајније примијенити. Наведене слабости јасно су уочене у току осамдесетих и деведесетих година XX вијека, кao и немогућност проналажења ефикасног одговора на повећање организованог криминалитета и међународног тероризма. На другој
страни, развој компјутерских технологија, могућности сачињавања великих база података уз коришћење моћних аналитичких компјутерских програма, допринијели су стварању идеје о криминалистичкој, односно полицијској стратегији, прије свега у САД,
Канади, Великој Британији и Њемачкој. Криминалистичка стратегија у ширем смислу
ријечи састоји се у операционализовању криминално-политичких концепата сузбијања
криминала у цјелини или појединих форми, али примјеном криминалистичких мјера и
од стране носилаца криминалистичких активности. Криминалистичка стратегија сузбијања криминала дио је укупних криминално-стратегијских приступа сузбијања криминала у друштву. Постоји законодавна, социјална, економска стратегија сузбијања криминала. Успјешно сузбијање криминала (нпр. организованог, малољетничког) захтијева синхронизовани и координисани приступ различитих стратегијских настојања. Криминалистичка стратегија, коју у пракси најчешће спроводе органи унутрашњих послова (полиција), представља један од битних дијелова укупних криминално-стратегијских настојања. Криминалистичка стратегија остварује циљеве криминалне политике. 136
Постоје разне врсте и нивои криминалистичке стратегије. Криминалистичка
стратегија може се односити на имплементацију превентивних програма, распоред
људских и техничких ресурса, репресивне мјере и приступе. Значајна је подјела на општу, посебну и специјалну криминалистичку стратегију. Општа криминалистичка
Према: Симоновић, Б., Криминалистика, Правни факултет у Крагујевцу – Институт за
правне и друштвене науке, Крагујевац, 2004. год., 5.
136
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стратегија бави се формирањем, унапређењем и методама имплементације генералних
криминалистичких превентивних концепата који се односе на сузбијање, односно стављање под контролу криминалитета у цјелини. Стратегијско планирање криминалистичке дјелатности такође улази у опште криминалистичке стратегије. Њега сачињавају методе географског профилисања, психолошког профилисања личности учиниоца,
методе коришћења компјутерских аналитичких програма и база података за унапређење стратегијске и оперативне анализе, криминалистичко прогнозирање. Посебне криминалистичке стратегије изучавају методе сузбијања и превенције појединих врсти
кривичних дјела. На примјер, криминалистичка стратегија стављања под контролу и
сузбијање организованог криминалитета, економског криминалитета итд. Посебне криминалистичке стратегије изучавају се у оквиру криминалистичке методике сузбијања
појединих врсти кривичних дјела. Оне подижу на виши ниво класични концепт криминалистичке методике дајући му циљну усмјереност, цјеловитост у посматрању проблема и перспективу прогнозирања. Специјални стратегијски криминалистички приступи
баве се стратегијом имплементације или оптимизирања појединих криминалистичких
мјера. 137

2. Опште радње доказивања
Доказ представља утврђену, констатовану релевантну везу међу процесима
који су директно или индиректно утицали на настанак кривичног дјела, траговима,
предметима и људима. Посматрано са гносеолошке (спознајне) стране, докази представљају све промјене у средини припремања, извршења, прикривања и уживања плодова
кривичног дјела, које су у релевантној вези са дјелом. 138 Тако, на примјер, није сваки
отисак прста на оружју доказ. Да би постао доказ, он мора да буде повезан с извршењем кривичног дјела. У том смислу, доказ не може створити орган кривичног поступка
својом процесном радњом, њега проузрокује само извршење кривичног дјела у процесу
узајамног дјеловања, узајамне везе између учиниоца, средства извршења, објекта напада, лица мјеста. Орган кривичног поступка само констатује, у поступку прописаном законом, постојање те везе, и то на основу промена које се одражавају на носиоцима криминалистичке информације (сигналима). Са тог аспекта, доказ се може дефинисати као
материјална или психичка промјена настала у вези са извршењем кривичног дјела од
137
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Ibid., 65.
Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 66.
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стране извршиоца (саизвршиоца) која у себи носи информацију о кривичном дјелу,
учиниоцу и другим кривичноправним релевантним чињеницама, фиксирана у форми и
на начин прописан Законом о кривичном поступку и од стране по том закону овлашћеног субјекта. Доказивање (остварује се спровођењем доказних радњи) је процес
проналаска, обезбјеђења и извођења доказа, тј. представљања њиховог садржаја у форми и на начин прописан ЗКП-ом (нпр., саслушање свједока, вјештачење) и фиксирањем
изведеног садржаја (на начин дозвољен ЗКП-ом) како би се сачувао од уништења,
мијењања и заборављања. У предмет доказивања улазе кривичноправне и кривичнопроцесне релевантне чињенице које подлијежу доказивању (одлучне чињенице) како
би се могла донијети исправна (истинита) судска одлука (нпр. пресуда). Одлучне, правно релевантне чињенице које сачињавају предмет доказивања, утврђују се помоћу доказних чињеница (доказа). На примјер, виност учиниоца (директни умишљај) у конкретном случају је доказиван изјавом свједока који је чуо пријетњу „Убићу те!“, упућену жртви. 139
Радње доказивања предузимају се у кривичном поступку, тј. у претходном
поступку и на главном претресу, и њима се прикупљају, фиксирају и на суду изводе докази. Судска пресуда може се засновати само на доказима који су прибављени и фиксирани радњама доказивања. Радње доказивања које се предузимају у оквиру истраге називају се и истражне радње. Предузима их тужилац или овлашћено службено лице у
складу са нормама Закона о кривичном поступку. Предсједник и чланови судског вијећа предузимају доказне, тј. судске радње у току главног претреса. Закон о кривичном
поступку прописује исту форму и услове за спровођење доказних радњи у истрази и на
главном претресу. Процесно посматрано, то су исте радње, само се разликују субјекти
који их спроводе (тужилац и органи унутрашњих послова их предузимају у истрази, а
предсједник и чланови судског вијећа на главном претресу). 140
Постоји велики број истражних радњи којим се прикупљају докази у циљу
откривања кривичног дјела и учиниоца, па тако и кривичних дјела везаних за
организовани криминал, а од којих су најзначајније: претрес стана и лица, привремено
одузимање предмета, писама, документације, прибављање података од банака,
прибављање података од оператера телекомуникација, испитивање осумњиченог,
саслушање свједока, увиђај и разне врсте вјештачења. Да се опште радње доказивања

139
140

Ibid., 66–67.
Симоновић, Б., op. cit., 133.
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могу успјешно примјењивати и у кривичним предметима организованог криминала
потврђује и домаћа судска пракса. 141
2.1. Претрес стана, других просторија и лица
Претресање стана и осталих просторија осумњиченог, односно оптуженог и
других лица, као и њихових покретних ствари ван стана, може се предузети само онда
ако има довољно основа за сумњу да се код њих налазе учинилац, саучесник, трагови
кривичног дјела или предмети важни за поступак. 142 У вези са претресањем покретних
ствари, новину у кривичнопроцесном законодавству Републике Српске представља
одредба члана 115 став 2, која прописује да претресање покретних ствари обухвата и
претресање компјутерских система, уређаја за похрањивање компјутерских и
електронских података, као и мобилних телефонских апарата. Истом одредбом
прописана је и обавеза лица која се користе овим уређајима да омогуће приступ и да
предају медиј на коме су похрањени подаци те пруже потребна обавјештења за
употребу тих уређаја. Такође, истом одредбом предвиђена је и казна за лица која
одбију предају тих предмета. Такође, законом је предвиђено и ангажовање стручног
лица које ће извршити претресање ових покретних ствари.
Одредбама члана 115 Закона о кривичном поступку прописани су услови за
претресање лица, који су испуњени када је вјероватно да је то лице учинило кривично
дјело или да ће се претресањем пронаћи предмети или трагови важни за кривични
поступак. Код овог претресања обавезно је да га врши лице истог пола као и лице које
се претреса. Предмети који се траже претресањем могу се подијелити на оне: 1) који су
послужили као средство за извршење кривичног дјела или су били намијењени с тим
циљем (оружје, оруђе за извршење кривичног дjела, справе и алати, нпр., за обијање,
фалсификовање итд.); 2) који су произашли из извршења кривичног дјела (нпр. фалсификован новац); 3) који су прибављени извршењем кривичног дјела (украдени предмети, новац, накит итд.); 4) на којима се могу пронаћи трагови кривичног дјела и на тај
начин се ствара индиција присутности на лицу мjеста извршења кривичног дjела (обућа са траговима земље и прашине са лица мјеста), или индиција дjеловања кривичног
Види пресуде Окружног суда у Бањој Луци: 011-0-К-07 000 015 од 25.12.2007. године; 0110-К-09-000 006-п од 10.11.2009. године; 011-0-К-09-000 009-п од 28.8.2009. године; 011-0-К-09-000 001-п
од 31.12.2009. године и др., као и пресуду Суда Босне и Херцеговине број: С1 2 K 006087 11 K од
28.11.2013. године.
142
Закон о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 53/12).
141
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дjела на учиниоца (одјећа са траговима крви жртве, исцијепана одјећа); и 5) који указују на личност извршиоца кривичног дjела, на мотиве извршења или на саучеснике (преписка, скице и планови за извршење, бројеви телефона саучесника) 143.
Претресање се у правилу врши по наредби суда. У току истраге функционално
надлежан за издавање наредбе за претресање јесте судија за претходни поступак.
Наредба се издаје на приједлог тужиоца или на приједлог овлашћених службених лица
која су претходно добила одобрење од тужиоца. У правилу, захтјев за издавање наредбе
подноси се у писаној форми, мада закон предвиђа ситуацију и када суд може издати
наредбу на основу усменог захтјева овлашћеног службеног лица. Закон таксативно
прописује садржај захтјева за издавање наредбе за претресање, а према тим одредбама
захтјев мора садржавати: а) назив суда; б) чињенице које указују на вјероватност да ће се
лица односно трагови кривичног дјела или предмети важни за поступак наћи на
означеном, односно описаном мјесту или код одређеног лица; в) захтјев да суд изда
наредбу за претресање ради проналажења лица или одузимање предмета. Поред ових
елемената, захтјев може да садржи и приједлог да се наредба за претресање изврши у
било које вријеме зато што постоји оправдан разлог да претресање неће могуће бити
извршено у периоду од 06.00 до 21.00 час 144, да ће се тражени предмети склонити или
уништити ако се наредба не изврши одмах, као и да ће лице које се тражи побјећи или
починити друго кривично дјело или да може угрозити безбједност овлашћеног
службеног лица или другог лица ако се наредба не изврши одмах или у периоду од 06.00
до 21.00 часова. Такође, у захтјеву за претресање може се предложити да овлашћено
службено лице изврши наредбу без претходне предаје исте 145, ако постоји основана
сумња да се тражени предмети могу лако и брзо уништити ако се одмах не одузму, да
предаја наредбе може угрозити безбједност овлашћеног службеног лица као и да ће лице
које се тражи учинити друго кривично дјело.
Напријед је такође речено да се наредба за претрес може добити и на основу
усменог захтјева. Усмени захтјев за претресање подноси овлашћено службено лице, по
претходном одобрењу тужиоца, и то само када постоји опасност од одгађања.
Овлашћено службено лице се усмено обраћа судији (у пракси је најчешће случај путем
телефона), који је дужан да приликом подношења тог захтјева даљи ток разговора
Водинелић, В., Како се врши претресање особа, просторија и возила у криминалистичкој
обради, Савезни секретаријат за унутрашње послове, Београд, 1972. год., 8.
144
Начелно, наредба за претресање може се извршити само у периоду од 06.00 до 21.00
часова.
145
Овлашћено службено лице прије почетка претресања мора дати обавјештење о својој
функцији и разлогу поласка и предати наредбу за претресање лицу код којег ће се извршити претресање.
143
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забиљежи. У случају да судија користи звучни или стенографски записник, исти се у
року од 24 сата мора дати на препис, чија се истовјетност овјерава и чува са
оригиналним записником. У пракси је најчешћи случај да судија о разговору са
овлашћеним службеним лицем сачини службену забиљешку. 146 Ако судија установи да
је захтјев за издавање наредбе за претрес оправдан, може одобрити захтјев и издати
наредбу за претрес. У том случају наредбу за претрес сачињава овлашћено службено
лице, 147 а потребно је да је у цијелости прочита судији.
Наредба за претресање, било да је сачињава судија или овлашћено службено
лице које је њено издавање затражило усменим захтјевом, мора да садржи сљедеће
елементе: а) назив суда који издаје наредбу и потпис судије за претходни поступак који
издаје наредбу (осим када се наредба за претресање одобрава на основу усменог
захтјева); б) ако се наредба за претресање издаје на основу усменог захтјева, то ће се
навести уз назначење имена судије за претходни поступак који издаје наредбу и
времена и мјеста издавања; в) сврху претресања; г) име и функцију овлашћеног
службеног лица на које се наредба односи; д) опис лица које треба пронаћи или опис
ствари које су предмет претресања, одређивање или опис мјеста, просторије или лица
која се траже, са навођењем адресе, власништва, имена или сличног за сигурно
утврђивање идентитета; е) упутство да се наредба треба извршити у времену између
06.00 и 21.00 часова или овлашћење да се наредба може извршити у било које вријеме;
ж) овлашћење, када то суд изричито одреди, извршиоцу наредбе да може ући у
просторије које треба да се претресу без претходне најаве; з) упутство да се наредба и
одузете ствари донесу у суд без одгађања; и) поуку да осумњичени има право да
обавијести браниоца и да се претресање може извршити и без присуства браниоца ако
то захтијевају изузетне околности.
Наредба за претресање мора се извршити најкасније 15 дана од издавања
наредбе, након чега се, без одгађања, мора вратити суду. Наредба за претресање може
се извршити било којег дана у седмици. Наредба се може извршити само у периоду од
06.00 до 21.00 час, осим ако у наредби није изричито наведено да се може извршити у
било које доба дана или ноћи.

Сачињавање ове службене забиљешке или записника је обавезно, а уколико то судија не
уради, посљедица је незаконита наредба и сви докази који би се прибавили том наредбом представљали
би незаконит доказ по принципу тзв. плода отровне воћке.
147
Таква наредба мора да садржи све елементе као и да ју је сачинио судија.
146
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Претресање треба добро испланирати, припремити и организовати. С тим циљем потребно је претходно одговорити на поједина тактичко-техничка питања 148, прикупити податке о лицима која треба подврћи претресању и о објектима које треба претрести и на основу тога организовати и спровести ову истражну радњу. Неопходне информације прибављају се од информатора, вигиланата, специјалном опсервацијом
објекта итд. 149 Закон о кривичном поступку је, као уосталом и ранија законска рјешења
(укључујући и она из СФРЈ), прецизно дефинисао поступање овлашћених службених
лица приликом претреса. Сходно одредбама закона, овлашћено службено лице прије
почетка претресања мора дати обавјештење о својој функцији и разлогу доласка и
предати наредбу за претресање лицу код којег ће извршити претресање. Ако је након
тога овлашћеном службеном лицу приступ ускраћен, може употријебити силу у складу
са законом. Приликом извршења наредбе за претресање стана и других просторија,
овлашћено службено лице није дужно да обавијести било кога o својој функцији и
разлозима претресања, већ може ући у стан или друге просторије ако су оне празне или
ако овлашћено службено лице оправдано сматра да су празне и ако је овлашћено
службено лице наредбом изричито овлашћено да уђе без претходне најаве. Запосједање
објекта у коме треба извршити претресање и улазак у њега веома је ризична радња која у
себи крије многе опасности (бјекство и уништавање доказа, пружање оружаног отпора,
напад на овлашћено службено лице, самоубиство лица које се затекло у објекту, упозорење осталих саучесника телефоном) и о њима треба унапријед размислити. Због тога је
препоручљиво да се објекат у коме треба извршити претресање претходно опколи и да
се блокирају сви улази и отвори како би се онемогућило бјекство или избацивање corpora delicti. У стан се продире муњевито (често се користе различита лукавства и поводи),
обилазе се све просторије и легитимишу сва затечена лица. 150 Треба одмах извршити
претресање одјеће, тијела и торби свих лица која се затекну у стану како би се пронашло и одузело оружје или corpora delicti. Овим лицима се забрањује напуштање стана
док траје претресање и задржавају се у једној просторији (Вајнгарт је препоручивао да
их треба ставити у средину просторије) под сталним надзором. Једино држалац стана и
лице за које се претпоставља да је извршило сакривање треба да буде изван ове групе
заједно са руководиоцем претресања и да непосредно присуствује извођењу истражне
Алберт Вајнгарт је прије 100 година навео да приликом планирања претресања треба одговорити на сљедећа питања: 1) шта или кога треба тражити; 2) код кога треба тражити; 3) када треба тражити; 4) како је најкорисније да се тражи; 5) гдје треба тражити; и 6) којом опремом и са колико службеника треба тражити? – види: Вајнгарт, А., Криминалистичка тактика, Београд 1905. год., 79–86.
149
Види: Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 312.
150
Ibid., 315.
148
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радње. Претходно се држаоцу стана саопштавају разлози за претресање и тражи да добровољно преда предмете за којима се трага. Уколико он то не учини, или не учини у
довољној мјери (постоји сумња да није предао све тражене ствари) треба отпочети претресање. 151
Корисник стана и других просторија позваће се да буде присутан претресању,
а ако је он одсутан позваће се његов заступник или неко од одраслих чланова
домаћинства или комшија. Уколико лице код кога се претресање треба извршити није
присутно, наредба се оставља у просторији гдје се врши претресање, а претресање се
врши без његовог присуства. Претресању стана, осталих просторија или лица
присуствују два пунољетна грађанина као свједоци. Претресању лица присуствују
свједоци истог пола. Свједоци ће прије почетка претресања бити упозорени да пазе
како се претресање врши, као и да имају право да прије потписивања записника о
претресању ставе своје приговоре, ако сматрају да садржај записника није тачан.
Приликом вршења претресања службених просторија позваће се њихов старјешина или
руководилац да присуствује претресању. Ако се претресање мора предузети у војном
објекту, писана наредба о претресању доставља се војним властима, које ће одредити
најмање једно војно лице да присуствује претресању. Ако се претресање мора
предузети у вјерском објекту, писана наредба о претресању доставља се надлежној
вјерској заједници, која ће одредити најмање једно лице да присуствује претресању.
О сваком претресању стана, просторије или лица саставиће се записник који
потписује лице код којег се врши претресање или на којем се врши претресање и лица
чије је присуство обавезно. Приликом вршења претресања одузеће се привремено само
они предмети и исправе који су у вези са сврхом претресања. У записник ће се унијети
и тачно описати предмети и исправе који се одузимају, а то ће се назначити и у
потврди о одузимању предмета која ће се одмах издати лицу којем су предмети,
односно исправе одузете. Ако се при претресању стана, просторије, односно лица нађу
предмети који нису у вези са кривичним дјелом због којег је издата наредба за
претресање, али упућује на друго кривично дјело, они ће се описати у записнику и
привремено одузети, а о одузимању ће се одмах издати потврда. О томе ће се
обавијестити тужилац. Ти ће се предмети одмах вратити ако тужилац установи да нема
основа за покретање кривичног поступка, а не постоји неки други законски основ по
којем би се ти предмети могли одузети. Предмети употријебљени приликом
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претресања компјутера и сличних уређаја за аутоматску обраду података вратиће се
након претресања њиховим корисницима, ако нису потребни за вођење кривичног
поступка. Лични подаци прибављени претресањем могу се користити само у сврхе
кривичног поступка и избрисаће се, без одгађања, када та сврха престане.
Закон такође прецизно прописује и поступак одузимања предмета на основу
наредбе за претресање. Одредбе члана 127 предвиђају да ће након привременог
одузимања предмета на основу наредбе за претресање, овлашћено службено лице
написати и потписати потврду у којој ће навести одузете предмете и назив суда који је
издао наредбу. Ако је предмет привремено одузет од одређеног лица, таква потврда
мора се уручити том лицу, а ако је предмет привремено одузет из стана или просторије,
таква потврда мора се уручити власнику, станару или кориснику. Закон предвиђа
обавезан судски надзор над привремено одузетим предметима. Овлашћено службено
лице има обавезу да одмах након претресања све привремено одузете предмете достави
суду уз наредбу за претресање, записник о претресу и потврде о привременом
одузимању предмета. 152
Поред претресања на основу наредбе суда, претресање је дозвољено и без
наредбе суда, уколико су за то испуњене законске претпоставке. За разлику од
претходних законских рјешења (која су наслијеђена из претходног друштвенополитичког система), реформама кривичног законодавства из 2003. године значајно су
сужена полицијска овлашћења за претрес стана и других просторија. Према садашњем
законском рјешењу, овлашћено службено лице може ући у стан и друге просторије без
налога и без свједока, по потреби извршити претресање ако станар тог стана то жели,
ако неко зове у помоћ, ако је потребно ухватити учиниоца кривичног дјела који је
затечен на дјелу или ради безбједности људи и имовине, ако се у стану или другој
просторији налази лице које се по наредби суда треба притворити или принудно
довести или које се ту склонило од гоњења.
Када говоримо о претресању лица без наредбе суда и без присуства свједока,
исти је ограничен на сљедеће случајеве: а) приликом извршења наредбе за довођење, б)
приликом лишења слободе, в) ако постоји сумња да то лице посједује ватрено или
хладно оружје, г) ако постоји опасност да ће сакрити, уништити или одбацити
предмете који треба од њега да се одузму и употријебе као доказ у кривичном
Након одузимања предмета на основу наредбе за претресање, овлашћено службено лице
мора, без одгађања, вратити суду наредбу и предати предмете и списак одузетих предмета. Након
пријема ствари одузетих на основу наредбе за претресање, суд ће задржати предмете под својим
надзором до коначне одлуке.
152
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поступку. Након извршења претресања, без наредбе за претресање и без свједока,
овлашћено службено лице мора одмах поднијети извјештај тужиоцу, који о томе
обавјештава судију за претходни поступак.
Претресање је за кривични поступак веома важна радња којом се прибављају
материјални докази у кривичном поступку. Из тог разлога изузетно је важно да се
приликом претресања испоштују све процедуре које предвиђа Закон о кривичном
поступку, како би осумњиченом, односно оптуженом, касније био смањен „маневарски
простор“ за оспоравање доказа прибављених претресањем, или оспоравањем
законитости саме радње претресања. Осумњичени често покушава да негира доказну
вриједност ствари прибављених претресањем бранећи се да су му дотичне компромитујуће предмете подметнули полицајци који су вршили претресање, да их је оставило
неко њему непознато лице и да он са кривичним дјелом нема никакве везе и поред тога
што су докази пронађени у његовом посједу. Осумњичени често доводи у питање
објективност полиције, па самим тим и доказну вриједност предузете радње тако што
наводи да је полиција извршила претресање без његовог присуства, или без присуства
свједока, или да су свједоци били непоуздани, или да је примијењена непотребна физичка принуда и непотребно и прекомјерно наношење материјалне штете. 153
Када говоримо о претресању стана и других просторија и у вези са тим,
привременим одузимањем предмета, у контексту доказивања кривичних дјела
организованог криминала, треба истаћи да су радње претресања и привременог
одузимања предмета једна од најчешће предузиманих радњи доказивања. Ради се о
радњи којом се, у пракси, најчешће долази до бројних трагова и предмета важних за
доказивање постојања кривичног дјела, као и његову везу са учиниоцем. У том смислу
нема битне разлике у односу на кривично дјело организовани криминал. Међутим,
потребно је истаћи да се предузимањем ових радњи врло често може доћи до доказа

153
Види: Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 323. Симоновић и Пена наводе да је у циљу
предупређења оспоравања доказа од стране осумњиченог и онемогућавања евентуалног каснијег
довођења у питање доказних резултата прибављених претресањем потребно поштовати и сљедећа криминалистичко-тактичка правила и процесне одредбе: држалац стана (или лице које он одреди) мора да
буде присутан у просторији у којој се одвија претресање; уколико држалац стана одбије да присуствује
претресању у записнику треба јасно назначити и описати одбијање, што треба потврдити и изјавом свједока. Уколико се претресање спроводи без присуства држаоца стана, руководилац претресања мора да
одреди друго лице које ће заступати држаоца стана (пунољетног члана породице, комшију); свједоци морају да буду све вријеме присутни у просторији у којој се врши претресање; приликом избора свједока
треба водити рачуна да буду непристрасни и без икакве везе са конкретном кривичном ствари или са лицима код којих се врши претресање. Свједоци не треба да буду запослени у полицији; да би се избјегао
приговор да је начињена велика штета у стану приликом претраживања и да је полиција била злонамјерна приликом вршења радње, а све с циљем поништавања доказне вриједности претресања, неки криминалисти препоручују да се просторија фотографише прије почетка претресања и након тога.
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који могу бити индикатор постојања злочиначког удружења, у ситуацијама када ово
још увијек није откривено, односно припадности лица оваквом удружењу. На примјер,
врши се претрес стана, због основа сумње да је учињено кривично дјело неовлашћена
производња и промет опојних дрога, и то код осумњиченог – локалног препродавача
опојних дрога, за којег до тада није било основа сумње да је дио шире или веће мреже
за продају опојних дрога. Међутим, у претресу стана код истог буде пронађена већа
количина опојне дроге, количине која до сада није проналажена у претресима код тог
осумњиченог (рецимо, у дотадашњим претресима код тог осумњиченог проналажена је
опојна дрога у количини од неколико грама, међутим тада се пронађе више килограма),
или рецимо већа количина опојне дроге чијом се продајом тај осумњичени до тада није
бавио (рецимо, осумњичени је до сада продавао опојну дрогу марихуану, а приликом
претреса код истог пронађено четири килограма хероина), или се рецимо пронађе више
мобилних телефона и СИМ картица припејд телефонских бројева, затим докази о
уплатама са различитих адреса мањих количина новца без видљивог правног основа,
уплате већих новчаних износа на различите адресе у иностранству или оф-шор
предузећа које могу указивати на прање новца и сл. Све су то индикатори да је
осумњичени дио организоване групе или злочиначког удружења и да се у том случају
може радити о кривичном дјелу организовани криминал.
2.2. Привремено одузимање предмета и документације
Предмети који по Кривичном закону треба да се одузму или који могу
послужити као доказ у кривичном поступку привремено ће се одузети и на основу
судске одлуке ће се обезбиједити њихово чување. Законом је предвиђено да ти предмети
могу бити и подаци похрањени у компјутеру или сличним уређајима за аутоматску
обраду података. Одузимање предмета врши се по наредби суда (функционално за
издавање наредбе надлежан је судија за претходни поступак), а по приједлогу тужиоца
или овлашћеног службеног лица које је претходно од тужиоца добило одобрење. Закон о
кривичном поступку Републике Српске прописује обавезне елементе наредбе за
привремено одузимање предмета, па према тим одредбама наредба мора да садржи:
назив суда, правни основ за привремено одузимање предмета, назнаку предмета за
одузимање, име лица од којег се одузимају предмети, мјесто одузимања предмета и рок
за њихово одузимање. Одузимање предмета врше овлашћена службена лица.
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Законом је прописана обавеза лица које држи такве предмете да их преда по
наредби суда, као и казну уколико лице не поступи по наредби. Закон прописује двије
врсте казни за такво понашање – новчану која може износити до 50.000 КМ, а уколико
лице и даље одбија да преда предмете, или казну затвора који може трајати до предаје
предмета или до завршетка кривичног поступка, а најдаље 90 дана. Исте санкције
предвиђене су и за службено лице односно одговорно лице у државном органу или
правном лицу. Одредбе става 8 истог члана прописују изузетак од примјене ових мјера
према појединим категоријама лица – у првом реду ту је осумњичени, односно
оптужени, као и лица која су ослобођена дужности свједочења.
Приликом одузимања предмета овлашћено службено лице ће назначити гдје
су предмети пронађени и описаће се, а по потреби на други начин обезбиједиће се
утврђивање њихове истовјетности. Такође, прописана је и обавеза издавања потврде за
привремено одузете предмете лицу од којег су ти предмети одузети.
Закон такође предвиђа и привремено одузимање предмета без наредбе суда, у
ситуацијама када постоји опасност од одгађања. Међутим, и у овим ситуацијама је
предвиђена судска контрола законитог спровођења ове радње, у ситуацијама када се
лице које се претреса изричито успротиви одузимању предмета, када тужилац мора у
року од 72 сати судији за претходни поступак поднијети захтјев за накнадно одобрење
одузимања предмета. Уколико судија одбије захтјев тужиоца, одузети предмети се не
могу користи као доказ у кривичном поступку и морају се одмах вратити лицу од којег
су одузети. Уколико се лице не противи одузимању предмета, такође се сачињава
потврда која се издаје лицу од којег су предмети одузети, предмети се достављају
судији, са тим да се у оваквој ситуацији не тражи накнадно одобрење суда за
одузимање предмета.
Ова радња доказивања посматрана у контексту кривичног дјела организовани
криминал такође може да има велики значај. Имајући у виду да је о одузимању
предмета претходно било ријечи код радње претрес стана и других просторија, све што
је речено у вези са тим важи и за ову радњу доказивања.
2.3. Привремено одузимање писама, телеграма и других пошиљки
Закон о кривичном поступку предвиђа и привремено одузимање писама,
телеграма и других пошиљки које су упућене осумњиченом, односно оптуженом или
које он шаље, а које се налазе код предузећа или лица која врше послове поште и
91

телекомуникација. Наведене пошиљке могу се привремено одузети ако постоје
околности због којих се основано може очекивати да ће ове пошиљке послужити као
доказ у поступку.
Наредбу за привремено одузимање пошиљки издаје судија за претходни
поступак, на приједлог тужиоца. 154 Наредбу за привремено одузимање пошиљки може
издати и тужилац, ако постоји опасност од одгађања, с тим да о њеном потврђивању
одлучује судија за претходни поступак у року од 48 сати од привременог одузимања
пошиљки.
Уколико ова наредба, издата од стране тужиоца, не буде потврђена, те
пошиљке се не могу користити као доказ у кривичном поступку.
Мјере предузете у складу са овим чланом не могу се примјењивати на писма,
телеграме и друге пошиљке размијењене између осумњиченог, односно оптуженог и
његовог браниоца. 155
Закон прецизно прописује садржај наредбе за привремено одузимање писама,
телеграма и других пошиљки, па сходно томе наредба мора садржавати: податке о
осумњиченом, односно оптуженом на којег се наредба односи, начин извршења
наредбе и вријеме трајања мјере, као и предузеће које ће извршити наложену мјеру.
Закон је временски ограничио трајање овакве надзиране комуникације, па је
прописано да предузете мјере могу трајати најдуже три мјесеца, а из важних разлога
судија за претходни поступак може продужити трајање ових мјера за још три мјесеца, с
тим да ће се предузете мјере укинути чим престану разлози за њихово даље
предузимање.
Уколико то интереси поступка допуштају, о овим предузетим мјерама
надзора комуникације обавијестиће се осумњичени, односно оптужени против кога су
примијењене те мјере.
Издате пошиљке отвара тужилац у присуству двају свједока. При отварању
ће се пазити да се не повриједи печат, а омоти и адреса ће се сачувати. О отварању ће
се саставити записник.
Садржај пошиљке или дијела пошиљке ће се саопштити осумњиченом,
односно оптуженом, односно лицу којем је упућена, а дио пошиљке или пошиљка
За разлику од претреса стана и других просторија и лица, видимо да је законодавац овдје
овлашћеним службеним лицима ускратио овлашћење подношења приједлога за издавање наредбе и
такво овлашћење дао искључиво тужиоцу.
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предаће се том лицу, осим ако, изузетно, тужилац сматра да би то имало штетне
посљедице за успјешно вођење кривичног поступка. Ако је осумњичени, односно
оптужени одсутан, чланови његове породице обавијестиће се о упућеној пошиљци.
Ако осумњичени, односно оптужени након тога не затражи предају пошиљке,
пошиљка ће се вратити пошиљаоцу.
2.4. Наредба банци или другом правном лицу
Наредба банци или другом правном лицу за достављање података новина је у
домаћем кривичнопроцесном законодавству. Раније кривичнопроцесно законодавство
није познавало ову радњу доказивања. Увођење истог у законодавство продукт је
схватања да се кривична дјела повезана са добијањем имовинске користи у значајном
броју случајева могу доказати тзв. „праћењем трага новца“. Поред тога, ова доказна
радња незамјењива је у финансијској истрази, код утврђивања односа законитих
прихода и расхода осумњиченог и утврђивања постојања очигледне несразмјере у том
односу, а самим тим и утврђивања да ли осумњичени, односно оптужени посједује
имовину која потиче од вршења кривичних дјела.
Одредбом члана 136 Закона о кривичном поступку Републике Српске
прописано је да, ако постоје основи сумње да је неко лице учинило кривично дјело које
је повезано са добијањем имовинске користи, суд може на основу приједлога тужиоца
наредити да банка или друго правно лице које врши финансијско пословање достави
податке о банковним депозитима и другим финансијским трансакцијама и пословима
тог лица подацима који се односе на то лице, као и лица за која се основано вјерује да
су укључена у финансијске трансакције или послове осумњиченог, ако би такви подаци
могли бити доказ у кривичном поступку. Дакле, и за спровођење ове радње неопходна
је наредба суда, а уочљиво је да је законодавац и у овом случају овлашћење за
подношење приједлога дао само тужиоцу, а не и овлашћеним службеним лицима.
Такође, овим законским рјешењем предвиђено је да у хитним случајевима мјере
праћења финансијских трансакција може одредити тужилац на основу наредбе. О
предузетим мјерама, тужилац одмах обавјештава судију за претходни поступак који
може у року од 72 сата издати наредбу. Тужилац ће добијене податке запечатити док
не буде издата судска наредба. У случају да судија за претходни поступак не изда
наредбу, тужилац ће податке вратити без претходног отварања.
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Суд може рјешењем наложити правном или физичком лицу да привремено
обустави извршење финансијске трансакције за коју постоји сумња да представља
кривично дјело или да је намијењена извршењу кривичног дјела, да служи прикривању
кривичног дјела или прикривању добити остварене кривичним дјелом.
Рјешењем о привременој обустави извршења финансијске трансакције суд ће
одредити да се финансијска средства намијењена за трансакцију и готовински износи
новца домаће и стране валуте привремено одузму, похране на посебан рачун и чувају
до окончања поступка, односно док се не стекну услови за њихово враћање. Закон је
предвидио да на ово рјешење правни лијек – жалбу могу уложити тужилац, власник
финансијских средстава или готовинског новца домаће и стране валуте, осумњичени,
односно оптужени, као и правна или физичка лица којим је наложена обустава
финансијске трансакције.
У контексту борбе против организованог криминала ова радња доказивања
има изузетан значај. Наиме, познато је да је основни циљ организованог криминала и
његова једина сврха постојања стицање материјалних добара, односно материјалне
(најчешће новчане) користи.

Наравно,

природа злочиначких

организација и

организованих криминалних група је таква да новац стечен чињењем кривичних дјела
не депонују у банкама ради чувања или ради остваривања прихода на основу камата на
уложене депозите, тако да у пракси није чест случај да се током истраге и прикупљања
доказа пронађе новац који потиче од чињења кривичних дјела, а који је похрањен у
банци само ради депоновања. Међутим, са друге стране, увијек постоји потреба да се
новац стечен чињењем кривичних дјела – дакле, жаргонски „прљав“ новац – опере кроз
легалне дјелатности. Управо у тој чињеници лежи разлог због којег злочиначке
организације полажу незаконито стечен новац у банку. Нпр. једна злочиначка
организација жели да кроз улагање у грађевински сектор „опере“ већу количину новца
стеченог вршењем кривичних дјела. За те послове је потребно купити земљиште од
власника, прибавити одговарајуће дозволе, ангажовати грађевинску оперативу,
надзорне органе, а уколико су грађевински објекти намијењени продаји (што је
углавном случај), ту продају је потребно и маркетиншки испратити. Дијелом због
легислативног уређења које подразумијева да се цјелокупан платни промет између
привредних субјеката одвија путем комерцијалних банака, а дијелом и због насушне
потребе да се „прљав“ новац „опере“, злочиначке организације такав новац полажу на
банковне депозите. Е ту је прилика да органи кривичног гоњења банковне трансакције
таквим новцем обуставе од извршења, односно да блокирају приступ том новцу.
94

Досадашња искуства су показала да се најјачи ударци организованом криминалу могу
задати управо кроз блокирање и одузимање новаца од злочиначких организација. У
том смислу ова радња доказивања има изузетан допринос у борби против
организованог криминала.
2.5. Наредба оператеру телекомуникација
Ако постоје основи сумње да је неко лице починило кривично дјело, суд
може на основу приједлога тужиоца или на приједлог овлашћених службених лица која
су добила одобрење од тужиоца наредити да оператер телекомуникација или друго
правно лице које врши пружање телекомуникационих услуга достави податке о
коришћењу телекомуникационих услуга тог лица, ако би такви подаци могли да буду
доказ у кривичном поступку или да послуже за прикупљање информација које могу да
буду од користи у кривичном поступку.
У хитним случајевима тужилац може да нареди предметне радње, с тим да ће
се добијени подаци запечатити док не буде издата судска наредба. О предузетим
мјерама тужилац одмах обавјештава судију за претходни поступак који може у року од
72 сата издати наредбу. У случају да судија за претходни поступак не изда наредбу,
тужилац ће податке вратити без претходног отварања.
Достављање телекомуникационих података може се одредити и према лицу
за које постоје основи сумње да учиниоцу, односно од учиниоца преноси информације
у вези са кривичним дјелом, односно да учинилац користи његово средство
телекомуникације, без обзира на то што ово лице не учествује у извршењу кривичног
дјела.
Оператери телекомуникација или друго

правно лице који пружају

телекомуникационе услуге дужни су да тужиоцу и полицијским органима омогуће
спровођење мјера телекомуникационог мјерења.
Подаци оператера телекомуникација у смислу откривања и доказивања
кривичних дјела организованог криминала имају велики значај. Брзина савременог
живота, брзина информација које се дистрибуирају кроз етер, као потреба за
коришћењем тих информација, једноставно сама по себи је наметнула потребу
коришћења савремених електроничких средстава комуникација, па тој потреби
наравно нису одољели ни припадници организованих криминалних група. Са друге
стране, коришћење комуникацијских уређаја може да много тога открије о њиховим
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дјелатностима (са киме комуницирају, које су локације њиховог кретања, боравка и
сл.). Подаци до којих се може доћи прегледом телефонских комуникација
осумњиченог и других лица могу да буду од непроцјењиве користи за откривање нпр.
непознатих припадника злочиначког удружења или локације њиховог скривања, начин
функционисања

злочиначког

удружења,

хијерархијски

однос

између

њених

припадника итд. Даље, подаци оператера телекомуникација могу да буду иницијални
податак за даљу примјену посебне истражне радње надзор и техничко снимање
телекомуникација, која је због своје техничке природе у тијесној вези са овом
„општом“ радњом доказивања.
2.6. Испитивање осумњиченог
Према одредбама Закона о кривичном поступку, осумњичени је лице за које
постоје основи сумње да је учинило кривично дјело.
Испитивање осумњиченог је радња доказивања (истражна радња или радња
на главном претресу) која се састоји у прибављању исказа од осумњиченог у вези са
кривичним дјелом које му се ставља на терет. Испитивање осумњиченог у истрази
врши тужилац или овлашћена службена лица.
Исказ осумњиченог представља извор доказа, средство разобличења његове
кривице и средство заштите од неоснованог окривљења. Циљеви саслушања
осумњиченог су предочавање окривљења и пружање могућности за одбрану, као и разјашњавање субјективних и објективних околности дјела, како би се могли потврдити
или одбацити наводи оптужбе против осумњиченог лица. Саслушање је сложена радња
у тактичком и психолошком погледу и представља кривичнопроцесним законом регулисани однос криминалисте (тужиоца, судије у вијећу) према осумњиченом, како би га
навео на давање истинитог признања или на сарадњу у погледу прикупљања доказа који иду у прилог његове невиности. 156
Закон предвиђа прилично строга правила којих се морају придржавати
субјекти који врше испитивање, а осумњиченом је загарантован максималан степен
заштите његових људских права и основних слобода. На ово јасно и недвосмислено
упућује одредба члана 142 став 2 и 3 Закона, која прописује да испитивање треба
вршити тако да се у пуној мјери поштује личност осумњиченог. Приликом испитивања
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Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 221.
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осумњиченог не смије се употријебити сила, пријетња, превара, наркотици или друга
средстава која могу утицати на слободу одлучивања и изражавања воље приликом
давања изјаве или признања, а уколико је поступљено противно одредби става 2 овог
члана, на исказу осумњиченог не може се заснивати судска одлука.
Прије самог испитивања од осумњиченог ће се узети лични подаци. Закон
прописује који се лични подаци, приликом првог испитивања, узимају од осумњиченог
и уносе у записник. Тако Закон прописује да ће осумњичени приликом првог
испитивања бити упитан за име и презиме, надимак ако га има, име и презиме
родитеља, дјевојачко презиме мајке, гдје је рођен, гдје станује, дан, мјесец и годину
рођења, које је народности и чији је држављанин, јединствени матични број грађана
држављана Републике Српске и Босне и Херцеговине, занимање, какве су му
породичне прилике, да ли је писмен, какву је школу завршио, да ли је, гдје и када
служио војску, односно има ли чин резервног војног старјешине, води ли се у војној
евиденцији и код којег органа надлежног за послове одбране, да ли је одликован,
каквог је имовинског стања, да ли је, када и зашто осуђиван, да ли је и када изречену
казну издржао, да ли се против њега води поступак за неко друго кривично дјело, а ако
је малољетан, ко му је законски заступник. Осумњичени ће се поучити да је дужан да
се одазове позиву и одмах саопшти сваку промјену адресе или намјеру да промијени
боравиште, а биће упозорен и на посљедице ако тако не поступи. Након тога
осумњиченом се саопштава које му се кривично дјело ставља на терет, као и основе
сумње против њега. Прије почетка самог испитивања осумњичени се мора поучити о
сљедећим правима: а) да није дужан изнијети своју одбрану нити одговарати на
постављена питања, б) да може узети браниоца по свом избору који може бити
присутан приликом његовог испитивања, као и да има право на браниоца без накнаде у
случајевима предвиђеним овим законом, в) да се може изјаснити о дјелу које му се
ставља на терет и изнијети све чињенице и доказе које му иду у корист и ако то учини
у присуству браниоца, да је такав његов исказ допуштен као доказ на главном претресу
и да без његове сагласности може бити прочитан и коришћен на главном претресу, г)
да има право током истраге разматрати списе и разгледати прибављене предмете који
му иду у корист, осим ако је ријеч о списима и предметима чије би откривање могло
довести у опасност циљ истраге; и д) да има право на бесплатне услуге преводиоца ако
не разумије или не говори језик који се користи приликом испитивања. Осумњичени се
може добровољно одрећи наведених права, али његово испитивање не може почети
уколико се и док се његова изјава о одрицању не забиљежи у записник и док је не
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потпише осумњичени. Осумњичени се ни под којим околностима не може одрећи
права на присуство браниоца ако је његова одбрана обавезна у складу са овим законом.
У случају да се осумњичени одрекао права да узме браниоца, а касније изрази жељу да
узме браниоца, испитивање ће се одмах прекинути и поново ће се наставити када
осумњичени добије браниоца или му се бранилац постави или ако осумњичени изрази
жељу да настави да одговара на питања. Ако се осумњичени добровољно одрекне
права да не одговара на постављена питања, мора му се и у том случају омогућити да
се изјасни о свим чињеницама и доказима који му иду у корист.
Из напријед цитираних одредаба Закона видимо да Закон осумњиченом даје
широк спектар права, што је у складу са поштовањем принципа права на одбрану
декларисаног како уставом, тако и Европском конвенцијом о људским правима и
основним слободама. Било какво поступање противно овим одредбама има за
посљедицу да се на таквом исказу осумњиченог не може заснивати судска одлука.
Што се тиче саме тактике испитивања осумњиченог, она у значајној мјери
зависи од положаја осумњиченог, односно да ли су против њега у дотадашњој фази
истраге прикупљени остали докази. Криминалистичка правила о испитивању
окривљеног општег су карактера, јер је немогуће изградити тактику испитивања која
би могла да обухвати све специфичности конкретних случајева. Ипак, нужно је да
постоје одређена правила која је досадашња пракса испитивања окривљеног изградила
као тактички најприхватљивија. 157
Прије самог испитивања требало би прикупити барем минималан квантум
информација и доказа како би се, у случају да се осумњичени одрекне свог права на
ћутање и износи одбрану, могло на адекватан начин разговарати о кривичном дјелу
које му се ставља на терет. Овдје долази до изражаја умијеће тужиоца или овлашћеног
службеног лица приликом обављања разговора, као и примјена одговарајуће тактике
која је резултат претходног детаљног проучавања предмета и личности осумњиченог.
Прво испитивање од одлучујуће је важности, јер тог тренутка обично не постоји још
неки чврсти одбрамбени систем код окривљеног. Сва вештина првог испитивања је
управо у томе да се добије исказ, али да се окривљени не доведе у борбену позицију. 158
Из наведеног произлази да радња испитивања осумњиченог захтијева и
прикупљање других података о осумњиченом који немају директне везе са кривичним
Кривокапић, В., Жарковић М., Криминалистичка тактика, Виша школа унутрашњих
послова, Београд, 1996. год., 395.
158
Водинелић, В., Криминалистика, Савремена администрација, Београд, 1984. год., 337.
157

98

дјелом које се осумњиченом ставља на терет, али су веома значајни за одређивање
тактике испитивања. Међу овим подацима од значаја су: социјални и друштвени
положај окривљеног, личне и породичне прилике, пријатељске и друге везе, навике и
личне склоности, карактерне особине затим његов психолошки, морални и друштвени
лик, евентуална ранија осуђиваност за кривично дјело, врста и висина казне, да ли је у
току кривични поступак за неко друго дјело, да ли је против њега вођена
криминалистичка обрада и слично. Наравно, овакви и слични подаци код службеног
лица које врши испитивање стварају представу о личности окривљеног, а њихово
предочавање у погодном тренутку, у току испитивања, може створити утисак код
окривљеног да се о њему знају све појединости, па да се због тога и одлучи да се
изјасни и о оним чињеницама које су иначе до тада биле непознате. 159 Прије
испитивања окривљеног тактичар ће се питати да ли је за освајање тврђаве (та слика
представља кривца са његовом тајном и лукавством) потребно дуже опсједање или је
то могуће одмах извршити. Баш као што се бранитељ тврђаве неће предати све док свој
положај не оцијени као изгубљен, кривац неће капитулирати, неће престати са
лажљивом одбраном и признати дјело – ако сматра и све док сматра да против њега не
постоје прави докази. 160
Приликом самог испитивања осумњиченом се треба омогућити да се
неометано изјасни о свим околностима које га терете и изнесе све чињенице које
сматра значајним за своју одбрану. Исказ осумњиченог може да садржи сљедеће елементе: 1) Саопштење о кривичном догађају које му се ставља на терет. (Излаже чињенице које оповргавају наводе оптужбе или оне које му иду у прилог и представљају
олакшавајуће околности.) Чињенице које осумњичени наводи чине важан дио његовог
излагања и суд је обавезан да провјери њихову истинитост. 2) Објашњења осумњиченог која указују на његово тумачење узрока дјела, мотива, доприноса жртве, олакшавајућих околности. Наводи верзије којима се објашњавају одређене чињенице и њихово
значење а које најчешће иду у корист осумњиченом. 3) Указивање на доказе, њихове
изворе и начин прибављања. Суд је обавезан да прибави доказе које осумњичени наводи. 161 Уколико је осумњичени и стварни извршилац дјела које му се ставља на терет у
слободном излагању: 1) може и више да каже него што је намјеравао претходно, јер га
Кривокапић, В., op. cit., 396.
Водинелић, В., op. cit., 338.
161
Böckmann, W. et. al., Die Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten, Berlin, 1971. стр. 80,
према: Симоновић, Б., Пена, У., Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву,
Источно Сарајево, 2010. год., 227.
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на то приморава логика развијања мисли; 2) може да се изјасни о периферним чињеницама које нису биле познате криминалисти, а које могу да буду од значаја; 3) осумњичени који је одлучио да лаже, у слободном излагању неће исказивати о оним чињеницама о којима невини никада не би ћутао (на примјер, међу својим познаницима неће
навести саучеснике кривичног дјела, неће признати да је био на лицу мјеста извршења
дјела или у његовој близини, мада су га свједоци запазили). 162
Када говоримо о оцјени исказа осумњиченог, посебно када садржи признање,
томе је у теорији и пракси придаван различит значај. Ставови су се кретали од
безусловне доказне вриједности признања (conffesio est regina probationem 163), до
одрицање сваке његове доказне вриједности. У нашем закону, према овом питању
заузет је сљедећи став: исказ осумњиченог, и када садржи признање, цијени се као и
сваки други доказ. За ту оцјену, као и уопште оцјену било којег доказа у кривичном
поступку, нема правних разлика. Исказ осумњиченог може бити пун доказ или немати
никакве доказне вриједности, тако да суд, с обзиром на цјелокупан доказни материјал,
може ослободити оптуженог који је признао, а осудити оптуженог који није признао
кривицу. У пракси се најчешће не вјерује одрицању, а вјерује признању, зато што се
полази од чињенице да нико нормалан неће исказивати на своју штету. Признања дата
добровољно могу бити и погрешна и лажна. Погрешна признања настају из заблуде о
околностима случаја или због халуцинација, док су узроци лажних признања
многобројни – професионални оптуженици (за награду), малољетници да би спасили
родитеље од одговорности и обрнуто, итд. 164
Када je ријеч о исказу осумњиченог у току истраге, а посебно када говоримо
признању осумњиченог у току истраге, у смислу кривичнопроцесне валидности
његовог исказа, односно признања, према Закону о кривичном поступку Републике
Српске постоји битна разлика у могућности коришћења његовог исказа као доказног
средства на суду, ако је осумњичени током истраге дао исказ у присуству браниоца,
односно ако је дао исказ без браниоца. Уколико је осумњичени дао исказ у присуству
свог браниоца и уколико је прије испитивања прописно упозорен да је такав његов
исказ допуштен као доказ на главном претресу и да без његове сагласности може бити
прочитан и коришћен на главном претресу, онда је могућност коришћења на суду
Василье-Карнеева, Такmика доnроса, стр. 128, према: Симоновић, Б., Пена, У.,
Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2010. год., 227.
163
Признање је краљица доказа – оп. аут.
164
Симовић, М., Кривично процесно право – увод и општи дио, Правни факултет
Универзитета у Бихаћу, Бихаћ, 2009. год., 382–383.
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таквог исказа осумњиченог неупитна. Овдје треба објаснити различите процесне
ситуације које у пракси могу настати у вези са исказом осумњиченог, односно
оптуженог. Наиме, осумњичени, односно оптужени, током читавог поступка има право
да не износи своју одбрану и да се брани ћутањем. Да ли ће осумњичени, односно
оптужени користити то своје право, зависи од њега самог, односно од концепта његове
одбране. У сваком случају, орган који води поступак дужан је да осумњиченог,
односно оптуженог поучи о том његовом праву. Осумњичени, односно оптужени се
може одрећи тог свог права у свакој фази поступка и изнијети своју одбрану. Уколико
се осумњичени тог права одрекне у току истраге, да би његов исказ био процесно
валидан, одрицање од тог права мора се изричито унијети у записник и осумњичени
мора потписати да се одриче тог права. Зависно од тога у којој фази поступка се
осумњичени одриче тог права и да ли се тог права одрекао и свој исказ дао у присуству
браниоца или не, могуће су различите кривичноправне посљедице валидности његовог
исказа. Уколико се осумњичени током истраге одрекне свог права да се брани ћутањем
и изнесе своју одбрану у којој нпр. призна извршење кривичног дјела, а том
испитивању није присуствовао бранилац, те се на главном претресу такође одлучи да
изнесе своју одбрану, записник који је сачињен у току истраге може се користити
приликом испитивања оптуженог на главном претресу. Међутим, уколико се оптужени
на главном претресу „предомисли“ и користи своје право да не износи одбрану, исказ
који је дао као осумњичени у току истраге не може се користити као доказ на главном
претресу, јер такав исказ није дат у присуству браниоца. Потпуно је другачија
процесна ситуација, ако је испитивању осумњиченог у току истраге присуствовао
његов бранилац. Рецимо да је осумњичени приликом испитивања у току истраге, којем
присуствује његов бранилац, прописно упознат о својим правима, одлучио да се
одрекне својег права на ћутање и изнесе своју одбрану у којој призна извршење
кривичног дјела и објасни све околности кривичноправног догађаја из свог угла. Са
позиције коришћења таквог исказа касније на суду током главног претреса, потпуно је
небитно да ли ће осумњичени, касније као оптужени, на главном претресу износити
своју одбрану или ће се бранити ћутањем. Уколико се оптужени и на главном претресу
одрекне свог права да ћути и изнесе одбрану, тужилац, као и у претходном случају,
може користити записник о испитивању осумњиченог из истраге приликом унакрсног
испитивања оптуженог, па ће суд цијенити оба исказа и поклонити вјеру једном или
другом или ће пак утврдити да су оба исказа међусобно сагласна, па ће их тако
цијенити. Међутим, уколико оптужени на главном претресу користи своје право да се
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брани ћутањем, тужилац у овом случају може да користи записник о испитивању
осумњиченог из истраге као доказ и да га прочита на главном претресу јер је том
испитивању

осумњиченог

присуствовао

бранилац.

Наравно,

сходно

кривичнопроцесном начелу слободне оцјене доказа, суд није апсолутно везан
признањем оптуженог као доказом, већ то признање као доказ цијени појединачно и у
вези са осталим доказима. Међутим, ипак треба имати на уму да, уколико осумњичени
у току истраге пред браниоцем призна извршење кривичног дјела и уколико је то
признање у складу са осталим изведеним доказима, такав доказ има значајну снагу и у
великој мјери олакшава вођење кривичног поступка.
Са

позиције

доказивања

кривичног

дјела

организовани

криминал,

испитивање осумњиченог може да буде веома значајно. Наиме, пракса је показала да је
доказивање кривичног дјела организовани криминал прилично тешко без „човјека
изнутра“, односно без некога ко је спреман да сарађује са органима кривичног гоњења
и да објасни унутрашњу структуру злочиначке организације, начин функционисања,
као и кривична дјела која та злочиначка организација чини. Евидентно је да је и
Кривични закон Републике Српске препознао проблеме у доказивању организованог
криминала без „инсајдера“, па је у члану 383а Закона прописао одредбу којом се
припадник злочиначког удружења може ослободити од казне уколико то удружење
открије. Оваква одредба омогућава повољнији кривичноправни положај осумњиченом
припаднику злочиначког удружења који је спреман да сарађује са органима кривичног
гоњења и да изнесе све што му је познато о злочиначкој организацији и кривичним
дјелима која ова чини. Ова одредба служи у суштини да „мотивише“ осумњиченог
припадника злочиначког удружења да открије све што му је познато у вези са тим
удружењем, а он заузврат у каснијем суђењу добија или ослобођење од казне или
значајно повољнију казну у односу на остале припаднике злочиначке организације.
Oваква законска одредба у складу је и са Конвенцијом Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала. 165 У сваком случају, уколико органи
кривичног гоњења дођу до оваквог лица и успију да га приволе на сарадњу, овом лицу

Види: Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала
и Протокол за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, нарочито женама и
дјецом и Протокол против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом, који допуњују ову
конвенцију, усвојени у Палерму од 12. до 15. децембра 2000. год., „Службени гласник Босне и
Херцеговине“ број 3/02 – Међународни уговори – члан 26 став 2: „Свака држава потписница ће
размотрити могућност да се, у одговарајућим случајевима, предвиде блаже казне за окривљено лице које
сарађује у значајној мјери у истрази или кривичном гоњењу покренутом због извршења кривичних дјела
установљених овом конвенцијом“.
165
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треба пружити сваку могућу процесну помоћ и подршку како би дао што квалитетнији
исказ. У правилу, са позиције тужилаштва или полицијског органа који по овлашћењу
тужиоца испитује осумњиченог, пожељно би било да осумњичени који је спреман дати
исказ који открива битне детаље функционисања злочиначког удружења, као и детаље
кривичних дјела које су његови припадници (па и сам осумњичени) учинили, такав
исказ да у присуству браниоца, како би се под напријед елаборираним условима, такав
исказ могао даље користити као доказ на главном претресу у случају да се осумњичени
„предомисли“ и касније се као оптужени на главном претресу брани ћутањем. Са
криминалистичког аспекта тактике испитивања оваквог осумњиченог потребно је
прије свега охрабрити каже „све што зна“, на начин што ће му бити предочено да
једино у том случају може остварити повољнији положај за себе у кривичном
поступку, да се може ослободити од казне или да му се казна може значајно ублажити
уколико открије све детаље који су му познати у вези са учињењем појединачних
кривичних дјела и њихових извршилаца. Поред овога, један од најсигурнијих начина
добијања признања од осумњиченог јесте предочавање доказа. Да би ова тактика дала
резултат, орган који води поступак мора да располаже са довољно квалитетних доказа
и да те доказе презентује на одговарајући начин. Само признање осумњиченог и
детаљи догађаја о којима у свом признању говори, морају да буду у складу са осталим
прикупљеним доказима, јер само тако признање осумњиченог и његов исказ могу да
имају доказну снагу на суду.
2.6.1. Споразум о признању кривице са осумњиченим нумерисани
Иако је у кривичнопроцесно законодавство Босне и Херцеговине уведен у
првом реду као средство које служи „убрзавању“ кривичног поступка и избјегавању
непотребних трошкова поступка (а тај циљ је споразум као кривичнопроцесни
инструмент дјелимично постигао), као и средство лакшег рјешавања кривичних
предмета код лакших кривичних дјела, споразум о признању кривице временом је
постао значајан инструмент помоћу којег су рјешавана најтежа кривична дјела, па тако
и кривична дјела организованог криминала.
Да бисмо објаснили значај споразума о признању кривице као инструмента
борбе против организованог криминала, потребно се прво осврнути на феномен
организованог криминала, са позиције прије свега откривања, а након тога и
доказивања пред судом. Прво питање је – ко су учиниоци кривичних дјела
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организованог криминала, односно ко су припадници и организатори злочиначких
удружења? Ради се о лицима која нису почетници у овом послу, најчешће су то лица
која имају огромно искуство (углавном су то лица која су одраније имала сукоб са
законом, врло често се ради о лицима која су више пута издржавала казне затвора).
Таква лица одлично познају правне прописе, знају шта може, а шта не може бити доказ
у кривичном поступку, веома добро пoзнају могућности органа кривичног гоњења да
процесуирају одређена кривична дјела. Све су то разлози због којих се у кривичним
предметима организованог криминала, по правилу, налази веома мало материјалних
доказа, или веома мало доказа помоћу којих је могуће доказати организовани криминал
(нпр. у пракси су веома честе ситуације да је могуће доказати појединачна кривична
дјела и осудити њихове извршиоце, али да није могуће доказати организованост
чињења тих кривичних дјела нити доћи до организатора или до више позиционираних
припадника злочиначког удружења). С тим у вези треба узети у обзир и искуство и
опрезност

припадника

злочиначког

удружења

у

криминалним

активностима.

Припадници злочиначких удружења засигурно неће дозволити да им се због
евентуалних пропуста поткраде грешка (рецимо неће причати о „послу“ путем
телекомуникационих средстава, или ће организовати контрапраћење којим ће
разоткрити евентуално примјену посебне истражне радње тајно праћење итд.) која ће
довести до лишења слободе хијерархијских виших припадника организације и
огромних новчаних губитака у злочиначком послу. Све напријед изнесено прилог је
само једној тврдњи. Доказе за кривична дјела организованог криминала веома је тешко
прибавити! Чак и у ситуацијама када постоје докази за појединачна кривична дјела,
веома је тешко доказати везу између ових појединачних кривичних дјела и злочиначке
организације чији припадници су их учинили. У великом броју случајева потребан је
„неко“ ко ће сва та појединачна кривична дјела „објединити“, односно објаснити
међусобне везе између појединачних дјела и злочиначке организације. Такође,
потребно је анализирати унутрашњу структуру и функционисање злочиначког
удружења. А тај „неко“ по природи ствари је лице које припада тој злочиначкој
организацији. Једноставно је немогуће да неко изван злочиначке организације има
информације које су релевантне за кривични поступак. Код таквог стања ствари, као
логично се намеће питање како продријети унутар злочиначког удружења и од
припадника злочиначког удружења (који је и сам учинилац кривичних дјела) доћи до
информација и доказа на основу којих ће се припадници тог злочиначког удружења
моћи извести пред суд. Кривичнопроцесно законодавство у Босни и Херцеговини не
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познаје институт „свједока сарадника“ или „окривљеног сарадника“ као нека друга
законодавства, нити је на било који други начин ријешено питање саслушања у
својству свједока, припадника злочиначке организације који је и сам, заједно са другим
припадницима учествовао у извршењу кривичних дјела, а који је спреман да свједочи
против осталих припадника злочиначког удружења. С обзиром на непостојање
института „свједока сарадника“, споразум о признању кривице (поред института
имунитета) представља веома моћно а понекад и једино оружје тужиоца. Узмимо
хипотетички примјер у којем припадник злочиначког удружења чини више кривичних
дјела, а у одређеном тренутку органи кривичног гоњења прикупе довољно доказа који
могу довести до осуђујуће пресуде за то лице за та кривична дјела. Ради се о
кривичним дјелима за које су прописане високе казне затвора (нпр. убиство, или
изнуда, отмица и сл.). Пракса је показала да такав осумњичени који је откривен и за
којег постоје докази о извршењу кривичног дјела не открива друге саучиниоце
(саизвршиоце, подстрекаче, помагаче), јер нема никакав мотив за то. Такав учинилац
(оправдано) поставља себи питање због чега би он за собом открио и друга лица, када
ће он свакако ићи на издржавање вишегодишње казне затвора.
Одговор лежи у примјени института споразума о признању кривице, јер са
таквим осумњиченим тужилац може да преговара о условима признања кривице у
којим преговорима би и тужилац и осумњичени као странке у поступку могли да
остваре своје циљеве. У тој ситуацији осумњиченом би било понуђено да са тужиоцем
закључи споразум о признању кривице, у којем би он признао кривицу за кривично/а
дјело/а која му се стављају на терет, заузврат у споразуму би тужилац предложио
изрицање блаже кривичне санкције од оне која је предвиђена законом а у складу са
правилима кривичног закона о ублажавању казне, а осумњичени би се обавезао да
најприје тужиоцу у току истраге, а затим и на главном претресу на суду, пружи потпун
и истинит исказ о својој улози у оквиру злочиначког удружења, али и о улози и
задацима осталих припадника злочиначког удружења и наравно, уколико му је то
познато, о улози и активностима организатора злочиначког удружења, као и да
саопшти све друге чињенице које су од значаја за правилно утврђивање чињеничног
стања. Овдје треба рећи да су у напријед наведеном смислу одредбе Кривичног закона
Републике Српске значајан фактор у преговарању са осумњиченим. Наиме, у члану
383а став 5 прописано је да се припадник злочиначког удружења који открије
злочиначко удружење може ослободити од казне. Овај институт представља моћно
средство тужиоца у преговорима са припадником злочиначког удружења. Наиме,
105

чланом 40 Кривичног закона прописано је да се казна учиниоцу може без органичења
ублажавати у ситуацијама када се учинилац може ослободити од казне. У ситуацијама
када имамо осумњиченог који је спреман „проговорити“, односно открити злочиначко
удружење и злочиначке активности његових припадника, споразумом о признању
кривице могуће је суду предложити примјену члана 383а став 5 и примјену члана 40
Кривичног закона. Код оваквог законског рјешења осумњичени има мотив да открије
злочиначко удружење и да свједочи о његовим припадницима, јер уколико закључи
споразум и уколико суд такав споразум прихвати, може му се изрећи значајно
повољнија кривична санкција од оне коју би добио у редовном поступку. Са друге
стране, тужиочев мотив за закључење споразума и за примјену напријед наведених
законских рјешења сасвим је разумљив – „у рукама“ има кључног свједока –
припадника злочиначког удружења који зна на који начин удружење функционише, ко
су му припадници, која су кривична дјела припадници тог удружења учинили, те да се
помоћу овог свједока може доћи и до материјалних доказа (нпр. ако свједок зна гдје су
сакривени предмети, средства извршења појединих кривичних дјела итд.). Позитиван
став о прихватљивости оваквог начина примјене споразума о признању дала је и наша
судска пракса. 166
У теорији, овако постављен случај изгледа веома добро, са позиције
доказивања кривичног дјела организовани криминал. Међутим, у пракси се, у примјени
ових института, појављује низ проблема и у принципу никада са сигурношћу не знамо
какав резултат можемо очекивати примјеном ових института.
Прије свега, тактика вођења ових преговора јесте сложен процес, који
захтијева велико умијеће тужиоца и преговарачке способности. Тужилац који нема
довољно искуства или који је мање вјешт у преговарању може већ на самом почетку да
угрози

цијели процес преговарања.

Даље,

уколико

процес преговарања са

осумњиченим буде успјешан и осумњичени прихвати да потпише споразум о признању
Види пресуду Окружног суда у Бањој Луци број 011-0-К-09-000 009-п од 28.8.2009. године.
Домаћа судска пракса бавила се и кривичнопроцесном валидношћу исказа свједока који је претходно са
тужилаштвом закључио споразум о признању кривице: „У односу на свједоке који су склопили споразум
о признању кривње са тужиоцем, Суд је имао у виду стандард који је поставио Уставни Суд Босне и
Херцеговине, који је заузео став да чињеница да се ради о исказу свједока који је претходно закључио
споразум о признању кривице, не умањује вриједност исказа уколико је исти оцијењен у смислу члана
281 став 2 ЗКП БиХ, али да постоји кршење права на правично суђење када се осуђујућа пресуда у
највећој мјери заснива на исказу свједока који је са тужиоцем склопио споразум о признању кривице, а
Суд не даје логично и увјерљиво образложење за оцјену, како тог, тако и других проведених доказа, већ
се та оцјена доима произвољном“ – пресуда Суда Босне и Херцеговине број С1 2 K 006087 11 K од
28.11.2013. године.
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кривице, те прихвати да свједочи против осталих припадника злочиначког дружења,
може се појавити проблем да ли ће суд такав споразум прихватити. Наиме, сходно
члану 246 став 4 Закона о кривичном поступку Републике Српске, суд може споразум о
признању кривице прихватити или одбацити. Дакле, у коначном, суд је тај који
одлучује о споразуму, а не тужилац. Уколико суд одбаци споразум, једини мотив
осумњиченог да сарађује са тужилаштвом и да свједочи – једноставно отпада. Сљедећи
проблем који се у пракси јавља јесте да суд прихвати споразум и оптуженом изрекне
блажу кривичну санкцију, а овај се „предомисли“ и не прихвати да на суду свједочи
против осталих припадника злочиначког удружења – ситуација када свједок са којим је
раније закључен споразум о признању кривице „превари“ тужиоца. Осврнућемо се на
све напријед наведене проблеме понаособ.
– Проблем преговарања. За преговоре о условима признања кривице
потребно је да тужилац овлада преговарачким вјештинама и знањима, да познаје
основе криминалистичког разговора са осумњиченим и технике испитивања
осумњичених, како би на адекватан начин приступио преговорима. Потребно је да у
основи „препозна“ психолошки профил осумњиченог, али и да се адекватно припреми
знањем о евентуалним ранијим криминалним активностима осумњиченог, као и да
одлично познаје све релевантне чињенице у свом кривичном предмету. Приликом
преговарања тужилац треба да осумњиченом предочи доказе који су против њега
током истраге прибављени и да га увјери да је тај квантум доказа сасвим довољан да
осумњичени добије осуђујућу пресуду. Након те фазе, осумњиченом је потребно
предочити који је распон казне прописан за то конкретно кривично дјело које се
осумњиченом ставља на терет. У том смислу корисно би било и да се осумњиченом
предочи какви су ставови судске праксе у висини изречених казни код тих кривичних
дјела. Сљедећа фаза у преговарању би била да се осумњичени увјери да је тужилац
спреман да закључи споразум о признању кривице са њим и да је спреман да у
споразуму предложи блажу кривичну санкцију од оне која је прописана законом, али и
да ће то тужилац урадити само под условом да осумњичени „сарађује“ са органима
кривичног гоњења. Ово су елементарни предуслови да би преговарање о условима
признања кривице осумњиченог били успјешни. Треба истаћи да у пракси ови
преговори са собом носе бројне проблеме. Прво, овакве осумњичене је, у правилу,
веома тешко привољети на сарадњу са тужилаштвом, а разлози за то су бројни: блиска
веза (родбинска, кумовска или пријатељска) са осталим припадницима злочиначког
удружења, страх од одмазде злочиначког удружења, карактер осумњиченог (неће да
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буде „цинкарош“) итд. Други проблем је квалитет доказа који осумњичени у
преговорима може да понуди. На примјер, тужилац је спреман да закључи споразум са
осумњиченим, али информације којима осумњичени располаже немају такав квалитет
да би могли послужити као доказ против осталих припадника злочиначког удружења.
Коначно, трећи проблем јесте проблем заштите таквог осумњиченог (који ће касније
бити свједок), јер поставља се питање да ли тужилац (или тачније да ли државни
апарат) има капацитет да заштити таквог свједока прије и након свједочења и
првенствено како да убиједи свједока да држава такав капацитет има.
– Проблем неприхватања споразума од стране суда. Ово је, условно речено,
проблем чије је превазилажење добрим дијелом изван моћи тужиоца, али и проблем
који се релативно често појављује у пракси. Наиме, у пракси се дешава да судови, у
складу са законским овлашћењем, једноставно такав споразум не прихвате. У тој
ситуацији тужиоцу су „везане руке“, јер губи основно оружје у преговорима са
осумњиченим и самим тим губи његово свједочење. Због чега суд одбацује споразум?
Чланом 246 став 6 Закона о кривичном поступку Републике Српске прописано је да
приликом разматрања споразума о признању кривице суд, између осталог, провјерава
да ли је предложена кривичноправна санкција у складу са Кривичним законом
Републике Српске. 167 У пракси релативно често, ово овлашћење – да ли је предложена
кривична санкција у складу са ставом 3, односно да ли је предложена кривична
санкција у складу са Кривичним законом Републике Српске, тумачи се тако да суд
провјерава не само законитост предложене кривичне санкције, већ и њену
„цјелисходност“ односно да ли таква предложена кривична санкција остварује своју
сврху у складу са кривичним законом. Тако се дешава да је предложена кривична
санкција у споразуму формалноправно у складу са кривичним законом (значи
правилно су примијењене одредбе о ублажавању казне), а да суд не прихвати споразум
јер сматра да предложена казна „није адекватна учињеном кривичном дјелу и степену
кривице оптуженог“. Уколико суд заузме такав став, тужилац једноставно не може
ништа да учини осим да са осумњиченим поново преговара о условима признања
кривице и да у споразуму предложи тежу кривичну санкцију. Овдје не бисмо жељели
улазити у расправу да ли оваквим ставом суд прелази границу овлашћења која су му

Приликом преговарања са осумњиченим, односно оптуженим и браниоцем о признању
кривице у складу са ставом 1 овог члана, тужилац може предложити изрицање казне испод законом
одређеног минимума казне затвора за то кривично дјело, односно блажу санкцију за осумњиченог,
односно оптуженог у складу са Кривичним законом.
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дата законом о кривичном поступку 168, већ бисмо хтјели нагласити да тужилац ипак
описану ситуацију може предуприједити тако што ће прије разматрања споразума
упознати суд са свим чињеницама које су довеле до закључења споразума, те да суду
предочи важност и значај доказа до којег се може доћи, уколико суд прихвати такав
споразум. У пракси квалитетно образложење тужиоца може суд да убиједи да је
квалитет доказа који се може добити захваљујући примјени института споразума о
признању кривице такав да оправдава изрицање знатно блаже кривичне санкције од
оне коју предвиђа кривични закон за то кривично дјело.
– Проблем накнадне промјене исказа. Након превазилажења свих проблема
који се у пракси јављају током преговарања и закључења споразума и током његовог
разматрања од стране суда, коначно, може се јавити и проблем да свједок (са којим је
претходно, као осумњиченим, закључен споразум о признању кривице) на суду
једноставно одбије дати исказ који би остале припаднике злочиначког удружења
теретио за извршење кривичног дјела организовани криминал, или једноставно свој
ранији исказ који је дао тужиоцу у току истраге промијени на тај начин што свједочи
повољније по остале припаднике злочиначког удружења. Не улазећи у мотиве таквог
поступања свједока, у таквој ситуацији тужилац би био практично изигран. Наиме,
тужилац је закључио споразум о признању кривице са (тада) осумњиченим, предложио
значајно блажу кривичну санкцију, осумњичени је прихватио да свједочи против
осталих припадника злочиначког удружења, суд је прихватио споразум, изрекао
предложену кривичну санкцију, али – (сада) свједок промијени исказ. Пракса тужилаца
у Републици Српској успјела је превазићи овај проблем на сљедећи начин: приликом
преговарања о условима признања кривице тужилац може у разговору са осумњиченим
провјерити какав би био квалитет свједочења на суду овог припадника злочиначког
удружења. Уколико сматра да би се радило о квалитетном свједочком исказу, тужилац
може у споразуму уградити клаузулу да се осумњичени обавезује да пред судом пружи
Критичари оваквог рјешења сматрају да суд нема овлашћење да у оваквим ситуацијама
одбацује споразум, уколико је предложена казна у складу са Кривичним законом (уколико су правилно
примијењене одредбе Закона о ублажавању казне). Овакво становиште стоји на тврдњи да је једино
овлашћење суда приликом разматрања споразума да утврди да ли су приликом закључења испуњени
формални услови прописани у члану 246 Закона о кривичном поступку. Уколико јесу, суд нема
овлашћење одбацити споразум. Поборници ове тврдње своје становиште заснивају и на чињеници да је
и интенција законодавца била управо таква јер је законски термин „одбацивање“ а не „одбијање“
споразума, што би значило да се споразум може одбацити само због формалних процесних недостатака,
а никако и због меритума (као што је нецјелисходност казне), гдје би се онда радило о одбијању.
Противници оваквог становишта тврде да би, у ситуацијама када би суд у сваком случају прихватао
споразум о признању кривице, дошли у позицију да казнену политику одређује тужилаштво, што би
било погрешно, јер казнену политику може једино одређивати суд у складу са законом.
168
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потпуно и истинито свједочење о свим њему познатим релевантним чињеницама
везаним за злочиначко удружење и, што је кључно, уграђује клаузулу по којој је
осумњичени сагласан да се споразум достави на разматрање тек након што
осумњичени испуни своју обавезу свједочења пред судом. Том клаузулом избјегава се
напријед описана могућност да осумњичени одустане од свједочења. Треба истаћи да
став у вези са оваквом примјеном института споразума о признању кривице није
јединствен код свих судова и тужилаштава у Босни и Херцеговини, Наиме, према
појединим становиштима, оваквим условљавањем осумњиченог утиче се на његову
вољу да закључи споразум. Овакво становиште не може се прихватити из више
разлога. Прије свега, осумњичени није на било који начин присиљен закључити
споразум о признању кривице. Такође, у сам споразум уграђена је клаузула да
осумњичени признаје кривицу добровољно, свјесно, са разумијевањем, те да је упознат
са свим могућим посљедицама, укључујући и посљедице везане за имовинскоправни
захтјев оштећеног. Дакле, осумњичени је свјестан које је кривично дјело учинио и
признаје га. Са друге стране, осумњичени је у сваком тренутку, све до коначне одлуке
суда о прихватању споразума, овлашћен да од истог одустане. Коначно, приликом
разматрања споразума, суд провјерава код оптуженог да ли је споразум закључио
добровољно и да ли је присиљен од било кога. Дакле, с обзиром на све ове механизме
заштите, не видимо на који начин клаузула да се осумњичени обавеже да свједочи
против осталих припадника злочиначког удружења утиче на његову вољу да закључи
споразум, тим прије што је основни мотив за закључење споразума на страни
осумњиченог повољнија казна која се споразумом предлаже.
Без обзира на све описане проблеме у практичној примјени споразума о
признању кривице, треба рећи да он у садашњим условима примјене Закона о
кривичном поступку Републике Српске остаје моћно оружје тужилаца у борби против
организованог криминала. Наиме, досадашња пракса је показала да су осумњичени, у
значајном броју случајева, спремни да сарађују са тужилаштвом и да свједоче против
осталих припадника злочиначког удружења или да органима кривичног гоњења
помогну у проналаску кључних доказа за доказивање кривичног дјела организовани
криминал, под условом да им се у споразуму о признању кривице понуди по њих
прихватљивија кривична санкција. Мишљења смо да, и поред свих тешкоћа које са
собом овакав начин доказивања носи, у будућности се не би требало одрицати оваквог
начина прикупљања доказа.
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2.7. Саслушање свједока
Саслушање свједока је доказна радња (истражна радња или радња на главном
претресу) која се састоји у прибављању исказа од особе за коју се претпоставља да није
извршилац кривичног дјела које се истражује и да је опажала његово извршење или да
су јој познате друге околности од значаја за разјашњење конкретне кривичне ствари.
Свједоци се саслушавају када постоји вјероватноћа да ће својим исказом
моћи дати обавјештења о кривичном дјелу учиниоцу и о другим важним околностима.
Свједочење представља општу грађанску дужност која обухвата обавезу одазивања
позиву процесног органа, обавезу свједочења, затим обавезу давања исказа и обавезу
давања истинитог исказа. Повреда обавеза одазивања позиву и неоправдано одбијање
давања исказа може довести до одређених процесних посљедица, а давање лажног
исказа и до предузимања кривичног гоњења. Све ово подразумијева постојање
свједока, односно особе којој је вјероватно нешто познато о кривичном дјелу,
учиниоцу и другим важним околностима, а та особа је позвана од стране органа који
води поступак да се о томе изјасни. У апстрактном смислу, Закон ни у једној одредби
не предвиђа тзв. апсолутну неспособност неке особе да свједочи у свим кривичним
предметима, што значи да не прихвата схватање да нека особа уопште није способна
бити свједок, па се као свједоци могу појавити малољетне особе, душевно болесне
особе и сл., наравно под условом да постоји вјероватноћа да ће моћи дати обавијести о
кривичном дјелу, учиниоцу и другим важним околностима. Као свједоци могу се
позвати све особе без обзира на њихов положај, функцију, држављанство и др., а све
због тога што је свједочка функција у правилу незамјењива и представља општу
грађанску дужност. Од тог правила предвиђени су изузеци у виду тзв. релативне и
апсолутне неспособности за свједочење у неком конкретном случају. 169
Када је ријеч о овој радњи доказивања, Закон о кривичном поступку је јасно
прописао како поступак позивања свједока, тако и сам начин и ток саслушања. Зависно
од фазе поступка, односно да ли се ради о саслушању свједока у току истраге или на
главном претресу, позив за свједочење доставља тужилац, односно суд. Позивање као
свједока малољетног лица које није навршило 16 година врши се посредством
родитеља, односно законског заступника, осим ако то није могуће због потребе да се
хитно поступа или других околности. Свједоци који се због старости, болести или
169
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тешких тјелесних мана не могу одазвати позиву, могу се саслушати у свом стану,
болници или на другом мјесту. У позиву се свједок обавјештава да се позива у својству
свједока, мјесто и вријеме када се треба одазвати позиву, као и о посљедицама
неодазивања позиву. Уколико се свједок не одазове позиву, нити свој изостанак
оправда, суд може изрећи новчану казну до 5.000 КМ или наредити принудно
довођење. Наредбу за довођење свједока извршава судска полиција. Изузетно, наредбу
може издати и тужилац, уколико уредно позвани свједок не дође, а свој изостанак не
оправда, с тим да ову наредбу мора одобрити судија за претходни поступак у року од
24 сата од издавања наредбе. Поред принудног довођења, Закон је предвидио новчано
кажњавање свједока који се без законског разлога одбије да свједочи, па тако суд може,
на приједлог тужиоца, донијети рјешење о кажњавању свједока новчаном казном до
30.000 КМ.
Поред напријед наведене опште дужности свједочења, Закон је предвидио и
изузетке од овог општег правила. Тако је Законом предвиђено да се не може саслушати
као свједок: а) лице које би својим исказом повриједило дужност чувања државне,
војне или службене тајне, док га надлежни орган не ослободи те дужности, б) бранилац
осумњиченог, односно оптуженог у погледу чињеница које су му постале познате у
својству браниоца, в) лице које би својим исказом повриједило дужност чувања
професионалне тајне (вјерски службеник, односно исповједник, новинар у сврху
заштите извора информација, адвокат, нотар, љекар, бабица и други), осим ако је
ослобођено те дужности посебним прописом или изјавом лица у чију је корист
установљено чување тајне; и г) малољетно лице које с обзиром на узраст и душевну
развијеност није способно да схвати значај права да не мора свједочити.
Напријед наведене изузетке можемо подијелити на апсолутне и релативне.
Апсолутну неспособност за свједочење имају бранилац осумњиченог, односно
оптуженог у погледу чињеница које су му постале познате у својству браниоца, и
малољетно лице које с обзиром на узраст и душевну развијеност није способно да
схвати значај права да не мора свједочити, док релативну неспособност имају лице које
би својим исказом повриједило дужност чувања државне, војне или службене тајне,
док га надлежни орган не ослободи те дужности и лице које би својим исказом
повриједило дужност чувања професионалне тајне. Посљедично томе, свједоци који
имају релативну неспособност свједочења не могу се саслушати све док постоји
потреба да се сачува неки важнији интерес од интереса његовог свједочења. Када таква
потреба престане, могуће је саслушати свједока. Свједоци који имају апсолутну
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неспособност свједочења не могу се никако саслушати. Обавеза је суда, тужиоца и
другог органа који учествује у поступку да по службеној дужности воде рачуна о
релативној и апсолутној неспособности свједока да свједочи. 170 Уколико се нека од
наведених лица саслушају као свједоци, то повлачи незаконитост такве радње и на
таквом исказу свједока не може се заснивати судска одлука.
Поред ових, закон познаје и друге изузетке од општег правила о дужности
свједочења. Тако је у члану 148 Закона о кривичном поступку Републике Српске
прописано да свједочење могу одбити брачни и ванбрачни друг осумњиченог, односно
оптуженог, као и родитељ или дијете, те и усвојилац и усвојеник осумњиченог односно
оптуженог. 171 Орган који води поступак дужан је да наведена лица прије њиховог
саслушања или чим сазна за њихов однос према осумњиченом, односно оптуженом,
упозори да не морају свједочити. Закон предвиђа да ово упозорење, као и одговор,
морају бити унесени у записник. Лица која могу одбити свједочење према једном од
осумњичених или оптужених могу одбити свједочење и према осталим осумњиченим,
односно оптуженим, ако се његов исказ према природи ствари не може ограничити
само на остале осумњичене односно оптужене. Уколико је као свједок саслушано лице
које може одбити свједочење, а није на то упозорено или се тог права није изричито
одрекло или упозорење није унесено у записник, то сходно законским одредбама
представља незаконит доказ и на истом се не може заснивати судска одлука. Поред
ових ограничења, Закон експлицитно прописује да оштећеног кривичним дјелом није
допуштено испитивати о његовом сексуалном животу прије извршеног кривичног
дјела. Уколико је такво испитивање обављено, на истом се не може заснивати судска
одлука, што значи да такво испитивање представља апсолутно незаконит доказ.
Поред ових права која омогућавају појединим категоријама лица да не
свједоче уопште, закон даје још једно право свједоку, а то је да одбије одговор на
поједина питања уколико сматра да би га истинит одговор изложио кривичном
гоњењу. Наиме, одредбе члана 149 Закона о кривичном поступку Републике Српске
прописују да свједок има право да не одговара на поједина питања уколико сматра да
би га истинит одговор изложио кривичном гоњењу. У континенталној Европи
проширио се принцип који се у англоамеричком систему примјењује у строжој форми
170

Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,

op. cit., 256.

Ранијим законским рјешењима круг лица која могу одбити свједочење био је много шири.
Тако је Законом о кривичном поступку из 2003. године било прописано да, поред наведених лица,
свједочење могу одбити и сродник осумњиченог, односно оптуженог по крви у правој линији, сродници
у побочној линији до трећег степена закључно и сродници по тазбини до другог степена закључно.
171

113

и већ дуже времена, наиме, принцип nemo prodere se ipsum, према којем нико није
дужан пружати доказе против себе. Закон је, као и савремени правни системи,
прихватио принцип nemo prodere se ipsum тиме што је, између осталог, и у овој
одредби прописано да свједок има право да не одговара на поједина питања ако би га
истинит одговор изложио кривичном гоњењу. На ово право свједок мора бити
упозорен, а упозорење треба бити унесено у записник, како се не би десило да свједок
из незнања не користи ово своје право. Ако се заиста ради о случају да би свједок због
истинитих одговора могао бити изложен кривичном гоњењу, онда након одговарајућег
упозорења свједок мора учинити вјероватним да се то може и догодити. Врло је важно
да се правилно утврди да ли постоји таква могућност, јер уколико свједок то учини
вјероватним онда се не може примијенити принудна мјера том свједоку. Оправданост
разлога за ускраћивање одговора у истрази оцјењује тужилац, а у току главног
претреса суд. Ако тужилац, односно суд оцијени да свједок нема право да се користи
бенефицијом из ове одредбе, свједок нема право да се жали на такву одлуку. Ово даље
значи да у том случају свједок мора одговарати на постављена питања, а ако то одбије
може бити новчано кажњен. 172 У вези са овим питањем уско је везано питање давања
имунитета свједоку. Наиме, Закон предвиђа могућност да свједок, који користи своје
право да не одговара на питања која га могу инкриминисати, ипак одговори на та
питања уколико му се да имунитет. Имунитет се даје одлуком тужиоца, а свједок који
је добио имунитет и који је свједочио неће се кривично гонити за кривична дјела о
којима је дао свој исказ, осим ако је такав исказ био лажан. Законско овлашћење
тужиоца да дâ имунитет свједоку кога би одговор на питање могао изложити
кривичном гоњењу представља својеврсно одступање од принципа легалитета
кривичног гоњења по којем је тужилац дужан да предузме кривично гоњење чим сазна
да је кривично дјело учињено. У хипотетичкој ситуацији када не би постојао овај
институт, а свједок се којим случајем одрекне свог права да не одговара на
инкриминишућа питања, тужилац би сходно начелу легалитета био дужан да покрене
истрагу и против овог лица које је свједочило и то на основу сазнања да је овај учинио
кривично дјело, које је добио управо исказом (признањем) овог свједока. С обзиром на
свједокову бенефицију да одбије одговор на питања која га могу инкриминисати,
законодавац је настојао да помири интерес да се утврди истина и законску обавезу
тужиоца да предузме гоњење учиниоца кривичног дјела. Рјешење је пронађено у
Види: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., op. cit., 260.
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овлашћењу тужиоца да одступи од начела легалитета и да свједоку да имунитет, а да
заузврат од њега добије одређене информације или да свједок пристане да на други
начин сарађује са органима кривичног гоњења. У овој ситуацији свједок заправо
пристаје на сарадњу са тужиоцем, која је усмјерена на откривање саизвршиоца
кривичног дјела, пружање сазнања о локацији скривања предмета кривичног дјела или
на откривање кривичног дјела, односно кривичних дјела која се планирају или
припремају итд. 173 У овим ситуацијама тужилац ће донијети одлуку о имунитету која
мора садржавати услове под којима се даје имунитет. У тим условима мора бити
наглашено да се свједок који је добио имунитет и који је свједочио неће кривично
гонити, осим ако је дао лажан исказ. У ситуацији када свједок који је добио имунитет
да лажан исказ, то за посљедицу има опозивање одлуке о имунитету, а сходно томе
тужилац има могућност да предузме кривично гоњење и за кривично дјело поводом
којег је и претходно била донесена одлука о имунитету.
У погледу самог начина саслушања свједока закон прописује да се свједоци
саслушавају појединачно и у одсуству других свједока. Такође, предвиђена је и
могућност да се свједок може суочити и са другим свједоцима и осумњиченим,
односно оптуженим. У погледу суочења закон не даје одговоре на питања који су то
разлози због којих се може предузети ова радња, као ни одговоре на питања око начина
и технике предузимања ове радње па одговоре на та питања морамо потражити у
криминалистици. Када говоримо о разлозима због којих треба предузети ову радњу,
одговор можемо наћи код проф. Симоновића који наводи циљеве предузимања
суочења: 1) да се отклоне контрадикције и противрјечности у исказима добронамјерних свједока који се суочавају; 2) да се на основу резултата спроведеног суочења процијене (и провјере) тачност и истинитост раније датих исказа; 3) да се утиче на
осумњиченог да повуче лажан исказ и почне истинито да исказује; 4) да се на основу
процјене симптоматске слике суочених евентуално процијени ко од њих говори исти-

Домаћа судска пракса за свједока којем је дат имунитет од кривичног гоњења користи и
термин „свједок-покајник“ посебно у предметима организованог криминала: „Многа европска
законодавства су увела могућност да припадник тако устројене злочиначке организације, који такву
организацију добро познаје изнутра, пред судом не буде у позицији оптуженог од стране овлаштеног
тужитеља, већ да овлаштени тужитељ такву особу само предложи суду за испитивање као свједока.
Колоквијално се за таквог свједока усталио назив 'свједок-покајник', који представља институт којим се
особи која прихвати изношење свих чињеница о извршењу кривичног дјела омогућава да не буде
процесуирана (омогућавањем имунитета)“ – пресуда Суда Босне и Херцеговине број С1 2 K 006087 11 K
од 28.11.2013. године.
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ну; и 5) да се дође до нових доказа тако што ће суоченицима саопштити неке чињенице
о којима раније нису дали исказ. 174
У уској вези са саслушањем свједока као радњом доказивања је и
препознавање лица и ствари. У вези са препознавањем лица и предмета закон предвиђа
посебна правила како се то препознавање врши. Из самих правила очито је да су
прописана из разлога да би препознавање било што вјеродостојније, односно да би се
смањила могућност грешке у оцјени свједока да се ради управо о том предмету или
ствари. Тако закон предвиђа да, уколико је потребно да се утврди да ли свједок познаје
лице или предмет, тражиће се од њега прво да га опише или да наведе знакове по
којима се разликују, па ће му се тек послије показати ради препознавања и то заједно
са другим њему непознатим лицима, односно, ако је то могуће – заједно са предметима
исте врсте. Дакле, закон прописује обавезу на показивање свједоку више непознатих
особа са траженом особом. Ово има за циљ да се провјери да ли свједок између више
сличних особа може препознати тражену особу коју је раније видио на мјесту учињења
кривичног дјела или на неком другом мјесту. У пракси се за препознавање обезбјеђује
најмање пет особа или предмета, али је могуће да њихов број буде и већи. Нужно је
обезбиједити не само непознате особе међу којима свједок треба препознати тражену
особу, већ те особе још морају бити сличног изгледа и приближно исте висине, боје
косе, слично обучени и др. При томе се строго мора водити рачуна да тражена особа у
реду за препознавање не смије имати било какве ознаке које би упућивале на закључак
да ту особу треба препознати (необријана особа, различито обучена особа од осталих
особа и сл.). Поред тога, нема сумње да се та радња препознавања мора обавити под
сличним свјетлосним условима који су били у вријеме опажања тражене (сумњиве)
особе од стране свједока. Према томе, свједоку треба омогућити препознавање тражене
особе под сличним условима који су постојали у вријеме опажања. 175 Поред овог
непосредног препознавања, закон у изузетним случајевима, када непосредно
препознавање није могуће, предвиђа и препознавање на основу фотографија, и том
приликом се свједоку предочавају фотографија лица које је предмет препознавања
заједно са фотографијама свједоку непознатих лица. Препознавање је ваљано онда кад
су учесници препознавања изабрани између сличних лица или предмета. 176 Ако се ови
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предмети не могу донијети, свједок се може одвести на мјесто гдје се они налазе.
Резултат препознавања може бити различит – позитиван или негативан. Уколико је
свједок изјавио да ни са каквим степеном вероватноће не може да препозна лице или
предмет, тј. ако се изјаснио да уопште не може да изврши препознавање, онда се,
наравно, том његовом изјавом започети поступак препознавања и завршава. 177
Закон такође прописује и ток и начин саслушања свједока. Тако закон
предвиђа да је свједок дужан да своје одговоре даје усмено. Прије испитивања свједок
ће бити опоменут да је дужан говорити истину и да не смије ништа прећутати, као и да
је давање лажног исказа кривично дјело. Свједоку се такође обавезно предочава и
његово право да није дужан одговарати на постављена питања уколико би га истинит
одговор изложио кривичном гоњењу, али и могућност да му у таквим ситуацијама
тужилац може дати имунитет. Након ових упозорења, од свједока се узимају лични
подаци. Ради се о класичним генералијским подацима (име, презиме, име оца или
мајке, мјесто и година рођења, занимање, боравиште, као и његов однос са
осумњиченим, односно оптуженим и оштећеним). Поред ових општих обавезујућих
елемената радње саслушања свједока, закон предвиђа и посебна правила у погледу
саслушања малољетних свједока, нарочито уколико је то малољетно лице оштећено
кривичним дјелом. У тим ситуацијама закон прописује обавезу да се са тим свједоком
поступа обазриво, како саслушање не би штетно утицало на психичко стање
малољетника. Саслушање малољетног лица обавља се уз помоћ педагога, психолога
или другог стручног лица. Послије ових општих питања, свједок се позива да изнесе
све што му је познато о предмету о којем свједочи, а након тога му се могу постављати
питања ради провјеравања, допуне и разјашњења. Приликом саслушања свједока није
се допуштено служити обманом.
Саслушање свједока је сложена радња која претпоставља познавање не само
процесних одредаба које регулишу ову материју него и криминалистичке тактике и
психологије. Саслушање у својству свједока је, по правилу, необичан и тјескобан доживљај у животу човјека, посебно ако се он саслушава први пут. Због тога је веома важно успоставити контакт са свједоком, припремити га да максимално активира своје
потенцијале, како би дао вјеран исказ у складу са опажањем кривичног догађаја. Од успостављеног контакта, односно првог утиска, зависи судбина ове радње. У овој фази
саслушање још нема формални карактер, али представља неопходну тактичку карику у
Шкулић, (2009a), 199, према: Симовић, М., Симовић В., Кривично процесно право (увод и
општи дио), Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Бихаћ, 2013. год., 445.
177
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правцу добијања свједоковог исказа. 178 Основни стратегијски циљ успостављања и
одржавања контакта са свједоком јесте формирање повољне атмосфере у којој ће се
одвијати саслушање. Уколико је атмосфера у којој се одвија саслушање напета, а
свједок застрашен, долази до опадања тачности у његовом излагању. 179 Код застрашеног свједока сугестибилност се повећава. 180 Значајан тактички задатак јесте
успостављање повјерења између испитивача (тужиоца или овлашћеног службеног
лица) и свједока. Овај тактички задатак није нимало једноставан, а умногоме зависи од
индивидуалног психолошког профила како свједока, тако и испитивача. Успостављање
и одржавање контакта са свједоком подразумијева познавање његове личности (у мјери
у којој је то могуће у тренутку испитивања), познавање околности догађаја о којима
свједок говори и психичког стања свједока. Испитивач треба да на вријеме уочи
препреке које отежавају успостављање контакта и да те препреке уклони како би у што
ранијој фази испитивања развио атмосферу међусобног повјерења између себе и
свједока. Свједок често не жели да да свој исказ због страха од извршиоца кривичног
дјела или у другим случајевима не жели ништа да каже јер није лично заинтересован, у
жаргону „гледа своја посла“, а у појединим случајевима је тако тешко трауматизован
извршењем кривичног дјела да је то код њега створило потпуну равнодушност и
одсуство било какве жеље за комуникацијом у вези са наведеним догађајем. У свим
овим случајевима испитивач мора да правилно оцијени разлоге свједоковог „отпора“
саслушању те да код свједока учврсти мотив да каже истину. Подстицање свједока на
кооперативност може се постићи на различите начине: стварање слике о заједничком
циљу између свједока и органа који води поступак – чињенично утврђивање истине,
апеловање на осјећај свједокове социјалне одговорности итд. Поједини аутори наводе
да се оснаживање мотивације за сарадњом постиже и апеловањем на помоћ свједока
тако што ће се потцртати важност управо његовог исказа 181, односно придаје значај
његовом исказу и његовој личности. Искуства из праксе показују да ова тактика није
увијек дјелотворна и да може изазвати управо супротан ефекат. Наиме, придавање
важности свједоковом исказу од стране испитивача може код свједока створити осјећај
да заправо једино његов исказ терети осумњиченог (оптуженог) и да је његов исказ
заправо кључни доказ, а што свједок због различитих разлога (било због страха од
осумњиченог, неких личних разлога, става ближе околине и др.), једноставно не жели.
Види: Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 196–221.
Weiner-Hess, Handbook of Forensic Psychology, стр. 271.
180
Arntzen, F., Vernehmungspsychologie, München, 1978, стр. 29.
181
Види нпр. Симоновић, Б., Криминалистика, 162.
178
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У тим случајевима овакав приступ може довести до тога да свједок уопште не жели да
сарађује са испитивачем.
У контексту доказивања кривичног дјела организовани криминал саслушање
свједока као радња доказивања има можда и пресудан значај, јер је без исказа свједока
готово па немогуће доказати ова кривична дјела. Од посебно значаја је институт тзв.
„свједока сарадника“, или „окривљеног сарадника“, односно „осуђеног сарадника“,
који законодавство у Босни и Херцеговини не познаје. Овај институт се успјешно
примјењује у неким другим кривичноправним системима. Свједок је физичко лице које
није окривљено а има сазнања о чињеницама важним за кривични поступак, о којима
пред органом који води поступак даје свој исказ. 182 Ово је општа дефиниција свједока,
мање-више је слична код већине аутора, а и наш Закон о кривичном поступку даје
сличну дефиницију. Кључне ријечи у општој дефиницији свједока, коју је дао проф.
Бејатовић, јесте „лице које није окривљено“. За разлику од ове опште дефиниције,
Законик о кривичном поступку Републике Србије познаје термин „окривљени
сарадник“ који са тужиоцем закључује споразум о свједочењу за кривично дјело у
којем у потпуности признаје извршење кривичног дјела, а овај споразум се може
закључити под условом да је значај његовог исказа за откривање, доказивање или
спречавање кривичног дјела овог законика претежнији од посљедица кривичног дјела
које је учинио. 183
Особености свједока сарадника чине га процесним институтом и оне заправо
обједињују основна процесна својства свједока и нека процесна својства окривљеног
осуђеног, у оквиру којих својства свједока имају одређен примат, прије свега
располагањем већим фондом права и дужности, који карактеришу процесни статус
окривљеног – осуђеног веже за његову потенцијалну везу са кривичним дјелом и
евентуалну кривичну одговорност. 184 Евидентно је да Република Србија (као и друге
земље које су прихватиле овај институт) на овај начин признање осумњиченог
(окривљеног), користе као средство за доказивање тешких кривичних дјела, а између
осталог и кривичног дјела организовани криминал. Процесна трансформација

Бејатовић, С., Кривично процесно право, Савремена администрација, Београд, 2003. год., 366.
Види: Законик о кривичном поступку, „Службени гласник Републике Србије“ број: 72/11,
101/11, 121/12, 32/13,45/13 и 55/14, члан 320. У члану 162 таксативно се прописује кривична дјела на која
се може примијенити овај институт, из чега произлази да се исти не може примијенити на сва кривична
дјела. Такође, овај институт, поред овог, познаје још једно ограничење да окривљени за кога постоји
основана сумња да је организатор организоване криминалне групе не може бити предложен за
окривљеног сарадника – види члан 320 став 2.
184
Јовић, В., op. cit., 160.
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окривљеног у свједока примјеном института „свједок сарадник – окривљени и осуђени
сарадник“ темељи се на двије основне претпоставке: прва се односи на потпуно јасну
чињеницу да се без лица која су активно учествовала у криминалним дјелатностима
организованих криминалних група, криминална дјелатност не би могла разоткрити и
доказати; и друга, да је, генерално посматрано, за друштво мање штетно да се члану
организоване криминалне групе који у њој није имао доминантну улогу и није њен
организатор, утврди минимална казна прописана законом за кривично дјело које је
признао и за које је у поступку доказано да га је учинио. 185 Наше законодавство не
познаје овај институт, међутим примјеном постојећих законских рјешења, а посебно
примјеном института имунитета, те примјеном института споразума о признању
кривице, „добијамо“ свједока инсајдера – лица изнутра, које одлично познаје
организациону структуру и дјелатности злочиначке организације и чије је свједочење
од непроцјењивог значаја за доказивање кривичних дјела организованог криминала.
2.7.1. Заштићени свједок
Питање које се намеће у контексту борбе против организованог криминала
јесте заштита свједока у кривичном поступку. Општепозната је чињеница да су
злочиначке организације немилосрдне према „издајницима“, односно лицима која се
одлуче за сарадњу са органима кривичног гоњења. Са друге стране, та чињеница је
ограничавајући фактор у придобијању члана злочиначког удружења за сарадњу, јер се
такво лице (оправдано) плаши за своју сигурност и сигурност своје породице и из тих
разлога није спремно за сарадњу. Стога је питање заштите свједока круцијално за
доказивање кривичних дјела организованог криминала. У вријеме када је уведен у
законодавство (2003. године), институт заштићеног свједока у правном систему у
Босни и Херцеговини представљао је потпуну новину, јер није постојала домаћа пракса
из претходног периода у вези са примјеном овог института. Законски оквир за
примјену заштите свједока у Републици Српској јесте Закон о заштити свједока у
кривичном поступку 186. Идентичан законски оквир постоји и на нивоу Босне и
Херцеговине 187. Овим законом прописане су мјере којима се обезбјеђује заштита
185
186

број 48/03.

Ibid.
Закон о заштити свједока у кривичном поступку, „Службени гласник Републике Српске“

Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока, „Службени гласник БиХ“
бр. 3/03, 21/03, 61/04, 55/05.
187
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свједока под пријетњом и угрожених свједока у кривичним поступцима који се воде у
правосудним институцијама. Овим законом дефинисане су су три категорије свједока
којима се према одредбама овог закона може пружати заштита. Ради се о категорији
тзв. угрожених свједока, свједока под пријетњом и заштићених свједока.
Угрожени свједок је онај свједок који је озбиљно физички или психички
трауматизован околностима под којима је извршено кривично дјело или који пати од
озбиљних психичких поремећаја који га чине изузетно осјетљивим, као и дијете и
малољетник. Најчешће се ради о лицима која су преживјела злочине, или која су била
очевици злочина, или се ради о члановима породице жртава тих злочина који још
увијек трпе посљедице ужаса које су преживјели. Угрожени свједоци могу бити
посебно осјетљиви због година старости, пола, здравља, природе кривичног дјела и
његових посљедица. Углавном су то дјеца, малољетници, жене, старија лица, душевно
обољела лица, као и жртве кривичних дјела.
Свједок под пријетњом је онај свједок чија је лична безбједност или
безбједност његове породице доведена у опасност због његовог учешћа у кривичном
поступку, као резултат пријетњи, застрашивања или сличних радњи које су везане за
његово свједочење.
У кривичним поступцима у пракси објекат заштите најчешће су сљедеће
категорије свједока: а) свједоци жртве, б) свједоци инсајдери, в) прикривени
истражиоци и информатори 188 и г) свједоци саизвршиоци кривичних дјела.
Свједоци жртве су лица која су преживјела злочине, или која су била очевици
злочина, као и чланови породица жртава тих злочина. Свједоци инсајдери су лица која
су била блиска оптуженима и могу суду дати исказ о поступцима и стању свијести
оптужених. Докази добијени од тих свједока често су кључни за утврђивање степена
одговорности оптуженог. Информатори и прикривени истражиоци су свједоци за које
постоји јавни интерес да се њихов идентитет не открива и суд то прихвата у
ограниченој мјери и допушта примјену различитих заштитних мјера како се идентитет
ових лица не би у потпуности открио оптуженом и јавности.
Закон о заштити свједока у кривичном поступку Републике Српске прописује
сљедеће мјере које се користе ради остваривања заштите свједока у кривичном
Становиште да прикривени истражиоци и информатори могу бити саслушани као
заштићени свједоци прихваћено је и у нашој судској пракси. У пресуди Окружног суда у Бањој Луци
број 011-0-К-09-000 006-п од 10.11.2009. године, Суд је заузео становиште да прикривени истражиоци
могу бити саслушани као заштићени свједоци.
188
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поступку: а) обезбјеђење психолошке, социјалне и стручне помоћи; б) измјена
редослиједа извођења доказа на главном претресу; в) испитивање свједока
контролисано од суда; г) свједочење путем техничких уређаја за пренос слике и звука;
д) удаљавање оптуженог из суднице; ђ) изузеци од непосредног извођења доказа; е)
ограничење права оптуженог и његовог браниоца да прегледа списе и документацију;
ж) додатне мјере за обезбјеђење анонимности свједока.
Обезбјеђење психолошке, социјалне и стручне помоћи – Остварује се на
начин што тужилац, односно суд обавјештава орган надлежан за питања социјалног
старања о учешћу свједока у кривичном поступку и омогућава пружање помоћи тог
органа, као и пружањем психолошке подршке свједоку, укључујући присуство
одговарајућих стручних лица приликом испитивања или саслушања.
Измјена редослиједа извођења доказа на главном претресу – Остварује се
тако што суд у току главног претреса може саслушати свједоке под пријетњом и
угрожене свједоке у најскорије могуће вријеме уз могућност да саслуша те свједоке и
редослиједом другачијим од оног који је прописан Законом о кривичном поступку.
Испитивање свједока контролисано од суда – У циљу заштите свједока од
узнемиравања и збуњивања суд у одговарајућој мјери контролише начин испитивања
угроженог свједока. Из истих разлога, изузетно, суд може саслушати угроженог
свједока тако што ће му директно постављати питања у име странака и браниоца.
Свједочење путем техничких уређаја за пренос слике и звука – На овај начин
омогућава се странкама и браниоцу да могу постављати питања, а да не буду присутни
у истој просторији са свједоком.
Удаљавање оптуженог из суднице се врши када постоји оправдана бојазан да
ће присуство оптуженог утицати на способност свједока да свједочи потпуно и тачно,
те суд може одлучити да оптужени буде удаљен из суднице. У овом случају оптуженом
ће се омогућити да прати суђење путем техничких уређаја за пренос слике и звука.
Изузеци од непосредног извођења доказа – При одлучивању да ли се
записници о исказима датим у истрази могу прочитати и користити као доказ на
главном претресу, суд ће узети у обзир и потребу да се обезбиједи заштита свједока
под пријетњом који би се могао изложити великој опасности, односно заштита
угроженог свједока који би се могао изложити значајној душевној боли, ако би се
појавио на главном претресу.
Ограничење права оптуженог и његовог браниоца да прегледа списе и
документацију – Ако би откривање неких или свих личних података свједока или
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других података допринијело откривању идентитета свједока и озбиљно довело у
опасност свједока под пријетњом, суд може одредити да сви лични подаци свједока
остану повјерљиви и након подизања оптужнице.
Додатне мјере за обезбјеђење анонимности свједока – Када постоји
оправдана бојазан да ће се озбиљно угрозити лична безбједност свједока или његове
породице ако се неки или сви лични подаци свједока објелодане и да ће та опасност
постојати и након давања исказа свједока, суд може одлучити да лични подаци
свједока остану повјерљиви у трајању за које се одреди да је потребно, а највише 30
година.
Заштићени свједок је лице за које је предвиђено саслушање у својству
заштићеног свједока када постоји озбиљан ризик у погледу личне безбједности
свједока или породице свједока, који се вјероватно неће умањити након свједочења,
односно који ће се вјероватно повећати са свједочењем. Саслушање заштићеног
свједока подразумијева да идентитет заштићеног свједока неће бити откривен никоме
осим члановима судског вијећа и записничару, који се неће лично појавити пред судом
за вријеме суђења, а његово свједочење ће се прочитати наглас из записника о
саслушању тог свједока. Материјални услов за саслушање заштићеног свједока огледа
се у постојању: очигледне опасности за личну безбједност свједока или његове
породице, а опасност је толико озбиљна да постоје оправдани разлози за вјеровање да
није могуће ту опасност умањити након што свједок буде саслушан, или ако је
вјероватно да ће се опасност због давања исказа повећати. 189 Формални услов за
саслушање заштићеног свједока садржан је у: потреби постојања одговарајућег
процесног приједлога за овакво саслушање, вођењу поступка по том приједлогу и
одлуци суда. Уколико су испуњени ови законски услови, свједок ће добити статус
заштићеног свједока, јер се због његове угрожености само тако може очекивати да ће
испунити своје свједочке обавезе. 190
Заштита свједока у овом случају обезбјеђује се тако што се свједок саслушава
пред вијећем од тројице судија, ван главног претреса, на посебном рочишту на којем не
присуствују странке и бранилац. Приједлог за саслушање заштићеног свједока може
поднијети: a) судија, предсједник вијећа или члан вијећа; б) тужилац; в) осумњичени,
односно оптужени или његов бранилац. Приједлог за саслушање заштићеног свједока
мора садржавати: податке који утврђују идентитет свједока и поступак у којем ће
189
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свједок дати исказ, чињенице које указују на то да је лична безбједност свједока или
његове породице угрожена због његовог учешћа у поступку и околности о којима
свједок треба да буде испитан. О приједлогу за саслушање заштићеног свједока
одлучује вијеће од тројице судија у року од 15 дана. Против ове одлуке допуштена је
жалба. Након правоснажности одлуке да се одржи саслушање заштићеног свједока
предсједник вијећа заказује датум, мјесто и вријеме саслушања. Приликом саслушања
свједок ће бити поучен: да се саслушава као заштићени свједок, да се његов идентитет
неће открити никоме осим члановима вијећа и записничару, да се неће лично појавити
пред вијећем на било ком саслушању, осим саслушању као заштићеног свједока и да
није обавезан одговарати на питања која могу указати на његов идентитет. Записник о
саслушању заштићеног свједока не садржи податке о идентитету овог свједока, већ се
за свједока користи псеудоним који одређује вијеће, а који ће се користити током
кривичног поступка и у одлукама суда. Суд може, по службеној дужности, или на
приједлог странака и браниоца, одлучити да се заштићеном свједоку поставе додатна
питања, и у том случају ће се одржати додатно саслушање заштићеног свједока на исти
начин, а записник о том саслушању ће се прочитати наглас на главном претресу.
Суд предузима мјере да се обезбиједи повјерљивост записника на начин да
чува записник на безбједном мјесту и одвојено од остале документације кривичног
предмета, затим да враћа записник на безбједно мјесто након његовог коришћења, те
да обезбјеђује архивирање записника тако да је приступ том документу дозвољен само
предсједнику кривичног одјељења у трајању за које се одреди да је потребно, а најдуже
30 година од правоснажности одлуке. Подаци везани за мјере заштите свједока до
којих се дође у току обављања службених дужности везаних за мјере заштите свједока,
представљају службену тајну! Неовлашћено откривање тих података представља
кривично дјело. Од лица која врше службену дужност везано за мјере заштите свједока
не може се тражити да, у било којем поступку, пред било којим судом, открију било
какве податке о свједоку.
У погледу примјене института заштићеног свједока посебну пажњу треба
обратити на доказну снагу исказа заштићених свједока. У нашем кривичнопроцесном
законодавству важи начело слободне оцјене доказа по којем право суда, тужиоца и
других органа који учествују у кривичном поступку да оцјењују постојање чињеница
није везано ни ограничено посебним формалним или доказним правилима. То значи –
вриједност доказа није унапријед одређена, ни квалитативно, нити квантитативно.
Субјекти кривичног поступка који оцјењују постојање, односно непостојање
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чињеница, нису везани упутством да одређену чињеницу могу утврђивати одређеном
врстом доказа. 191 Међутим, то не искључује могућност да се у неким ситуацијама неки
докази изузму као искључиви или једини докази. Законодавац, наиме, из одређених
начелних или сасвим практичних разлога у неким случајевима захтијева да поједине
врсте доказа никада не буду ексклузивни или једини докази.192
Закон о заштити свједока у кривичном поступку који се примјењује у
Републици Српској прописује да судови не могу заснивати осуђујућу пресуду
искључиво или у одлучујућој мјери на исказима заштићених свједока, као на исказима
свједока који су само прочитани на главном претресу (примјеном изузетка од
непосредног извођења доказа које прописано овим законом).
Ratio legis овог правила лежи у намјери законодавца да се искључе они докази
до којих се дошло извођењем које представља изузетак од правила по којем се иначе
врши извођење доказа, а у ситуацијама када ти докази представљају једине доказе у
поступку јер се може десити да исказ заштићеног свједока који терети оптуженог буде
смишљено нетачан или једноставно погрешан, што одбрана тешко може да докаже
уколико нема довољно информација на основу којих би могла да провјери поузданост
извора или да доведе у сумњу кредибилност свједока, а заштићени свједоци нису
присутни на главном претресу и не се могу унакрсно испитати. Са друге стране,
уобичајена животна логика и захтјеви праксе јасно указују на то да би у доказном
смислу био веома дубиозан онај исказ заштићеног свједока који је остао само „један
једини доказ“, а да уопште није поткријепљен другим релевантним доказима, који би по
логици ствари, ако је такав доказ иоле кредибилан, у сваком случају, из њега самог
морало произићи, па га онда као таквог још и додатно поткријепити. 193 Такође, у
највећем броју случајева, из исказа заштићеног свједока, који има потребан степен
вјеродостојности, морали би произићи подаци и о другим лицима која имају релевантна
сазнања, а која би могла бити саслушана као свједоци, односно произашли би и други
докази, а ако таквих доказа нема, тј. ако уопште не произлазе из исказа заштићеног
свједока или га не поткрепљују, односно када су чак супротни њему, онда наравно сам
тај исказ не може бити једина подлога на којој би се заснивала пресуда. 194
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2.8. Увиђај
Увиђај се предузима када је за утврђивање неке важне чињенице у поступку
потребно непосредно опажање. Циљ увиђаја јесте откривање и прикупљање
материјалних доказа или индиција о постојању и врсти кривичног дјела, које могу
послужити проналажењу и идентификацији учинилаца дјела или о томе да се те
чињенице разјасне или да се утврде трагови и посљедице кривичног дјела или провјери
истинитост других доказа. Увиђај не служи увијек за коначно утврђивање чињеница
(односно индиција), него се његова утврђења користе као основ за вјештачење и
реконструкцију, а тада се нужним указује да описи у увиђају буду такви да се могу
користити у оквиру вјештачења. 195 Посредством ове радње доказивања омогућава се
откривање, испитивање и процесна верификација материјалних промјена насталих
извршењем кривичног дјела, тако да је увиђај могућ само код кривичних дјела која иза
себе остављају трагове. Увиђај се може вршити и да би се прикупили докази о износу
штете, потребни за досуду имовинскоправног захтјева. 196
Увиђај је радња доказивања која се састоји од непосредног опажања промјена
на лицу мјеста кривичног догађаја које предузима овлашћени орган, тј. увиђај је систем
интелектуалних, реалних и инструменталних дјелатности које се примјењују на основу
одредаба Закона о кривичном поступку уз примјену криминалистичко-техничких и
тактичких метода и средстава који су усмјерени на проналажење, обезбјеђивање од
уништења и фиксирање криминалистичких и правно релевантних материјалних информација (предмета, трагова кривичног дјела, ситуације настале кривичним догађајем) за
потребе евентуалног кривичног поступка 197. Правило је да током истраге увиђај врши
тужилац. Закон прописује да само изузетно, овлашћено службено лице може, након
обавјештавања тужиоца, извршити увиђај, међутим у пракси је случај да увиђај (посебно
код лакших кривичних дјела) углавном врше овлашћена службена лица, након
обавјештавања тужиоца, а тужилац уопште не излази на лице мјеста. 198
Павишић, (2005), 241, према: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 445.
Васиљевић, 347 – према: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 445.
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Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 323–324.
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Око чињенице да је увиђај примарни задатак тужиоца слажу се сви аутори. Тако проф.
Симовић наводи да: „Увиђај у истрази је примарно у надлежности тужиоца који спроводи истрагу.
Секундарно, након обавјештавања тужиоца, увиђај у истрази може извршити и овлашћено службено
лице, а ако је тужилац присутан на лицу мјеста у току вршења увиђаја од стране овлашћених службених
лица, може тражити да овлашћено службено лице изврши одређене радње које он сматра неопходним,
при чему се све радње предузете током увиђаја морају документовати и детаљно образложити како у
записнику, тако и у посебном службеном извјештају. Након подизања оптужнице увиђај обавља судија
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Закон о кривичном поступку Републике Српске не прописује неки
формалноправни основ за обављање увиђаја као што је захтјев, наредба или рјешење о
увиђају. Ради тога је за вршење увиђаја на мјесту догађаја или неком другом мјесту
(нпр. врши се увиђај на мјесту које је у некој вези са кривичним дјелом или на мјесту
гдје није учињено кривично дјело иако је тако пријављено), довољан само материјални
услов, а то је да је за утврђивање какве важне чињенице у поступку потребно
непосредно опажање. 199 Тужилац и овлашћена службена особа немају обавезу да на
увиђај позову осумњиченог и његовог браниоца, без обзира на то што су можда
познати у вријеме његовог обављања. За разлику од тога, у другим процесним
ситуацијама, када је суд орган који предузима увиђај, позивање странака и браниоца је
облигаторно. Увиђај се може извршити на сваком мјесту гдје тужилац или овлашћена
службена особа или суд који обавља увиђај могу непосредним опажањем утврдити
неке важне чињенице које се иначе утврђују у кривичном поступку. Ово даље упућује
на закључак да ова радња доказивања није ограничена само на мјесто догађаја гдје је
учињено кривично дјело, већ да се може вршити и на сваком другом мјесту гдје орган
који обавља увиђај може непосредним опажањем утврдити важне чињенице које се
утврђују у поступку. У погледу простора као мјеста на коме се врши увиђај, то може
бити отворени или затворени простор зависно од конкретног кривичног случаја,
поводом којег се обавља увиђај. Ако се ради о увиђају који се врши у затвореном
простору (нпр. стану), треба имати у виду да је ова радња доказивања различита од
радње претресања стана, јер им се циљеви разликују. 200
Одредбе Закона о кривичном поступку Републике Српске дају правни оквир
за предузимање увиђаја, међутим, те одредбе не прописују начин вршења увиђаја, па се
у том погледу примјењују правила криминалистике, односно криминалистичка тактика
вршења увиђаја. Приликом вршења увиђаја примјењују се техничка средства, чијим
коришћењем руководи орган који обавља увиђај, а непосредно их употребљава и њима
рукује стручно лице.
за претходно саслушање, под условима из члана. Надаље, увиђај на главном претресу врши судија,
односно вијеће, а ван главног претреса судија или предсједник вијећа, односно члан вијећа. Исто тако,
након укидања пресуде може се обавити увиђај на претресу пред другостепеним вијећем или одредити
да се увиђај изврши ван претреса“. Види: Симовић, М., Кривично процесно право (увод и општи дио),
Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Бихаћ 2009. год., 416. Идентичан став заузима и Малик
Хаџиомерагић – види: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., op. cit., 274.
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Помоћу увиђаја трагамо од садашњости према прошлости, од посљедице
према непознатом и често загонетном узроку. Без увиђаја не бисмо сазнали за чињенице
и, природно, ни могли извући потребне закључке. 201 Увиђајем проналазимо предмете и
трагове кривичног дјела. Трагове можемо подијелити у пет група: 1) трагови који
доказују сам факт постојања кривичног дјела; 2) тргови који откривају ток кривичног
дјела (претходне и касније околности); 3) трагови који служе за проналазак извршилаца
и доказ њихове кривице; 4) трагови који показују узроке и циљеве дјела; 5) трагови који
служе за утврђивање непознатог оштећеника. 202
Битни елементи увиђаја су: 1) увиђај је систем криминалистичко-тактичких и
техничких радњи које се предузимају на лицу места у складу са Законом о кривичном
поступку и правилима криминалистике; 2) увиђајем се остварује непосредно чулно опажање на лицу мјеста кривичног догађаја (макротрагови, положај предмета кривичног
дјела, укупна ситуација на лицу мјеста). Непосредност опажања руководиоца увиђаја
остварује се и примјеном савремених метода и средстава криминалистичке технике уз
ангажовање специјалиста потребног профила (криминалистички техничар, поједине врсте специјалиста), чији је задатак да откривене макротрагове, микротрагове и латентне
трагове учине очигледним и руководиоцу увиђаја (у правилу – тужиоцу); 3) проналажење и изучавање материјалних објеката и трагова, као и разјашњење кривичног догађаја
остварује се интелектуалном дјелатношћу уз помоћ планирања и провјеравања криминалистичких верзија и мисаоне реконструкције кривичног догађаја; и 4) увиђајем се фиксира цјелокупна ситуација на лицу мјеста у његовом непромијењеном и оригиналном облику ради разјашњења структуре кривичног догађаја и обезбјеђења (материјалних) доказа. 203 Први задатак увиђаја састоји се у проналажењу, прикупљању и фиксирању свих
предмета и трагова кривичног дјела. Чињенице које нису запажене пропашће убрзо и у
већини случајева неће моћи бити поново успостављене. Мјесто извршења попримиће
постепено другачији изглед, односно промијениће се и распоред ствари, неке ће ствари и
трагови ишчезнути. Увиђај треба да сачува вјерну слику мјеста у његовој цјелокупности
и појединостима. 204 Други задатак увиђаја састоји се у проучавању и околности
кривичног дјела. Предочавање себи тих чињеница, затим хронолошко и логичко
повезивање свих околности уводе нас у ситуацију и атмосферу читавог тока кривичног
дјела. Свака поједина околност представља дјелић те ситуације и атмосфере. Проницање
Водинелић, В., Криминалистика, 375.
Ibid., 375.
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у прилике и околности доводи до јасног схватања догађаја, откривања унутрашње везе
између посљедице и узрока. 205 Трећи задатак увиђаја састоји се у проналажењу
извршиоца или бар одређивању круга сумњивих лица у коме треба тражити извршиоца.
На мјесту извршења налазе се свјежи трагови, који су подобни да нас, покаткад одмах,
доведу до извршиоца. 206
Када говоримо о начину предузимања радње увиђаја, већина аутора се слаже
да увиђај има двије фазе – статичку и динамичку. У статичкој фази екипа за вршење
увиђаја улази у круг лица мјеста и веома смирено, пажљиво и детаљно разгледа лице
мјеста у цјелини, поједине предмете и трагове и њихов међусобни однос. У статичкој
фази ништа не смије да се мијења и помјера у изгледу и затеченом стању лица мјеста,
зато се она и врши са „рукама у џеповима“. У статичкој фази увиђаја не уносе се никакве
промјене на лицу мјеста, оно се само посматра у непромијењеном стању, описује се чињенични налаз, анализира се, врше се мјерења, фотографисања и скицирања свих трагова, предмета и других релевантних околности. У овој фази трагови и предмети се не додирују, не помјерају, не мијења се њихов положај и изглед. Статичка фаза се назива и пасивном (статика – непомичност). 207 Ову фазу због тога и обављају углавном
руководилац увиђаја и криминалистички техничар, ако присуство других у кругу лица
мјеста није нужно. Статичка фаза увиђаја мора се обавити детаљно, пажљиво и
систематично, при чему ниједан дио лица мјеста не смије бити занемарен или заобиђен.
На почетку статичке фазе увиђаја у круг лица мјеста улази тужилац (руководилац увиђаја), са криминалистичким техничарем. Тужилац уочава трагове (у чему му помаже и криминалистички техничар), описује, врши мисаону реконструкцију кривичног догађаја,
планира и анализира верзије како би установио значај и везу између запажених чињеница. У другом дијелу статичке фазе увиђаја тужилац се консултује са криминалистичким
техничарем о траговима које треба обиљежити, фотографисати и скицирати, као и о конкретним начинима обављања тих радњи. Криминалистички техничар обавља криминалистичко-техничку обраду лица мјеста у име тужиоца и под његовим надзором. Задатак
криминалистичког техничара у статичкој фази увиђаја јесте да означи поједине предмете
и трагове бројчаним и другим ознакама, да изврши мјерења између појединих предмета
и трагова, леша, дијелова леша, ако је насилна смрт лица предмет увиђаја и према потре-
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би да предузме друге радње. 208 Приликом обављања ових радњи потребно је водити рачуна да се не униште постојећи трагови на лицу мјеста и не оставе лажни.209 Начин
прегледа зависи од конкретне ситуације, величине, конфигурације и сложености лица
мјеста, али као најпогоднији начин може се сматрати кретање по систему спирале или
концентричних кругова, тако да читав терен буде потпуно обухваћен. Послије детаљног
и систематичног разгледања лица мјеста оно се описује у записнику, фотографише и
скицира, чиме се завршава статичка фаза увиђаја. 210
У динамичкој фази увиђаја наставља се непосредан и детаљан преглед лица
мјеста, с том разликом што се у овој фази ремети затечени ред ствари и изглед лица
мјеста. Криминалистички техничар узима поједине предмете, разгледа, описује, скида са
њих трагове папиларних линија и друге трагове, уколико постоје, показује их и означава.
На сличан начин се поступа и са осталим траговима. Они се проналазе, мулажирају и
обезбјеђују ради даљег чувања. Поједини предмети и трагови су од значаја уколико
имају посредне или непосредне везе са кривичним дјелом, учиниоцем или жртвом. 211 С
обзиром на то да је чињеничко стање обезбијеђено од уништења, у динамичкој фази увиђаја уносе се промјене на лицу мјеста: помјерају се предмети и трагови, врши њихов детаљни преглед и анализа, изазивају се латентни трагови, скидају се поједини трагови са
подлоге, пронађени предмети и трагови се пакују, врше се различите анализе (нпр. истражни експеримент). У оквиру динамичке фазе увиђаја на лицу мјеста најчешће се проналазе и врши криминалистичка обрада сљедећих трагова и предмета кривичног дјела:
трагови папиларних линија, трагови обуће, трагови крви, крвних мрља, и други биолошки трагови (коса, длаке, сперма), трагови возила (кочења, заношења) и трагови на возилима (оштећења, наноси боје), трагови ватреног оружја (барутни гасови, трагови на чаурама и испаљеном пројектилу), трагови настали дјеловањем разних оруђа (трагови одвртача на обијеним вратима, трагови гребања на проваљеној брави настали од калауза);
средства извршења кривичног дјела (или њихови одломљени дијелови), оружја, предмети које је извршилац заборавио на лицу мјеста (капа, марамица, табакера итд.). У динамичкој фази увиђаја улазе у круг лица мјеста, поред тужиоца и криминалистичког техничара, и други стручњаци (специјалисти, вјештаци различитих оријентација) који се ангажују за стручну обраду, анализу, прикупљање и паковање трагова и предмета кривичног
208
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дјела. То су најчешће стручњаци судскомедицинске струке, пиротехничари, балистичари, саобраћајни инжењери, трасолози, хемичари итд. 212
О свим релевантним чињеницама до којих се дође током увиђаја сачињава се
записник. Записник о увиђају сачињава се истовремено кад се ова радња доказивања
обавља или непосредно након тога. Записник о увиђају мора обавезно садржавати
податке који су важни с обзиром на природу такве радње или за утврђивање
истовјетности појединих предмета (опис, мјере и величине предмета или трагова,
стављање ознака на предметима и др.), а ако су направљене скице, цртежи, планови,
фотографије, филмски снимци и слично, то ће се навести у записнику и прикључити уз
записник. Да би записник о увиђају био процесно ваљан, односно могао се користити
као доказ у кривичном поступку, потребно је да буду испуњени напријед наведени
законски услови. У записник о увиђају не може се унијети нпр. налаз и мишљење
вјештака, искази свједока, а нити може садржавати нетачне податке, и сл. 213
Увиђај је најпоузданији начин утврђивања чињеница у кривичном поступку,
јер орган који га спроводи утврђује чињенице властитим опажањем. Стара латинска
сентенца Nulla est maior probatio, quam evidentia rei (“Нема бољег доказа од увиђаја“) и
данас је актуелна. Други начин утврђивања чињеница (помоћу доказа) мање је поуздан,
јер ту орган кривичног поступка не сазнаје чињенице директним опажањем (својим
чулима), него посредно, тако што му неко други (осумњичени, односно оптужени,
свједок, вјештак) саопштавају своја опажања тих чињеница или читањем исправа и
употребом техничких снимака регистрованих чињеница. 214
Значај увиђаја као кривичнопроцесног инструмента доказивања кривичног
дјела организовани криминал лежи у утврђивању веза између конкретног кривичног
дјела поводом којег се увиђај врши и могућег постојања криминалне организације.
Другим ријечима, треба обратити пажњу на то да ли трагови и предмети пронађени
приликом вршења увиђаја указују на то да постоји повезаност са организованим
криминалом. Најчешће се ради о предметима који на први поглед сами за себе не
указују да су настали извршењем кривичних дјела или да су намијењени за извршење
кривичног дјела. Проналазак веће количине новца за које нема ваљаног законитог
основа може указивати на то да се ради о преношењу новца који служи за плаћање
одређених криминалних услуга или, уколико се ради о новцу у ситним апоенима у
212
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већој количини, може указивати на то да се ради о новцу добијеном од трговине
наркотицима. Проналазак више СИМ картица или мобилних телефона, поготово
проналазак бројева мобилних телефона који имају комуникацију само са једним бројем
(тзв. „специјали“) може указивати на припадност злочиначкој организацији.
Проналазак трагова који указују на употребу специфичног оружја и опреме која је
углавном недоступна грађанима, може указивати на то да је кривично дјело повезано
са организованим криминалом, као и други бројни докази који се могу пронаћи
приликом вршења увиђаја. Коначно, сам начин извршења кривичног дјела који је
утврђен на основу трагова и предмета пронађених на лицу мјеста приликом вршења
увиђаја може указивати на то да је кривично дјело учињено организовано (нпр. тзв.
„сачекуше“ или наручена убиства ради освете, дисциплиновања припадника
злочиначке организације). Све ово су детаљи на које органи кривичног гоњења морају
обратити пажњу приликом вршења увиђаја, а и у каснијим фазама истраге, како би
препознали доказе који указују на постојање организованог криминала.
2.9. Вјештачења
Вјештачење се одређује када за утврђивање или оцјену неке важне чињенице
треба прибавити налаз и мишљење лица која располажу потребним стручним знањем.
Ако научно, техничко или друга стручна знања могу помоћи суду да оцијени доказе
или разјасни спорне чињенице, вјештак као посебна врста свједока може свједочити
давањем налаза о чињеницама и мишљења које садржи оцјену о чињеницама. Вјештак
(експерт) је лице које је ангажовано да примијени своја посебна стручна знања и искуства из одређене области науке, технике, вјештине или умјетности ради утврђивања
или оцјене спорних чињеница у кривичном поступку и на основу спроведеног процеса
испитивања изложи (поднесе) свој стручни налаз и мишљење. 215 Учешће вјештака у
кривичном поступку није потребно ако странке и суд могу разумјети и цијенити доказе
без помоћи лица која имају специјализовано стручно знање у некој области која стоји у
вези са предметом поступка.
Вјештаци су стручњаци који могу да учине извјесна запажања захваљујући
свом знању, вјештини, искуству и на основу њих изведу потребне закључке. 216
Вјештачења у истрази имају наглашен оперативни карактер када се предузимају ради
215
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Види: Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 363.
Водинелић, В., Криминалистика, 372.
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установљавања чињеница којима се могу потврдити основи сумње да постоји кривично
дјело или да је одређено лице његов извршилац. Овим вјештачењима обезбјеђују се
доказне информације и стварају услови за подизање оптужнице против одређеног лица.
На другој страни, вјештачења у истрази имају и процесни значај зато што се њиховим
обављањем обезбјеђују од уништења доказне информације које имају кратак вијек
постојања и које се не би могле сачувати. 217
Процесно регулисање вјештачења односи се на спољну страну вјештачења,
тј. на поступак вјештачења, а унутрашња, садржајна страна вјештачења тече по
правилима односне науке или вјештине и не спада уопште у правно регулисање. За
разлику од других, доказна радња вјештачења у извјесном смислу је специфична по
томе што је за њено извођење, осим што подлијеже кривичнопроцесним правилима,
нужно и да се одвија lege artis, односно истовремено и по правилима посебне стручне
области, чијим знањима вјештак влада и примјењује их у кривичном поступку. 218 Када
говоримо о овој „спољној страни вјештачења“, како је то навео проф. Симовић, ријеч је
о испуњењу процесних претпоставки како би вјештачење било спроведено на законит
начин и како би налаз и мишљење настао на основу извршеног вјештачења могао бити
законит доказ у кривичном поступку. Основна процесна претпоставка за вјештачење
јесте постојање одлуке органа који води поступак да се такво вјештачење изврши. Наш
закон о кривичном поступку предвиђа да се та одлука доноси у форми наредбе за
вјештачење, а такву наредбу могу донијети тужилац или суд. Да ли ће одлуку донијети
тужилац или суд, зависи превасходно од фазе у којој се поступак налази. Тако није
спорно да ће у фази истраге наредбу за вјештачење дати тужилац. Нема законске
препреке да тужилац изда наредбу за вјештачење и у каснијој фази поступка (у фази
главног претреса, на примјер). Суд може ангажовати вјештака само у фази главног
претреса јер нема процесну могућност да у некој ранијој фази кривичног поступка
самостално нареди извођење овог доказа. Међутим, из одредбе члана 284 став 1 Закона
о кривичном поступку Републике Српске произлази да вјештака могу ангажовати
оптужени и његов бранилац. Тиме се заступа став о експертизи као институту који
подлијеже начелу расправности. Наиме, у англосаксонском праву постоји могућност,
која и у теорији континенталноевропског права има низ присталица, одређивања, тзв.
контрадикторног вјештачења. Свака заинтересована странка, по овом принципу, може
да одреди вјештака уколико сматра да је то неопходно за одбрану њених интереса.
217
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Види: Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 364.
Симовић, М., Симовић В., op. cit., 454.
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Задатак експерта, ангажованог од стране једне од странака, био би да надзире
експертизу извршену у име друге странке и да штити права и позиције „своје“
странке. 219
Наредба за вршење вјештачења мора да садржи тачан задатак вјештака,
односно шта је његова дужност, те прецизна упутства о предмету вјештачења, обиму и
питањима на која вјештачењем треба одговорити. Правило је да се вјештачење
повјерава стручним установама или органима, који су специјализовани за одређене
врсте послова. Вјештачење се може повјерити индивидуалном вјештаку само ако
установа или орган нису у могућности да прихвате вјештачење. Вјештак има обавезу
да тужиоцу, односно суду достави свој извјештај, који мора садржавати сљедеће
елементе: доказе које је прегледао, обављене тестове, налаз и мишљење до којег је
дошао и све друге релевантне податке које вјештак сматра потребним за праведну и
објективну анализу. Вјештак ће детаљно образложити како је дошао до одређеног
мишљења.
Закон у погледу одређивања вјештака познаје и одређена ограничења. Тако се
за вјештака не може одредити лице које не може бити саслушано као свједок или лице
које је ослобођено од дужности свједочења, као ни лице према којем је кривично дјело
учињено, а ако је такво лице одређено. Поступање супротно овоме за посљедицу има
незаконит доказ на којем се не може засновати судска одлука. Такође, закон прописује
да се за вјештака не може ангажовати лице које је заједно са осумњиченим, односно
оптуженим или оштећеним, у радном односу у истом органу, предузећу и другом
правном лицу или код самосталног привредника, као и у погледу лица које је у радном
Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,
op. cit., 287. Проф. Симовић, који је аутор овог дијела коментара, истиче да је оваква организација
вјештачења тешко спојива са континенталном кривичном процедуром, која од вјештачења, слично као и
од судије, захтијева независност и непристрасност у утврђивању истине у кривичном поступку. „Своје
мишљење вјештак износи искључиво у складу са правилима науке и вјештине, а принцип расправности,
односно контрадикторности, одређује само позицију процесних странака у поступку, као опште начело,
а не и осталих субјеката. За поступак вјештачења у новом кривичном процесном праву БиХ може се
рећи да подлијеже начелу контрадикторности вјештачења и да се одвија у складу са општим
кривичнопроцесним принципом расправности. С тим у вези, поставља се питање какав значај има налаз
и мишљење вјештака кога су одредили осумњичени, односно оптужени или његов бранилац. Наиме, у
пракси ће бити све чешћи случај да странке, најчешће оптужени и његов бранилац, у вези са спорним
чињеницама, самостално прибаве налаз и мишљење од стране, по струци, компетентног лица или од, по
струци, надлежне установе. Тврдње садржане у оваквом налазу (снабдјевеном свим 'правним
формализмима': потписом лица које је извршило вјештачење, потписом одговорног лица и печатом
установе, бројем протокола, назнаком мјеста и времена, итд.) у вези са спорним релевантним
чињеницама конкретног кривичног поступка, врло често су у потпуној супротности са ставовима датим
у официјелном вјештачењу и фактички доводе у сумњу утврђено чињенично стање, са могућношћу да и
формално буду коришћени у кривичном поступку. Такве ситуације постављају проблем
контрадикторности вјештачења у друкчијем виду у односу на досадашње законско рјешење.“
219
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односу код оштећеног или осумњиченог, односно оптуженог. Коначно, за вјештака се
не може одредити лице које је саслушано као свједок.
Орган који је наредио вјештачење руководи самим вјештачењем. Прије
почетка вјештачења вјештак ће се позвати да предмет вјештачења правилно размотри и
да тачно наведе све што запази и утврди и да своје мишљење изнесе непристрасно и у
складу са правилима науке и вјештине. Посебно ће се упозорити да је лажно
вјештачење кривично дјело. Вјештак ће приликом вјештачења користити доказе на које
му је указало овлашћено службено лице, тужилац или суд. У правилу, вјештак може
свједочити само о чињеницама које произлазе из његових непосредних сазнања, али
ако се приликом припреме свог налаза и мишљења користио информацијама на које би
се оправдано ослањали остали стручњаци исте струке, може користити и те податке,
што ће образложити у свом налазу и мишљењу. Вјештаку се могу давати одговарајућа
разрјешења, а закон допушта могућност и да вјештак разматра списе. Вјештак сам
може предложити да се изведу докази или прибаве предмети и подаци који су од
важности за давање његовог налаза и мишљења. Приликом вршења реконструкције
догађаја, вјештак може, уколико присуствује вршењу те радње, предложити да се
разјасне поједине околности или да се лицу које се саслушава поставе поједина
питања. Вјештак прегледа предмете вјештачења на мјесту гдје се они налазе, осим ако
су за вјештачење потребна дуготрајна испитивања или ако се испитивања врше у
установи, односно органу или ако то захтијевају разлози морала. Ако је у оквиру
вјештачења потребно извршити анализу неке материје, вјештаку ће се, ако је то могуће,
ставити на располагање само дио те материје, а остатак ће се у потребној количини
сачувати за случај накнадних анализа. Вјештак доставља налаз и мишљење као и радни
материјал, скице и забиљешке органу који га је одредио, а ако се вјештачење повјерава
стручној установи, односно државном органу, писани налаз доставља стручна
установа, односно државни орган и мишљење лица која су извршила вјештачење.
У криминалистичкој методици обрађују се поједине врсте вјештачења и
питања која се постављају одређеној врсти вјештака. Криминалистичке експертизе,
судскомедицинска, судскопсихијатријска, судскокњиговодствена, судскохемијска,
техничка, економска вјештачења најчешћа су у пракси, а с обзиром на то да то није
тема овог рада, тиме се нећемо подробније бавити.
Иако се на први поглед чини да је вјештачење уобичајена доказна радња,
карактеристична за већину кривичних дјела, она је веома значајна у доказивању
кривичних дјела везаних за организовани криминал, ако се резултати вјештачења
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посматрају у овом контексту. Резултати вјештачења веома често могу указивати на то
да су одређена кривична дјела резултат планираних активности, да су учињена од
стране више лица, да су лица међусобно повезана, као и да су одређена кривична дјела
повезана са другим кривичним дјелима, било да на то указују докази или modus
operandi извршења кривичних дјела. Резултати добијени вјештачењем, било да се ради
о вјештачењу ДНК профила, вјештачењу оружја, експлозивних материја, телефона и
других средстава комуникације, вјештачењу фалсификованих докумената и новца и
њихово довођење у везу са извршењем других кривичних дјела или упоређивањем кроз
различите базе података ријешених и неријешених случајева, могу указивати на то да
се ради о истим извршиоцима, што је прва индиција да постоје елементи који указују
на постојање кривичних дјела везаних за организовани криминал. Тако, на примјер,
откривање веће количине фалсификованог новца, на различитим мјестима, за који се
вјештачењем утврди да су фалсификоване новчанице истог квалитета и да су
направљене истим средством, може указивати на постојање криминалне организације
која се бави фалсификовањем новца. Или, на примјер, више убистава, за која се
вјештачењем утврди да су почињена истим оружјем, а жртве имају криминалне досјее,
може да указује на то да се ради о убиствима повезаним са организованим
криминалом. Такође, приликом вршења увиђаја посебну пажњу треба обратити на
биолошке трагове који су том приликом пронађени и упоредити их са траговима
похрањеним у ДНК базама података, чији резултати могу указивати на исте извршиоце
више кривичних дјела, што може бити индиција да се ради о организованом
криминалу.
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Глава III
ПОСЕБНЕ РАДЊЕ ДОКАЗИВАЊА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

1. Појам и ratio legis озакоњења
Са позиције ефикасне борбе против организованог криминала, поред општих
радњи доказивања, потребно је изградити што ефикаснији кривичнопроцесни систем
инструмената којима би се реаговало на овај облик криминала. Организовани
криминал, како смо већ више пута нагласили, угрожава основне вриједности друштва.
Такође, криминалне активности које су изражене кроз савремени организовани
криминал теже се спречавају и откривају у односу на класична кривична дјела. Дакле,
у откривању и гоњењу учинилаца кривичних дјела организованог криминала присутне
су бројне тешкоће, имајући у виду да нема класичног односа учинилац кривичног дјела
– жртва, у којем оштећени представља главни извор информација о кривичном дјелу, а
и ако има, жртве оваквих кривичних дјела се разним врстама утицаја (пријетњама,
насиљем, некада и поткупљивањем) наводе на ћутање, а органи кривичног гоњења
(прије свега полиција) су присиљени да властитим оперативно-тактичким и техничким
радом прикупљају доказе и обавјештења у вези са кривичним дјелом и извршиоцима.
Евидентно је да класичне истражне радње и оперативне технике не дају адекватан
резултат. Стога се временом схватило да је у доказивању ових кривичних дјела
неопходно примијенити мјере које у већој мјери задиру у људска права и слободе.
Међутим, овакву кривичноправну реакцију на ова противправна понашања прате и
захтјеви за њеним постављањем у оквире правне државе и владавине права. Уосталом,
такав захтјев произлази из међународног права о правима човјека, те међународних
докумената. Због тога се поменуте мјере у борби против организованог криминала
дефинишу као привремено ограничавање основних људских права и слобода у
поступку прикупљања података и доказа неопходних за спровођење кривичног
поступка. Посебним истражним радњама и мјерама повећава се ефикасност органа
кривичног гоњења у откривању кривичних дјела, али се њима у исто вријеме
нарушавају права и слободе грађанина, нарочито право на приватност и заштиту
породичног живота. Имајући у виду наведено, ratio legis њиховог коришћења заснива
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се на закључку да „класичне“ радње доказивања нису довољне за сузбијање најтежих
облика криминала, а посебно криминала са елементима организованости.
Најмање четири разлога могу се навести за њихово увођење у домаћи правни
систем. Прво, није спорно да држава, ако жели оснажити борбу против најсложенијих
облика криминалитета, нарочито организованог, мора на нормативном плану
предвидјети и уредити посебне истражне мјере које би се користиле у стратегији борбе
против овог друштвеног зла. Друго, држава је дужна борити се против растућег
организованог криминалитета који угрожава не само сигурност грађана већ и цијело
демократско уређење, односно саму државу. Треће, на увођење ових прикривених
истражних мјера обавезују и бројни међународни документи. Нпр. Конвенција о
прању, трагању, привременом одузимању и одузимању прихода стеченог кривичним
дјелом, Кривичноправна конвенција о корупцији, Конвенција о Европолу, Конвенција
УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци, Конвенција
УН против транснационалног организованог криминалитета, Напуљска политичка
декларација и глобални акциони план у борби против организованог транснационалног
криминалитета, те више различитих докумената Вијећа Европе, као што су, нпр.
Препорука Р (96) 8 о сузбијању организованог криминалитета, План акције за борбу
против организованог криминалитета из 1997. и сл. И коначно, општеприхваћено је
мишљење да управо специфичности савременог организованог криминалитета
захтијевају увођење посебних мјера и радњи у откривању и доказивању таквих
кривичних дјела. 220 Најзначајнији међународни документ који се односи на примјену
ових кривично-процесних инструмената јесте Конвенција Уједињених нација против
транснационалног организованог криминала (Палермо конвенција). Како смо у
уводном дијелу рада навели, овај документ предвиђа примјену тзв. специјалних
истражних техника које се односе на контролисану испоруку, електронско праћење или
„друге облике надзора и тајних операција“, те подстиче државе потписнице да, у
складу са својим могућностима и под условима прописаним својим домаћим
законодавством, предузимају ове истражне радње.
У складу са ставом да се људска права и слободе могу ограничити само у
случају заштите легитимних друштвених интереса и вриједности (чл. 8 ст. 2 ЕКЉП),
ове мјере и радње прате одређена општеприхваћена начела, која данас одређују оквир
правне заштите грађана од неовлашћених поступака. Тај оквир допуштених захвата у
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заштићена основна права и слободе човјека нарочито наглашава сљедеће услове: а) све
радње и мјере морају бити изричито предвиђене законским одредбама, те морају
поштивати права и слободе човјека. Дакле, прво начело упозорава да прикривене
истражне мјере морају увијек бити предвиђене законским прописима (начело
легалитета), и б) прикривене истражне мјере примјењују се само онда ако се на други
начин не може постићи исти циљ, односно ако не постоје блаже мјере за остварење
истог циља.
Конкретно, принцип ограничења примјене ових посебних истражних радњи
односи се на сврху која се истим жели постићи, а она подразумијева немогућност да се
на други начин прикупе докази, односно да је прикупљање таквих доказа повезано са
несразмјерним тешкоћама. Дакле, овдје имамо комбинацију принципа примјене ових
истражних радњи. Први принцип подразумијева основе сумње да је неко лице учинило
кривично дјело за чије се доказивање уопште могу примијенити посебне истражне
радње, а други принцип подразумијева да се докази за кривична дјела не могу
другачије прибавити или је њихово прибављање повезано са несразмјерним
тешкоћама. Овај, комбиновани, процесноправни и материјалноправни принцип
захтијева постојање одређеног степена сумње да је особа извршила кривично дјело
прописане тежине, односно да је заједно са другом особом (или особама) учествовала у
извршењу таквог кривичног дјела (начело сразмјерности) и – примјењују се само уз
претходну сагласност суда и обављају се под његовим надзором. Искључива
надлежност судске инстанце за одређивање прикривених истражних мјера четврти је
принцип. Дакле, надлежност за иницирање поменутих мјера у рукама је тужиоца, али
њихово одређивање може одобрити само суд, који истовремено задржава и контролу
законитости поступка примјене прикривених истражних мјера (начело судског назора).
Главна обиљежја прикривених истражних радњи или мјера фаворизују, дакле,
принципе који ће пружити гаранције против њиховог самовољног коришћења. 221 У том
смислу, упркос разликама између појединих прикривених истражних мјера, данашњи
развој кривичнопроцесне теорије и праксе, као и искуства из упоредноправних
система, сагласни су око тога да је пуко прихватање ових мјера у борби против
организованог криминала недовољно само за себе и да њихово постојање могу
оправдати тачно одређени и данас широко прихваћени принципи. Поред наведених
принципа, уз мјере прикривеног истраживања веже се и упозорење да трајање мјера
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мора бити временски ограничено, као и процесна санкција о неупотребљивости
прикупљеног материјала у доказне сврхе током кривичног поступка. Као што је
познато, право на приватност, поштивање породичног живота и стана, као и друга
права која се с тим у вези постављају, а која се нарочито ограничавају примјеном
посебних и прикривених истражних радњи, предвиђена су међународним документима
о правима човјека (чл. 17 МПГПП и чл. 8 ЕКЉП). Према општеприхваћеним
стандардима морају се поштивати ова права грађана, осим у строго одређеним и
лимитираним случајевима кад је дозвољено ограничавање поменутих права.
Привремено ограничавање права на приватност, поштивање породичног живота, стана
и преписке може бити подвргнуто законским ограничењима јавне власти само онда ако
је то неопходна мјера у демократском друштву ради заштите интереса националне
сигурности, јавне сигурности, економске добробити земље, те ради спречавања нереда
или злочина, заштите здравља људи или морала или заштите права и слобода других
(чл. 8 ст. 2 ЕКЉП). Такође, свака особа има право на законску заштиту наведених
права у случају мијешања у та права или њихове повреде (чл. 17 ст. 2 МПГПП).
Наведене конвенцијске стандарде разматрао је и ЕСЉП, те у својим јудикатима
нарочито инсистирао на испуњавању свих услова који су неопходни за легитимно и
легално ограничење права и слобода човјека (уп. Klass против Њемачке 1978, Серија А
бр. 28, или Малоне против Велике Британије 1985, Серија А бр. 95, затим Хувиг и
Круслин против Француске 1990, Серија А бр. 176-Б). 222
Када говоримо о законодавству Републике Српске, ове посебне истражне
технике уведене су реформом кривичног законодавства 2003. године и наш
законодавац их дефинише као посебне истражне радње. Законска регулатива посебних
истражних радњи, уз мање измјене, иста је и у тренутно важећем Закону о кривичном
поступку Републике Српске. Сам Закон не даје дефиницију посебних истражних
радњи, али прописује услове за њихову примјену, врсте посебних истражних радњи,
надлежност за одређивање и надлежност за њихову примјену, трајање и поступак са
доказима прибављеним овим истражним радњама. Анализирајући ово законско
рјешење у Републици Српској, долазимо до закључка да је интенција законодавца била
да, у складу са смјерницама које дају међународни документи, ограничи примјену ових
радњи доказивања само на случајеве када је то оправдано због врсте и тежине
кривичног дјела које се овим радњама доказује, те у случајевима када би доказивање
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ових кривичних дјела без примјене ових истражних радњи било немогуће или
отежано. 223
Када говоримо о примјени посебних истражних радњи у смислу доказивања
кривичног дјела организовани криминал, иако то наравно Закон о кривичном поступку
Републике Српске експлицитно не прописује, чини се да су ове посебне радње
доказивања и прописане, између осталог, у циљу ефикасне борбе против организованог
криминала. Овакву тврдњу заснивамо на чињеници да је доказивање организованог
криминала због тежине овог кривичног дјела и његових других специфичности о
којима је на више мјеста у овом раду било ријечи (чињенице да се ради о
припадницима злочиначке организације са уређеном хијерархијском структуром,
правилима понашања, строгом дисциплином, бескрупулозношћу у обрачуну са
противницима, потенцијалним свједоцима и тзв. „пјевачима“) практично немогуће без
примјене ових посебних истражних радњи. У том смислу, такође, слободно можемо
рећи да су опште радње доказивања о којима је претходно било ријечи, у контексту
доказивања организованог криминала, споредне у односу на посебне радње
доказивања, тј. да су посебне радње доказивања или посебне истражне радње
практично пресудне у доказивању ових кривичних дјела.

2. Услови за примјену посебних радњи доказивања
Раније смо већ напоменули да су основна два услова за примјену посебних
истражних радњи постојање основа сумње да је одређено лице учинило кривично дјело
и други – да се докази за то кривично дјело на други начин не могу прибавити односно
да би њихово прибављање било повезано са несразмјерним тешкоћама. Када говоримо
о првом услову, неопходно је да је лице само или са другим лицима учествовало или
учествује у радњи извршења неког од кривичних дјела за која се могу одредити
посебне истражне радње. У анализи ове законске одредбе уочавају се два битна
детаља: први је дио одредбе који каже да се ове радње могу примијенити „против лица
Ова ограничења Закон стриктно прописује на начин да се: „против лица за које постоје
основи сумње да је само или заједно са другим лицима учествовало или учествује у извршењу кривичног
дјела из члана 235 овог закона могу одредити посебне истражне радње, ако се на други начин не могу
прибавити докази или би њихово прибављање било повезано са несразмјерним тешкоћама. Када
говоримо о лицима према којима је могуће примијенити ове посебне истражне радње, Закон прописује
да се исте, поред лица за које постоје основи сумње да је учинило кривично дјело из члана 235, могу
примијенити и 'према лицу за које постоје основи сумње да учиниоцу, односно од учиниоца кривичног
дјела из члана 235 овог закона преноси информације у вези са кривичним дјелом, односно да учинилац
користи његово средство телекомуникације'“.
223
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које само или заједно са другим лицима...“. Управо овај дио одредбе потврђује тезу да
су посебне истражне радње у првом реду средство борбе против организованог
криминала, односно против кривичних дјела са елементима организованости. Такође,
одредба члана 234 став 3, која прописује да се посебне истражне радње могу
примијенити и „према лицу за које постоје основи сумње да учиниоцу, односно од
учиниоца кривичног дјела из члана 235 овог закона преноси информације у вези са
кривичним дјелом, односно да учинилац користи његово средство телекомуникације“,
упућује на претходни закључак јер по природи ствари учешће више лица у извршењу
неког кривичног дјела (што је први и основни елемент организованог чињења
кривичних дјела), подразумијева преношење информација односно коришћење
телекомуникационих средстава управо ради преношења тих информација. Основи
сумње морају се односити на конкретно лице као извршиоца кривичног дјела, у смислу
да представљају изворе сазнања о чињеницама из којих произлази вјероватност,
односно сумња да је одређена особа извршила кривично дјело за које закон допушта
примјену посебних истражних радњи. Такође, основи сумње да је одређено лице само
или са другим лицима учествовало или учествује у извршењу одређеног кривичног
дјела морају постојати прије одређивања неке од посебних истражних радњи. Тужилац
мора, у образложеном приједлогу за одређивање посебних истражних радњи (о којем
ће касније нешто више бити ријечи) јасно изразити основе сумње да је одређено лице
учинило кривично дјело. Други дио односне законске одредбе који је предмет ове
кратке анализе јесте да се према лицу могу одредити посебне истражне радње ако је:
„учествовало или учествује у извршењу кривичног дјела...“. Суштински, овдје
терминологија одређује сврху и циљ примјене посебних истражних радњи, јер управо
из ове одредбе видимо да је, између осталог, сврха примјене посебних истражних
радњи проактивно дјеловање према учиниоцу кривичног дјела и прије него што је
радња извршења кривичног дјела довршена, а не само дјеловање post festum када је
кривично дјело практично довршено. Дакле, суштина примјене посебних истражних
радњи јесте да се оне могу примјењивати и док траје сама радња извршења кривичног
дјела, односно чак и прије, док теку непосредне припреме за радњу извршења
кривичног дјела. Друга ствар која завређује пажњу јесте употреба термина „учествује“
у радњи извршења, не термина „учини“ кривично дјело. Овај термин, такође, потврђује
тезу о првенственом циљу увођења посебних истражних радњи у законодавство (борба
против организованог чињења кривичних дјела), јер када се ради о оваквом чињењу
кривичних дјела онда је терминолошки исправније употријебити термин учествује у
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радњи извршења јер сваки од тих учесника не предузима непосредну радњу извршења
али својом радњом доприноси остваривању забрањене посљедице.
Када говоримо о другом општем услову за одређивање посебних истражних
радњи – немогућност прибављања доказа на други начин или ако је њихово
прибављање повезано с несразмјерним тешкоћама, из законске одредбе произлази да се
претходно морају искористити други начини прикупљања доказа. Овај други услов,
који се означава као начело супсидијаритета, мора постојати у току примјене
конкретне посебне истражне радње. Немогућност да се на други начин прибаве докази,
односно да је прикупљање доказа повезано са несразмјерним тешкоћама, представља
такве околности због којих тужилац уопште не може доћи до доказа о правно
релевантним чињеницама, односно њихово прикупљање прате несразмјерне (дакле, не
уобичајене) тешкоће, које би утицале на продужење истраге, односно на њено дуже
трајање. 224 То представља материјалноправни услов за ограничење основног права на
неповредивост личног или породичног живота, односно придржавање начела супсидијарности приликом одређивања примјене тих посебних радњи које неће бити дозвољене ако би се њихова сврха могла постићи другим, блажим мјерама и радњама прописаним законом. 225 Став о неопходности испуњења и овог материјалноправног услова
досљедно је примијењен и у нашој судској пракси. 226
Закон о кривичном поступку Републике Српске прописује да се посебне
истражне радње могу примијенити за сљедећа кривична дјела: 1) против Републике
Српске, 2) против човјечности и међународног права, 3) кривична дјела тероризма и 4)
кривична дјела за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три
године или тежа казна. 227 Из саме ове одредбе је видљиво да је списак кривичних дјела
поводом којих се могу одредити посебне истражне радње добијен комбинацијом двају
критеријума: листом одређених кривичних дјела и прописивањем доње границе казне
која се може изрећи. Такође, код првог критеријума примијењена су два принципа
одређивања кривичних дјела за које се ове радње могу примијенити. Први је генерички
принцип – утврђен на основу заштитног објекта (против Републике Српске и против
човјечности и међународног права), а други је индивидуално одређење кривичног дјела
224

op. cit., 353.
225
226

године.

Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,
Симовић, М., Симовић В., op .cit., 488.
Види пресуду Окружног суда у Бањој Луци број 011-0-К-09-000 006-п од 10.11.2009.

На сличан начин услове за примјену посебних истражних радњи прописују и остали закони
о кривичном поступку у Босни и Херцеговини, суштински су то исте одредбе.
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(тероризам). Са друге стране, када говоримо о другом критеријуму, раније законско
рјешење имало је релативно „висок цензус“ за примјену посебних истражних радњи
приписивањем да се исте могу примијенити за кривична дјела за која се може изрећи
казна затвора од најмање три године или тежа казна, па овом листом кривичних дјела
раније нису била обухваћена кривична дјела прања новца, примање мита, давање мита,
што је озбиљно доводило у питање прописивање неких од посебних истражних радњи
(нпр. симулованог давања поткупнине), односно отежавало прикупљање доказа управо
код оних кривичних дјела код којих се у упоредном праву користе прикривене
истражне радње (нпр. кривична дјела корупције). Каснијим измјенама законâ о
кривичном поступку у Босни и Херцеговини ова одредба најмање три године
замијењена је одредбом од три године, што је омогућило примјену ових истражних
радњи и на напријед наведена кривична дјела. Дакле, видимо да су кривичнопроцесни
закони у Босни и Херцеговини ограничили примјену посебних истражних радњи, тако
да их није могуће примјењивати код свих кривичних дјела. Уколико се примјеном тих
посебних истражних радњи „случајно“ дође до доказа и обавјештења који указују на
извршење неког другог кривичног дјела, а не оног за које су посебне истражне радње
одређене, сазнања добијена посебним истражним радњама могуће је користити у
кривичном поступку само ако се ради о кривичним дјелима из напријед наведеног
каталога кривичних дјела. У супротном, дакле уколико се не ради о кривичним дјелима
за која се ове радње могу примијенити, тако прикупљени докази не могу се користи.
Морају се уништити.
Формални услов који мора бити испуњен за примјену посебних истражних
радњи јесте постојање одлуке суда о томе. Дакле, према босанскохерцеговачком
кривичнопроцесном

законодавству

(за

разлику

од

неких

других

упоредних

законодавстава других земаља), искључиву надлежност за одређивање посебних
истражних радњи има суд. Функционално надлежан за одређивање ових радњи је
судија за претходни поступак, што је и логично имајући у виду да се ове радње и
примјењују искључиво у току истраге. Одлука којом се одређују посебне истражне
радње доноси се у форми наредбе, а та наредба се може донијети искључиво на
образложени приједлог тужиоца. И овдје, као и код неких других општих радњи
доказивања, видимо да је законодавац овлашћење за подношење овог приједлога дао
искључиво тужиоцу, а не и овлашћеним службеним лицима која раде по налогу
тужиоца. Образложени приједлог тужиоца треба да садржи генералијске податке о
лицу према којем се ове посебне истражне радње предузимају, основе сумње да је
144

учињено или да се чини неко од кривичних дјела за која се могу одредити посебне
истражне радње, разлоге због којих се ове радње предузимају и друге битне околности
које захтијевају предузимање радњи. У приједлогу тужиоца обавезно се мора навести
посебна истражна радња чије се предузимање захтијева, као и начин њеног извођења,
те обим и трајање радње. Наредба суда мора да садржи исте податке као и приједлог
тужиоца, као и утврђивање трајања радње. 228 Често се у једној наредби према једном
лицу одређује примјена више посебних радњи, што зависи о судској (односно
тужилачкој у приједлогу) оцјени сврсисходности њихове примјене. Ту наредбу судија
за претходни поступак доставља на извршење субјекту који примјењује посебне
истражне радње који, зависно од врсте и трајања одређене посебне радње, обезбјеђује
кадровске и техничке услове неопходне за ефикасно извршење наредбе. Дакле,
правило је да је за спровођење посебних истражних радњи неопходна писана наредба
суда која мора бити образложена. Изузетно, ако постоје два кумулативно одређена
услова: да се писана наредба не може добити на вријеме и ако постоји опасност од
одлагања – може се започети са извршењем посебних истражних радњи и на основу
усмене наредбе судије за претходни поступак. У том случају писана наредба судије за
претходни поступак мора бити прибављена у року од 24 сата од издавања усмене
наредбе. Наредбу судије за претходни поступак за примјену посебне истражне радње
извршавају полицијски органи стручно оспособљени за њену примјену.
У погледу субјеката који извршавају посебне истражне радње, закон
прописује да их извршава полицијски орган, а да су предузећа која врше пренос
информација дужна да тужиоцу и полицијским органима омогуће спровођење
посебних истражних радњи – надзор и техничко снимање телекомуникација. Међутим,
од овог општег правила да посебне истражне радње извршава полицијски орган, сам
закон допушта одређене изузетке. Тако, рецимо, код примјене посебне истражне радње
коришћење информатора из самог назива те радње произлази да исту не спроводи
полицијски орган сам, већ да се за њено извршење користи лице изван полицијског
органа – тзв. информатор. Такође, практична искуства спровођења посебних

Досадашња пракса судова у Босни и Херцеговини показала је да наредбе судова врло често
не садрже све податке које садржи приједлог тужиоца. Међутим, судска пракса је на ставу да се наредба
суда за одређивање посебних истражних радњи не може посматрати одвојено од приједлога тужиоца, па
уколико приједлог садржи све оно што се захтијева према одредбама закона о кривичном поступку, а
наредба суда прихвати да су наводи из приједлога основани, онда оваква наредба није незаконита (Види
Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 09 0 К 024765 16 Кж 11 од 11.11.2016.
године. Види и пресуду ЕСЉП у Стразбуру по тужби број 68955/11 – предмет Драгојевић против
Хрватске).
228
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истражних радњи допуштају извршење истих и другим овлашћеним службеним
лицима која имају полицијска овлашћења (нпр. тужилачки истражиоци када раде по
налогу тужиоца).

3. Кривичнопроцесна валидност доказа прикупљених примјеном
посебних радњи доказивања
Да би се прибављени подаци и докази могли користити у кривичном
поступку и за доношење судске одлуке, онда они као резултати примјене посебних
истражних радњи морају бити прибављени под законским условима. Значи, под
прописаним законским условима морају се предузимати посебне истражне радње, јер
се само тако прикупљени материјали могу користити као докази у кривичном
поступку 229. Ти законски услови садржани су у судској наредби и због тога овај пропис
судску наредбу и њен оквир поставља као conditio sine qua non законитости поступка и
прикупљених доказа. 230 Судска одлука се не може заснивати не само на незаконитим
доказима, већ ни на доказима за које се сазнало примјеном тих незаконито одређених и
предузетих посебних истражних радњи. Непоступање у складу са законским
одредбама, тј. поступање без судске наредбе или изван њеног оквира представља
апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка. И ЕСЉП се бавио примјеном
посебних истражних радњи. Тако је, нпр. у предметима Klass против Њемачке (1978,
Серија А бр. 28) и Малоне против Велике Британије (1984, Серија А бр. 95) ЕСЉП
закључио да мијешање у приватни живот појединца мора бити у складу са законом, те
да се законом мора одредити обим и начин извршења прикривених мјера. 231 Дакле,
државе немају неограничено дискрецијско право да своје грађане подвргну тајном
надзору већ морају, без обзира на то за који се облик тајног надзора опредијелиле,
утврдити одговарајућа и ефикасна јемства заштите од њихове злоупотребе. Посебне
истражне радње могу се предузети само по наредби суда. Уколико су исте предузете
без наредбе судије за претходни поступак или у супротности са њом, суд на
прибављеним доказима не може заснивати своју одлуку. Доказ, који је законито
Према одредбама члана 10 став 1 Закона о кривичном поступку Републике Српске суд не
може заснивати своју одлуку на доказима прибављеним повредама људских права и слобода прописаних
уставом и међународним уговорима, које је ратификовала Босна и Херцеговина, нити на доказима који
су прибављених битним повредама тог закона.
230
Види пресуду Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 К 010199 12 К од 20.03.2013. године, 20.
231
Према: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., op. cit., 372–373.
229
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добијен на основу судске наредбе, може се употријебити против другог извршиоца,
против којег није била наређена посебна истражна радња, ако је то лице извршило
кривично дјело за које се могу одредити посебне истражне радње. 232
Технички снимци, исправе и предмети прибављени под условима и на начин
прописан у Закону могу се користити као доказ у кривичном поступку. Прикривени
истражилац и информатор, као и лица која су спровела посебне истражне радње
симуловани и контролисани откуп предмета, односно симуловано давање поткупнине
– могу се саслушати као свједоци или као заштићени свједоци о току спровођења
радњи или о другим важним околностима. 233 У кривичном поступку могу се користити
као доказ само информације и подаци добијени предузимањем посебних истражних
радњи који се односе на кривична дјела наведена у члану 235 ЗКП РС (тзв. „случајни
налази“). 234 Овом законском одредбом изричито је предвиђено да се технички снимци,
исправе и предмети прибављени под законским условима могу користити као докази у
кривичном поступку. Извођење доказа саслушањем или гледањем техничких снимака
којим су регистроване чињенице важне за кривични поступак уређује се општим
правилима о извођењу и оцјени доказа на главном претресу. Такође, Закон изричито
прописује да се прикривени истражилац, информатор, као и друга лица која су
спроводила истражну радњу симулованог откупа предмета и симулованог давања
поткупнине, могу саслушати као свједоци о току спровођења посебних истражних
радњи. У том смислу, прикривени истражилац не може свједочити као свједок по
чувењу о чињеницама које је сазнао од грађана, већ само о „току провођења радњи“235.
Искуства криминалистичке праксе траже да прикривени истражилац остане анониман.
На оваквом становишту је и наша судска пракса: „Информације и подаци (телефонски
разговори и СМС поруке) прије доношења наредби о посебним истражним радњама према оптуженима
су случајни налази и могу се користити као доказ, јер су добијени на основу предузетих посебних
истражних радњи према Н. Г. и Д. Б., на основу наредби судије за претходни поступак“ (пресуда
Врховног суда Републике Српске број 11 0 K 007386 13 Kz-3 oд 11.3.2014. године).
233
Види пресуду пресуди Окружног суда у Бањој Луци број 011-0-К-09-000 006-п од
10.11.2009. године.
234
Основно питање „случајних налаза“ јесте да ли се докази прибављени посебним истражним
радњама одређених према једном лицу могу користити као доказ против другог лица иако иницијално
нису одређене према том другом лицу. Како је напријед наведено, у нашем закону је прописано да се
„случајни налази“ могу користити уколико постоје основи сумње да је то друго лице учинило неко од
кривичних дјела наведених у члану 235 ЗКП РС. Проблематиком „случајних налаза“ бавила се и домаћа
судска пракса. „Информације и подаци добијени законитим провођењем посебних истражних радњи у
односу на првобитно осумњичене Б. Д. и Г. Н. су коришћени и могу се користити и за случајно
откривено кривично дјело, јер би се иначе према закону могла наредити примјена посебних истражних
радњи и за то друго случајно откривено кривично дјело“ (пресуда Окружног суда у Бањој Луци 11 0 K
007386 11 K od 12.7.2012. године).
235
Према: Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д.,
Симовић, М., op. cit., 372–373.
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То показује да кривичнопроцесно законодавство мора обезбиједити заштиту
идентитета прикривеног истражиоца или другог тајног сарадника полиције. Ријеч је, у
ствари, о гарантовању анонимности и заштити њиховог идентитета. Када говоримо о
саслушању прикривеног истражиоца, информатора или другог лица које је спровело
посебну истражну радњу, треба нагласити да се данас сви слажу да је у току кривичног
поступка дозвољена употреба поменутог доказног средства, као и коришћење података
којима они располажу. С друге стране, употреба прикривених истражилаца,
информатора и других тајних сарадника и њихово позивање као свједока у кривичном
поступку резултира бројним дилемама, нарочито на линији сукобљавања права на
одбрану, с једне стране, и заштите таквог свједока, с друге стране. Очито на то утичу
два битна питања. Прво, има ли право на одбрану предност пред потребом и
интересима заштите овог специфичног свједока? И друго, каква нормативна заштита
тајног сарадника као свједока не угрожава афирмацију права на одбрану као темељног
права у кривичном поступку? 236 Поред тога, при извршењу посебних истражних радњи
прикривеног истражиоца и информатора и симулираног и контролисаног откупа
предмета и симулираног давања поткупнине, полицијски органи или друга лица не
смију предузимати активности које представљају подстрекавање на извршење кривичног дјела. Оваквим законским рјешењем у нашем законодавству се прави јасна
разлика између прикривеног истражиоца, односно информатора и тзв. агената провокатора (agent provocateur) 237, јер је агент провокатор мјера која није допуштена у нашем
закону. Наиме, сматра се да држава не може никога казнити за извршење кривичног
дјела на које га је сама навела. Тиме се наше право прикључује кругу континенталних
европских земаља чија се права у том питању веома разликују од нпр. америчког:
према тамошњој судској пракси, тзв. „полицијска провокација“ 238 је врста одбране у
кривичном поступку која се састоји у приговору да је кривично дјело оптуженог
посљедица дјеловања полицијског агента провокатора премда оптужени за то није био
субјективно „предиспониран“ или је, пак, он то учинио због недопустивих метода
наговора агента провокатора које су биле такве да би на извршење дјела навеле било

236

Ibid.
„Он подстиче (наводи) одређено лице на извршење кривичног дјела или му помаже дјелом
и (или) савјетом. Док информатор само констатује постојање кривичног дјела и утврђује његове
извршиоце, односно дјела која ће тек бити извршена, агент провокатор дјелује конститутивно“, Модли,
Д., Приручни криминалистички рјечник, Сарајево, Факултет криминалистичких наука, 1998. год., 12.
238
Енгл. entrapment (увођење у замку, подстрекавање). Види: Маринковић, Д., Сузбијање
организованог криминала – специјалне истражне методе, Прометеј, Нови Сад, 2010. год., 328.
237
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које лице, које га иначе не би учинило239 (све то, наиме, према владајућем тамошњем
учењу искључује постојање кажњиве криминалне воље, тзв. mens rea).
Недопуштено подстицање на извршење кривичног дјела Европски суд за
људска права утврдио је у предмету Teixeira de Castro против Португала. 240 У овом
случају полицајци нису поступали законито у оквиру обављања својих службених
послова, него су самовољно предузели истраживање ван службе. Европски суд је
закључио да је оптужени само пригодно пренио дрогу, и то на тражење истражиоца. С
обзиром на то да није постојало ништа што би указивало на то да би оптужени и без
поступања истражиоца учинио исто кривично дјело, Европски суд је утврдио да је
оптуженом одузето право правичног суђења, чиме је повријеђен члан 6 став 1
ЕКЉП. 241

4. Заштита података прибављених посебним радњама доказивања
Када говоримо о заштити лица која предузимају појединачне посебне
истражне радње (прије свега коришћење прикривених истражилаца и коришћење
информатора) закон обавезује тужиоца и судију за претходни поступак да
састављањем или преписом записника без навођења личних података прикривеног
истражиоца и информатора или на други одговарајући начин спријече да неовлашћена
лица, осумњичени и његов бранилац открију идентитет прикривеног истражиоца или
информатора. Под појмом „неовлашћеног лица“ сматра се било које друго лице. То
значи, ова одредба је у функцији заштите идентитета прикривеног истражиоца и
информатора. Оваква законска одредба неопходна је из више разлога, као што су
сигурност поменутих лица, усмјеравање процесних и оперативно-тактичких радњи у
правцу постизања сврхе која се жели овим мјерама остварити, спречавање откривања
идентитета наведених особа широј јавности, потреба да се поново ангажују у неком
другом предмету, односно случају.
Након престанка примјене посебних истражних радњи, полицијски органи
морају све информације, податке и предмете добијене предузетим радњама, као и

Види: Маринковић, Д., Теоријски и практични аспекти провокације на кривично дело,
Безбедност, Београд, 2005. год., 228.
240
Од 9. јуна 1998. год., апликација број 25829/94 – према: Симовић, М., Симовић В., op. cit.,
491.
241
Види: Карас, Ж., Судска пракса о полицијском поступању: Подстицање од стране
прикривеног истражитеља. Полиција и сигурност, година 19, Загреб, 2010. год., 363–366.
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извјештај о томе, предати тужиоцу. Тужилац је дужан да судији за претходни поступак
достави писани извјештај о предузетим радњама. Ако тужилац одустане од кривичног
гоњења, односно ако информације и подаци прибављени примјеном наређених радњи
нису потребни за кривични поступак, исти ће се уништити под надзором судије за
претходни поступак.
О предузимању радњи, разлозима за њихово предузимање, информацији да
добијени материјал није био основ за кривично гоњење и да је уништен обавјештава се
лице против којег је нека од посебних истражних радњи била предузета. Лице против
којег је радња била предузета може од суда затражити испитивање законитости
наредбе и начина на који је спроведена радња.
Из напријед цитираних законских одредаба видимо да је прописан поступак
након што се заврши са предузимањем наређене посебне истражне радње. Поступак је
идентичан без обзира на то о којој се прикривеној радњи ради. Законом је предвиђено
да посебне истражне радње извршава полицијски орган. Због тога је неопходно, по
престанку радње, све информације, податке и предмете добијене предузимањем
посебне истражне радње предати тужиоцу. Из законске формулације видљиво је да се
морају предати сви материјали (нпр. снимци, извјештаји, предмети) који су резултат
примјене конкретне посебне истражне радње. Достављање овог материјала тужиоцу
треба, прије свега, да омогући упознавање са прикупљеним информацијама и
доказима. Уз те материјале, полицијски органи дужни су предати тужиоцу и извјештај
о предузетој радњи. У писменом извјештају, ови органи су дужни навести лице (или
лица) против којег је радња предузета, кривично дјело због којег је предузета посебна
истражна радња уз чињенични и правни опис кривичног дјела, околности, тј. начин и
обим извођења радње, трајање радње, резултате који су остварени примјеном радње, те
назначење лица које је предузело мјеру по наредби судије за претходни поступак. На
основу достављеног извјештаја, тужилац је у прилици да цијени начин предузимања
тражене радње, поштивање права и слобода човјека, поступање по његовом
образложеном приједлогу, односно судској наредби. Други корак огледа се у обавези
тужиоца да достави писмени извјештај о предузетим радњама судији за претходни
поступак. Иако закон не наводи садржај тог писаног извјештаја, ипак се може
закључити да у оквиру извјештаја морају бити информације о лицу против којег се
мјера подузела, кривичном дјелу, врсти мјере, начину и обиму њене примјене,
временском оквиру примјене, овлашћеном лицу из полицијских органа која су
предузимала мјеру, резултатима до којих се дошло. То значи, поменуте одредбе
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обавезују, дакле, и тужиоца да судији за претходни поступак достави писмени
извјештај како би се он упознао са самим спровођењем радње, односно како би
провјерио да ли је поступљено по његовој наредби и оквиру који је постављен у њој.
Интересантно је да закон не прописује рок у којем је тужилац дужан судији за
претходни поступак поднијети овај извјештај. 242 Овако описани пут подношења
извјештаја како тужиоцу, тако и судији за претходни поступак потребан је из разлога
да судија за претходни поступак може провјерити да ли су полицијски органи
поступили по његовој наредби, односно да ли је мјера предузета искључиво против
лица против којег је и била наређена, за кривично дјело за које се по закону може
предузети таква мјера и у времену у којем је било дозвољено предузимати наређену
мјеру. Оваквим прописом желе се, дакле, спријечити евентуалне злоупотребе
приликом поступања по наредби судије за претходни поступак, односно унапријед
онемогућити излажење изван оквира онога што је наређено. То је пут да се заштити
особа против које је предузета наређена мјера. 243
Предвиђен је и начин уништавања података и информација прибављених
посебним истражним радњама, у случају када тужилац одустане од кривичног гоњења
или када материјал прибављен посебним истражним радњама није потребан за
кривични поступак. И у једној и у другој ситуацији одлуку доноси тужилац. Међутим,
тужилац је дужан да о својим одлукама обавијести судију за претходни поступак јер се
под његовим надзором прибављени материјали уништавају. Обавеза је судије за
претходни поступак да о томе састави посебан записник. О предузимању радњи,
разлозима за њихово предузимање, информацији да прикупљени материјали нису
основ за кривично гоњење за кривично дјело за које је наређена прикривена истражна
радња, као и о томе да је такав материјал уништен – обавјештава се, и то писмено, лице
против које је била наређена прикривена истражна радња. Када говоримо о обавези
суда да обавијести лице да су против њега предузимане посебне истражне радње, закон
превиђа да се та радња мора предузети „без одгађања“. Ова обавеза судије за
Овакав став заузела је и наша судска пракса: „Сама чињеница што је тужилац доставио
судији за претходни поступак писмени извјештај након девет мјесеци од дана престанка провођења
посебних истражних радњи, не доводи у питање њихову законитост“ (пресуда Окружног суда у Бањој
Луци 11 0 K 007386 11 K 2 od 26.08.2013. године). Такође: „Одредба члана 237 став 1 ЗКП РС прописује
да је тужилац дужан да достави судији за претходни поступак писани извјештај о предузетим радњама.
За ту обавезу закон не прописује рок. Произлази дакле да су посебне истражне радње по приједлогу
тужиоца издати у складу са одредбама ЗКП РС и да се на доказима прибављеним тим истражним
радњама, супротно приговорима жалбе, може заснивати пресуда“ (пресуда Врховног суда Републике
Српске број 11 0 K 010199 13 KŽ od 19.9.2013. године).
243
Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,
op. cit., 272–273.
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претходни поступак не може се тумачити рестриктивно према осумњиченом у смислу
давања штурог или непотпуног обавјештавања, јер осумњичени има право да буде
обавијештен о предузетој радњи. 244 Такође, законодавац се опредијелио за
обавјештавање особе о предузетим радњама и не може се то обавјештење ускратити из
разлога заштите интереса кривичног поступка. Иако закон не одређује облик или
форму овог обавјештавања, може се узети да је ријеч о писменом обавјештењу које
мора садржавати податке о разлозима за предузимање мјере, врсти мјере која је
предузета, основима сумње везаним уз неко од кривичних дјела за која се ове посебне
радње доказивања могу одредити и трајање радње. Из изложене одредбе произлази да
се осумњичени увијек обавјештава о предузимању мјера, а након што су окончане.
Лице, у складу са законским одредбама, има право да од суда затражи преиспитивање
основаности и законитости наређених мјера, те начина на који је спроведена конкретна
посебна истражна радња. Дакле, особа може тражити да се испита двоје: не само начин
на који је мјера предузета, већ и саму наредбу која је послужила као основ за
предузимање мјере. 245 Питање заштите грађана од незаконитих захвата у њихова права
и слободе кроз посебне истражне радње изражено је не само кроз ову одредбу, већ и
кроз законску одредбу којом је регулисано коришћење доказа прибављеним посебним
истражним радњама (о чему је више ријечи било у претходном одјељку). И коначно,
када говоримо о заштити података прибављених посебним радњама доказивања, закон
предвиђа да се подаци и информације добијени овим радњама чувају док се чува
судски спис.
Иако закон о томе посебно не говори, логично је да се након ове провјере од
стране судије за претходни поступак може наставити даља процесна активност органа
кривичног гоњења. Уколико је окончана истрага, онда тужилац може подићи оптужницу, а техничке снимке, исправе и предмети прибављени под условима и на начин прописан законом могу се користити као докази у кривичном поступку. При томе, не могу
се користити као доказ прибављене информације и подаци уколико се не односе на
кривична дјела због којих се може одредити посебна истражна радња. Напротив, ако
тужилац одустане од кривичног гоњења, односно ако информације и подаци прибављени посебном истражном радњом нису потребни за кривични поступак, они ће се уништити под надзором судије за претходни поступак. 246
244

Ibid., 371.
Ibid.
246
Симовић, М., Симовић В., op. cit., 489–490.
245
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У погледу заштите података добијених посебним истражним радњама, треба
дати неколико важних напомена у погледу заштите тајности саме радње (како не била
откривена од стране осумњиченог или његовог браниоца), као и о самој заштити, прије
свега, идентитета лица која те радње предузимају. У том циљу законом је предвиђено
да се из разлога тајности и заштите података наредба судије за претходни поступак
којом се одобрава примјена посебних истражних радњи, као и приједлог тужиоца на
основу којег је та радња одобрена, чувају одвојено од осталих списа. Ово из разлога
што би пријевремено откривање приједлога тужиоца и наредбе суда од стране
осумњиченог и његовог браниоца довело у питање спровођење посебних истражних
радњи, односно сврха која се истима жели постићи, па се оваквим начином заштите
жели спријечити пријевремено сазнање за наређене радње од стране лица која би могла
онемогућити њихову сврху.
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Глава IV
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Опште напомене
Реформама кривичнопроцесног законодавства у Босни и Херцеговини, у
кривичноправни систем Босне и Херцеговине и Републике Српске уведено је ново
средство доказивања кривичних дјела, названо посебне истражне радње. Њихово
увођење у кривичнопроцесно законодавство преставља израз тежње да се савременим
истражним техникама ефикасније супротстави, прије свега организованом, али и
другим облицима криминала. Законом о кривичном поступку Републике Српске
прописне су врсте посебних истражних радњи, услови за њихову примјену,
надлежност за одређивање, њихово трајање, поступак са материјалом добијеним
примјеном посебних истражних радњи, поступак обавјештавања лица према којима су
примјењиване, поступак са тзв. „случајним налазима“ и коришћење доказа
прибављених посебним истражним радњама.
Закон о кривичном поступку Републике Српске прописује седам врста
посебних истражних радњи. То су:
− Надзор и техничко снимање телекомуникација,
− Приступ компјутерским системима и компјутерско сравњење података,
− Надзор и техничко снимање просторија,
− Тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета
који су у вези са њима,
− Коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора,
− Симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање
поткупнине,
− Надзирани превоз и испорука предмета.
Седам наведених посебних истражних радњи можемо разврстати на: мјере
тајне опсервације (надзор и техничко снимање телекомуникација; приступ компјутерским системима и компјутерско сравњење података; надзор и техничко снимање просторија; тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета
који стоје у вези са њима; надзирани превоз и испорука предмета кривичног дјела) и
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мјере продора у криминалне групе (коришћење прикривених истражилаца и информатора и симулирани и контролисани откуп предмета и симулирано давање поткупнине).
Посебне истражне радње могу се подијелити и на мјере аудио и видео надзора (надзор
и техничко снимање телекомуникација, приступ компјутерским системима и
компјутерско сравњење података, те надзор и техничко снимање просторија) и мјере
тајних операција (тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и
предмета који стоје у вези са њима и надзирани превоз и испорука предмета кривичног
дјела). 247
Закон је, у зависности од врсте појединих истражних радњи, предвидио
њихово различито трајање. Тако је за посебне истражне радње: надзор и техничко
снимање телекомуникација; приступ компјутерским системима и компјутерско
сравњење података; Надзор и техничко снимање телекомуникација; тајно праћење и
техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета који су у вези са њима;
надзирани превоз и испорука предмета – прописано да могу трајати најдуже до мјесец
дана, а из посебно важних разлога могу се на образложени приједлог тужиоца
продужити. Такође, законом је прописано да посебне истражне радње: надзор и
техничко

снимање

телекомуникација;

приступ

компјутерским

системима

и

компјутерско сравњење података; надзор и техничко снимање телекомуникација –
могу трајати укупно најдуже шест мјесеци, а да радње: тајно праћење и техничко
снимање лица, транспортних средстава и предмета који су у вези са њима, и надзирани
превоз и испорука предмета – могу трајати укупно најдуже три мјесеца. Спровођење
посебне истражне радње коришћење прикривених истражилаца и коришћење
информатора – није временски ограничено.
Када је у питању посебна истражна радња – симуловани и контролисани
откуп предмета и симуловано давање поткупнине, она је законом прописана као
једнократни акт. Може се одредити неодређен број пута, али захтјев за сваку наредну
радњу против истог лица мора садржавати разлоге који оправдавају њену употребу.

247

Види: Симовић, М., Кривично процесно право, 2009. год., 454–455.
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2. Поједине посебне истражне радње
2.1. Надзор и техничко снимање телекомуникација
Ова посебна истражна радња састоји се у електронском надзору и техничком
снимању телефонских, али и других облика електронске комуникације. Према Закону о
кривичном поступку Републике Српске (идентично и у другим кривичним процесним
законима у Босни и Херцеговини, али и у законодавствима сусједних држава), врста
комуникације која се може снимати није посебно одређена или ограничена, што своје
оправдање има и у динамичном развоју комуникацијских технологија. Према томе,
телекомуникациони надзор и снимање односи се на сва техничка средства
комуникације (фиксна – стационирана, мобилна, дигитална и др.), која се врши путем
предузећа која пружају телекомуникационе услуге. У пракси се најчешће ради о
пресретању и снимању телефонских комуникација (путем мобилних или фиксних
телефонских уређаја). У погледу тога која комуникација може бити обухваћена
телекомуникационим надзором, Закон прецизно дефинише да је примјена ове радње
могућа у односу на сву комуникацију осумњиченог, осим комуникације са његовим
браниоцем. Такође, надзор и снимање телекомуникација могуће је примијенити и
према лицу које учиниоцу или од учиниоца преноси информације везане за извршење
кривичног дјела или у случају када учинилац користи средство комуникације тог лица.
Значај примјене ове посебне истражне радње је немјерљив. Омогућава
прибављање чврстих поузданих доказа о извршењу кривичног дјела. Имајући у виду да
се одвија у реалном времену, ријечи које изговара осумњичени прије свега указују на
његове намјере, а са друге стране пружају неспоран доказ да је управо он тај
извршилац конкретног кривичног дјела или његову повезаност са кривичним дјелом.
Иако је по својој природи репресивна (задире у основна људска права и слободе –
право на приватан живот и комуникацију), ова посебна истражна радња има и
превентивни карактер, јер органу који спроводи ову радњу омогућава увид у будуће
планове и намјере извршилаца кривичних дјела, а тиме и могућност прекидања или
ометања њихове криминалне активности.
Спровођење ове посебне истражне радње састоји се у тајном надзирању,
„прислушкивању“ и снимању комуникација које се воде између два или више лица
путем средстава комуникације на даљину. Овако забиљежена комуникација између
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лица над којима је радња примјењивана може сама за себе служити као доказ о
извршењу кривичног дјела, а може и да буде помоћно средство било ради откривања
кривичног дјела било ради прикупљања доказа о његовом извршењу. Том мјером обухваћен је надзор и техничко снимање свих средстава за техничко комуницирање на даљину, нпр. телефакса, електронске поште и сличних комуникацијских уређаја. У
техничком погледу тај надзор се односи на сва техничка средства у било којем облику
(стационираном,

мобилном,

аналогном,

дигиталном,

тонском,

сликовном,

интегрисаном и др.) која корисници употребљавају – било преко поштанских (нпр.
приватни телефонски прикључци, јавне говорнице и сл.), било преко других организација (нпр. телекомуникације у промету и сл.). Телефонски разговори могу се надзирати
постављањем одговарајућих електронских уређаја на самом апарату, телефонским
кабловима, као и у телефонским централама. Прислушкивање је могуће обавити и без
непосредног повезивања на каблове помоћу минијатурних калема који се постављају у
њиховој близини, детектујући промјене магнетне енергије које одговарају окренутом
броју са надзираног телефонског апарата, а помоћу њих се може одредити и удаљеност
позива. Затим, уређаји „ухвати и слиједи“ омогућавају процес надзора телефона који
прима позив – да би се одредио број са кога се зове, као и његова удаљеност.
Акустична опсервација служи за надзирање мобилне телефоније, без директног
прикључења на мрежу мобилног оператера. Аудио-надзор непосредне усмене
комуникације остварљив је на различите начине. Посебни усмјеравајући микрофони
могу регистровати звуке на даљину. Код ове истражне радње јавља се проблем боје –
отиска гласа, јер је боја гласа особена (као и отисак папиларних линија). 248
Веома је битно нагласити да се овом посебном истражном радњом
ограничава право човјека на неповредивост приватне комуникације, односно право на
приватност и поштовање приватног живота. У том смислу ограничава се право на
приватност не само осумњиченог лица већ и приватност трећих лица која са
осумњиченим остварују комуникацију. Примјеном ове радње ограничавају се уставна
права на поштовање приватног и породичног живота (члан II/3ф Устава БиХ, те права
на слободу и тајност дописивања и свих других облика општења (члан 8 ЕКЉП). Из самог назива овог права јасно је да се оно односи на комуникацију писањем (преписку), с
тим што, према становишту Европског суда за људска права, под изразима „приватни
Види: Бановић, Б. и Кесић, Т., Надзор комуникација – компаративни приказ рјешења у
енглеском и домаћем праву, „Положај и улога полиције у преткривичном и претходном кривичном
поступку“, Зборник радова, Београд, 2004. године.
248
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живот“ и „преписка“ треба да се подразумијевају и телефонски разговори, иако нису
изричито наведени у члану 8 ЕКЉП. 249 Слиједом овог становишта, то би, свакако,
укључивало и друге видове телекомуникационог општења међу људима (факс, електронска пошта и др.). Сви ти начини комуникације имају карактер човјекових интимних размишљања, која он жели да саопшти само одређеном лицу, тако да мијешање у
то са стране, у суштини, значи ограничавање његове слободе, улажење у његов приватни живот и непоштовање његових личних осјећања. Пресретање телефонских
разговора представља мијешање јавних власти у право на поштовање приватног
живота. Ово мијешање представљаће кршење члана 8 став 2 ЕКЉП уколико није у
складу са законом, уколико не слиједи један или више легитимних циљева у смислу
члана 8 став 2 ЕКЉП и, додатно, ако није неопходно у демократском друштву. 250
Европски суд за људска права је на становишту да мијешање у приватан
живот и комуникације мора бити у складу са националним законом. Мјере морају
имати основ у домаћем закону. 251 Домаћи закон мора бити у складу с владавином
права и доступан лицу које је у питању. Лице које је погођено мјером мора бити у
стању да предвиди консеквенце које закон може имати за њега. 252 Према становишту
Европског суда за људска права, појам предвидљивост у контексту пресретања
(прислушкивања) комуникација не може се поистовјетити с овим појмом на другим
пољима. 253 Питање предвидљивости у контексту тајних мјера надзора, као што је
пресретање комуникација, не може значити да лице које је у питању треба бити у
стању да предвиди када је вјероватно да јавне власти прислушкују његову
комуникацију, па да, у складу с тим, може прилагодити своје понашање. 254 Међутим,
ризик од арбитрарности посебно је евидентан када се овлашћења извршне власти

Види: Европски суд за људска права, Inter alia, Клас и други против Њемачке, пресуда од
6. септембра 1978. године p. 21, став 41, Малоне против Уједињеног Краљевства, пресуда од 2. августа
1984. год., серија А, но. 82, pp. 30 и 31, став 64 и Ламберт против Француске, пресуда од 24. августа
1998. год., Извјештаји о пресудама и одлукама 1998−В, pp. 2238 и 2239, став 21.
250
Види: Европски суд за људска права, Коп против Швајцарске, пресуда од 25. марта 1998.
година, Извјештаји 1998−II, p. 539. став 50.
251
„Посебне истражне радње у смислу члана 226 Закона о кривичном поступку могу се
примијенити против осумњиченог за кога постоје основи сумње да је сам или са другим лицима
учествовао или учествује у извршењу кривичног дјела из члана 227 истог закона“ (пресуда Окружног
суда у Бањој Луци број 11 0 K 007386 11 K 2 od 26.8.2013. године).
252
Види: Европски суд за људска права, Кенеди против Уједињеног Краљевства, пресуда од
18. маја 2010. год., став 151.
253
Види: Европски суд за људска права, Малоне, став 67, Леандер против Шведске, пресуда
од 26. марта 1987. год., став 51 и Association for European Integration против Бугарске, став 79.
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Види: Европски суд за људска права, Леандер против Шведске, пресуда од 26. марта 1987.
год., став 51.
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извршавају у тајности. 255 Због тога је од суштинске важности имати јасна, детаљна
правила о пресретању телефонске конверзације, посебно када доступне технологије
постају све напредније.256 Домаћи закон мора бити довољно јасан, тако да грађанима
дâ одговарајући наговјештај у погледу околности и услова под којим су јавне власти
овлашћене да предузму тајне мјере. 257 С обзиром на широке изузетке од забране “мијешања јавних власти“ у ово право, које предвиђа члан 8 ЕКЉП, и овдје је неопходно
прецизно регулисање тих случајева у домаћем законодавству.
Спровођење ове посебне истражне радње могуће је само уз примјену
савремених техничких средстава. Ради се о посебним уређајима који омогућавају да се
слушају разговори лица која се надзиру (или на други начин размјењују информације –
нпр. путем СМС порука), као и уређајима који омогућавају снимање таквих разговора,
односно регистровање комуникације и њихову каснију репродукцију. За надзор и
техничко снимање телекомуникација користе се електронска техничка средства. Она се
могу користити за тајни надзор телефонских разговора (прислушкивање) без обзира на
то да ли се ради о мобилној или фиксној телефонији, али и за тајни надзор других
облика комуникација, као што је комуникација која се остварује путем рачунара
(пренос гласа путем рачунара, пренос порука путем рачунара и других облика
комуникације, укључујући посебну комуникацију путем интернета, као специфичан
облик комуникације коришћењем рачунара). Такође, електронска техничка средства
користе се и за снимање, документовање остварене комуникације (телефонске, путем
рачунара, итд.), што има нужан, односно пресудан доказни значај. Рад електронских
средстава за надзор, прислушкивање и техничко снимање (документовање) разговора
заправо се заснива на принципима која се поштују приликом употребе свих техничких
уређаја за пренос информација жичним или бежичним путем, посебно прилагођеним за
тајну употребу. Наравно, ради се о електронским и аутоматизованим техничким
средствима, посебним софтверским програмима, која надзиране облике комуникације
аутоматски региструју и похрањују (чувају) у одређеној меморији, те дају могућност
каснијег транскрибовања, односно коришћења у доказне сврхе.
У практичном смислу надзор и техничко снимање телекомуникација
представља криминалистички аспект примјене ове посебне истражне радње. Имајући у

Види: Малоне, став 67 и Хувиг против Француске, пресуда од 24. априла 1990. год., став 29.
Види: Коп, став 72 и Valenzuela Contreras против Шпаније, пресуда од 30. јула 1998. год.,
Извјештаји 1998−V, pp. 1924−25, став 46.
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Види: Малоне, Коп, став 64 и Хувиг, став 29.
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виду да се законодавац није посебно бавио одређивањем начина и тактике вршења ове
радње, већ је прописао формалне услове за њену примјену, веома је значајно правилно
поступати, односно планирати, а потом и реализовати надзор и техничко снимање
телекомуникација на начин да прикупљени докази буду употребљиви, односно да
имају доказну снагу у кривичном поступку. Планирање и реализација надзора и
техничког снимања телекомуникација мора се обавити на начин да се пажња усмјери
само на оне дијелове разговора који су од интереса за истрагу. Прва у низу активности
које обухватају надзор и техничко снимање телекомуникација јесте успостављање
контакта са одговарајућом телекомуникацијском институцијом која врши услуге
телекомуникација. При томе треба навести законску обавезу телекомуникацијских
установа да омогуће агенцијама за спровођење закона да, на основу судске наредбе,
врше пресретање и снимање телефонских разговора лица обухваћених судском
наредбом 258. Након тога приступа се надзору и техничком снимању телекомуникација,
које у суштини обухвата пресретање и слушање разговора осумњичених лица, снимање
тих разговора и њихову каснију репродукцију. Битно је навести да надзор и техничко
снимање телекомуникација треба да реализују посебно обучени и оспособљени
припадници агенција за спровођење закона. Нарочито су нужне психолошке припреме
лица која ће вршити надзор и техничко снимање телекомуникација, јер она морају бити
оспособљена

за

пажљиво

слушање

свих

разговора

осумњичених

лица,

те

идентификовање оних дијелова разговора који могу имати процесни, односно доказни
значај. Полази се од претпоставке да осумњичена лица користе средства
телекомуникација у свакодневном животу, па између осталог и за одређене
криминалне сврхе. Управо коришћење телекомуникација у одређене криминалне сврхе
јесте

предмет
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радње

надзора
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техничког

снимања

телекомуникација. 259 Значи, припадници агенција за спровођење закона морају
пресретати и снимати све разговоре и друге облике комуникација осумњичених лица,
да би идентификовали оне дијелове разговора који се односе на криминалне
активности. Због тога лица која врше надзор и техничко снимање телекомуникација
морају бити оспособљена да пажљивим слушањем разговора идентификују управо те
критичне дијелове, те да се фокусирају на њихову анализу и тумачење. Поред тога,
Према актуелном плану Европске комисије, телефонске и интернет компаније ће морати да
чувају снимке телефонских разговора и копије милиона имејл порука у својим архивама до три год., у
току којих би се подаци могли анализирати у циљу праћења терориста и откривања њихових мрежа и
намјера. Види детаљније: Voice Of America, http://www.voanews.com/bosnian/archive/2005-07/2005-07-13voa4.cfm.
259
Шикман, М., op. cit., 464.
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потребна је и одговарајућа техничка обука, односно обука припадника агенција за
спровођење закона, у руковању техничким средствима која се користе за надзор и
техничко снимање телекомуникација. Из наведених разлога, нужна је специјалистичка
обука лица која ће непосредно вршити надзор и техничко снимање телекомуникација.
Специјалистичка обука би, сходно наведеном, требало да обухвати психолошку и
техничку обуку, а потребно је обезбиједити и одређен број припадника агенција за
спровођење закона, који ће вршити наведене радње. 260
Када говоримо о врстама надзора и техничког снимања телекомуникација
грубо их можемо подијелити у двије велике групе: надзор и техничко снимање
мобилне и фиксне телефоније и надзор и техничко снимање других облика
електронских комуникација. Телефонски разговори који се остварују путем мобилне
или фиксне телефоније могу се надзирати постављањем одговарајућих електронских
(прислушних) уређаја на: (1) телефонском апарату (фиксни или мобилни телефонски
апарат), (2) телефонским линијама (wiretapping), (3) у телефонским централама и (4)
прислушкивање је могуће обавити и без непосредног повезивања на кабл, помоћу
минијатурних индукционих калема који се постављају у њиховој близини 261. Надзор и
техничко снимање мобилне и фиксне телефоније условљено је развојем модерног
телефонског система, који је еволуирао од његовог изума 1876, преко аналогне
телефоније и бакарне жице, у дигиталну телефонију и оптичка влакна. Од
седамдесетих година прошлог вијека, електронска технологија, дигитална обрада,
рачунарска архитектура и оптичка трансмисија напредно су се развиле у комерцијални
уређај, широке намјене и примјене, чије су ниске цијене и велика доступност
поставиле темељ у новој ери комуникације. Сваки нови технолошки развој у свијету
комуникације представља додатне потребе агенција за спровођење закона које у циљу
супротстављања организованом криминалитету врше надзор и техничко снимање тих
комуникација. Посебно су симптоматичне нове телекомуникацијске услуге, као што су
СМС (sms) и ММС (mms) услуге, просљеђивање позива (call forwarding), брзо бирање
(speed calling), позив на чекању (call waiting), итд., које представљају посебне изазове
агенцијама за спровођење закона приликом надзора и техничког снимања ових нових
услуга. Поред наведених услуга, савремена технологија мобилне телефоније омогућава
коришћење инстант порука – пренос порука (слање имејла) путем мобилних телефона.
260

Ibid.
Шкулић, М., Аудио-надзор телефонских и других разговора у кривичном поступку,
Безбедност, 1/97, 24.
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Постоје разне врсте порука – текстуалне, гласовне, поруке с рачунара, итд. које се могу
преносити путем мобилних телефона. Примјена ове технологије још увијек је
ограничена због недостатка компатибилности, те се мора имати одговарајући телефон
чија централа подржава овакву технологију. Поједине од ових услуга омогућавају
осумњиченим лицима да „заварају траг“, што агенцијама за спровођење закона
представља
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техничког

снимања

садржаја

комуникација осумњичених лица. Такође, развој покретних телекомуникацијских
технологија (Wireless Technologies) представља додатне проблеме прислушкивању, с
обзиром на то да овај начин комуникације није постојао деценију прије.
Флексибилност и прилагодљивост овог начина комуникација представља алтернативни
начин комуницирања између криминалаца. Тренутно постоје два начина покретних
телекомуникацијских технологија, која су доступна у комерцијалне сврхе: станичне
телекомуникације (Cellular communications), као сектор у телекомуникацијама који се
најбрже развија, и лични телекомуникацијски сервис (Personal Communication Services
– PCS), који је врло сличан претходном телекомуникацијском сервису, али са битно
различитим операцијама, које могу представљати додатне проблеме приликом
прислушкивања. Поред наведених телекомуникацијских система, у концептуалној
фази развоја је и развој сателитских покретних телекомуникација (Satellite – Based
Technology), као дугорочних телекомуникацијских система који покривају широка
географска подручја. Ови сателитски телекомуникацијски системи ће повећати
комплексност електронског надзора, с обзиром на то да ће телекомуникације постати
транснационалног и глобалног карактера. 262
Поред фиксне и мобилне телефоније, друге дигиталне мреже се базирају на
трансмисији информацијских пакета (базе или станице), при чему се информације
растављају на сегменте (глас, порука, слика, или подаци) и шаљу према
индивидуалном адресару који су спојени унутар међусобно повезаних мрежа. Ова
трансмисија информацијских пакета је начин који користи интернет. Пакети за
одређеног примаоца користе различите путеве према одредишту, зависно о прометној
пренатрпаности на мрежи и другим мрежним чиниоцима. Прије свега, појам интернет
значи мрежа унутар мреже, или интерна конекција између више рачунара. То је велика
рачунарска мрежа и систем за једноставну и ефективну комуникацију са текстом,
сликом и звуком. Интернет је глобална мрежа, док структурно постоје мале мреже које
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Шикман, М., op. cit., 458.
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се међусобно везују, и тиме чине ову структуру. Због тога се интернет све више назива
глобалном мрежом информација (велика интернационална – глобална база података).
Поред тога, један од начина за пренос гласа преко интернета је коришћење неког од
бесплатних намјенских програма. Најпознатији су свакако Skype, Viber, Whats App
програми који бесплатно могу да се користе за разговор с лицима који имају рачунар
или други уређај који подржава овакву врсту комуникације (нпр. смартфон), с тим да
лица која немају овај програм морају платити одређену претплату. Да су Skype, Viber,
Whats App данас све популарнији програми ове намјене, доказује и чињеница да велики
број уређаја има већ творнички инсталиране апликације које омогућавају лакше, брже
и комфорније коришћење ових софтвера.
Е-пошта (електронско писмо, имејл, мејл – енг. e-mail) различити су називи
за сервис интернета и интранета који омогућава слање и примање порука или писама.
Најшире је коришћен интернет, која омогућава корисницима да пошаљу информацију
било којем лицу које има интернет адресу. За пренос електронских порука користи се
SMTP протокол. За пренос порука од мејл сервера до рачунара корисника користе се
двије врсте протокола – IMAP и POP. Послате поруке чувају се у електронском
поштанском сандучету примаоца, који се налази на серверу електронске поште, све док
се прималац не повеже на мрежу и док не преузме поруке на свој рачунар. Након
читања, порука се може похранити у облику текстуалне датотеке, исписати, обрисати
или прослиједити на друге адресе е-поште. Порука се може послати једном или већем
броју прималаца одједном, због чега је имејл врло згодан начин комуникације. Готово
сви пружаоци интернет услуга у својој понуди имају и имејл сервис.
У погледу практичних искустава у Републици Српској и Босни и
Херцеговини у примјени ове посебне истражне радње треба истаћи да је ова радња
омогућила постизање значајних резултата у откривању и доказивању кривичних дјела,
нарочито у области неовлашћене производње и промета опојних дрога. Бројне
организоване групе у Босни и Херцеговини које су се бавиле прометом опојних дрога
на домаћем и међународном нивоу откривене су и њихови чланови успјешно кривично
гоњени управо захваљујћи примјени ове посебне истражне радње. 263 И поред
чињенице да су, због релативно честе примјене ове радње, извршиоци кривичних дјела
Наведену чињеницу потврђује и бројна судска пракса. Види нпр. пресуде Окружног суда у
Бањој Луци: 11 0 К 015128 15 Кпс-п од 9.6.2015. године; 011-0-K-09-000 006-p od 10.11.2009. године;
011-0-K-07-000 015-p od 25.12.2007. године; 11 0 К 007401 11 КПС-п од 27.10.2011. године; 011-0-К-09000001-п од 31.12.2009. године и др., као и пресуду Суда Босне и Херцеговине број: С1 2 K 006087 11 K
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упознати са могућностима њене примјене и доказном значају који има, па су из тог
разлога и пуно опрезнији, ипак ова посебна истражна радња и даље представља један
од најважнијих алата у борби против прије свега организованог криминала, али и
других тешких кривичних дјела. Надзор и техничко снимање телекомуникација
представља једну од најважнијих посебних истражни радњи у супротстављању
организованом криминалу из два разлога: први, доказна вриједност ове посебне
истражне радње је неспорна, јер властите ријечи осумњиченог најбоље доказују његова
дјела и намјере, и друго, електронски надзор омогућава дјеловање прије извршења
кривичног дјела, уколико се примјеном ове технике открије планирање и припремање
његовог извршења. 264 Међутим, са друге стране, током дугогодишње примјене ове
посебне истражне радње уочене су и бројне мањкавости, односно ограничавајући
фактори у њеној примјени. Први ограничавајући фактор (који се односи не само на
ову, већ и на све остале посебне истражне радње) јесте неадекватан законски оквир у
смислу трајања ових радњи. Наиме, законом је прописано да се посебне истражне
радње могу одредити најдуже до мјесец дана, а да се из посебно важних разлога могу
продужити за још мјесец дана, са тим да могу укупно трајати најдуже шест мјесеци.
Искуства из праксе показују да су овако постављени законски рокови за примјену у
случајевима кривичних дјела организованог криминала апсолутно неадекватни, тј.
прекратки! Наиме, савремени начини функционисања злочиначких организација (па и
група нижег степена организованости) захтијевају одређени временски период да се
правилно схвати ко су чланови те организације, ко њоме руководи, како та
организација функционише, који су основни елементи њеног криминалног дјеловања,
ко су налогодавци, ко су непосредни извршиоци итд. Код сложених истражних
операција, нарочито ако је предмет кривичне истраге организација са међународним
елементом, рок од шест мјесеци, колико је законом максимално предвиђено да се могу
„слушати“ чланови те организације, једноставно није довољан. Слободно можемо рећи
да, у сложеним кривичним истрагама, органи кривичног гоњења за шест мјесеци не
могу поуздано утврдити ни све чланове злочиначке организације, а камоли активности
које предузимају. О успјешном окончању истраге и прекидању свих криминалних
активности те организације и ефикасном кривичном гоњењу свих њених чланова не
може бити ни говора код овако кратких рокова. Могли бисмо се сложити да је рок од
шест мјесеци довољан да се прикупе докази и ефикасно кривично процесуирају
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чланови неке домаће локалне организоване криминалне групе и у тим случајевима
бисмо можда и могли говорити о адекватности задатих законских рокова. Међутим, у
доба свеопште интернационализације злочиначких организација и савремених
могућности комуникације и транспорта, оваквих локалних криминалних организација
је све мање и у суштини оне представљају „ситне рибе“ организованог криминала. Да
би се ефикасно могли супротставити организованом криминалу са међународним
елементом органи кривичног гоњења, морају имати адекватан алат. Алат који нам даје
садашњи законски оквир са овако кратким роковима је недовољан.
Други проблем је практичне природе, а састоји се у честој промјени
телефонских бројева од стране лица према којима се примјењује телекомуникациони
надзор. Досадашња пракса у примјени ове посебне истражне радње показала је да се
органи кривичног гоњења код спровођења ове радње сусрећу са проблемом да
осумњичени учестало мијењају бројеве телефона коришћењем тзв. „припејд“ картица,
које врло често користе само за једнократну употребу, односно једнократну
комуникацију. То ствара бројне проблеме у пракси. Нпр. органи гоњења дођу до
информације о коришћењу неког „припејд“ телефонског броја, упуте захтјев суду, суд
изда наредбу за телекомуникациони надзор тог телефонског броја, међутим, већ је
касно, осумњичени више не користи тај број телефона, већ неки други. Посљедица
овог проблема је подношење великог броја захтјева према судији за претходни
поступак, а надзирање тих телефонских бројева не даје никакав резултат. Овај проблем
донекле може бити ублажен издавањем наредбе за телекомуникациони надзор тзв.
ИМЕИ броја. ИМЕИ 265 број представља идентификациону ознаку сваког појединог
телефонског апарата и као такав је препознатљив на међународном нивоу, а праћење
тог ИМЕИ броја омогућава праћење самог мобилног уређаја, те утврђивање које су све
СИМ картице биле корићене у том мобилном уређају, што има посебан значај код
кривичних истрага организованих криминалних група које учестало мијењају СИМ
картице и телефонске бројеве. За разлику од СИМ картица које се по правилу „бацају“
након само једног корићења, учиниоци кривичних дјела у правилу нешто дуже користе
мобилне телефонске апарате (посебно ако се ради о скупим уређајима који
представљају својеврстан статусни симбол), па је могућност да примјена посебних
истражних радњи ипак да одређени резултат и поред чињенице да осумњичени често
мијења број телефона. Међутим, треба истаћи да у оваквим случајевима ефикасност
IMEI је скраћеница од енглеских ријечи: „International Mobile Equipment Identity“ – у
преводу Међународна идентификација мобилног телефона.
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примјене телекомуникационог надзора умногоме зависи од тога колико је осумњичени
опрезан и да ли мијења само СИМ картице или мијења и телефонске апарате. Наиме,
данас на тржишту имамо тако јефтиних мобилних телефонских апарата, да
организованим криминалним групама често мијењање телефонских апарата (а не само
СИМ картица) не представља значајан економски издатак, а органима кривичног
гоњења значајно отежава посао.
Трећи проблем у примјени ове посебне истражне радње је строго техничке
природе. Наиме, средства и начини електронске комуникације развијају се таквом
брзином да их је готово немогуће пратити. Увођење нових технологија комуникације
(прије свега интернетске) као што су: Skype, WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и
друге, захтијева одговарајућу техничку опрему за телекомуникациони назор. У вези са
овом опремом прво је питање да ли је она уопште доступна, тј. да ли је уопште могуће
надзирати ове видове комуникација, и друго, колико кошта набавка софтвера за
праћење ових апликација. Узимо на примјер интернетску комуникацију помоћу тзв.
Viber апликације. Иако је чињеница да је у овом дијелу Европе комуникација путем те
апликације најзаступљенија и да се користи већ више година, органи кривичног
гоњења још увијек не могу да ефикасно надзиру и снимају комуникације путем те
апликације. Са друге стране, истраживања показују да је проценат употребе Viber
платформе у неким другим дијеловима свијета занемарљив. Претпоставимо да су
органи за спровођење закона набавили опрему за надзирање Viber комуникација (и
скупо је платили), међутим, шта ако припадници организоване групе уопште не
користе Viber, већ неку другу платформу. Шта онда? Поента проблематизације овог
питања је да ли је уопште могуће имати опрему за праћење свих облика електронске
комуникације, тј. да ли органи кривичног гоњења имају ресурсе да испрате
галопирајући технолошки напредак у комуникационим технологијама.
Коначно,

четврто

питање

које

бисмо

овдје

проблематизовали

као

потенцијални проблем у примјени посебне истражне радње телекомуникационог
надзора јесте проблем надзора интернетских друштвених мрежа тзв. „chat rooms“ и
форума („forums“). Друштвене мреже и Chat rooms/forums су, упрошћено, „мјеста“ на
интернету гдје корисници у отвореној онлајн комуникацији размјењују информације,
односно податке. Посљедњих година појавило се питање да ли је законски допуштено
надзирати комуникацију на друштвеним мрежама. Већина европских земаља заузела је
становиште да није потребно посебно одобрење или наредба за телекомуникациони
надзор интернетских друштвених мрежа. Оправдање за то налази се у стајалишту да
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лица која учествују у отвореној онлајн комуникацији или се налазе на друштвеним
мрежама, немају разлога очекивати да ће садржај њихове комуникације остати
приватан.
2.2. Приступ компјутерским системима и компјутерско сравњење података
Приступ компјутерским системима означава скуп различитих техничких
средстава и поступака који служе како би се из једног рачунарског система прикривено
прикупили подаци путем захвата проведеног из даљине преко електронске мреже.
Ријеч је о електронском отварању рачунарског система од стране државних истражних
органа и електронском преношењу података с компјутера на којем се мјера примјењује
коришћењем посебних форензичких рачунарских програма. 266
За наведену мјеру често се, посебно у земљама њемачког говорног подручја,
користи и израз „oнлајн претрага“ (њем. „Online-Durchsuchung“). 267 У њемачкој
стручној, али и општој јавности, израз „онлајн претрага“ обично је виши појам који
обухвата и једнократни захват, тзв. „онлајн преглед“ (њем. „Online-Durchsicht“) и
надзирање које траје одређено раздобље, тзв. „онлајн надзирање“ (њем. „OnlineÜberwachung“). 268 Поред тог израза, за означавање наведене мјере, као виши појам, у
употреби је (посебно у Аустрији) и израз „онлајн истраживање“ (њем. „OnlineFahndung“). Елемент који је заједнички свим облицима провођења ове мјере и који
представља главно обиљежје које ту мјеру разликује од других облика прикупљања
информација, јесте употреба посебног форензичког рачунарског програма који се
инсталира на информационо-технички систем (компјутер) на којем се мјера проводи, а
који прикупља и преноси информације с „инфицираног“ система лицу које управља
тим рачунарским програмом. У енглеском језику службени технички назив такве врсте
рачунарских

програма

јест

„remote

forensic

software“

(RFS).

Користећи

се

инсталираним RFS-ом, истражиоци путем интернета имају приступ компјутеру и могу
приступити подацима садржаним у њему, те провести његово претраживање, снимање
и преношење. Надзор и снимање телефонских разговора вођених преко интернета
коришћењем RFS-а, инсталираног на компјутер једног од саговорника, представља
Пајчић, М., Коришћење форензичким рачунарским програмима за прикупљање доказа у
кривичном поступку, Хрватски љетопис за кривично право и праксу, Загреб, 2009. год., 282.
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Juristische Wochenschrift, Frankfurt am Main, 2007. год., 1169–1172.
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могућу примјену тог рачунарског програма. Поред електронске поште, те VoIP
комуникације (Voice over Internet Protocol), RFS може служити и за надзор осталих
облика комуникације путем компјутера, нпр. chat, разних друштвених мрежа (од којих
је најраспрострањенији Facebook) и др. 269
Ова посебна истражна радња у основи представља прикривено пресретање,
прикупљање и снимање рачунарских података, које органи кривичног гоњења
спроводе уз помоћ одговарајућих програмских алата и техничких средстава. Ова
посебна истражна радња означава се као „растерска претрага“, а њен назив долази од
речи „raster“, што значи контролно обиљежје. Растер претрага је коришћење података
који се налазе у приватним или јавним банкама података према унапријед утврђеним
криминалистичким критеријумима (растери) у циљу откривања осумњиченог и
проналажења других лица и предмета, односно претраживање идентификационих
података одређених лица који имају индицијални значај, односно сужавају круг
осумњичених

или

упућују

на

евентуалног

учиниоца

дјела

организованог

криминалитета. Повезивањем различитих банака података, стварањем интегралних
система података отвара се и могућност приступања информацијама различите
природе (здравствено осигурање, пореско стање, банковни рачуни, војна обавеза,
судски поступци и слично) о грађанима и стварање комплетне слике о њиховој
личности. Уобичајена форма ове радње је упоређивање доступних података путем
аутоматске обраде са постојећим подацима или са новим подацима који су настали
програмским претрагама. Овом мјером доприноси се идентификацији извршиоца
кривичног дјела. 270
Сравњење личних података грађана је савремена криминалистичка метода
којом се, уз помоћ различитих информатичких техника, на брз начин могу издвојити и
“сравнити“ различите регистроване чињенице у полицијским и осталим базама података и евиденцијама, нпр. висина пријављеног пореза, modus operandi, проузроковање
или учествовање у саобраћајној несрећи, прелазак границе и др., која могу убрзати
идентификацију учинилаца кривичних дјела. 271 Сравњење личних података грађана,
похрањених у разним базама и регистрима, с полицијским евиденцијама с аутоматском
обрадом података, јесте метода савремене криминалистике помоћу које се, коришћењем различитих информатичких техника, повезују лични подаци одређеног типа у
269
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критеријуме за претраживање електронских база података помоћу којих се на брз и сигуран начин могу издвојити обиљежја (као нпр. modus operandi) потребна за идентификацију неког лица. 272 На тај начин издвојено лице улази у круг „сумњивих“ за извршење кривичног дјела или га непостојање таквих чињеница, наравно, уз низ других
разлога, може елиминисати као учиниоца кривичног дјела. 273
Захваљујући напретку и развоју информацијских технологија, овом радњом
се на брз и ефикасан начин могу упоредити и сравнити различити подаци грађана
регистровани у одређеним базама и евиденцијама података. У пракси других држава
(нпр. Италије) ова се мјера користи код кривичних дјела везаних за утају пореза.
Међутим, приступ компјутерским системима и компјутерско сравњавање података
користи се за откривање и других кривичних дјела, начином сравњавања података о
нпр. кретању преко границе, учешћу у саобраћајним несрећама и друго. Компјутерско
сравњење података користи се и у друге сврхе, нпр. у САД за проналажење несталих
лица или идентификацију лица која противзаконито траже или примају социјалну
помоћ, али и за евиденцију и анализу пореских пријава и финансијских трансакција
или прања новца. У савременим државама постоје повезани полицијски, царински,
порески, криминалистичко-обавјештајни и други компјутерски информацијски
системи и регистри. 274
Иако се ова посебна истражна радња код нас ријетко или никако не користи у
контексту борбе против организованог криминала, треба истаћи да је у данашње
вријеме значај приступа компјутерским системима и компјутерско сравњење података
у

супротстављању

организованом

криминалу

неспоран. 275

То

је

савремена

криминалистичка и кривичнопроцесна метода, којом се уз помоћ различитих
информатичких техника, на брз начин могу издвојити и „сравнити“ различите
регистроване чињенице у полицијским и осталим базама података и евиденцијама
(нпр. висина пријављеног пореза, modus operandi, прелазак границе, учествовање у
саобраћајним несрећама и др.), које могу убрзати идентификацију кривичног дјела и
његовог учиниоца. На тај начин издвојено лице улази у круг сумњивих лица, као
Крапац, Д., Закон о кривичном поступку и други извори хрватског процесног права,
„Народне новине“, Загреб, 2002. год., 206.
273
Симовић, М., Симовић В., op. cit., 496–497.
274
Шикман, М., op. cit., 473.
275
Домаћа судска пракса познаје примјену ове посебне истражне радње у познатом кривичном
предмету против З. Т. због кривичног дјела организовани криминал, која је у конкретном случају
примијењена ради откривања осумњичених у припремању и извршењу кривичних дјела у вези са
организованим криминалом (види пресуду Суда Босне и Херцеговине број С1 2 К 006087 11 К од
28.11.2013. године).
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могућих извршилаца кривичног дјела (позитивна растер претрага) или га непостојање
таквих чињеница, поред других разлога, може елиминисати као учиниоца кривичног
дјела (негативна растер претрага). 276 Вријеме у којем живимо на велика врата у наш
живот уводи информационе технологије и рачунар као алат за управљање и коришћење
ових технологија. Можемо слободно рећи да се ради о једној својеврсној револуцији
чији се значај може упоредити са технолошком револуцијом у 19. вијеку. Промјене
изазване информационом технологијом, које су очигледне и видљиве, односе се на
начин прикупљања, складиштења, обраде и презентовања информација, при чему
информација постаје стратешки ресурс који се у постиндустријској ери може показати
вриједним и утицајним у мјери у којој је то капитал био у индустријској ери.
Захваљујући томе, савремени информациони и комуникациони системи, коришћени на
прави начин, могу повећати ефикасност многих врста активности. Борба против
организованог криминала у томе није изузетак. Колико год то звучало застрашујуће,
организације злочиначког типа су дио друштва, користе све друштвене ресурсе и на
овај или онај начин су дио система. А тај систем у данашње вријеме користи
информационе технологије. Управо из тих разлога неопходно је да органи кривичног
гоњења користе ове технологије како би се супротставили организованом криминал. У
контексту информационих технологија и организованог криминала битно је нагласити
још једну важну чињеницу. Увођење информационе технологије праћено је и многим
пропратним појавама са изразито негативним предзнаком, због којих модерно друштво
постаје изложеније бројнијим и већим ризицима, па самим тим и крхкије, односно
„рањивије”. Бројне трговинске трансакције (и већина финансијских) одвија се управо
помоћу информационих технологија, а с тим у вези већ су познати бројни примјери
злоупотреба таквог начина пословања. Имајући у виду да је основни циљ
организованог криминала стицање профита, није тешко закључити да ће се злочиначке
организације у будућности своје сфере дјеловања у значајној мјери преселити у
виртуелни информациони свијет. Уколико се ризик који са собом носе информационе
технологије на адекватан начин не стави под контролу, може доћи до врло озбиљних,
чак и катастрофалних посљедица за друштво у цјелини. То ће у будућности бити
велики изазов за органе кривичног гоњења.
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Шикман, М., op. cit., 474.
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2.3. Надзор и техничко снимање просторија
Надзор и техничко снимање просторија огледа се у оптичком и акустичном
снимању одређеног простора, те активности које се у надзираном простору одвијају
(нпр. простори гдје се обавља неовлашћени промет опојним дрогама, прима, односно
даје дар, или други облици користи, затим простори гдје се састају извршиоци
кривичних дјела и њихови саучесници, или гдје се припремају нова кривична дјела).277
Надзор и техничко (оптичко и акустичко) снимање просторија полиција проводи тајно,
примјереним техничким средствима (оптичка средства, средства са инфрацрвеним
зрацима, видео-техничка средства), како би се постигла сврха судског одређивања ове
посебне радње. 278
Специфичност ове радње посебно се огледа у чињеници да она дубоко задире
у основна права других лица, тј. лица који живе са осумњиченим, односно оптуженим.
Стога, пошто је такво нешто неизбјежно, треба водити рачуна о одређивању трајања
радње и надзору над њеним провођењем. Примјеном ове мјере мора се захватити лични живот других лица, јер се приликом „озвучења“ просторија и након тога, због
објективних разлога, снимају разговори између свих лица која су се у тој просторији
затекла, без обзира на то што према неким од тих лица није поименично издата наредба за надзор. Примјена те посебне радње подразумијева и овлашћења за тајно улажење полицијских органа у туђи стан или просторије са сврхом тајног “уграђивања“
техничких уређаја за оптичко и акустичко снимање комуникација, те након истека рока
примјене те посебне мјере – ради „демонтирања“ тих техничких средстава. 279
Овом посебном истражном радњом ограничава се једно од основних људских
права – право на приватност, поштивање приватног живота, као и друга права која се
надовезују на ова права. Иако се ова мјера може примијенити само према особи за коју
постоје основи сумње да је учинила кривично дјело за које се могу одредити посебне
истражне радње, ипак се овом посебном истражном радњом ограничава право на
приватност и других лица које остварују контакт са осумњиченим, без обзира на то да
ли су у вези са предметним кривичним дјелом или не. Члан 8 став 1 ЕКЉП јамчи
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Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,

op. cit., 356.

Види: Маринковић, Д., Тајни аудио надзор као доказна радња – различити модалитети и
анализа рјешења у законодавству Србије, Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета
III, Београд, 2008. год., 231, 232.
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Сачић, Ж., op. cit., 860.
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свакоме право на поштовање његовог приватног 280 и породичног живота, дома и
преписке. Главни циљ члана 8 ЕКЉП је да заштити појединца од произвољних
мијешања државе у ова права. 281 Члан 8, прије свега, штити човјекову приватну сферу
у оној мјери у којој то појединац жели, штити његово право да живи заштићен од
јавности и да, заштићен од јавности, ступа у односе с другим људима. 282 С друге
стране, члан 8 ЕКЉП не штити право на рад, не штити од незапослености, те не штити
права и захтјеве који су у вези с тим. 283 Приватни живот се штити и остваривањем
других људских права, као што су, на примјер, слобода мисли, савјести и
вјероисповијести, загарантована чланом 18 МПГПП или чланом 9 ЕКЉП. 284 Међутим,
приватна сфера се не штити без било каквог ограничења. Ипак, да би мијешање у ово
уставно право било оправдано, оно мора бити предвиђено законом и мора
представљати мјеру која је неопходна у демократском друштву у интересу националне
безбједности, јавне безбједности, економске добробити земље, спречавања нереда или
спречавања злочина, заштите здравља и морала или заштите права и слобода других.
„Неопходно“ у овом контексту значи да мијешање одговара притисцима друштвених
потреба и да постоји разумна релација пропорционалности између мијешања и
законитог циља којем се тежи. 285 Углавном се сматра да је право на приватност људско
право које је највише погођено „надзором“ или „прислушкивањем“, тј. отвореним или
тајним прикупљањем текстуалних записа, слика, података и обавјештења о људима. 286
Извјесно је да ЕКЉП даје велику ширину и могућност коришћења средстава
надзора и снимања којима би се кршило право на поштовање приватног и породичног
живота. Баш због тога, пажљиво процјењивање при одлуци да ли посегнути за тим
средствима, антиципирање валидности таквих доказа на суђењу, а све због опасности
да се не повриједе елементарна људска права и слободе, велика је обавеза и одговорност судије за претходни поступак – који о томе одлучује. Користећи доступне упоре„Приватни живот је широк појам који није подложан исцрпном дефинисању. Овај суд је
већ закључивао да у њега спадају елементи као што је родна идентификација, име и сексуална
оријентација и сексуални живот и да су то важни дијелови личне сфере које штити члан 8 ЕКЉП“.
Пресуда Европског суда за људска права у случају П. Г. и Ј. Х. против Уједињеног Краљевства од 25.
септембра 2001. године (постављено 25. августа 2013. године са веб-сајта reforma.bezbednost.org/slucaj-pg-i-j-h-protiv-ujedinjenog-kraljevstva/).
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Пресуда Европског суда за људска права, Крон против Холандије од 27. октобра 1994.
године, Одлука Уставног суда, број У 14/00, став 17 и Одлука Дома за људска права за БиХ, број
ЦХ/02/8767, став 100.
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2010. год., 193.
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дноправне одредбе, а нарочито имајући у виду неке од случајева из праксе Европског
суда за људска права 287 који се управо односе на употребу противправно прибављених
доказа на суђењу, стиче се утисак да наши закони далеко рестриктивније и са много
мање волунтаризма и екстензивности у коришћењу регулишу примјену тих мјера за сузбијање криминала и откривање учинилаца тих дјела. Колико је широк појам приватне
сфере повезане са збивањима на јавном мјесту показује и један одјељак пресуде
Европског суда за људска права у случају П. Г. и Ј. Х. против Уједињеног
Краљевства: „Постоје разни елементи који су важни за разматрање питања да ли се
мјере примијењене ван нечијег дома или приватног простора тичу нечијег приватног
живота. Пошто постоје прилике када људи свјесно и намјерно предузимају радње које
се снимају и саопштавају на јавни начин или то може да се догоди, разумно очекивање
сваког човјека да сачува приватност може да буде важан, мада не и одлучујући,
чинилац. Лице које хода улицом неизбјежно ће бити видљиво сваком другом
пролазнику. Снимање технолошким средствима исте такве јавне сцене (на примјер,
када то чини стражар који сцену посматра путем телевизије затвореног круга) сличне је
природе. Међутим, питања у вези са заштитом приватног живота могу настати онда
када се створе систематски и трајни записи у јавном домену“. 288
Када говоримо о практичној примјени ове посебне истражне радње битно је
навести неколико битних чињеница: улазак у просторије ради провођења надзора и
техничког снимања просторија проводи се на погодан, прикривени начин који не
разоткрива или угрожава спровођење посебних истражних радњи; за улазак у
просторије орган који непосредно извршава радњу (полицијски орган) користи
потребне алате и електронске уређаје; надзор и техничко снимање просторија спроводи
се помоћу одговарајућих техничких уређаја за надзор, снимање и пренос аудио и видео
сигнала; по истеку или обустави надзора и техничког снимања просторија полицијски
орган ће на погодан начин из просторија уклонити примијењена техничка средства.
Разговори који се снимају могу да буду они остварени обичном вербалном
комуникацијом или могу бити разговори који се обављају уз помоћ техничких
У одлуци Европског суда за људска права (број 44787/98 (П.Г. и Ј.Х. против Уједињеног
Краљевства, од 25. септембра 2001. године), приликом оцјене коришћења прислушних уређаја и
снимања код осумњиченог у његовом стану и касније у полицијској станици, при чему је одобрење за
снимање усмено дао шеф полицијске станице, а касније писмено и замјеник шефа – дјелимично је било у
складу, а дјелимично у супротности са законом, па, дакле, и у супротности са чланом 8 ЕКЉП. Суд је,
између осталог, закључио да снимљени докази нису били једини доказни материјал против оптужених
(односно подносилаца представке), те да су оптужени имали могућност оспоравања аутентичности и
употребе тих снимака – Види: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 499.
288
Види: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 500.
287

173

средстава комуникације на даљину (нпр. телефоном и сл.). Само спровођење ове
посебне истражне радње захтијева значајан степен стручног знања које подразумијева
вјештину уласка у туђе просторије (а да то остане неопажено од стране корисника тих
просторија), а затим велику стручнотехничку оспособљеност за постављање
електронских уређаја за надзор (уз дозу личне „креативности“ лица које предузима
радњу у осмишљавању најпогодније локације за постављање уређаја). 289 Дакле, избор
прикладног мјеста за постављање уређаја од кључног је значаја за успјех спровођења
ове посебне истражне радње. Уређај мора бити потпуно непримјетан у односу на
објекат надзора, односно тако сакривен да не буди никакву сумњу код надзираног.
Надзор и техничко снимање просторија врше се посебним техничким уређајима и
средствима за оптичко и акустичко снимање. У техничком смислу инструменти или
уређаји за надзор и техничко снимање просторија могу се инсталирати изван простора
који се надзире, односно у унутрашњости одређеног простора.
Када говоримо о врстама надзора и техничког снимања просторија, већ из
претходног излагања може се закључити да постоји аудио, видео (оптички) и
комбиновани аудио-видео надзор. Оптички надзор и техничко снимање просторија
представља дискретно визуелно надгледање (посматрање), непосредно или помоћу
техничких уређаја, одређених просторија. Тајна оптичка опсервација може се вршити
статички, када се под надзором држи одређени објекат или простор и лица у њему, и у
покрету, тј. динамички, када се прате одређене особе – пјешице, возилима или
комбиновано.290
Акустички надзор и техничко снимање просторија обухвата тајну акустичку
опсервацију и евентуално снимање разговора – усмено изговорених ријечи, једне или
више особа, без њиховог знања или одобрења (једног или свих учесника разговора).
Сматра се да се у практичном раду на спречавању и сузбијању
криминалитета, нарочито организованог, значајно бољи резултати постижу надзором
непосредне вербалне комуникације, озвучењем просторија или лица, у односу на
опсервацију и снимање разговора који се обављају телефонима или другим техничким

Постављање оваквих уређаја захтијева ефикасност у остваривању два циља која могу бити
потпуно супротстављена. Први циљ је да лице које се надзире не открије уређај, што захтијева његово
ефикасно скривање, а други циљ јесте неометана могућност аудио-видео уређаја да ефикасно региструје
надзиране активности, што је у пракси тешко ускладити са првим циљем. У пракси је забиљежен случај
да је уређај за аудио-снимање био ефикасно сакривен у ТВ пријемнику, међутим тим уређајем није
ништа регистровано јер је ТВ пријемник сваки пут био укључен када су вођени разговори који је
требало да буду надзирани.
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уређајима за комуницирање на даљину291. То потврђује и извјештај Комисије за
прислушкивање телефонских разговора (Wiretap Commission) у САД, 292 који истиче да
примјена микрофона, односно озвучење лица или простора, даје неупоредиво боље
резултате од надзора телефонских разговора, из простог разлога што су и сами
преступници свјесни да њихови телефонски разговори могу бити надзирани. Зато су у
таквом начину комуницирања они веома опрезни и шкрти, а служе се и разним
шифрама, односно достигнућима крипто-технологије. На тај начин њихови телефони и
факсови постају заштићени и у већини случајева веома их је тешко, а некада и
немогуће надзирати. Зато се у бројним земљама води својеврсна дебата која је
усредсређена на постизање равнотеже између права на приватност и потребе контроле
криминалитета. Питање је да ли на тржишту треба да буде присутна само једна
стандардизована крипто-технологија, која би службама за сузбијање криминалитета
омогућила несметан надзор комуникација, или да, усљед притиска тржишта, буду
присутне различите крипто-технологије, усљед чије ће доступности само надгледање
комуникација постати много теже и компликованије. 293 Први покушаји акустичког
надзора и техничког снимања просторија вршени су помоћу магнетофона.
Магнетофони су уређаји за регистровање гласа на тај начин што се врши
намагнетисавање специјалне траке. 294
У погледу примјене ове посебне истражне радње на кривична дјела
организованог криминала, досадашња искуства у примјени ове посебне истражне
радње уопште показала су да се она примјењује веома ријетко 295, јер постоји значајна
опасност од компромитовања саме радње, а поред тога њена примјена захтијева
коришћење посебних вјештина, алата и електронских уређаја. Код ових кривичних

Маринковић, Д., Тајна опсервација у спречавању и сузбијању кривичних дела, Зборник
радова „Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића“ (приредио проф. др
Бранислав Симоновић), Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2004. год., 223.
292
Lützner, A., Besondere Ermittungsmassnähmen zur Bekämpfung der OK in USA, наведено
према: Gropp, W., Besondere Ermittungsmassnähmen zur Bekämpfung der OK, Freiburg in Breisgau, 1993.
год., 771.
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Adamoli, S., et. al., Оrganized crime – Around the World, Helsinki, 1998. год., 168.
294
Покушаји регистровања гласа на овај начин датирају од краја XIX века, али су се тек
тридесетих година прошлог вијека достигли видљиви резултати, захваљујући првенствено наглом
развоју електронике. Наиме, конституисање магнетофона код којих се глас снима на траке затворене у
специјалну касету унијело је праву револуцију у ову област. До данашњих дана тај систем се развио,
тако да данас имамо магнетофоне малих димензија, који се могу лако носити и користити. У:
Максимовић, Р., Тодоровић, У., Криминалистичка техника, Полицијска академија, Београд, 1995, стр.
134, према: Шикман, М., op. cit., 480.
295
И поред тога, у домаћој судској пракси забиљежени су примјери коришћења ове посебне
истражне радње (види пресуду Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 К 005985 11 К од 21.4.2011.
године).
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дјела, надзор и техничко снимање просторија предузима се с циљем уочавања
криминалних активности у њима, регистровања лица која „оперишу“ у објекту
опсервације, њиховог кретања и међусобних односа, временског редослиједа боравка и
сл. Објекти тајног надзора најчешће су тзв. „криминална жаришта“ (мјеста у којима се
фреквентно врше кривична дјела), али и објекти на којима се окупљају криминалци
(кафе-барови, коцкарнице, кладионице и сл.), договарају о вршењу кривичних дјела
или у њима живе и раде (стан, пословне просторије и др.).
Различита технолошка достигнућа требало би у будућности да омасове
примјену ове посебне истражне радње (без уласка у просторије) као моћно оружје, са
којом се, уколико је успјешно проведена, постижу значајни резултати у борби против
организованог криминала.
2.4. Тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и
предмета у вези са њима
Праћење је општа оперативно-тактичка мјера и радња која се састоји у тајном
слијеђењу и мотрењу лица, с циљем да се запазе, упамте и фиксирају чињенице од
значаја за одређену криминалну дјелатност једног или више лица. Према Закону о
кривичном поступку, праћење представља и посебну истражну радњу, чија примјена је
прописана и строго контролисана. 296 Праћење има шири значај него што је
етимолошко значење саме ријечи. Наиме, праћењем се долази до сазнања која
представљају основу на којој се често планира обимна оперативна дјелатност, поготову
ако се праћење предузима према осумњиченом послије првих сазнања (основа сумње),
када праћење треба да пружи оперативне податке на основу којих би се могла
развијати даља активност у односу на лица која су тајно криминално повезана. При
томе, праћењем се, по правилу, долази до нових индиција које представљају значајну
основу за сачињавање оперативних претпоставки. Праћење није сталан метод у раду
органа унутрашњих послова, већ изузетан, примјењује се по одобрењу старјешине
органа када треба открити учиниоце тешких кривичних дјела и када су криминалци
повезани. Оно мора бити конспиративно не само у односу на праћено лице, већ и у
односу на сва друга лица која по основу својих послова и задатака нису у вези са
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конкретном радњом. 297 Тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних
средстава и предмета који стоје у вези са њима има за циљ прикупљање доказа о
кривичном дјелу, лоцирање одређених лица, прикупљање детаљних информација о
активностима одређених лица, провјеру поузданости информаната, откривање
скривене имовине, спречавање извршења кривичног дјела и хватање извршиоца
кривичног дјела приликом извршења и прикупљање информација које ће се користити
код испитивања. У контексту метода спречавања и сузбијања кривичних дјела, тајно
праћење се може дефинисати као континуирано или повремено, конспиративно
оптичко или акустичко надгледање одређених лица, објеката и простора, у циљу
прибављања информација о криминалним активностима појединаца или група лица.
Зависно од предмета надгледања, као и начина на који се оно реализује, у оквиру тајне
опсервације можемо разликовати тајну оптичку (визуелну, видео) опсервацију и тајну
акустичку (звучну, аудио) опсервацију. 298
Да би се ова посебна истражна радња извела успјешно, потребно је извршити
и одређене припреме: темељито извиђање подручја да би се лакше савладале
потешкоће приликом праћења, биљежење особености везаних за топографију, провјера
тактике праћења, процјена броја оперативаца и материјално-техничких средстава,
процјена искусних оперативаца да ли је план изводљив, познавање информација о
прошлости праћеног лица или возилу и др. 299
Сврха је одређивања и примјене ове посебне истражне радње утврђивање
круга лица с којима се, као и колико често дружи, контактира и састаје лице под
„пратњом“ („опсервација“), те његових праваца кретања и мјеста окупљања. Тајном
праћењу циљ је прикупљање података о кретању и контактима одређених лица
(надзирано кретање) или о поступању с одређеним предметом (надзирано поступање с
предметом). Конкретно, провођење ове радње подлијеже правилима криминалистичке
тактике, уз употребу примјерених техничких средстава, што овиси од случаја до случаја или врсте опсервације, која може бити стационирана, динамична и комбинована. Уз
примјену ове радње, најчешће се примјењују и друге посебне радње, нпр. мјере надзора
и техничког снимања просторија и надзираног превоза и испоруке предмета кривичног
дјела. 300 Тајно праћење може се обављати пјешице, моторним возилом или другим
превозним средством, а врло често и комбиновано, што ће, у конкретном случају, зави297
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сити од модуса операнди криминалаца. 301 Сва лица, предмети кривичног дјела као и
друге криминалне радње документују се фотографисањем, видео-камером и тонским
снимањем или на други одговарајући начин. 302
Са практичног аспекта примјене ове посебне истражне радње тајно праћење
може бити континуирано или повремено, односно (са аспекта примјене техничких
средстава), може бити оптичко (видео), односно акустичко (аудио) надзирање
одређених објеката, лица, просторија, с циљем прикупљања информација о
активностима појединаца или група лица. Са позиције примјене техничких средстава
ова друга подјела је само формалног типа јер се данас примјеном савремених
техничких

средстава

углавном

реализује

у

аудио-визуелном

облику.

У

криминалистичком смислу тајно праћење се означава као опсервација. Специјално
(привремено) посматрање је неупадљиво, тајно, унапријед планирано и организовано
мотрење особа, ствари и мјеста ради откривања извршених и спречавања будућих
кривичних дјела, односно разоткривања њихових извршилаца 303. Циљеви специјалне
опсервације су: откривање мјеста и времена окупљања криминалаца, откривање
њихових скровишта, мјеста на којима крију плијен; стварање услова за прикупљање
доказа о њиховој криминалној дјелатности; утврђивање круга лица која сачињавају
одређену криминалну групу или организацију, односно лица која су с њима у
непосредној или посредној вези; тајно фотографисање криминалаца; тајно акустично
снимање разговора; припремање за лишавање слободе, итд. 304 Поједини аутори дају и
друге подјеле опсервације, али о њима овдје неће бити ријечи. 305
Тајно праћење лица није нимало лак задатак. Изискује висок степен
обучености, значајне припреме и велику опрезност приликом реализације. У
појединим случајевима откривање одређене операције праћења може угрозити читаву
криминалистичку истрагу у том предмету. Са друге стране, праћена лица
(осумњичени) углавном су свјесни чињенице да могу бити праћени, па и сами
предузимају мјере „заштите“ од праћења, чак у ситуацијама када нису свјесни да су
Петровић, Б., Наркокриминал, Правни факултет, Сарајево, 2004. год., 305.
Наша судска пракса прихвата и службену забиљешку овлашћеног службеног лица као
законито средство документовања спровођења ове посебне истражне радње. „Из службене забиљешке
овлашћеног службеног лица Одјељења за истраге и безбједност Специјалног тужилаштва број АОИБ СТ
95/12 од 20.11.2012. године види се да је оптужени Ј. Р. преузео од информатора Ш. Н. захтијевани мито
у износу од 30.000 КМ дана 16.11.2012. године“ (пресуда Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 K
010796 13 K od 19.5.2014. године).
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Симоновић, Б., op. cit., 120–121.
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Шикман, М., op. cit., 485.
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Тако нпр. Водинелић опсервацију дијели на: офанзивну и дефанзивну, превентивну и
репресивну итд. Види: Водинелић, В., Криминалистика, 92–93.
301
302

178

под опсервацијом. Добро организоване групе или злочиначке организације знају да
организују и тзв. контрапраћење, са циљем откривања пратилаца и о томе
обавјештавају надзирано лице. Због тога планско и систематско осматрање и праћење
захтијевају овладавање одговарајућом тактиком реализације, као и коришћење
одређених техничких средстава и помагала. Ако се не може осигурати неупадљивост у
односу на особе које треба мотрити, опсервацију не треба ни започињати. 306
Прије него се приступи тајном праћењу неког лица, неопходно је извршити
његово идентификовање од стране лица (дакле полицијских службеника) која ће
праћење непосредно реализовати. У случају тајног осматрања одређених лица
комбинује се стационарна и покретна опсервација праћења. Као оперативна
криминалистичка мјера, праћење се састоји у тајном слијеђењу одређених лица у
кретању, као и њиховом дискретном посматрању, с циљем да се запазе и региструју све
околности од значаја за разјашњавање конкретног кривичног случаја. 307 Њиме се
долази до сазнања која представљају основу планирања обимне оперативне
дјелатности, нарочито у оним ситуацијама када се праћење предузима према
осумњиченом одмах након првих индиција о његовим незаконитим активностима.
Између осталог, циљеви тајног праћења су: 308 1) утврђивање веза, контаката, мјеста и
времена састајања праћеног лица са другим особама, 2) проналажење лица за којима се
трага (праћење особа које су у родбинским или пријатељским односима са лицем за
којим се трага); 3) откривање тајних склоништа и скровишта лица које се прати; 4)
тајно фотографисање праћеног и прислушкивање његових разговора; 5) стварање
повољних услова за предузимање појединих мјера и радњи репресивног карактера
(лишење слободе, претресање лица и стана, засједа и сл.), итд. Приликом опсервације
мора се обратити пажња на комуникацију коју осумњичени (односно лице које се
опсервира) има са другим лицима, да ли са тим другим лицима размјењује неке
предмете. Треба обратити пажњу и на сва интересовања опсервираног. Понашање и
држање праћеног лица може бити основа за предузимање и других истражних радњи:
(нпр. претресање).

Кратз, Е., Значај присмотре у склопу полицијског истражног поступка, Избор чланака из
страних часописа, број 2, Загреб, 1982, стр. 198. Аутор истиче потребу формирања специјалних јединица
за опсервацију и праћење у полицијским органима, с обзиром на то да само оне испуњавају тражене
организационе, персоналне и материјалне предуслове и располажу искуством и стручним знањем који су
неопходни у извршењу таквих задатака. Према: Шикман, М., op. cit., 486.
307
Алексић, Ж., Шкулић, М., Криминалистика, Београд, 2002. год., 90.
308
Кривокапић, В., Криминалистика тактика I, Београд, 2000. год., 376–377.
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Када говоримо о начинима тајног праћења, то могу бити стационирана и
покретна праћења. По начину спровођења праћење може бити пјешице, превозним
средством, у средствима јавног превоза.
Праћење пјешице врши се тако што се за лицем иде на извјесном одстојању
како би се могло запазити све што се са њим дешава. Посебно треба обратити пажњу
на контакте криминалца који се прати с другим лицима, те да ли се приликом ових
контаката врши размјена или примопредаја каквих предмета и материјала. Понашање и
држање праћеног криминалца може бити основа за предузимање и других мјера, попут
претресања, уколико претпостављамо да лице посједује предмете кривичних дјела, па
је ово најпогоднији тренутак да се обезбиједе материјални докази. Од тога у којој мјери
овлашћено службено лице адекватно дјелује зависи колико ће уопште успјешно да
врши само праћење. 309 И сама праћена лица често претпостављају да се према њима
предузимају одређене мјере и радње, између осталог, да би могла да буду и праћена.
Зато она настоје да открију и да избјегну праћење. У том циљу криминалци
предузимају бројне трикове, као на примјер: маневрисање улицом у цикцак линији;
убрзаним кораком замичу иза угла и нагло се враћају; изненадно се окрећу испред
излога, улазе и нагло излазе из продавнице или локала; изненадно ускачу и изненадно
искачу из аутобуса, трамваја или тролејбуса; улазе у неосвијетљену кућу, а затим пале
свјетла и полако се враћају степеницама, улазе у биоскопску или позоришну салу на
почетку представе, а затим је напуштају и сл. 310
Када је у питању праћење пјешице, тактички се оно може реализовати на
више начина, од којих су најпознатији „ланчани систем“ и систем „паралелних улица“.
Праћење лица предузима се у свим оним срединама у којима је то могуће чинити. С
тим у вези, тактички се могу разликовати праћење на улици – пјешице или
аутомобилом, праћење у трамвају, аутобусу или возу, праћење у ресторану или
кафе-бару, у парку или сличном отвореном простору, итд. Сваки од ових облика
праћења изискује посебан тактички прилаз у његовој реализацији. За вријеме процеса
праћења објекта који се креће, оперативцима се намећу три међусобно повезане и
константне фазе циклуса праћења. Њих можемо дефинисати као: прихват, контролу и
задржавање и заустављање. Овај процес ће наставити да се одвија било за кратко или
дуго растојање, и пут од почетног „прихвата“ до финалног „заустављања“ може проћи
кроз ове фазе неколико пута. Свако заустављање представља и потенцијални
309
310

Симоновић, Б., Матијевић, М., op. cit., 241.
Симоновић, Б., Пена, У., op. cit., 160.
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„прихват“, чак и ако је објекат само застао тренутно да погледа излог или пак да уђе у
просторије гдје оперативно не би било паметно улазити за њим. Након сваког
„заустављања“, у тренутку или другачије, оперативац мора да се припреми за друго
„прихватање“ и да га сходно томе примијени. Добра припрема и план за „прихват“ од
је виталне важности, јер се без њега остале секвенце можда никад и не догоде. Процес
се наставља чак и у оним ситуацијама гдје постоји захтјев да се објекат надгледа у
разумно великој згради или тржном центру, тако да није само за уличну примјену. 311
Обични систем праћења подразумијева праћење од стране три лица
(пратиоца). Пратилац број 2 осматра објекат (О) који замиче за угао, док пратилац број
3 излази из заклона и преузима праћење. Пратилац број 1 се, због конспиративности,
привремено искључује из праћења, па екипу за праћење даље сачињавају пратилац број
2 и број 3. Овај систем праћења назива се још и „АБЦ“ систем, јер се пратиоци
означавају словима, први пратилац „А“, други пратилац „Б“ и трећи пратилац „Ц“ 312.
Ланчани систем праћења састоји се у тајном слијеђењу објекта праћења од
стране 3–8 лица (пратилаца), на тај начин што се постављају један иза другог на
растојању од неколико метара, тако да сви заједно са праћеним лицем чине један
„ланац”. При томе пратиоци често мијењају своја мјеста у њему, тако да трећи у ланцу
постаје други, први трећи, а други први. У ланчаном систему праћења праћено лице по
правилу непосредно посматра и види само први пратилац, који се стога назива
„контактним човјеком”, а сваки даљи опсервант види само оног испред себе. Праћење
лица системом „паралелних улица” подразумијева да два или више пратилаца иду за
објектом праћења, а упоредо са њима паралелним, споредним улицама иду и други

Шикман, М., op. cit., 487. „За време трајања овог процеса, захтева се од оперативца који
прати објекат, да примијени три основна принципа: (1) одржавање контроле – значи знати тачан положај
објекта у сваком тренутку. Такође, оно подразумијева непобитну претпоставку у вези с положајем
објекта, а у складу са свим логичним околностима. То не значи, искључиво, имати објекат у видном
пољу, мада у већини случајева да, (2) остати прикривен – оперативац мора сам да мјери сопствено
експонирање како би одредио да ли је или није откривен, како би наставио са праћењем. Природним
понашањем и коришћењем криминалистичких тактика, могуће је продужити време пратње пешице или
возилом, али оперативци морају бити опрезни тј. схватити да нису невидљиви. У циљу остваривања овог
принципа могу се користити физички (зграде, улази, монтажни објекти, итд.) и нефизички заклони
(удаљеност од објекта пратње је сама по себи заклон), (3) прикупити податке или доказе (нпр. тајно
фотографисање, итд.).“
312
Основни АБЦ начин праћења: први пратилац (А) налази се иза субјекта (С) на одређеном
одстојању и врши непосредно праћење, други пратилац (Б) следи А и одговоран је за сараднике
осумњиченог, односно његове контакте, док трећи пратилац (Ц) је на супротној страни улице и мало иза
С и он је одговаран да има у виду и С и А. У зависности од околности, АБЦ систем може да се мијења: Б
и Ц могу бити на супротној страни улице од А и С, даље: Б врши основно праћење С, а А и Ц мијењају
улоге, И., А, Б и Ц могу бити на истој страни улице као и С. Drug Enforcement Handbook, U.S. Epartment
of Justice, Drug Enforcement Administration, July, 1994. год., 72.
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пратиоци.313 У случају да праћени примијети да је слијеђен, па у циљу да умакне
пратиоцима скрене у споредну улицу, биће прихваћен од лица која се налазе у њој, а да
тога није свјестан. При томе често паралелни систем динамички прелази у ланчани и
обрнуто 314.
Опсервација која се врши помоћу моторних возила захтијева знатан степен
координације људства и возила, што у условима велике густине саобраћаја није лако
постићи. Међутим, овај начин праћења практично је незамјенљив у савременим
условима дјеловања. Често, моторно возило се користи као мјесто за прерушавање,
затим за смјештај техничких средстава за праћење и техничко снимање итд. Такође,
таква возила морају да буду брза и издржљива, исправна и са великом маневарском
способношћу, технички добро опремљена, те би било пожељно да буду снабдјевена
средствима за брзо мијењање изгледа и разним регистарским таблицама, домаћим и
страним. Возачи ових возила морају да буду веома вјешти да не доводе себе у
ситуацију принудног претицања, да не упадају у компликоване ситуације, чиме се
излажу опасности, или да скрећу пажњу на себе. Потребно је имати на располагању
више возила, и то различитих врста. Није пожељно у вожњи бити непосредно иза
праћеног возила, јер у том случају постоји опасност од откривања пратње. Од екипе се
захтијева максимална сналажљивост, одлучност, опрезност и будност, што све има
изузетну важност када се праћење врши путничким возилом.
Током праћења лица и надзирања одређених објеката и простора, нужно је
коришћење одређених техничких и електронских средстава, којима се омогућава
уочавање и фиксирање чињеница запажених током опсервације. Зато је саставни дио
ових дјелатности тајно фото и видео снимање, ради чије реализације опсерванти морају
бити снабдјевени дискретним фото-апаратима и камерама (којима се могу вршити и
ноћна снимања). 315
Средства везе служе за комуникацију између руководећег органа и екипе за
опсервацију, односно оперативаца који врше посматрање, као и за одржавање
контаката између појединих оперативаца из пратње. У зависности од ситуације,
временских прилика и доба године, опрема која се користи уз радио-станице може
бити жична (користи се углавном зими и носи испод јакне) и бежична (користи се и

Шикман, М., op. cit., 488.
Перић, В., Облици оперативне делатности СЈБ, Загреб, 1987. год., 404–407.
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Види: Шикман, М., op. cit., 489.
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зими и љети – лака је за сакривање испод гардеробе): бежични прибор који се носи
испод одјеће, са микрофоном на крагни и ,,буба“ сакривена у ушној шкољци.
Средства за документовање – с обзиром на то да се код посматрања лице или
објекат налазе перманентно у видокругу пратње, постоји могућност да се виђено, или
оно што се могло чути, документује. Очигледно је да многи видео и фото-снимци у
току праћења, снимљени детаљи разговора и сл. могу послужити како за упознавање
одређених чињеница и стања, тако и као доказно средство у вођењу поступка. Као
најзначајнија средства за документовање наводе се видео камере и фото-апарати
разних карактеристика. Треба да су прилагођени условима снимања. Користе се разни
објективи и телеобјективи за различите услове. У употреби су и диктафони и
дигитални аудио-рикордери за снимање говора, адаптирани за одговарајуће услове.
Као средства за посматрање користе се и разни двогледи.
Средства за камуфлажу и гардероба – ова средства имају у пратњи широку
примјену, нарочито у случајевима када постоји могућност за брзу импровизацију, када
један или више оперативаца немају замјену и дуже вријеме прате исто лице. Средства
за камуфлажу треба да су разноврсна. Службе обично располажу одређеном
гардеробом. Нарочито се користе реквизити за једноставну камуфлажу, као што су
јакне са дуплим лицем, качкети, наочаре, лажни бркови, раднички комбинезони, разна
одијела и униформе. Најчешће су у употреби униформе поштара, жељезничких
радника, војних лица и сл. Могу се користити и разни спортски и други реквизити
(прибор за лов, риболов итд.). Ако се ради о тајном праћењу у руралним предјелима,
најчешће се користи маскирна опрема коју користе војне извиђачке јединице
(комплетна маскирна униформа, разне кабанице, маскирне капе и шешири, мреже,
маскирне простирке и др.).
Техничка средства – с напретком науке и технике многа савремена техничка
средства се примјењују у раду служби безбједности. Тако и у раду служби за тајно
праћење у примјени се налази читав низ техничких средстава која у великој мјери
олакшавају и унапређују рад ових служби. На првом мјесту се мисли на адаптирану
опрему за видео и фото документовање, разне скривене одашиљаче (ГПС), сензоре
покрета итд.
Остала средства – пратилац треба да располаже и разним другим средствима
која могу бити неопходна за успјешно праћење. Та средства су најчешће: оловка и
биљежница или диктафон ради биљежења података о стајању, покретима и времену
када су се десили, компас (нарочито за вријеме опсервације у руралним условима),
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џепна батеријска лампа, план мјеста у којем се налази и карта, двоглед (у случајевима
опсервације из стана у стан, са брда у равницу, или обратно), предмети који опсерванту
служе као маска (новине, најлон кеса са намирницама, коверат, спортска торба,
рекламне цедуље, разни позиви и сл.) – наочаре са обичним стаклом и наочаре за
сунце.
2.5. Коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора
Употреба прикривеног истражиоца и информатора представља најсложенију
посебну истражну радњу, чија примјена изискује испуњење највише услова, нужних за
остварење сврхе њеног одређивања (осигурање доказа, предмета и трагова који упућују
на извршење кривичног дјела одређених лица, односно припадника криминалне групе
и испуњење исто толико важних услова који гарантују тајност). 316 Осим тога, примјена
ове радње тражи заштиту тјелесног интегритета лица које се појављује у улози прикривеног истражиоца и информатора. 317 Уколико је то неопходно за формирање и
одржавање тог идентитета, могу се израдити, измијенити или користити одговарајућа
документа. 318
Можемо рећи да имамо више врста информатора. Тако једна врста
информатора само доставља податке о криминалним активностима других лица, без
активног учешћа у предузимању радњи које служе доказивању ових криминалних
активности. Друга врста информатора непосредно предузима радње, које имају за циљ
прикупљање доказа против лица према којима се та радња предузима (нпр. прикривени
истражилац или информатор учествују у предузимању посебне истражне радње
симулованог и контролисаног откупа предмета или симулованог давања поткупнине)
или на други начин прикупља доказе. 319

Сачић, Ж., op. cit., 861.
Види Дундовић, Д., Посебне доказне радње: симулирана продаја и откуп предмета, те
симулирано давање поткупнине и симулирано примање поткупнине, Полиција и сигурност, Загреб 2011.
год., 172−183, према: Симовић, М., Симовић В., op. cit.
318
Види: Бошковић, Г. и Радовић, Н., Прикривени исљедник у сузбијању организованог
криминала, Правни живот, Београд, 2010. год., 473−755.
319
Ова друга врста информатора је и најчешћа у нашој судској пракси. Види пресуде
Окружног суда у Бањој Луци: 11 0 K 010199 12 K od 20.3.2013. године; 11 0 K 016390 15 K-p od
24.8.2015. године; 11 0 K 0010104 12 od 26.11.2012. године; 11 0 K 016112 15 K od 1.6.2015. године; 11 0
K 010968 14 K2 od 29.9.2014. године; 11 0 К 016747 15 Кпс-п од 15.9.2015. године; 11 0 K 014281 14 K od
8.12.2014. године;
316
317
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Имајући у виду овакву улогу прикривеног истражиоца, као и досадашња искуства код нас и у страним земљама у коришћењу оперативних веза (сарадник и информатор), може се констатовати да не постоји знак једнакости између прикривеног
истражиоца и информатора. Разлика између садржаја ова два појма је значајна, почев
од лица на која се односе, њиховог избора, припреме, начина рада, заштите и њиховог
саслушања као свједока. Уз то, уобичајене дилеме које се неминовно јављају уз коришћење прикривених истражилаца и информатора у вези с извршењем кривичних дјела
рјешавају се у духу институтâ материјалног кривичног права о крајњој нужди, сили и
пријетњи као разлогу искључења противправности, односно кривице за извршено дјело. 320
Основна разлика између прикривеног истражиоца или информатора лежи у
чињеници да је информатор цивилно лице, док је прикривени истражилац овлашћено
службено лице, односно полицијски службеник, што даље имплицира чињеницу да
прикривени истражилац приликом спровођења радњи има одређена овлашћења дата на
основу закона, која информатор нема. Друге разлике су практичне природе. Тако је
правило да прикривени истражилац дјелује под измијењеним идентитетом, док
приликом коришћења информатора не постоји потреба за прикривањем његовог
стварног идентитета, јер се у правилу ради о лицима која су управо под тим својим
стварним идентитетом дошла до информација релевантних за кривичну истрагу. Поред
тога, прикривени истражилац углавном се инфилтрира у криминалну средину (или
организацију), с циљем тајног дјеловања и прикупљања доказа, док је информатор или
дио те криминалне средине или је на неки начин повезан са том криминалном
средином или лицима која су предмет кривичне истраге.
Употреба прикривеног истражиоца и информатора представља новину која
повлачи низ питања процесног и криминалистичког значаја. 321 У одредбама закона наведено је да при извршењу мјера везаних за дјелатност прикривеног истражиоца и
информатора, полицијски органи и друга лица не смију предузимати активности које
представљају подстрекавање на извршење кривичног дјела, 322 као и да ову истражну
радњу одређује судија за претходни поступак, а наредбу извршава полицијски орган, те
320

Види: Стојановић, З., Коментар КЗ СРЈ, Савремена администрација, Београд 1999. год.,

52.

Види: Лазин, Ђ., Прикривени исљедник у кривичном поступку, Правни живот, Београд
2004. год., 407 и даље.
322
Види: Маринковић, Д., Прикривене операције навођења на кривично дело, Безбедност,
полиција, грађани, Vol. IX (2-3), Београд, 2004. год., 159, 160; Илић, Г., Доказна вредност провоцираних
кривичних дела у судској пракси, Билтен Окружног суда, Београд, 2005. год., 13.
321
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се даје и могућност да се прикривени истражилац саслуша као свједок. У овом контексту поставља се и питање ко може бити прикривени истражилац и информатор (да ли
само припадник полиције или и неког другог и којег органа и под којим условима) и
под којим условима се прикривени истражилац и информатор може саслушати као
свједок; да ли и под којим условима прикривени истражилац и информатор може током своје „мисије“ да користи и техничка средства, као и улазак у стан и друге просторије. 323 Прецизирање одговора на ова питања веома је значајно и са криминалистичког
становишта, јер се у планирању и реализацији ове посебне истражне радње морају ријешити многи проблеми који су везани не само за дјелатност прикривеног истражиоца
и информатора, него, прије свега, за безбједност лица које треба да буде у његовој улози. 324 Тај проблем постоји свуда. 325 Стога се размишља о ангажовању странаца као
прикривених истражилаца и информатора. 326 Ни питање трошкова њиховог
ангажовања није безначајно. 327
Правила криминалистике налажу да прикривеног истражиоца и информатора
не би требало излагати давању јавног свједочког исказа, 328 већ би они требало да остану анонимни (осим за узак круг лица из органа кривичног гоњења и суда), како током
трајања „операције“ тако и након њеног завршетка. 329 Супротно поступање могло би
„компромитовати“ радњу и довести у животну опасност прикривеног истражиоца и инВиди: Водинелић, В., Проблематика криминалистичко-тактичких института –
информант, информатор и прикривени полицијски извиђач у демократској држави, Безбедност,
Београд, 1994. год., 65−75, 177, 178, 285−300, 421−433.
324
Ту се постављају сљедећи проблеми: избор лица за прикривеног истражиоца и
информатора (његова физичка својства, карактеристике, стручност, знање, интелигенција, сналажљивост, психичка стабилност и друга својства, као и могућност његовог уклапања и прилагођавања конкретној криминалној средини), његова обука и припрема за рад, снабдијевање опремом, техником, документацијом и сл., начин одржавања везе, могуће ситуације и начини реаговања у случају потребе, начин извлачења из криминалне средине и мјере заштите прикривеног истражиоца. Многа спорна питања везана
за практично спровођење ове радње морала би бити регулисана одговарајућим подзаконским актом. –
Види: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 505.
325
Ibid. У Њемачкој, на примјер, њега је лако ријешити: Њемачка је велика земља, са
шездесетак милиона становника, међу које је лако сакрити два, три, пет, па и више прикривених
истражилаца. Пољска, са својих четрдесетак милиона становника, већ у том погледу изражава бојазан.
Словенија, напротив, тражи помоћ, јер је то премала земља да би се у њој такви полицијски службеници
могли сакрити од освете.
326
Види: Маринковић Д., Ђурђевић З., Прикривени исљедник у законодавству Србије –
анализа спорних питања примјене, Правни живот, Београд, 2007. год., 50.
327
Види Милетић, С., Прикривени исљедник као средство нормативног реаговања против
организованог криминала, Зборник радова „Организовани криминалитет – стање и мере заштите“,
Београд, 2005. год., 278−279.
328
“Вриједност прикривеног истражитеља није у појављивању на суду и свједочење о ономе
што је сазнао својом присутношћу у криминалној организацији, већ управо у усмјеравању процесних и
криминалистичких активности“ [Павишић, Б. et al. (2001), Коментар Закона о кривичном поступку,
Ријека, 336].
329
Види Маринковић, Д., Криминалистички аспекти ангажовања прикривеног иследника,
Безбедност, 1−2, Београд, 2009. год., 134, 135.
323
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форматора. С обзиром на то, тужилац и судија за претходни поступак ће састављањем
или преписом записника, без навођења личних података прикривеног истражиоца и информатора или на други одговарајући начин, спријечити да неовлашћено лице,
осумњичени и његов бранилац открију идентитет прикривеног истражиоца и информатора (члан 118 став 4). Коначно, законима о заштити свједока под пријетњом и
угрожених свједока прописује се, у случају опасности због учешћа у кривичном поступку, посебна заштита и свједока под пријетњом. Овај свједок се саслушава према
одредбама чл. 14−23 Закона о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока.
При томе, дозвољава се могућност да, ако постоје „оправдани разлози“ да се свједок
испита путем техничких уређаја за пренос слике или звука – странка или бранилац могу постављати питања свједоку, а да не буду у истој просторији са свједоком. Суд
може, такође, овом свједоку дозволити да свједочи иза паравана или користи електронски уређај за промјену гласа или слике свједока или и слике и гласа, тј. да свједочи
путем техничких уређаја за пренос слике и звука. 330
2.5.1. Прикривени истражилац
Према одредби члана 234 став 6 Закона о кривичном поступку Републике
Српске, прикривени истражилац је посебно обучено овлашћено службено лице које
истражује под измијењеним идентитетом. Иста законска одредба предвиђа да
прикривени истражилац под својим измијењеним идентитетом учествује у правном
промету, а да се, уколико је то неопходно за формирање и одржавање тог идентитета,
могу израдити, измијенити или користити одговарајућа документа.
Прикривени истражилац је само један од различитих облика инфилтрирања
полиције у криминалне групе. Одређује се на различите начине, као полицијски
службеник који истражује и наступа под измијењеним идентитетом, при чему може
наступати као обични или „пригодни“ тајни сарадник, односно као тајни агент (енг.
undercover agent) посебно оспособљен за трајније обављање сложених задатака. Из
наведеног је очигледно да прикупљање специфичних обавјештења од стране ових

У погледу саслушања прикривених истражилаца као заштићених свједока види пресуду
Окружног суда у Бањој Луци број 011-0-K-09-000 006-p od 10.11.2009. године. Види и пресуде Суда
Босне и Херцеговине број: С1 2 К 003631 10 К од 30.10.2010. године и С1 2 K 003478 10 K од 12.11.2010.
године.
330
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особа представља стратегију која је често неопходна за успјешно откривање и
доказивање организованог криминалитета. 331
Прикривени

истражилац

дјелује

у оквиру тајног

или

прикривеног

полицијског дјеловања на начин да се с промијењеним идентитетом инфилтрира у
криминалне кругове, те потом овлашћене службене особе обавјештава о дјеловању
повјерене му криминалне групе. У том смислу, прикривени истражилац прати и
извјештава о активностима, плановима, кретањима и другим стварима оних којих
припадају криминалној групи, а која обавјештења су од значаја за кривични поступак.
Употреба прикривених истражилаца је сложена и захтјевна активност, због чега се
тражи посебна оспособљеност оних који наступају у улози прикривеног истражиоца.332
Ratio legis установе прикривеног исљедника повезан је са општим ratio legis креирања
посебних правила која се односе на поступак за кривична дјела организованог
криминалитета. Наиме, због природе тих кривичних дјела и њихових учинилаца,
уобичајени доказни методи и начини не показују се довољно ефикасним, а
„ентузијазам“ потенцијалних свједока у правцу давања искреног и процесно
употребљивог исказа значајно је умањен, док је потреба службених актера
преткривичног и кривичног поступка, за процесним коришћењем лица која имају
одређене доказне информације у вези са дјелатности криминалне организације
„изнутра (од тзв. инсајдера), веома изражена. Ово је довело до неопходности креирања
процесних механизама који ће омогућити превазилажење у могућој мјери свих
околности које утичу на актуелан доказни „дефицит“, посебно када су у питању лица
која се могу саслушати као свједоци, а посједују сазнања до којих су дошли у
непосредном контакту са припадницима криминалне организације. 333
Прикривени истражиоци су лица која истражују и наступају под измијењеним идентитетом (тзв. легендом). Прикривени истражилац у преткривичном поступку
представља једну врсту „агента“, односно лица који на притајен, крајње дискретан
начин, прикупља податке о одређеној организованој криминалној групи или
криминалним групама, односно уопште о организованом криминалитету, до којих
долази тако што се, у ствари, убацује у криминалну групу или на неки други
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Сијерчић-Чолић, Хајрија., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М.,
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прикривени начин повезује са члановима криминалне организације. 334 Криминалистичка пракса познаје двије врсте прикривених истражилаца: обични („пригодни“ прикривени истражиоци), који су заправо више протагонисти посебне радње симулираног
откупа предмета и прави „undercover agents“ (тајни агенти), с трајним и различитим задацима потпуно прикривеног идентитета, дубоко инфилтрирани у криминалну групу,
гдје прате и извјештавају о плановима, врсти и обиму криминалних дјелатности припадника криминалне групе, што може бити правно релевантно за провођење кривичног
поступка.
Прикривени истражилац је лице посебно припремљено, с промијењеним
идентитетом и уклопљено у криминалну организацију гдје дјелује сагласно одређеним
смјерницама и упутствима које је примило од тужиоца или полицијског органа. 335 Након што буде прихваћен од чланова криминалне организације, он ће бити у прилици да
непосредним опажањем прикупља информације о конкретним облицима и начинима
извршења кривичних дјела. Сазнања до којих долази мора на погодан и конспиративан
начин и благовремено достављати својим претпостављеним, како би се могао организовати ефикасан процесно-криминалистички рад лишења слободе чланова криминалне
организације, те истраживања и доказивања њихове криминалне дјелатности. 336 Од посебног је значаја обезбиједити припремање прикривеног истражиоца, начин његовог
инфилтрирања и метод рада у криминалној организацији.
Употреба

прикривеног

истражиоца

подразумијева

провођење

више

међусобно повезаних активности, које, у начелу, садрже: (1) избор прикривеног
истражиоца, (2) успостављање прикривеног идентитета (креирање легенде), (3)
припремање прикривеног истраживања, (4) инфилтрација прикривеног истражиоца у
криминалну средину, (5) остваривање и одржавање везе са прикривеним истражиоцем
и (6) проверавање и контрола рада прикривеног истражиоца 337.
Коришћење прикривеног истражиоца изузетно је сложен и динамичан
процес. То захтијева правилну селекцију и избор полицијског службеника којем ће се

334

Шкулић, М., Кривично процесно право, општи део, Правни факултет Београд, 2009. год.,

254.

Павишић, Б., Коментар Закона о кривичном поступку, Жагар, Ријека, 52005. год., 252.
То, наравно, није могуће обавити брзо и једноставно. Затим, сам начин инфилтрирања у
криминалну организацију веома је деликатан и од њега у највећој мјери зависи ефикасност прикривеног
истражиоца. Ништа мање није важан ни метод његовог рада, с обзиром на то да ће он вјероватно стално
бити под присмотром неког од криминалаца. У сваком случају, постоји велики степен опасности за његову безбједност и живот уопште. Види: Симовић, М., Симовић В., op. cit., 502.
337
Шикман, М., op. cit., 495. Упореди: Drug Enforcement Handbook, U.S. Department of Justice,
Druge Enformcement Administration, July, 1994.
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додијелити улога прикривеног истражиоца. Лица која се појављују у улози
прикривеног истражиоца јесу лица која треба да владају посебним знањима и
вјештинама. Општа и посебна едукација представља полазну претпоставку. Поред тога,
потребно

је

посједовање

посебних

психофизичких

способности

прикривеног

истражиоца, при чему успјех прикривеног истражиоца зависи од његове вјештине,
тактичности, познавања људске природе, стрпљивости и начина понашања 338. Избор
кандидата као сегмент прикривеног истраживања мора се посматрати цјеловито, а не
само као тренутна радња, јер полицијске агенције у дугорочном планирању и
спровођењу полицијских активности морају стално вршити евидентирање и селекцију
лица за будуће истраге. Иначе, прикривени истражилац мора да буде пажљиво одабран
из редова полицијске агенције која примјењује метод прикривеног истраживања као
изузетно квалитетно оспособљен, сналажљив, стрпљив, дисциплинован, природно
надарен и интелигентан, ауторитативан у области дјеловања коју подразумијева
смишљена легенда, и са развијеном способношћу прилагођавања новој средини
(познавање обичаја, навика и језика криминалне средине у чије структуре бива
уграђен). 339
Веома важно питање које се намеће код употребе прикривених истражилаца
јесте питање тзв. „агента провокатора“. Агенти провокатори су лица која најчешће
припадају полицији и чији је циљ хапшење организованих тешких криминалаца
(препродаваца дроге, оружја, чланова терористичких организација). Они ступају у
контакт са делинквентима и представљају се и сами као криминалци.340 У теорији је
доста спорно питање одговорности подстрекача чија је радња подстрекавања
управљена на то да подстрекнути само започне вршење кривичног дјела, како би био
ухваћен у његовом вршењу прије него га доврши, због лакшег доказивања извршења
дјела и његове одговорности. Према једнима, овдје се ради о подстрекавању и такво
лице треба учинити одговорним 341, док су други мишљења да се не ради о
подстрекавању, јер нема навођења на довршење дјела или стварања воље код другог,
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Gross, H., Criminal Psihology: a manual for judges, practioners, and students, Patterson Smith,
Montelair, New Jersey, 1968, pp. 49.
339
Шикман, М., op. cit., 496.
340
Види шире: Водинелић, В., Проблематика криминалистичко-тактичких института –
информант, информатор и прикривени полицијски извиђач у демократској држави, Безбедност, бр.
1/1994, 65–75.
341
У том смислу нпр. Таховић, стр. 127, Бачић И., стр. 336, шире Бачић И., стр. 378,
Коментари кривичних/казнених закона у Босни и Херцеговини, Савјет/Вијеће Европе и Европска
комисија, Сарајево, 2005. год., 184–185.
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већ констатовања постојања постојеће воље за извршење кривичног дјела.342
Прописујући забрану подстрекавања на извршење кривичног дјела, наше право се
сврстало у ред оних правних система који забрањују подстрекавати могуће извршиоце
кривичних дјела на извршење дјела како би они били затечени in flagranti и приведени
казни. Описаним законским рјешењем не прихвата се, дакле, „агент провокатор“.
Рјешење је специфично за европске земље, а подржава га и пракса ЕСЉП. 343
Приквирени исљедник данас има велику улогу у активностима развијених
држава у супротстављању организованом криминалитету и то прије свега у његовим
међународно испољеним формама. Институт прикривеног исљедника је на релативно
сличан начин уређен у већини европских држава, тј. прије свега у Еропској унији, гдје
значајну улогу у кооординисању полицијских акција игра Организација европске
полиције – Европол, који представља најупадљивији израз заједничке борбе против
криминалитета у Европи. 344
2.5.2. Информатор
Закон о кривичном поступку не даје дефиницију информатора, међутим
кривичноправна теорија и криминалистика, на основу искустава из праксе, дају
дефиницију овог института. Информатор је, дакле, лице ангажовано од стране агенција
за спровођење закона ради добровољног, повременог или трајног, достављања
информација о активностима криминалног карактера или ради предузимања других
мјера и радњи које могу бити од значаја за спречавање, откривање, расвјетљавање и
доказивање кривичних дјела и лишење слободе учинилаца. Информатором се може
сматрати свако лице које добровољно, повремено или константно, тајно даје

Водинелић, В., Проблематика криминалистичко-тактичких института – информант,
информатор и прикривени полицијски извиђач у демократској држави, 421–433.
343
Тако у предмету Teixeira de Castra против Португала (1998, Извјештаји 1998-IV) ЕСЉП
рјешава питање допустивости исказа двојице прикривених полицијских истражилаца за осуду особе
оптужене за неовлашћену продају опојних дрога. У овом предмету ЕСЉП је закључио да се критичног
тренутка двојица полицијских агената нису ограничила само на пасивно истраживања криминалне
дјелатности него су на њега утицала у циљу да изврши кривично дјело, без којег утицаја он то не би
учинио. Слиједећи такав закључак, ЕСЉП показује став о јачању заштите права и слободе човјека и
поред неспорних захтјева да се код пораста организованог криминалитета примијене одговарајуће мјере.
Зато се закључује да право човјека на правично суђење остаје на проминентном мјесту и не смије се
жртвовати захтјеву сврсисходности. Такође, ЕСЉП констатује да јавни интерес не може оправдати
коришћење доказа прибављених полицијским провокацијама. Види: Сијерчић-Чолић, Х., Хаџиомерагић,
М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М., op. cit., 360–361.
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информације полицији или тужилаштву или предузима какве друге мјере и радње које
се могу користити за откривање или доказивање кривичних дјела.
Информатор није полицијски службеник. У криминалистичко-тактичком
смислу, информатор је особа коју полиција, повремено или стално, тајно ангажује и
користи с циљем добијања информација о кривичном дјелу и његовом извршиоцу.
Информатор, за разлику од прикривеног истражиоца, нема никаквих полицијских
овлашћења. С друге стране, и он, као и прикривени истражилац, дјелује на основу
истих законских услова, те своје активности остварује у криминалној средини. 345
Информатор је лице које полицијским органима повремено или трајно, али
увијек тајно (конспиративно), доставља информације о активностима криминалног карактера. 346 У вези са ангажовањем информатора могу се десити сљедеће ситуације:
информатор припада криминогеној средини и обухваћен је истражном радњом;
информатор не припада криминогеној средини, али лица која су обухваћена истражном
радњом имају у њега повјерења, те су му познате радње и намјере криминогене
средине; информатор је ван носилаца криминалне дјелатности, али је објективно у
могућности да уочава и фиксира трагове и чињенице и о њима пружа податке. 347
Један од основних разлога због којих се користи информатор јесте чињеница
да врло често (коришћењем традиционалних метода и средстава) није могуће прикупити доказе о извршењу конкретних кривичних дјела. 348 Зато информатор може да буде
кључни свједок на суду у изрицању осуђујуће пресуде организаторима и вођама криминалне дјелатности. С обзиром на непосредну животну опасност, у пракси појединих
земаља овакви информатори се појављују у улози заштићеног свједока. Као и у случају
прикривеног истражиоца, информатори не смију да предузимају такве активности које
представљају подстрекавање на извршење кривичног дјела, 349 јер би то довело до искључења кривичног гоњења подстрекаваног лица. 350
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криминалитета, Безбједност, полиција, грађани 1–2, Бања Лука, 2011. год., 1–27.
349
Поступак прикривеног истражиоца кад он конзумира опојну дрогу пред оптуженим,
позивајући га да му се он у томе придружи, не садржи у себи елементе подстицања на извршење
кривичног дјела, већ представља тактички маневар с циљем да се задобије повјерење и боље уклапање
прикривеног истражиоца у наркомански миље (Пресуда Врховног суда Републике Хрватске број И Кж.
1255/04-8 од 16. фебруара 2006. године), према Симовић, М., Симовић В., op. cit.
350
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Поред овог, постављају се још бројна питања у вези са употребом
информатора. У пракси се поставило питање смије ли прикривени истражилац ући у
туђи стан. Може се прихватити потврдан одговор под условом да прикривени
истражилац у туђи стан није ушао под недозвољеним околностима, односно да је
улазак у стан био уз сагласност држаоца стана. Такође се сматра да то што држалац
стана није знао за његово својство прикривеног истражиоца, не искључује правну
ваљаност предузете радње, односно правну ваљаност прикупљених сазнања и доказа.
У криминалистичкој пракси се показује да је уз коришћење прикривеног истражиоца
потребно одредити (наравно под законским условима) и друге посебне истражне радње
(нпр. техничко снимање разговора особа у стану), чиме се искључује незаконитост
друге посебне истражне радње и доказа прикупљених њеним коришћењем (нпр. тонски
забиљежен разговор између особа која су се налазиле у стану). 351
2.5.3. Примјена посебних истражних радњи коришћење прикривених
истражилаца и информатора
Из појма и карактера организованог криминалитета произлазе и доказне
тешкоће, односно тешкоће у погледу откривања и спречавања таквих кривичних дјела,
али се, без обзира на то, за примјену ових посебних мјера морају испољити и неке
конкретне тешкоће због којих и долази у обзир примјена баш таквих мјера, што значи
да одобравање таквих мјера никако не смије да поприми рутински карактер, те да се
сасвим олако предлаже, а поготово одобрава. Субјект коме припада право иницирања
предузимања тих посебних мјера, дужан је да у свом захтјеву објасни постојање и
природу тешкоћа ради чијег је превазилажења неопходна примјена таквих мјера. Ово
не произлази стриктно из законског текста, али је то логично, јер без таквог објашњења
истражни судија би веома тешко могао да сам процијени неопходност предузимања
тих мјера, а поред тога, логично је да субјект који захтијева одређене мјере за чије је
спровођење потребан одговарајући материјални услов, може и треба да докаже,
односно објасни постојање елемената тог материјалног услова. 352
У даљем излагању дајемо један практичан примјер примјене посебне
истражне радње – коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора.
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Нпр. полицијски орган подноси тужиоцу извјештај о учињеном кривичном
дјелу (пријаву). Након запримања пријаве о извршењу кривичног дјела тужилац,
цијенећи наводе пријаве и прикупљене доказе, одлучује се на примјену посебних
истражних радњи, јер сматра да се на други начин докази против пријављених
учинилаца не могу прибавити или би постојале значајне тешкоће уколико би се докази
прибављали без примјене посебних истражних радњи. Из тих разлога тужилац упућује
приједлог суду за примјену посебне истражне радње коришћење прикривених
истражилаца или коришћење информатора. Приједлог треба да садржи: а) Назив суда
којем се упућује приједлог за одређивање посебне истражне радње; б) Основе сумње за
извршено кривично дјело које се стављају на терет лицу, групи или злочиначкој
организацији према којој се посебне истражне радње примјењују; в) Врсту
информација, обавјештења или доказа које би требало прибавити примјеном посебних
истражних радњи; г) Уколико се примјењује посебна истражна радња коришћење
прикривених истражилаца, приједлог тужиоца неће садржавати личне податке о
прикривеном истражиоцу, већ ће се у приједлогу навести само псеудоним тог
прикривеног истражиоца. Уколико је у приједлогу наведен псеудоним прикривеног
истражиоца, уз приједлог тужилац суду у посебној затвореној коверти доставља личне
податке о прикривеном истражиоцу са ознаком псеудонима; д) Приједлог за издавање
наредбе за одређивање посебне истражне радње мора бити образложен како у погледу
постојања основа сумње да су осумњичени учинили (или чине) кривично дјело/а због
којих је потребна примјена посебних истражних радњи, тако и у погледу важних
разлога због којих је примјена посебних истражних радњи неопходна, тј. неопходно је
навести да се без примјене посебних истражних радњи докази не би могли прибавити
или би њихово прибављање било повезано са несразмјерним тешкоћама.
У приједлогу за издавање наредбе потребно је навести шта је задатак
прикривеног истражиоца или информатора. Треба истаћи да се ова посебна истражна
радња у пракси врло често комбинује са другим посебним истражним радњама
(најчешће са посебном истражном радњом симуловани и контролисани откуп предмета
и симуловано давање поткупнине, као и са тајним праћењем и техничким снимањем),
стога

је

у

приједлогу

потребно

навести

које

радње

прикривени

истражилац/информатор треба предузети како би се ова радња ефикасно спровела.
Нпр. задатак прикривеног истражиоца/информатора је да се састане са осумњиченим и
да му преда претходно обиљежене новчанице (у циљу симулованог давања
поткупнине)

или

задатак

прикривеног

истражиоца

је

да

од

осумњиченог
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(осумњичених) обиљеженим новцем купи одређену количину ватреног оружја /
минско-експлозивних средстава / опојних дрога и др.
Уколико суд усвоји приједлог тужиоца, издаје наредбу за спровођење
посебних истражних радњи. Наредба треба да садржи све податке које садржи и
приједлог тужиоца, како у погледу кривичног дјела које се осумњиченом ставља на
терет, тако и у погледу посебних истражних радњи које се имају примијенити. Уколико
је у приједлогу тужиоца прикривени истражилац означен псеудонимом, у наредби суда
ће бити наведен тај псеудоним без навођења личних података. Битно је нагласити да
наредба суда за одређивање посебних истражних радњи треба да буде образложена, а
образложење треба да садржи како основе сумње о учињеном кривичном дјелу и
доказима које је потребно прикупити, тако и образложење разлога због којих је
примјена посебних истражних радњи неопходна.
Након издавања наредбе суда приступа се реализацији исте, а у складу са
циљевима који се желе постићи примјеном посебних истражних радњи.
Коришћење прикривеног истражиоца изузетно је сложен процес, који
захтијева правилну селекцију и избор овлашћеног службеног лица којем ће се
додијелити улога прикривеног истражиоца.
Уколико се примјењује посебна истражна радња коришћење информатора,
потребно је психолошки припремити информатора за спровођење посебне истражне
радње. За разлику од коришћења прикривеног истражиоца (који је посебно обучено
овлашћено службено лице), информатор је „цивил“, тј. лице које први пут учествује у
спровођењу неке радње доказивања. Информатор је веома свјестан улоге коју има у
доказивању кривичног дјела осумњиченог, па стога носи „терет“ те улоге, а са тим
теретом се не носе сва лица једнако. Изостанак адекватне припреме информатора може
резултирати његовим одустанком од реализације посебне истражне радње или га
осумњичени једноставно може прозријети, што у коначном може довести до
угрожавања безбједности информатора. У оба случаја резултат је неспровођење
посебне истражне радње, односно немогућност прибављања доказа. Такође,
информатора је потребно обучити и како да разговара са осумњиченим, како не би
дошао у ситуацију да се његове активности могу протумачити као подстрекавање на
извршење кривичног дјела осумњиченог, што би касније на суду могло довести до
неприхватања доказа прибављених овим посебним истражним радњама.
Уколико се, уз примјену ове посебне истражне радње, примјењују и посебне
истражне радње надзор и техничко снимање телекомуникација, потребно је
195

организовати адекватан мониторинг комуникација од стране овлашћених службених
лица у „реалном времену“, како би се могле благовремено испратити све непредвиђене
ситуације.
Уколико се информатор опрема техничким уређајем за снимање звука и
слике потребно га је обучити како се уређај користи. У случају да се користе уређаји
који имају ограничен меморијски капацитет, потребно је информатора обучити како да
на вријеме укључи и искључи уређај (а да не буде откривен од стране осумњиченог). У
противном може доћи до снимања садржаја који је потпуно неупотребљив за
доказивање кривичног дјела, и изостанка снимања материјала који може послужити
као доказ у кривичном поступку. Такође, у случају оваквих уређаја, информатора је
потребно обучити како (и гдје) да тај уређај држи, како би се што квалитетније снимио
доказни материјал.
Након провођења посебне истражне радње, полицијски орган доставља
тужиоцу извјештај, уз који доставља цјелокупан материјал настао провођењем исте.
Након подношења тог извјештаја тужилац подноси извјештај судији за претходни
поступак који провјерава да ли је у цијелости поступљено по његовој наредби за
спровођење посебне истражне радње. Уколико тужилац оцијени да прибављени
материјал не може послужити као доказ у кривичном поступку, о томе обавјештава
судију за претходни поступак, а под његовим надзором прибављени материјал ће се
уништити и о томе сачинити записник. Судија за претходни поступак, без одлагања,
обавјештава лице против којег су предметне посебне истражне радње предузете.
Уколико тужилац процијени да се материјал прибављен посебним истражним радњама
не може користити против лица према којем су непосредно примјењиване, али да се
може користити против других осумњичених у кривичном предмету, може од судије за
претходни поступак тражити да до окончања истраге одложи обавјештавање лица
према којем су посебне истражне радње примјењиване, како се циљеви истраге не би
довели у опасност. Наиме, након обавјештавања лица да су против њега примјењиване
посебне истражне радње, готово је извјесно да ће други осумњичени који су повезани
са тим лицем сазнати да су провођене посебне истражне радње и да органи кривичног
гоњења имају сазнања о њиховом учешћу у извршењу тих кривичних дјела, чиме би се
отежало или онемогућило даље прикупљање доказа у истрази.
Уколико материјал прибављен спровођењем посебних истражних радњи има
квалитет доказа који се може користити у кривичном поступку, тужилац ће у
оптужници предложити да се ти докази изведу. Лица која су коришћена као
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прикривени истражиоци или информатори могу бити саслушани као свједоци или
заштићени свједоци. У правилу, уколико је прикривени истражилац дјеловао под
прикривеним идентитетом (односно псеудонимом), тог прикривеног истражиоца,
односно информатора је потребно саслушати као заштићеног свједока. Ово из два
разлога. Први разлог је безбједност прикривеног истражиоца/информатора, односно
безбједност чланова њихових породица, уколико се процијени да би она могла бити
угрожена откривањем њиховог идентитета и јавним свједочењем на суду. Други разлог
везан је углавном за коришћење прикривених истражилаца. Наиме, прикривени
истражилац је овлашћено службено лице које је прошло посебну обуку за примјену
посебних истражних радњи и као такво може бити коришћено и за друге будуће
посебне истражне радње, што би откривањем његовог идентитета и јавним
свједочењем на суду практично било онемогућено.
2.6. Симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање
поткупнине
Радња симуловани откуп предмета састоји се у симулованој куповини ствари
које представљају предмет кривичног дјела (нпр. ствари чија производња, посједовање
и промет нису дозвољени или су ограничени, као што су опојне дроге, ватрено оружје,
експлозивне материје, нуклеарни отпад, украдене умјетнине и сл.). Приликом
спровођења те радње лице које врши ту радњу (прикривени истражилац или
информатор) се осумњиченом од којег купује те ствари представља као стварни купац.
С обзиром на то да предајом таквих предмета испуњавају битна обиљежја бића
кривичног дјела (нпр. неовлашћена производња и промет опојних дрога или
недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја), та симулована
купопродаја омогућава да се непосредно документује извршење кривичног дјела и тако
прибави доказ који ће касније бити употријебљен против осумњиченог.
Радња

симулованог

давања

поткупнине

најчешће

се

користи

код

коруптивних кривичних дјела, конкретно најчешће код кривичног дјела примање мита.
Најчешће се спроводи тако што се осумњиченом које захтијева поклон или какву другу
корист (за предузимање или непредузимање службене радње у оквиру његових
овлашћења)

„подмеће“

прикривени

истражилац

или

информатор

који

том

осумњиченом предаје претходно обиљежене новчанице. С обзиром на то да пријем тих
новчаница

представља

битно

обиљежје

бића

предметног

кривичног

дјела,
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спровођењем

овог

симулованог

поткупљивања

омогућава

се

непосредно

документовање радње извршења кривичног дјела и прибављање доказа против
осумњиченог.
Симуловани откуп огледа се у куповању предмета који су резултат кривичног
дјела или служе извршењу кривичног дјела од стране полицијског органа или другог
лица које је за то припремљено од стране полицијског службеника. Овај облик
наведене истражне радње погодан је за откривање кривичног дјела неовлашћеног
промета опојним дрогама, крађе аутомобила и сл. Симуловано давање поткупнине је
радња која се успјешно користи нпр. у и доказивању корупције. И овдје је потребно да
полицијски орган припреми другу особу на предузимање ове радње тако што ће јој
дати нпр. означене новчанице за подмићивање или на други начин поставити
одговарајућу криминалистичку клопку. У прикупљању информација и доказа важних
за кривични поступак, полицијски орган или друго лице које предузима ову радњу не
подлијеже кривичној одговорности ако се креће у границама наредбе судије за
претходни поступак. 353
Симулирани откуп предмета и симулирано давање поткупнине је мјера
прикривеног полицијског истраживања која се широко примјењује у савременим
правним системима и предвиђа врло често у међународним документима који се
односе на борбу против организованог криминалитета (нпр. Конвенција УН о
транснационалном организованом криминалу). Симулирани откуп огледа се у
куповању предмета који су резултат кривичног дјела или служе извршењу кривичног
дјела од стране полицијског органа или друге особе која је за то припремљена од
стране полицијског службеника. 354
С обзиром на изнесено, јасно је да су и ово мјере које, такође, омогућују продор у криминалне групе и важне су за конвергентна кривична дјела попут примања и
давања поклона и других облика користи. У посљедње вријеме посебно се истиче
предност ових мјера у погледу могућности уласка у тамну зону корупције. 355
Мјера симулираног и контролисаног откупа предмета који потичу од кривичног дјела или су намијењени за извршење кривичног дјела или су на били који начин повезани са извршењем кривичног дјела, такође, треба осигурати доказни матери353
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Види Вујачић, А., Контролисане испоруке, Билтен Окружног суда у Београду, Београд,
2004. год., 33, 34, према: Симовић, М., Симовић В., Кривично процесно право (увод и општи дио),
Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Бихаћ 2013. год., 505.
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јал за вођење кривичног поступка, посебно у случајевима у којима је нужно доказати и
континуираност криминалних дјелатности надзираних лица. 356 Примјена те посебне
радње осигурава ефикасност при доказивању извршења кривичних дјела у вези са злоупотребом дрога, кријумчарењем оружја, експлозива, аутомобила и фалсификовањем
новца. Откуп може бити од вишеструке користи јер се тако, на примјер, може утврдити
врста, квалитет и поријекло дроге, мјесто и вријеме препродаје, евентуално и тајно скровиште, затим идентитет неких чланова криминалне организације, а симулирани купац
стиче повјерење које може бити корисно приликом реализације конкретног случаја.357
Према потреби, симулирани откуп се може поновити неколико пута у току истраживања
једног случаја, с циљем детаљније припреме за коначно расвјетљавање извршења
конкретне криминалне дјелатности и ефикасног лишења слободе учиниоца. 358
Симулирано давање поткупнине претежно се односи на откривање тзв. коруптивних деликата, чије доказивање уобичајеним доказним средствима представља
велике потешкоће органима кривичног гоњења. Радња извршења тих деликата, у правилу, одвија се између два лица, а неријетко и посредовањем трећих лица, уз чији ангажман је тешко доказати правну везу између, примјера ради, даваоца и примаоца,
односно наручиоца поклона или другог лица које злоупотребљава свој положај, односно овлашћење. Овом посебном радњом покушавају се превладати уочене препреке у
доказивању тих друштвено штетних и кажњивих облика понашања. Иако закони о
кривичном поступку предвиђају могућност извршења те радње од стране полицијског
органа, досадашња криминалистичка пракса упућује на то да би ту радњу требало и даље да проводе грађани од којих се и тражило давање дара, уз добру криминалистичкотехничку припрему за успјешно прикупљање доказа о извршеном кривичном дјелу, те
уз одобрење радње од судије за претходни поступак, на приједлог тужиоца. 359 Након
предаје износа симулиране поткупнине, мора се осигурати судска наредба за претресање лица или његовог стана, односно других просторија и процесног осигурања доказа
о извршеном кривичном дјелу. 360
Сачић, Ж., op. cit., 863.
Петровић, Б., Наркокриминал, 307 и 308.
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У контексту борбе против организованог криминала, посебна истражна
радња симуловани и контролисани откуп предмета представља, такође, једно од
најбитнијих средстава те борбе. У Сједињеним Америчким Државама ове операције се
увелико користе (углавном) у борби против илегалне трговине наркотицима. Ради се о
тзв. „стинг“ операцијама (енгл. sting – убод, жаока, мада у пренесеном значењу
подразумијева врсту преваре). „Стинг“ операција се дефинише као дизајнирана,
унапријед осмишљена прикривена акција припадника полиције, која се састоји у
стварању услова, односно прилика и околности под којима се познати или непознати
(потенцијални) учинилац „наводи“ на извршење деликта, током којег се обезбјеђују
докази и приступа његовом лишењу слободе. 361 Пракса њихових операција послужила
је и домаћим органима кривичног гоњења за спровођење оваквих прикривених
операција против домаћих злочиначких организација, али и организација које су
повезане са организованим криминалом на међународном нивоу. Када говоримо о
симултаном и контролисаном откупу предмета у напријед наведеном контексту
можемо рећи да имамо три врсте тих операција. То су: операција куповине повјерења
(тзв. „купи и иди“ – енгл. Buy-Walk), затим операције „купи и ухапси“ (енгл. Buy-Bust)
и тзв. Flash Roll менаџмент.
Операције „куповине повјерења“. – Трговци наркотицима су природно
неповјерљиви и сумњичави према новим муштеријама из страха да би они могли бити
представници закона, односно тајни агенти ангажовани на истрази њихове незаконите
дјелатности. Зато се као опробан метод стицања њиховог повјерења, ослобађања страха
и опуштања у симулованом купопродајном односу намеће примјена Buy-Walk (купи и
иди) процедуре. 362 Њена суштина састоји се у томе да тајни агент који се представља за
купца наркотика узима извјесну количину ових супстанци, уредно плати узету робу и
одлази, пуштајући дилера да се удаљи не лишавајући га слободе. Након извјесног
времена поново се успоставља контакт са дилером, уговара нова количина наркотика
која се такође уредно плаћа и преузима. Куповина повјерења обично почиње са мањим
количинама наркотика, са тенденцијом увећања, а правило је да, што се обави већи
број оваквих куповина, дилер (или дилери) постаје све опуштенији и сигурнији у новог
крими-партнера, увјерен да није ријеч о представнику закона. У случају да се након
сваке куповине дроге приступи лишењу слободе њених продаваца, открио би се прави
361
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идентитет тајног агента и на тај начин онемогућило дуже временско исљеђивање
цијеле мреже осумњичених. Тајном агенту се у оваквим ситуацијама реално може
пружити шанса да упозна и главне снабдјеваче дрогом, тзв. „гросисте“, те да се
инкорпорира дубље у структуре криминалне организације и упозна њене челне
људе. 363 Саставни део Buy-Walk операција јесте и примјена метода тајне опсервације,
односно праћења, прислушкивања и осматрања осумњичених учесника илегалне
трансакције, као и лица са којима ови контактирају, а који неријетко могу одвести до
круцијалних чланова илегалне нарко-организације.364
Техника „купи и ухапси“ (Buy-Bust) може се примјењивати самостално, гдје
се већ при реализацији прве уговорене купопродаје наркотика приступа лишењу
слободе осумњичених учесника трансакције, или се пак може надовезати на „BuyWalk“ операције, у ком случају слиједи након неколико, претходно у потпуности
реализованих послова купопродаје. 365 У тренутку када је процес трговине обављен,
односно преузета дрога и уступљен новац, тајни агент лишава слободе осумњиченог
или даје знак другим агентима за подршку да брзом и енергичном акцијом ухапсе
дилера, онемогућивши га да пружи отпор или побјегне са лица места. 366
Flash Roll 367 (флеш рол) представља посебан вид симуловане куповине
наркотика у којој прикривени агент у улози купца дилеру психоактивних супстанци
показује одређену суму новца, како би му доказао да има средства за набавку дроге о
чијој куповини се преговара. 368 Прије свега, циљ показивања новца „на блиц“ (отуда
израз „флеш“) јесте да се осумњичени (трговац наркотицима) увјери да потенцијални
купац (прикривени агент) може купити дрогу, односно да је платежно способан, мада
се може истаћи неколико јаких аргумената за предузимање такве дјелатности: 1)
показивање новца доказује да је прикривени агент озбиљан у вези са куповином дроге
о којој се преговара; 2) прикривени агент доказује да има средства да купи дрогу; 3)
потреба за каснијим показивањем новца осумњиченима се елиминише; 4) осумњичени
је, с друге стране, приморан да као противуслугу докаже да има приступ дроги тиме
што ће је показати прикривеном агенту; и 5) приказивање новца намијењеног куповини
Маринковић Д., Прикривене операције навођења на кривично дело, Наука, безбедност,
полиција 2-3/04, 2004. год., 162.
364
Маринковић, Д., Основни правци криминалистичког поступања у сузбијању нарко
криминалитета, Наука, безбедност, полиција, број 2, Београд, 2003. год., 141.
365
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наркотика има тенденцију да рапидно убрза сам процес купопродаје. 369 Планирани
“Flash” је када осумњичени (потенцијални продавац наркотика) унапријед зна да ће
видети новац који ће бити употребљен за куповину дроге. Прикривени агент у току
преговора обећава да ће при сљедећем сусрету понијети са собом новац потребан за
куповину дроге, са циљем да увјери дилера у озбиљност и фактичку моћ реализације
посла. 370
Као и код коришћења посебне истражне радње коришћење прикривених
истражилаца, и код мјере симулованог и контролисаног откупа и симулованог давања
поткупнине поставља се питање „провокације“ на извршење кривичног дјела, односно
да ли лице које спроводи ову посебну истражну радњу може на било који начин
испровоцирати осумњиченог на извршење кривичног дјела. 371 Према неким
мишљењима, употребом агента провокатора не провоцира се одлука за вршење
кривичног дјела код учиниоца, зато што је одлука код њега већ формирана. Дјеловање
агента провокатора на криминалце (нарочито код организованих и професионалних
криминалаца), односно на њихову вољу, није „конститутивно“ јер код њих већ постоји
воља за извршење кривичног дјела, већ је „констатујуће“ 372. Према томе, код
подстрекаваног већ постоји одлука да се бави неком криминалном дјелатности, нпр.
нелегалном продајом дроге, јер се тиме професионално баве. Радња агента провокатора
само је усмјерена на доказивање те воље. На овај начин, коришћењем агента
провокатора, организовани или професионални криминалци су само разоткривени.
Значи, радња агента провокатора није усмјерена на подстрекавање на вршење
кривичног дјела, стварањем одлуке код учиниоца, јер она већ постоји код учесника у
организованом криминалитету. 373 Са друге стране, наш закон је ту заузео јасно
становиште по којем полицијски и други органи и друга лица приликом спровођења
посебних истражних радњи симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано
давање поткупнине, као и коришћење прикривених истражилаца и коришћење
информатора, не смију предузимати активности које представљају подстрекавање на
кривично дјело. Ако су предузете такве активности, то је околност која искључује
369
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кривично гоњење подстрекаваног лица за кривично дјело учињено у вези са овим
радњама. Подстрекавање је умишљајно навођење другог на извршење кривичног дјела,
тј. формирање одлуке код будућег извршиоца да изврши кривично дјело. 374 Из
законских одредаба произлази да наше право познаје институт „полицијске
провокације“ као начин искључења кривичног гоњења подстрекаване особе. На другој
страни, могућност да „полицијске провокације“ доведу до ослобађајуће пресуде (тзв.
субјективни и објективни тест) постоји у правном систему САД и познат је под именом
entrapment. 375
2.7. Надзирани превоз и испорука предмета
Надзирани превоз и испорука предмета кривичног дјела (Supervised Transport
And Delivery Of Objects From Offenses), као прикривена истражна радња и метод
прикривене инфилтрације у криминалне средине, користи се код кривичних дјела
организованог криминалитета, нарочито незаконитог промета опојним дрогама,
превоза отпада, као и код разних облика царинских превара. Ова радња позната је као
Бабић, М., Марковић И., Кривично право општи дио, треће измијењено издање, Правни
факултет у Бања Луци, Бања Лука, 2011. год., 313.
375
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је судска пракса најразвијенија у САД по овом питању, што је резултирало и дефинисањем критеријума
дозвољене и недозвољене клопке, односно навођења на кривично дјело. Овај институт до изражаја је
дошао у Сједињеним Државама осамдесетих година прошлог вијека, у случају велике политичке
корупције (тзв. Abscam case) и познатог случаја нелегалне трговине дрогом (DeLorean drug case), када је
одбрана сматрала да су њихови клијенти „били преварени“ или „наведени у клопку“ како би извршили
кривично дјело, које они нису жељели да учине. Овај институт присутан је и у другим кривичноправним
системима: Врховни суд Канаде развио је канадску верзију доктрине entrapment кроз три позната случаја
(R. v. Amato, [1982] 2 S.C.R. 418, R. v. Mack, [1988] 2 S.C.R. 903, R. v. Barnes, [1991] 1 S.C.R. 449) те је
диференцирао два облика entrapment у канадском праву: први тип постоји када полиција омогући
појединцу да изврши кривично дјело (наведе га у клопку), без разумне сумње да је тај појединац или
мјесто на којем је затечен повезан са криминалном активношћу која је под истрагом. Други облик
постоји када полиција претјерује у стварању повољних прилика и услова за извршење кривичног дјела,
тако да оптужени једноставно буде наведен на извршење дјела. Кривичноправни систем Енглеске и
Велса јамчи могућност обуставе кривичног поступка уколико је неко лице наведено без постојања
добрих разлога за сумњу на кривично дјело од стране полицијских службеника (R v Bryne [2003]). С
друге стране, у немачкој кривичноправној теорији владајуће је мишљење да је кажњавање агента
провокатора искључено, јер му недостаје намјера за довршење дјела, повреду заштићеног добра. Исто
тако, белгијски судови провокацију која је усмјерена само на откривање кривичног дјела чије је
извршење у току или је било извршено не узимају као основ обуставе поступка, док незаконитом
сматрају провокацију која претходи вршењу кривичног дјела или је оно узроковано њоме. Шикман, М.,
op. cit., 256–257. Види опширније и у: Roiphe, R., The Serpent Beguiled Me, The History of the Entrapment
Defense, Seton Hall Law Review, vol. 33, 2003. p. 257., Greene, W. R., The Sting Man: Inside Abscam, New
York, Ballantine, 1982.
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контролисана испорука предмета. Код ове мјере надзиру се предмети кривичног дјела,
а њена сврха је открити не само претпостављене, односно познате извршиоце
кривичног дјела, већ и оне који су повезани криминалним активностима (нпр. како би
се утврдио ланац корисника дроге, ко је наручилац и сл.). 376 У основи, ради се о
допуштању транзита забрањених супстанци преко територија више држава. Током
спровођења oвe истражне радње полиција користи одговарајуће техничке уређаје за
позиционирање, надзор и документирање кретања терета. Израђује се фото и видео
документација путем техничких уређаја за пренос сигнала.
Овом мјером се дозвољава да нелегалне пошиљке изађу, пређу или уђу на
територију једне или више држава, уз знање и надзирање од стране њихових
безбједносних служби, а са крајњим циљем откривања како непосредних извршилаца,
тако и налогодаваца криминалне радње. 377 Ова истражна радња слична је опсервацији,
али док се опсервацијом покушава утврдити ширина криминалног дјеловања с обзиром
на простор, врсту криминалне дјелатности и бројност чланства у криминалном
удружењу, овом радњом настоји се утврдити наручилац и организатор криминалног
“посла“, те се на тај начин “повезати“ с доказима који упућују на његову криминалну
дјелатност. 378
Надзирани превоз и испорука предмета кривичног дјела као прикривена
истражна радња користи се нарочито код кривичних дјела незаконитог промета опојним
дрогама, превоза отпада, и сл. (уп. Конвенцију УН против незаконитог промета опојних
дрога и психотропних супстанци, посебно чл. 11). Код ове мјере надзиру се предмети
кривичног дјела, а њена сврха је открити не само претпостављене, односно познате
извршиоце кривичног дјела, већ и оне који су повезани криминалним активностима (нпр.
како би се утврдио ланац корисника дроге, ко је наручилац и сл.). 379
Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог
криминала под надзираном испоруком предмета означава технику којом се омогућава
да незаконите или сумњиве пошиљке прођу кроз територију једне или више држава, уз
знање и под надзором њених државних органа, а са циљем да се прикупе докази о
извршењу кривичних дјела и идентификују лица која су повезана са извршењем тог
кривичног дјела. Овакве контролисане испоруке предмета врше се у циљу унапређења
Шикман, М., op. cit., 541.
Симовић, М., Симовић В., op. cit., 507.
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Сачић, Ж., op. cit., 860–861.
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Сијерчић-Чолић, Х., Хаџиомерагић, М., Јурчевић, М., Кауриновић, Д., Симовић, М., op. cit.,
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кривичне истраге и могуће идентификације учинилаца кривичних дјела, односно лица
која су повезана са њиховим извршењем. Ова истражна техника је позната већ
годинама као међународно прихваћена метода праћења и борбе против кривичних
дјела, а нарочито када су у питању прање новца, трговина опојним дрогама, незаконита
трговина оружјем, кријумчарење, крађа моторних возила, трговина људима и сл.
Постоје два начина надзираног превоза и испоруке: „жива“ контролисана
испорука и чиста контролисана испорука. Ако ће илегална роба барем у једном дијелу
доћи на своје одредиште, без било каквих интервенција, то називамо живом
контролисаном испоруком. Ако су околности откривања и скривања такве испоруке
такви да је могуће уклонити или замијенити сву или већину илегалне робе или
извршити њихову замјену прије него што стигне на одредиште, можемо говорити о
„чистој“ контролисаној испоруци. Такође, имамо и интерну и вањску контролисану
испоруку. Ако је коначна дестинација испоруке у земљи у којој је иницијално испорука
откривена, онда се ради о интерној контролисаној испоруци. Уколико је намјеравано
коначно одредиште изван земље у којој је иницијално испорука детектована, онда се
ради о вањској контролисаној испоруци.
Овај надзирани превоз и испорука предмета између више земаља повезан је
са бројним проблемима. Тако, на примјер, у неким земљама надзирани и контролисани
превоз и испорука се користе као методе у спровођењу кривичне истраге, али органи
тих земаља немају регулисана законска овлашћења за такво поступање, односно такав
начин праћења превоза и испоруке нема законско упориште у кривичним процесним
законима. У тим земљама операције контролисане испоруке врше се у складу са
интерним прописима – смјерницама органа за спровођење закона (полиција, царина,
тужилаштво и сл.). Ове агенције користе ове операције углавном у борби против прања
новца, трговине дрогом, илегалне трговине оружје, трговине украденом робом,
кријумчарења и кријумчарења лица. Међутим, ради ефикасније борбе против (прије
свега организованог) криминала, неопходно је да те земље створе адекватан законски
оквир за примјену ових посебних истражних радњи. Даље, због економског и
технолошког јаза између развијених и земаља у развоју, често постоји недостатак
адекватних техничких средстава за ефикасно спровођење ове посебне истражне радње.
Такође, постоји и проблем недовољно обученог кадра за такве врсте операција, као и
стални недостатак материјално-техничких средстава за спровођење ове радње.
Да би спровођење ове посебне истражне радње било ефикасно, потребно је
предузети низ припремних радњи. Иначе спровођење ове радње захтијева веома висок
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ниво вјештине, професионализма, способност тимског рада и сарадње. У том смислу
потребно је апострофирати неколико битних тачака које се морају узети у обзир
приликом надзираног превоза и испоруке предмета. Они који руководе овом радњом
морају обезбиједити да информације не цуре у јавност, иначе ће сав рад бити
бескористан. Када је год то могуће, потребно је илегалне предмете и супстанце
замијенити другим безопасним предметима 380. Наиме, „чиста“ контролисана испорука
не елиминише само ризик од губљења потенцијално опасне робе (дроге оружја), већ
даје већу слободу органима који спроводе надзор и смањује ризик у ситуацијама када
су криминалци организовали тзв. „контранадзор“. Коначна испорука пошиљке требало
би да буде реализована у сарадњи са предузећем које би иначе вршило ту испоруку.
Полицијски службеник који би се представио као помоћник возача требало би да
путује возилом којим се врши надзирани превоз, а то возило би требало да прате и
остали чланови тима. У случају вањске контролисане испоруке треба водити рачуна о
законским одредбама које су на снази у земљи детекције испоруке и у земљи
одредишта, затим да ли постоји довољно времена да се развије план акције између
агенција за спровођење закона у земљи детекције испоруке и у земљи одредишта и да
ли су власти земље одредишта у стању да покрену операцију.
Сам поступак покретања спровођења ове посебне истражне радње започиње
добијањем наредбе суда (судије за претходни поступак). Од изузетне је важности начин размјене информација између земаља које учествују у спровођењу радње. Размјена
информација увијек се врши каналима Интерпола. Приликом издавања сагласности за
контролисану испоруку свака земља апострофира питање да ли се прикупљена документација може употријебити као доказ у другој земљи. У том смислу контролисане
испоруке представљају вид међународне правне помоћи у кривичним стварима. На
примјер, контролисана пошиљка само прође кроз нашу земљу, а хапшење и запљена се
реализују у другој земљи. У том случају сав прикупљени материјал се може путем замолнице за међународну помоћ доставити земљи у којој се води поступак. 381 Земља која организује непосредно спровођење радње обавезује се да се сва лица (са територије
Овакво поступање предвиђено је и Конвенцијом Уједињених народа против незаконитог
промета опојних дрога и психотропних супстанци – „Незаконите пошиљке за чију се контролирану
испоруку постигне договор могу се, уз сагласност заинтересованих странака, ухватити и може се
допустити да наставе пут са опојним дрогама или психотропним супстанцијама недирнутим или
уклоњеним или замијењеним у цијелости или дјелимично“. Такође и домаћа судска пракса дозвољава
овакав поступак са незаконитим супстанцама: „Дозвољено је да се опојна дрога замијени у цијелости
или дјелимично са другом нешкодљивом супстанцом, што је у конкретном случају и учињено“ (пресуда
Суда Босне и Херцеговине број С1 2 K 003340 11 Kж од 30.5.2011. године).
381
Шикман, М., op. cit., 547.
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те државе) укључена у недозвољену трговину лише слободе и предају надлежном суду.
Приликом одлучивања о оправданости акције свака држава тражи одређене, основне
податке о 382: а) разлозима за операцију, б) конкретним подацима који оправдавају операцију, в) врсти и количини опојне дроге или друге супстанце, г) очекиваној рути, д)
очекиваном мјесту уласка и изласка из земље која издаје одобрење, ђ) очекиваном начину транспорта и сакривања пошиљке, е) идентитету осумњичених лица, ж) надлежној служби за реализацију и координацију акције, з) официру за контакт, и) детаљима
о методама и техникама реализације.
Разлози за одбијање сагласности за реализацију могу бити: a) непотпуне информације које се односе на пошиљку и осумњичене, б) недостатак сагласности једне
од земаља која се налази на транспортној рути, в) велики ризик, г) реципроцитет, д) недостатак техничких и финансијских средстава, ђ) непознато крајње одредиште, е) недостатак гаранције за вођење кривичног поступка. Потребно је да се на претпостављеној
рути којом ће пролазити недозвољена пошиљка прикупе дозволе свих земаља укључених у акцију. 383 Постојање ове радње уједно је и разлог искључења противправности за
поступање полицијских службеника, који би без те мјере морали, на основу закона,
одмах реаговати и пријавити постојање кривичног дјела. У противном, били би
изложени кривичном гоњењу због извршења кривичног дјела непријављивања
кривичног дјела извршиоца, без обзира на то што би се тиме прекинула могућност доказивања извршења тог дјела. 384
Треба истаћи да ова посебна истражна радња обједињује више различитих
истражних техника, као што су у највећем броју случајева надзор и техничко снимање,
употреба прикривеног истражиоца и информатора, надзор телекомуникација и др. Тек
у комбинацији тих мјера, ова истражна радња даје очекиване резултате. Ово стога што
се не може очекивати да самостална примјена ове радње да значајније резултате. Када
илегални терет уђе на територију државе (илегална пошиљка дроге, оружја и других
забрањених супстанци), мора се у сваком тренутку знати рута кретања терета, да ли
долази до нагле промјене његовог кретања, да ли долази до промјене особа које
превозе терет, до промјене превозних средстава и сл. Без комбинације горе споменутих
посебних истражних радњи све ове податке није могуће знати и држати контролу над

Вујичић, А., Контролисане испоруке, 31–34.
Шикман, М., op. cit., 547.
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пошиљком све до њеног одузимања или пропуштања нетакнутог терета (зависно о
договору међу надлежним тијелима више држава).
Када говоримо о примјени ове посебне истражне радње у контексту борбе
против организованог криминала, слободно можемо рећи да се у пракси ради о јединој
посебној истражној радњи која се искључиво примјењује код ових кривичних дјела и
то дјела која углавном имају међународни карактер. Зашто? Одговор лежи у чињеници
да транспорт по природи ствари представља организовану дјелатност која сама по себи
захтијева учешће више лица и одређени степен организације. Са друге стране,
најчешће се ради о транспортима предмета кривичних дјела у већим количинама
(ватреног оружја, експлозивних материја, опојних дрога, украдених аутомобила и сл.)
чији промет на таквом нивоу и могу једино да врше злочиначке организације или
организоване групе, а никако појединци. Главна је сврха ове мјере доказивање припадништва злочиначкој организацији која се бави кријумчарењем или препродајом опојне дроге, оружја, експлозива, племенитих метала, отпадних материја, фалсификованог
новца, кријумчарене акцизне робе и сл. Из тих разлога ова посебна истражна радња
представља можда и кључан алат у борби против међународног организованог
криминала 385.
2.8. Комбинована примјена посебних истражних радњи
У оквиру овог дијела рада дајемо практичан примјер комбиноване примјене
посебних истражних радњи. Примјер је направљен на основу практичног искуства
аутора у примјени посебних истражних радњи.
Полицијски орган је запримио пријаву кривичног дјела примање мита –
државни службеник (нпр. порески инспектор) од директора привредног друштва тражи
новац како не би евидентирао нерегуларности у привредном друштву уочене током
пореске контроле. Полицијски орган је запримио пријаву, а затим доставио извјештај
тужилаштву.
Тужилац након запримања пријаве саслушава у својству свједока лице од
којег је тражен новац, уколико то лице већ није саслушано од стране полицијског
органа. Приликом саслушања, између осталог, потребно је утврдити да ли је лице
Домаћа судска пракса познаје примјену ових посебних истражних радњи. Види пресуде
Суда Босне и Херцеговине број: С1 2 К 002500 10 Ко од 25.2.2011. године и С1 2 K 003340 11 Kж од
30.5.2011. године.
385
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спремно на сарадњу са органима гоњења у смислу његовог ангажовања као
информатора. Под термином „информатор“ овдје се не мисли на лице које органима
кривичног гоњења пружа информације о чињењу кривичних дјела или о извршиоцима,
већ лице које добровољно пристаје да учествује у спровођењу посебне истражне радње
симуловано давање поткупнине.
Уколико лице – свједок пристаје на сарадњу, тужилац суду подноси
приједлог за издавање наредбе за спровођење сљедећих посебних истражних радњи:
коришћење информатора и симуловано давање поткупнине.
Уколико свједок – информатор са осумњиченим остварује комуникацију
путем телефона (или другим начином електронске комуникације), од суда је потребно
истовремено затражити издавање наредбе и за спровођење посебне истражне радње
Надзор и техничко снимање телекомуникација и то за телекомуникационе адресе
(најчешће број телефона) осумњиченог, с циљем документовања садржаја телефонске
комуникације између информатора и осумњиченог. Примјеном ове посебне истражне
радње документовале би се радње извршења кривичног дјела која се састоји у
упућивању захтјева информатору за новцем. Примјеном ове посебне истражне радње
могу се документовати и упутства осумњиченог према информатору у погледу начина
предаје новца, односно друге радње осумњиченог које имају битна обиљежја бића
кривичног дјела примање мита.
Поред наведеног, уколико полицијски орган процијени да постоје ситуационе
и техничке могућности, од суда је потребно затражити и издавање наредбе за
спровођење посебне истражне радњи: тајно праћење и техничко снимање лица,
транспортних средстава и предмета у вези са њима, и надзор и техничко снимање
просторија. Примјена ових посебних истражних радњи има за циљ документовање
примопредаје новца (обиљежених новчаница) између информатора и осумњиченог.
Посебна истражна радња техничког снимања лица и предмета у пракси се најчешће
спроводи на начин да се информатор опреми техничким уређајем за снимање звука и
слике, те да се помоћу тог уређаја документују радње извршења осумњиченог.
Приједлог за издавање наредбе за одређивање посебних истражних радњи
мора бити образложен како у погледу постојања основа сумње да осумњичени чини
кривично дјело примање мита, тако и у погледу важних разлога због којих је примјена
посебних истражних радњи неопходна, тј. неопходно је навести да се без примјене
посебних истражних радњи докази не би могли прибавити или би њихово прибављање
било повезано са несразмјерним тешкоћама.
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Након добијања наредбе суда за спровођење посебних истражних радњи
потребно је предузети сљедеће радње:
а) Обезбиједити и обиљежити новчанице које ће информатор предати
осумњиченом приликом спровођења симулованог давања поткупнине. Обиљежавање
новчаница врши се на начин што се попишу серијски бројеви сваке новчанице и о томе
сачини фото-документација (уколико је исту могуће сачинити због разлога хитности
примопредаје новца). Потребно је да се на фотографијама у фото-документацији види
серијски број сваке појединачне новчанице.
б) Након обиљежавања новац предати информатору, уз издавање потврде о
предаји новца. У потврди је потребно таксативно побројати све серијске бројеве
новчаница које се предају или у потврди навести да саставни дио потврде представља
попис новчаница са фото-документацијом (уколико је сачињена).
в) Психолошки припремити информатора за спровођење посебне истражне
радње. За разлику од коришћења прикривеног истражиоца (који је посебно обучено
овлашћено службено лице), информатор је „цивил“, тј. лице које први пут учествује у
спровођењу неке радње доказивања. Информатор је веома свјестан улоге коју има у
доказивању кривичног дјела, па стога носи „терет“ те улоге, а са којим се не носе сва
лица једнако. Из тог разлога потребно је информатора адекватно психолошки
припремити. Изостанак адекватне припреме информатора може резултирати његовим
одустанком од реализације посебне истражне радње или га осумњичени једноставно
може прозријети и не пристати да прими новац. У оба случаја резултат је
неспровођење посебне истражне радње, односно немогућност прибављања доказа.
Такође, информатора је потребно обучити и како да разговара са осумњиченим, како
не би дошао у ситуацију да се његове активности могу протумачити као подстрекавање
на извршење кривичног дјела осумњиченог, што би касније на суду могло довести до
неприхватања доказа прибављених овим посебним истражним радњама.
г) Уколико се примјењују посебне истражне радње надзор и техничко
снимање телекомуникација, потребно је прије реализације симулованог откупа
организовати адекватан мониторинг комуникација од стране овлашћених службених
лица у „реалном времену“, како би се могле благовремено испратити све непредвиђене
ситуације.
д) Уколико се информатор опрема техничким уређајем за снимање звука и
слике, потребно га је обучити како се уређај користи.
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ђ) Уколико се примјењује посебна истражна радња надзор и техничко
снимање просторија, потребно је благовремено адекватно технички опремити
просторију у којој ће се извршити примопредаја новца између информатора и
осумњиченог у смислу постављања уређаја за снимање слике и звука.
Уколико се реализација наведених посебних истражних радњи одвија на
планирани начин, информатор ће најприје успоставити комуникацију са осумњиченим,
што би требало да буде документовано примјеном посебне истражне радње тајно
праћење и техничко снимање лица, односно примјеном посебне истражне радње
надзор и техничко снимање телекомуникација. Радња примопредаје обиљежених
новчаница може бити забиљежена примјеном посебне истражне радње техничко
снимање лица (уређајем који се налази код информатора) или евентуално примјеном
посебне истражне радње тајног праћења и техничког снимања од стране овлашћених
службених лица или примјеном посебне истражне радње надзор и техничко снимање
просторија
Одмах

након

примопредаје

новца,

потребно

је

извршити

претрес

осумњиченог, односно просторије или возила које користи, уколико постоји могућност
да на тим мјестима крије новац. Ову радњу потребно је спровести у што краћем року
од тренутка примопредаје, како би се осумњичени онемогућио да одбаци или сакрије
примљени новац. Наравно, ове радње је потребно спровести уз примјену одредаба
Закона о кривичном поступку (претрес по наредби суда или без наредбе, уколико су
испуњени услови у складу са законом). Приликом привременог одузимања новца од
осумњиченог потребно је таксативно побројати серијске бројеве новчаница које се од
осумњиченог одузимају, како би се могло извршити упоређивање са серијским
бројевима на потврди о предаји новца информатору и фото-документацији.
Тужилац би требало, одмах након спровођења посебних истражних радњи,
информатора да саслуша у својству свједока, на околности контакта са осумњиченим и
начина примопредаје обиљежених новчаница.
Након провођења посебних истражних радњи полицијски орган доставља
тужиоцу извјештај о спроведеним посебним истражним радњама, уз који доставља
цјелокупан материјал настао њиховим провођењем. Након подношења тог извјештаја
тужилац подноси извјештај судији за претходни поступак који провјерава да ли је у
цијелости поступљено по његовој наредби за спровођење посебних истражних радњи.
Уколико тужилац оцијени да прибављени материјал не може послужити као доказ у
кривичном поступку, о томе обавјештава судију за претходни поступак, а под његовим
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надзором прибављени материјал ће се уништити и о томе сачинити записник. Судија за
претходни поступак, без одлагања, обавјештава лице против којег су предметне
посебне истражне радње предузете.
Уколико је материјал прибављен спровођењем посебних истражних радњи, у
складу са наредбом суда, тај материјал се може користити као доказ на суду, па ће
тужилац и предложити да се ти докази изведу. Током главног претреса као доказ ће се
извести видео и тонски запис уређаја којим је информатор био опремљен, односно
тонски запис телефонског разговора (ако је вођен између осумњиченог и информатора)
и евентуално видео и тонски запис настао провођењем надзора и техничког снимања
просторија и/или надзора и техничког снимања од стране овлашћених службених лица.
Такође, као доказ ће се провести и упоређивање обиљежених новчаница које су
предате информатору и новчаница које су пронађене код осумњиченог приликом
претреса како би се утврдило да је ријеч о истим новчаницама, такође и информатор ће
бити саслушан у својству свједока на околности провођења посебне истражне радње
као и околности које су му познате у вези са учиниоцем кривичног дјела, самим
кривичним дјелом или о другим важним околностима везаним за кривично дјело.
Овакав начин поступања гарантује стабилно изграђен предмет на суду који са
великом вјероватноћом доводи до осуђујуће пресуде. 386

Наведене чињенице потврђује и судска пракса. Види пресуду Окружног суда у Бањој Луци
број 11 0 K 010796 13 K od 19.5.2014. године: „Из наредбе суда број 11 0 К 010796 12 Кпп од 16.11.2012.
године види се да су одређене посебне истражне радње и то: коришћење прикривеног истражиоца и
коришћење информатора као и симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање
поткупнине према Ј. Р и Ш. Ђ., наложено је да ће се наведене посебне истражне радње провести
комбинованом примјеном, као информатор је одређен Ш. Н.“ У истом смислу види и пресуду Окружног
суда у Бањој Луци број 11 0 K 010968 14 K2 oд 29.9.2014. године: „Такође је одређено да ће се ове
истражне радње провести њиховом комбинованом примјеном, на начин што ће информатор најприје
ступити у контакт са осумњиченима Н. и Б., након чега би извршио предају новца (односно претходно
обиљежених новчаница) осумњиченим у циљу симулованог давања поткупнине.“
386
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Трећи дио
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ ИНСТРУМЕНТИ СУПРОТСТАВЉАЊА
ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ У КОМПАРАТИВНОМ КРИВИЧНОМ
ПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

1. Доказивање организованог криминала у
кривичнопроцесном законодавству Србије
Организовани криминалитет као феноменолошка појава знатно дуже
егзистира него што је званично нормиран у кривичном законодавству Републике
Србије. Почетна законска рјешења дефинишу појам организованог криминалитета, као
и критеријуме за диференцирање криминалитета који не спада у област организованог.
Почетно појављивање организованог криминалитета у домаћој правној теорији и
законодавству новијег је датума, што у значајној мјери отежава његову ширу анализу, а
нарочито отежавајућа околност јесу и веома честе измјене и допуне законских
одредаба, чиме се стиче утисак непостојања промишљеног конзистентног приступа
овом феномену, већ се реагује ad hoc, од случај до случаја, који се експонирају у
пракси, што у одређеној мјери доприноси неефикасности правних норми и државних
органа. 387
Када говоримо о хронологији нормирања инструмената борбе против
организованог криминала, треба рећи да је Република Србија још 2002. године
донијела Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминалитета 388, који је накнадно више пута мијењан и допуњаван.389
Треба истаћи да је у Републици Србији ступио на снагу нови Закон о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
корупције 390, који ће се примјењивати тек од 1.3.2018. године, који на мало другачији

387
388

2002. године.

Јовић, В., op. cit., 28.
Закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 42/2002 од 19. јула

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник Републике Србије“
број: 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 – др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011
– др. закон, 101/2011 – др. закон и 32/2013).
390
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, тероризма и корупције („Службени гласник Републике Србије“ број 94/16).
389
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начин регулише ову област, иако у суштини нема значајнијих разлика у односу на
тренутно важећи закон.
Овај закон примјењује се ради откривања, кривичног гоњења и суђења за: 1)
кривична дјела организованог криминала; 2) кривично дјело убиство представника
највиших државних органа (члан 310 Кривичног законика) и кривично дјело оружане
побуне (члан 311 Кривичног законика); 3) кривична дјела против службене дужности
(чл. 359 и чл. 361–368 Кривичног законика) и кривично дјело давање и примање мита у
вези са гласањем (члан 156 Кривичног законика); 4) кривична дјела против привреде
(чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 став 4, чл.
236 и 245 Кривичног законика); 5) кривично дјело тероризам (члан 391 Кривичног
законика), кривично дјело јавно подстицање на извршење терористичких дјела (члан
391а Кривичног законика), кривично дјело врбовање и обучавање за вршење
терористичких дјела (члан 391б Кривичног законика), кривично дјело употреба
смртоносне направе (члан 391в Кривичног законика), кривично дјело уништење и
оштећење нуклеарног објекта (члан 391г Кривичног законика), кривично дјело
финансирање тероризма (члан
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Кривичног законика) и кривично дјело

терористичко удруживање (члан 393а Кривичног законика); 6) кривична дјела против
државних органа (члан 322 ст. 3 и 4 и члан 323 ст. 3 и 4 Кривичног законика) и
кривична дјела против правосуђа (чл. 333 и 335, члан 336. ст. 1, 2 и 4 и чл. 336б, 337 и
339 Кривичног законика), ако су извршена у вези са кривичним дјелима из тачке 1–5.
Одредбама овог закона прописано је да се формирају посебни државни
органи или посебна одјељења државних органа која су надлежна за поступање у
предметима за напријед наведена кривична дјела. То су: Тужилаштво за организовани
криминал, Министарство унутрашњих послова – организациона јединица за сузбијање
организованог криминала, Посебно одјељење Вишег суда у Београду за организовани
криминал, Посебно одјељење Апелационог суда у Београду за организовани криминал,
Посебна притворска јединица у Окружном затвору у Београду.
Овим законом се прецизније и јасније одређује надлежност органа кривичног
гоњења, утврђује са организација и надлежност државних органа у сузбијању
корупције, образују посебна одјељења при Вишим јавним тужилаштвима у Београду,
Краљеву, Нишу и Новом Саду, те се дефинише сарадња државних органа кроз увођење
службеника за везу и ударних група. Посебно треба истаћи да је овим законом
предвиђено оснивање службе финансијске форензике која ће значајно олакшати рад
Тужилаштва

за

организовани

криминал.

У

служби

финансијске

форензике
214

запошљавају се финансијски форензичари који су државни службеници који посједују
стручна знања из области финансија, рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског
и привредног пословања, а који помажу тужиоцу у анализи финансијских трансакција
и токова новца у конкретном кривичном предмету.
Када говоримо о кривичнопроцесним инструментима за супротстављање
организованом криминалу у Републици Србији, законски оквир њихове примјене је
Законик о кривичном поступку. 391 Интересантно је напоменути да је, за разлику од
законодавства Републике Српске, у којем је дефиниција појма организовани криминал
дата у Кривичном закону Републике Српске, законодавство Србије овај појам
дефинише у Законику о кривичном поступку. Према одредбама Законика,
„организовани криминал“ представља вршење кривичних дјела од стране организоване
криминалне групе или њених припадника. Организована криминална група, како је
дефинисана у Законику, јесте група од три или више лица, која постоји одређено
вријеме и дјелује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дјела за која
је прописана казна затвора од четири године или тежа казна, ради непосредног или
посредног стицања финансијске или друге користи.
Главни

кривичнопроцесни

инструменти

борбе

против

организованог

криминала у Републици Србији дефинисани су као „посебне доказне радње“, а
прописане су Закоником о кривичном поступку. Према одредбама Законика, посебне
доказне радње су: 1) тајни надзор комуникације, 2) тајно праћење и снимање, 3)
симуловани послови, 4) рачунарско претраживање података, 5) контролисана
испорука, 6) прикривени исљедник.
Посебне доказне радње могу се одредити према лицу за које постоје основи
сумње да је учинило сљедећа кривична дјела: 1) за која је посебним законом одређено
да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности; 2) таксативно побројана кривична
дјела прописана Кривичним закоником Републике Србије и то: тешко убиство (члан
114 Кривичног законика), отмица (члан 134 Кривичног законика), приказивање,
прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног
лица за порнографију (члан 185 ст. 2 и 3 Кривичног законика), изнуда (члан 214 став 4
Кривичног законика), фалсификовање новца (члан 223 ст. 1–3 Кривичног законика),
прање новца (члан 231 ст. 1–4 Кривичног законика), неовлашћена производња и
Законик је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 72/2011 од 28.9.2011.
године. Примјењује се од 15. јануара 2013. год., изузев у поступцима за кривична дјела организованог
криминала или ратних злочина који се воде пред посебним одјељењем надлежног суда, у ком случају се
примјењује од 15. јануара 2012. године.
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стављање у промет опојних дрога (члан 246 ст. 1–3 Кривичног законика), угрожавање
независности (члан 305 Кривичног законика), угрожавање територијалне цјелине (члан
307 Кривичног законика), напад на уставно уређење (члан 308 Кривичног законика),
позивање на насилну промјену уставног уређења (члан 309 Кривичног законика),
диверзија (члан 313 Кривичног законика), саботажа (члан 314 Кривичног законика),
шпијунажа (члан 315 Кривичног законика), одавање државне тајне (члан 316
Кривичног законика), изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости
(члан 317 Кривичног законика), повреда територијалног суверенитета (члан 318
Кривичног законика), удруживање ради противуставне дјелатности (члан 319
Кривичног законика), припремање дјела против уставног уређења и безбједности
Србије (члан 320 Кривичног законика), тешка дјела против уставног уређења и
безбједности Србије (члан 321 Кривичног законика), недозвољена производња,
држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја (члан 348 став 3 Кривичног
законика), недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи (члан 350 ст. 2 и
3 Кривичног законика), злоупотреба службеног положаја (члан 359 Кривичног
законика), трговина утицајем (члан 366 Кривичног законика), примање мита (члан 367
Кривичног законика), давање мита (члан 368 Кривичног законика), трговина људима
(члан 388 Кривичног законика), узимање талаца (члан 392 Кривичног законика), као и
и кривично дјело из члана 98 ст. 3–5 Закона о тајности података; 3) кривично дјело
спречавање и ометање доказивања (члан 336 став 1 Кривичног законика) ако је
учињено у вези са претходно побројаним кривичним дјелима.
Интересантно је да, за разлику од законског рјешења у Републици Српској,
поједине посебне радње доказивања могу се одредити само за поједина кривична дјела.
Тако радња доказивања прикривени исљедник може се одредити једино за кривична
дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне
надлежности. Поред наведеног, Законик прописује да се посебна радња доказивања
тајни надзор комуникације, поред напријед наведених дјела, може одредити и за
сљедећа кривична дјела: неовлашћено искоришћавање ауторског дјела или предмета
сродног права (члан 199 Кривичног законика), оштећење рачунарских података и
програма (члан 298 став 3 Кривичног законика), рачунарска саботажа (члан 299
Кривичног законика), рачунарска превара (члан 301 став 3 Кривичног законика) и
неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради
података (члан 302 Кривичног законика).
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Посебан услов за примјену посебних радњи доказивања је да се на други
начин не могу прикупити докази за кривично гоњење или би њихово прикупљање било
значајно отежано. Посебне доказне радње изузетно се могу одредити и према лицу за
које постоје основи сумње да припрема неко од кривичних дјела, а околности случаја
указују на то да се на други начин кривично дјело не би могло открити, спријечити или
доказати или би то изазвало несразмјерне тешкоће или велику опасност.
У погледу надлежности за одређивање посебних радњи доказивања у
Републици Србији, Закоником је прописано да посебне радње доказивања: тајни
надзор комуникације, тајно праћење и снимање, симуловани послови, рачунарско
претраживање података и прикривени исљедник, одређује судија за претходни
поступак, на образложени приједлог тужиоца, док посебну радњу доказивања
контролисана испорука одређује републички јавни тужилац, односно јавни тужилац
посебне надлежности. Осврнућемо се на сваку појединачну посебну радњу доказивања.
– Тајни надзор комуникације. Ову посебну доказну радњу одређује судија
за претходни поступак образложеном наредбом. Наредба садржи расположиве податке
о лицу, према којем се тајни надзор комуникације одређује, законски назив кривичног
дјела, означење познатог телефонског броја или адресе осумњиченог, односно
телефонског броја или адресе за коју постоје основи сумње да је осумњичени користи,
разлоге на којима се заснива сумња, начин спровођења, обим и трајање посебне
доказне радње. Тајни надзор комуникације може трајати три мјесеца, а због
неопходности даљег прикупљања доказа може се продужити највише за три мјесеца.
Ако је ријеч о кривичним дјелима за која је посебним законом одређено да поступа
јавно тужилаштво посебне надлежности, тајни надзор може се изузетно продужити још
највише два пута у трајању од по три мјесеца. Спровођење надзора прекида се чим
престану разлози за његову примјену. Наредбу за спровођење мјере тајни надзор
комуникације

извршава

полиција,

Безбедносно-информативна

агенција

или

Војнобезбедносна агенција. О спровођењу тајног надзора комуникације сачињавају се
дневни извјештаји који се, заједно са прикупљеним снимцима комуникације, писмима
и другим пошиљкама које су упућене осумњиченом или које он шаље, достављају
судији за претходни поступак и јавном тужиоцу на њихов захтјев. Поштанска,
телеграфска и друга предузећа, друштва и лица регистрована за преношење
информација дужна су да државном органу из става 1 овог члана који извршава
наредбу, омогуће спровођење надзора и снимања комуникације и да, уз потврду
пријема, предају писма и друге пошиљке. Ако у току спровођења тајног надзора
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комуникације дође до сазнања да осумњичени користи други телефонски број или
адресу, орган који је наредбом одређен за извршење ове мјере ће проширити тајни
надзор комуникације и на тај телефонски број или адресу и о томе ће одмах
обавијестити јавног тужиоца. По пријему обавјештења, јавни тужилац ће одмах
поднијети приједлог да се накнадно одобри проширење тајног надзора комуникације.
О приједлогу одлучује судија за претходни поступак у року од 48 сати од пријема
приједлога и о томе саставља биљешку у записнику. Ако усвоји овај приједлог, судија
за претходни поступак ће накнадно одобрити проширење тајног надзора комуникације,
а ако одбије приједлог, материјал који је прикупљен се уништава. По завршетку тајног
надзора комуникације орган који је био задужен за спровођење радње доставља судији
за претходни поступак снимке комуникације, писма и друге пошиљке и посебан
извјештај који садржи: вријеме почетка и завршетка надзора, податке о службеном
лицу које је надзор спровело, опис техничких средстава која су примијењена, број и
расположиве податке о лицима обухваћеним надзором и оцјену о сврсисходности и
резултатима примјене надзора. Судија за претходни поступак ће приликом отварања
писама и других пошиљки пазити да се не повриједе печати и да се омоти и адресе
сачувају. О отварању ће саставити записник. Сав материјал добијеним спровођењем
тајног надзора комуникације доставиће се јавном тужиоцу.
– Тајно праћење и снимање осумњиченог. Ова посебна радња доказивања
спроводи се ради: 1) откривања контаката или комуникације осумњиченог на јавним
мјестима и местима на којима је приступ ограничен или у просторијама, осим у стану;
2) утврђивања истовјетности лица или лоцирања лица или ствари. Ову посебну доказну
радњу, на образложени приједлог јавног тужиоца, одређује судија за претходни
поступак образложеном наредбом. Наредба садржи податке о осумњиченом, законски
назив кривичног дјела, разлоге на којима се заснива сумња, означење просторија,
мјеста или превозног средства, овлашћење за улазак и постављање техничких уређаја
за снимање, начин спровођења, обим и трајање посебне доказне радње. Тајно праћење
и снимање може трајати три мјесеца, а због неопходности даљег прикупљања доказа
може се продужити највише за три мјесеца. Ако је ријеч о кривичним дјелима за која је
посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности тајно
праћење и снимање може се изузетно продужити још највише два пута у трајању од по
три мјесеца. Спровођење праћења и снимања се прекида чим престану разлози за
његову примјену. Наредбу за спровођење тајног праћења и техничког снимања
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извршава полиција, Безбедносно-информативна агенција или Војнобезбедносна
агенција.
– Симуловани послови. Закоником су прописане двије врсте симулованих
послова као посебне радње доказивања: 1) симулована куповина, продаја или пружање
пословних услуга и 2) симуловано давање или примање мита. Ову посебну доказну
радњу, на образложени приједлог јавног тужиоца, одређује судија за претходни
поступак образложеном наредбом. Спровођење симулованих послова може трајати три
мјесеца, а због неопходности даљег прикупљања доказа може се продужити највише за
три мјесеца. Ако је ријеч о кривичним дјелима за која је посебним законом одређено да
поступа јавно тужилаштво посебне надлежности, закључење симулованих послова се
може изузетно продужити још највише два пута у трајању од по три мјесеца.
Закључење симулованих послова се прекида чим престану разлози за њихову
примјену. Наредбу извршава, по правилу, овлашћено лице полиције, Безбедносноинформативне агенције или Војнобезбедносне агенције, а ако то захтијевају посебне
околности случаја и друго овлашћено лице. О спровођењу симулованих послова
сачињавају се дневни извештаји који се заједно са прикупљеним снимцима достављају
судији за претходни поступак и јавном тужиоцу, на њихов захтјев. Овлашћено лице
које спроводи ову радњу доказивања које закључује симуловани посао не чини
кривично дјело ако је радња коју предузима кривичним законом предвиђена као радња
кривичног дјела. Забрањено је и кажњиво да лице које спроводи ову посебну радњу
доказивања подстрекава другог на извршење кривичног дјела.
– Рачунарско претраживање података На образложени приједлог јавног
тужиоца суд може одредити рачунарско претраживање већ обрађених личних и других
података и њихово поређење са подацима који се односе на осумњиченог и кривично
дјело. Ову посебну доказну радњу одређује судија за претходни поступак
образложеном наредбом. Наредба садржи податке о осумњиченом, законски назив
кривичног дјела, опис података које је потребно рачунарски претражити и обрадити,
означење државног органа који је дужан да спроведе претрагу тражених података,
обим и вријеме трајања посебне доказне радње. Рачунарско претраживање података
може трајати највише три мјесеца, а због неопходности даљег прикупљања доказа
може се изузетно продужити још највише два пута у трајању од по три мјесеца.
Спровођење рачунарског претраживања података се прекида чим престану разлози за
његову примјену. Наредбу за рачунарско сравњење податак извршава полиција,
Безбедносно-информативна агенција, Војнобезбедносна агенција, царинске, пореске
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или друге службе или други државни орган, односно правно лице које на основу закона
врши јавна овлашћења.
– Контролисана испорука. Ово је једина посебна радња доказивања
предвиђена Закоником о кривичном поступку Републике Србије коју одређује
тужилац. Закоником је прописано да републички јавни тужилац, односно јавни
тужилац посебне надлежности може ради прикупљања доказа за поступак и откривања
осумњичених одредити контролисану испоруку којом се дозвољава да, уз знање и под
надзором надлежних органа, незаконите или сумњиве пошиљке: 1) буду испоручене у
оквиру територије Републике Србије; 2) уђу, пређу или изађу са територије Републике
Србије. Контролисану испоруку спроводи полиција и други државни органи које
одреди јавни тужилац. По извршењу контролисане испоруке полиција, односно други
државни орган доставља јавном тужиоцу извјештај који садржи: податке о времену
почетка и завршетка контролисане испоруке, податке о службеном лицу које је
спровело радњу, опис примијењених техничких средстава, податке о обухваћеним
лицима и резултатима примијењене контролисане испоруке.
– Прикривени исљедник. Посебну доказну радњу ангажовања прикривеног
исљедника одређује судија за претходни поступак образложеном наредбом. Наредба
садржи податке о лицима и групи према којима се примјењује, опис могућих
кривичних дјела, начин, обим, мјесто и трајање посебне доказне радње. У наредби
може бити одређено да прикривени исљедник може употребити техничка средства за
фотографисање или тонско, оптичко или електронско снимање. Ангажовање
прикривеног исљедника траје колико је потребно да се прикупе докази, а најдуже
годину дана. На образложен приједлог јавног тужиоца судија за претходни поступак
може продужити трајање посебне доказне радње за најдуже шест мјесеци. Ангажовање
прикривеног исљедника се прекида чим престану разлози за његову примјену.
Прикривеног исљедника под псеудонимом или шифром одређује министар надлежан
за унутрашње послове, директор Безбедносно-информативне агенције или директор
Војнобезбедносне агенције, односно лице које они овласте. Прикривени исљедник је,
по правилу, овлашћено службено лице органа унутрашњих послова, Безбедносноинформативне агенције или Војнобезбедносне агенције, а ако то захтијевају посебне
околности случаја и друго лице, које може бити и страни држављанин. Ради заштите
идентитета прикривеног исљедника, надлежни органи могу измијенити податке у
базама података и издати личне исправе са измијењеним подацима. Ови подаци
представљају тајне податке. Забрањено је и кажњиво да прикривени исљедник
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подстрекава на извршење кривичног дјела. Прикривени исљедник у току ангажовања
подноси периодичне извјештаје свом непосредном старјешини. По завршетку
ангажовања прикривеног исљедника старјешина који је надређен прикривеном
исљеднику доставља судији за претходни поступак фотографије, оптичке, тонске или
електронске снимке, прикупљену документацију и све прибављене доказе и извјештај
који садржи: вријеме почетка и завршетка ангажовања прикривеног исљедника; шифру
или псеудоним прикривеног исљедника; опис примијењених поступака и техничких
средстава; податке о лицима обухваћеним посебном доказном радњом и опис
постигнутих резултата. Судија за претходни поступак ће материјал и извјештај
доставити јавном тужиоцу. Прикривени исљедник се под шифром или псеудонимом
може изузетно испитати у кривичном поступку као свједок. Испитивање ће се обавити
тако да се странкама и браниоцу не открије истовјетност прикривеног исљедника.
Прикривени исљедник се позива преко старјешине који непосредно прије испитивања
својом изјавом пред судом потврђује истовјетност прикривеног исљедника. Подаци о
истовјетности прикривеног исљедника који се испитује као свједок представљају тајне
податке. У погледу валидности исказа прикривеног исљедника на суду, Закоником је
прописано да се судска одлука не може заснивати искључиво или у одлучујућој мјери
на исказу прикривеног исљедника.
Поред напријед описаних инструмената борбе против организованог
криминала, Закоником о кривичном поступку Републике Србије прописани су
институти који се користе искључиво као доказно средство код најтежих кривичних
дјела, односно кривичних дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно
тужилаштво посебне надлежности. Ради се о институту споразума о свједочењу
окривљеног и институту споразума о свједочењу осуђеног. Овим законским рјешењем
у кривично законодавство Србије уведен је један потпуно нови институт – „окривљени
сарадник“, односно „осуђени сарадник“ или „свједок сарадник“.
Према одредбама Законика о кривичном поступку, споразум о свједочењу за
кривично дјело за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво
посебне надлежности јавни тужилац и окривљени могу закључити од доношења
наредбе о спровођењу истраге па до завршетка главног претреса. Споразум се може
закључити са окривљеним који је у потпуности признао да је учинио кривично дјело,
под условом да је значај његовог исказа за откривање, доказивање или спречавање
кривичног дјела претежнији од посљедица кривичног дјела које је учинио (окривљени
сарадник). Окривљени за кога постоји основана сумња да је организатор организоване
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криминалне групе не може бити предложен за окривљеног сарадника. Приликом
закључења споразума окривљени мора имати браниоца. Јавни тужилац ће прије
закључења споразума о свједочењу позвати окривљеног да у року који не може бити
дужи од 30 дана, самостално и својеручно, што детаљније и потпуније, истинито
опише све што зна о кривичном дјелу поводом којег се води поступак и о другим
дјелима којима ће свједочити. Неписмени окривљени диктираће прелиминарни исказ у
апарат за снимање гласа. Споразум о свједочењу се сачињава у писаном облику и
подноси се суду до завршетка главног претреса. Уз споразум се прилаже и записник о
исказу који је окривљени дао.
Споразум о свједочењу окривљеног садржи: 1) опис кривичног дјела које је
предмет оптужбе; 2) изјаву окривљеног да у потпуности признаје кривично дјело, да ће
дати исказ о свему што му је познато о кривичном дјелу о којем свједочи и да ништа
неће прећутати, да је упозорен на дужности свједока предвиђене закоником и
погодности које му се могу пружити уколико свједочи, да се не може позивати на
погодност ослобођења од дужности свједочења и ослобођења од дужности одговарања
на поједина питања;3) споразум о врсти и мјери или распону казне или друге санкције
која ће бити изречена, о ослобођењу од казне или о обавези јавног тужиоца да одустане
од кривичног гоњења окривљеног у случају давања исказа на главном претресу у
складу са обавезама које окривљени преузима; 4) споразум о трошковима кривичног
поступка, о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом и о
имовинскоправном захтјеву, уколико је поднијет; 5) изјаву о одрицању странака и
браниоца од права на жалбу против одлуке којом је суд у потпуности прихватио
споразум; 6) потпис странака и браниоца. Поред наведених података, споразум о
свједочењу може садржати и споразум у погледу имовине проистекле из кривичног
дјела која ће бити одузета од окривљеног.
О споразуму о свједочењу окривљеног одлучује судија за претходни
поступак, а ако је споразум поднијет суду након потврђивања оптужнице одлуку
доноси предсједник вијећа. Рјешење о одбацивању, прихватању или одбијању
споразума о свједочењу окривљеног доноси се на рочишту на које се позивају јавни
тужилац, окривљени и бранилац. Суд ће рјешењем прихватити споразум о свједочењу
окривљеног, ако утврди: 1) да је окривљени свјесно и добровољно пристао да свједочи
под напријед прописаним условима 2) да је окривљени у потпуности свјестан свих
посљедица закљученог споразума, а посебно да се одриче права на улагање жалбе
против одлуке суда донесене на основу споразума; 3) да је казна или друга санкција
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или мјера, ослобођење од казне или одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења
предложен у складу са одредбама Законика о кривичном поступку или кривичног
закона.
Окривљени сарадник дужан је да говори истину и да не прећути ништа што
му је о предмету суђења познато. Окривљени сарадник се испитује након саслушања
оптужених и након испитивања се удаљава из суднице. Рјешење о прихватању
споразума о свједочењу окривљеног обавезује првостепени и суд који одлучује о
правним лијековима, приликом доношења одлуке о кривичној санкцији, о трошковима
кривичног поступка, о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом,
о имовинскоправном захтјеву и о одузимању имовине проистекле из кривичног дјела,
под условом да је окривљени сарадник у потпуности испунио обавезе из споразума.
Поред споразума о свједочењу окривљеног (који се, дакле, закључује за
вријеме кривичног поступка), јавни тужилац и осуђени могу закључити споразум о
свједочењу, ако је значај исказа осуђеног за откривање, доказивање или спречавање
кривичних дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво
посебне надлежности, претежнији од посљедица кривичног дјела за које је осуђен
(осуђени сарадник). За осуђеног сарадника не може бити предложено лице које је
осуђено као организатор организоване криминалне групе. Споразум о свједочењу се
сачињава у писаном облику и подноси се суду до завршетка главног претреса.
Споразум о свједочењу осуђеног садржи: 1) опис кривичног дјела које је
предмет оптужбе; 2) изјаву осуђеног да ће дати исказ о свему што му је познато о
кривичном дјелу и да ништа неће прећутати, да је упозорен на дужности свједочења, да
се не може позивати на погодност ослобођења од дужности свједочења и ослобођења
од дужности одговарања на поједина питања; 3) споразум о врсти и мјери или распону
умањења казне или друге санкције или о ослобођењу од казне осуђеног у случају
давања исказа на главном претресу у складу са обавезама које споразумом преузима; 4)
изјаву јавног тужиоца да ће у року од 30 дана од дана правноснажног окончања
поступка осуђујућом пресудом у којем је осуђени дао исказ у складу са обавезама које
споразумом преузима овог члана поднијети захтјев за покретање поступка за
ублажавање казне; 5) изјаву о одрицању странака и браниоца од права на жалбу против
одлуке суда донесене на основу споразума о свједочењу, када је суд у потпуности
прихватио споразум; 6) потпис странака и браниоца. О споразуму о свједочењу
осуђеног одлучује судија за претходни поступак, а ако је споразум поднијет суду након
потврђивања оптужнице против оптуженог на којег се односи свједочење осуђеног
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сарадника, одлуку доноси предсједник вијећа. Рјешење о одбацивању, прихватању или
одбијању споразума о свједочењу осуђеног доноси се на рочишту на које се позивају
јавни тужилац, осуђени и бранилац. Рјешење о прихватању споразума о свједочењу
осуђеног обавезује суд приликом доношења одлуке о кривичној санкцији у
поновљеном поступку, под условом да је осуђени сарадник у потпуности испунио
обавезе из споразума.

2.

Доказивање организованог криминала у

кривичнопроцесном законодавству Хрватске
Република Хрватска је још 2001. године формирала специјализоване државне
органе за борбу против организованог криминала. Законом о Канцеларији за сузбијање
корупције и организованог криминалитета формиран је УСКОК, што је скраћени назив
за Канцеларију (Уред) за сузбијање корупције и организованог криминалитета.
Канцеларија је посебно државно одвјетништво 392, специјализовано за кривично гоњење
корупције и организованог криминала, са сједиштем у Загребу, а надлежан је за
подручје цијеле Републике Хрватске. Република Хрватска је усвајањем Закона о
Канцеларији за сузбијање корупције и организованог криминалитета имала намјеру да
оснивањем једног специјализованог тијела створи ефикасно тијело за дјеловање на
подручју цијеле државе у сузбијању организованог криминала, праћење појавних
облика организованог криминала и, у сарадњи са сличним тијелима из других држава,
сарадњу на сузбијању транснационалног организованог криминала. 393
Када говоримо о кривичнопроцесним инструментима за борбу против
(превасходно) организованог криминала, правни основ у Републици Хрватској је Закон
о казненом поступку. 394 Одредбама чланова 332–340 прописана је употреба посебних
доказних радњи. Хрватским законом прописане су сљедеће посебне доказне радње: 1)
Надзор и техничко снимање телефонских разговора и других комуникација на даљину;
2) Пресретање, прикупљање и снимање рачунарских података; 3) Улазак у просторије
Државно одвјетништво је самостално и независно правосудно тијело овлаштено и дужно
поступати против учинилаца кривичних дјела и других кажњивих дјела, предузимати правне радње ради
заштите имовине Републике Хрватске те подносити правна средства за заштиту Устава и права – види:
http://www.dorh.hr/OdrzavnomOdvjetnistvu.
393
Види: http://www.dorh.hr/Default.aspx?sec=53 – Државно одвјетништво, Уред за сузбијање
корупције и организираног криминалитета.
394
Закон о казненом поступку, Народне новине број 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Одлука и
Рјешење УСРХ, 143/12, 56/13, 145/13 и 152/14.
392
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ради провођења надзора и техничко снимање просторија; 4) Тајно праћење и техничко
снимање особа и предмета; 5) Употреба прикривених истражилаца и поузданика 6)
Симулирана продаја и откуп предмета те симулирано давање поткупнине и
симулирано примање поткупнине; 7) Пружање симулираних пословних услуга или
склапање симулираних правних послова; 8) Надзирани превоз и испорука предмета
казненог дјела.
Посебан услов за одређивање посебних доказних радњи јесте да се докази за
кривично гоњење учинилаца кривичних дјела не би могли провести на други начин
или би то било могуће само уз неразмјерне тешкоће. Одређивање посебних доказних
радњи писаним образложеним налогом наређује судија који поступа у току истраге 395,
на образложени приједлог државног адвоката (тужиоца). Изузетно, ако постоји
опасност од одлагања и ако државни адвокат има разлога вјеровати да на вријеме неће
моћи прибавити налог судије који поступа у току истраге, налог за одређивање
посебних доказних радњи може на вријеме од двадесет четири сата издати државни
адвокат. Државни адвокат не може издати налог за посебне доказне радње –
пресретање, прикупљање и снимање рачунарских података, ако начин извршења те
радње захтијева улазак у стан осумњиченог, или удаљени улазак у компјутер
осумњиченог које се налази у његовом стану. Такође, државни адвокат не може издати
налог за спровођење посебне доказне радње – улазак у просторије ради провођења
надзора и техничко снимање просторија, ако је ради провођења надзора и техничког
снимања потребно ући у стан осумњиченог. У ситуацијама када налог издаје државни
адвокат, тај налог с ознаком времена издавања и допис у којем ће образложити разлоге
за његово издавање државни адвокат мора у року од осам сати од издавања доставити
судији који поступа током истраге. Уједно ће, ако сматра да треба наставити с
провођењем посебне доказне радње, поднијети судији писани образложени захтјев за
њено даље спровођење. Судија који поступа у току истраге одмах по пријему налога и
дописа испитује јесу ли постојали услови за издавање налога те да ли је постојала
опасност од одлагања. Судија који поступа у току истраге одлучује рјешењем о
законитости налога државног адвоката. Ако се судија не сложи с налогом државног
адвоката, затражиће да о томе одлуку донесе вијеће. Ако је захтијевано даље
спровођење доказне радње одређене од стране државног адвоката оно се наставља до
одлуке вијећа. Вијеће о захтјеву судије који поступа у току истраге одлучује у року од

395

Закон о казненом поступку дефинише га као „судија истраге“.
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дванаест сати од пријема захтјева. Ако је вијеће потврдило налог државног адвоката, а
државни адвокат је захтијевао даље спровођење доказне радње, вијеће ће издати налог
за даље спровођење посебних доказних радњи. Ако вијеће не одобри налог, у рјешењу
ће наложити да се одмах обуставе радње, а подаци прикупљени на основу налога
државног адвоката ће се предати судији који поступа у току истраге и који ће те
податке уништити. О уништењу података судија саставља записник.
Улазак у просторије ради провођења надзора и техничко снимање просторија,
када је ради њеног спровођења потребно ући у стан, одређују се искључиво по налогу
суда који је дужан водити рачуна о размјерном ограничењу права на неповредивост
личног и породичног живота. Радње техничко снимање телефонских разговора и
других комуникација на даљину могу се одредити и према лицама за које постоје
основи сумње да учиниоцу или од учиниоца кривичних дјела преносе информације и
поруке у вези са дјелом, односно да се учинилац служи њиховим прикључцима на
телефон или другим телекомуникацијским уређајем, које крију учиниоца кривичног
дјела или му прикривањем средстава којима је кривично дјело учињено, трагова
кривичног дјела или предмета насталих или прибављених кривичним дјелом или на
други начин помажу да не буде откривен. У случају кад се не располаже сазнањима о
идентитету лица које учествује у извршењу кривичног дјела, радња надзирани превоз и
испорука предмета може се одредити према предмету кривичног дјела.
Уколико су за спровођење посебних истражних радњи коришћени
прикривени истражиоци и поузданици (информатори), та лица се могу испитати као
свједоци о садржају разговора које су водили с лицама према којима су одређене
посебне истражне радње радње и то: Симулирана продаја и откуп предмета те
симулирано давање поткупнине и симулирано примање поткупнине, Пружање
симулираних пословних услуга или склапање симулираних правних послова,
Надзирани пријевоз и испорука предмета казненог дјела, као и свим судионицима
кривичног дјела ради чијег откривања и доказивања је та радња била одређена, а
њихови искази се могу употријебити као доказ у поступку.
Законом су одређена кривична дјела за која се могу одредити посебне
доказне радње. У погледу трајања посебних доказних радњи закон прописује да се све
посебне доказне радње одређују на вријеме до три мјесеца. На приједлог државног
адвоката, судија који поступа у току истраге може те радње продужити за још три
мјесеца ако оне дају резултате, а постоји разлог да се настави с њиховим провођењем
ради прикупљања доказа. Законска могућност даљег продужења посебних доказних
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радњи зависи од кривичних дјела за које су одређене. Тако је за поједина кривична
могуће продужење за још шест мјесеци, а изузетно и то само за одређена кривична
дјела за још шест мјесеци, ако је њихово продужење нужно ради остварења сврхе ради
које су биле одобрене. Против рјешења судије који поступа у току истраге којим се
одбија приједлог државног адвоката за продужење радње државни адвокат може
поднијети жалбу у року од осам сати, о којој одлучује вијеће истог суда у року од
дванаест сати.
Посебне доказне радње извршава полиција. О току извршења радњи полиција
саставља дневне извјештаје и документацију техничког записа коју доставља државном
адвокату, на његов захтјев. Судија који поступа у току истраге може у свако доба
током провођења посебних доказних радњи од државног адвоката захтијевати да му
достави извјештај о току тих радњи и потреби њиховог даљег спровођења. Судија
може током спровођења посебних доказних радњи по потреби од полиције затражити
доставу дневних извјештаја и документације техничког записа ради оцјене
основаности њиховог даљег спровођења, у обиму и мјери коју сам одреди.

3.

Доказивање организованог криминала у кривичнопроцесном
законодавству Црне Горе
Законик о кривичном поступку Црне Горе 396 даје дефиницију организованог

криминала. Према одредбама тог закона 397 организовани криминал подразумијева
постојање основа сумње да је кривично дјело за које се по закону може изрећи казна
затвора од четири године или тежа казна резултат дјеловања три или више лица
удружених у криминалну организацију, односно криминалну групу, чији је циљ
вршење тешких кривичних дјела, ради стицања незаконите добити или моћи, у случају
кад су испуњена најмање три од сљедећих услова: а) да је сваки члан криминалне
организације, односно криминалне групе имао унапријед одређени или очигледно
одредиви задатак или улогу; б) да је дјеловање криминалне организације, односно
криминалне групе планирано на дуже вријеме или за неограничени временски период;
в) да се дјеловање криминалне организације, односно криминалне групе заснива на
примјени одређених правила унутрашње контроле и дисциплине чланова; г) да се
„Службени лист Црне Горе“ број: 57/09, 49/2010 и 47/2014, Одлука УС ЦГ број 2/2015,
Одлука УС ЦГ број 35/2015, члан 157–162.
397
Члан 22 став 1 тачка 8 Законика.
396
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дјеловање криминалне организације, односно криминалне групе планира и спроводи у
међународним размјерама; д) да се у дјеловању криминалне организације, односно
криминалне групе примјењује насиље или застрашивање или да постоји спремност за
њихову примјену; ђ) да се у дјеловању криминалне организације, односно криминалне
групе користе привредне или пословне структуре; е) да се у дјеловању криминалне
организације, односно криминалне групе користи прање новца или незаконито стечене
добити; ж) да постоји утицај криминалне организације, односно криминалне групе или
њеног дијела на политичку власт, средства јавног информисања, законодавну, извршну
или судску власт или на друге важне друштвене или економске чиниоце;
Као основно кривичнопроцесно средство у супротстављању организованом
криминалу овај Законик о кривичном поступку, у глави 9 прописује мјере тајног
надзора. Правни основ за увођење у национално законодавство Црне Горе специјалних
истражних радњи налази се у Уставу Црне Горе, гдје је у члану 42 став 1 прописано да
је зајамчена тајност писама, телефонских разговора и других средстава општења, али је
у ставу 2 истог члана прописано одступање од тог правила, ако је то неопходно за
вођење кривичног поступка или из разлога безбједности Црне Горе. 398 Смисао увођења
ових мјера тајног надзора управо је борба против организованог криминала. У
Коментару новог Законика о кривичном поступку Црне Горе 399 наводи се да
„организовани криминалитет због низа својих особености захтијева посебно мјесто у
кривичној процедури, а прије свега стварање и увођење одређених посебних доказних
техника, које су су подобне за прибављање доказа у односу на ова иначе, веома
комплексна и веома тешко доказива дјела. У новом ЗКП-у су такве специјалне доказне
технике сврстане у одјељак 9 који се односи на мјере тајног надзора“. Примјена ових
мјера је, према црногорском законском рјешењу, могућа код кривичног гоњења за
сљедећа кривична дјела: 1) за која се може изрећи казна затвора у трајању од десет
година или тежа казна; 2) са елементима организованог криминала; 3) проузроковање
лажног стечаја, злоупотреба процјене, примање мита, давање мита, противзаконити
утицај, злоупотреба службеног положаја, као и злоупотреба овлашћења у привреди и
превара у служби за која је прописана казна затвора од осам година или тежа казна; 4)
отмица,

изнуда,

уцјена,

посредовање

у

вршењу

проституције,

приказивање

порнографског материјала, зеленаштво, утаја пореза и доприноса, кријумчарење,
У кривичнопроцесно законодавство Црне Горе посебне истражне радње су први пут
уведене Законом о кривичном поступку из 2003. год., објављеним у „Службеном листу Црне Горе“ број
71/2003.
399
Шкулић, М., Коментар Закона о кривичном поступку, 166.
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недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја, напад на
службено лице у вршењу службене дужности, спречавање доказивања, криминално
удруживање, одавање тајних података, повреда тајности поступка, прање новца,
фалсификовање новца, фалсификовање исправе, фалсификовање службене исправе,
прављење, набављање и давање другом средстава и материјала за фалсификовање,
учествовање у страним оружаним формацијама, договарање исхода такмичења,
недозвољено држање оружја и 5) против безбједности рачунарских података.
Према црногорском Законику о кривичном поступку, за доказивање напријед
наведених кривичних дјела, ако постоје основи сумње да је неко лице само или у
саучесништву са другим извршило, врши или се припрема за вршење наведених
кривичних дјела, а на други начин се не могу прикупити докази или би њихово
прикупљање захтијевало несразмјерни ризик или угрожавање живота људи, могу се
примјењивати сљедеће мјере тајног надзора: 1) тајни надзор и снимање телефонских
разговора и других комуникација на даљину; 2) пресретање, прикупљање и снимање
рачунарских података; 3) улазак у просторије ради тајног фотографисања и видео и
аудио снимања у просторијама; 4) тајно праћење и видео и аудио снимање лица и
предмета. Ако постоје основи сумње да је неко лице само или у саучесништву са
другим извршило, врши или се припрема за вршење напријед наведених кривичних
дјела, а околности случаја указују да ће се са најмање повреда права на приватност
прикупити докази, према тим лицима могу се одредити мјере тајног надзора: 1)
симулирана куповина предмета или лица и симулирано давање и примање мита; 2)
пружање симулираних пословних услуга или склапање симулираних правних послова;
3) оснивање фиктивног привредног друштва; 4) праћење превоза и испоруке предмета
кривичног дјела; 5) снимање разговора уз претходно информисање и сагласност једног
од учесника разговора; 6) ангажовање прикривеног исљедника и сарадника.
Мјере тајног надзора тајни надзор и снимање телефонских разговора и
других комуникација на даљину, могу се наредити и према лицу за које постоје основи
сумње да извршиоцу или од извршиоца кривичних дјела преноси поруке у вези са
кривичним дјелом, односно да се извршилац служи њиховим прикључцима на телефон
или другим средствима за електронску комуникацију. У случају кад се не располаже
сазнањима о идентитету учиниоца кривичног дјела, мјера тајно праћење и видео и
аудио снимање лица и предмета може се одредити према предмету кривичног дјела.
У погледу надлежности за одређивање ових мјера црногорски законик прави
подјелу на мјере које одређује суд и мјере које одређује тужилац. Тако мјере тајног
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надзора: тајни надзор и снимање телефонских разговора и других комуникација на
даљину; пресретање, прикупљање и снимање рачунарских података; улазак у
просторије ради тајног фотографисања и видео и аудио снимања у просторијама; тајно
праћење и видео и аудио снимање лица и предмета, на образложени приједлог
државног тужиоца, писаном наредбом одређује судија за истрагу, док мјере:
симулирана куповина предмета или лица и симулирано давање и примање мита;
пружање симулираних пословних услуга или склапање симулираних правних послова;
оснивање фиктивног привредног друштва; праћење превоза и испоруке предмета
кривичног дјела; снимање разговора уз претходно информисање и сагласност једног од
учесника разговора; ангажовање прикривеног исљедника и сарадника, на образложени
предлог овлашћеног полицијског службеника или по службеној дужности, писаном
наредбом одређује државни тужилац.
Приједлог и наредба за одређивање мјера тајног надзора садрже: врсту мјере,
податке о лицу према коме се мјера спроводи, ако је то лице познато, разлоге за основе
сумње, начин извршења мјере, њен циљ, обим и трајање. Ако се ради о мјери
ангажовања прикривеног исљедника и сарадника, приједлог и наредба садрже и
употребу лажних исправа и техничких уређаја за пренос и снимање звука, слике и
видео записа, учешће у закључивању правних послова, као и разлоге који оправдавају
да се за исљедника и сарадника ангажује лице које није овлашћени полицијски
службеник. Приједлог и наредба за одређивање мјера постају саставни дио кривичног
списа и треба да садрже расположиве податке о лицу према коме се одређују, кривично
дјело због којег се одређују, чињенице из којих проистиче потреба њиховог
предузимања, рок трајања који мора бити примјерен остварењу циља мјере, начин,
обим и мјесто спровођења мјера. Изузетно, ако се писана наредба не може издати на
вријеме, а постоји опасност од одлагања, предузимање мјера тајног надзора може
започети на основу усмене наредбе судије за истрагу, односно државног тужиоца. У
том случају писана наредба мора да буде прибављена у року од 12 сати од издавања
усмене наредбе.
У погледу трајања мјера тајног надзора Законик прописује да мјере које
одређује судија за истрагу могу трајати до четири мјесеца. Исто трајање прописано је и
за мјере тајног надзора које одређује тужилац, и то: оснивање фиктивног привредног
друштва; праћење превоза и испоруке предмета кривичног дјела; снимање разговора уз
претходно информисање и сагласност једног од учесника разговора; ангажовање
прикривеног исљедника и сарадника. Из оправданих разлога, наведене мјере се могу
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продужавати према истом лицу и за исто кривично дјело најдуже до 18 мјесеци од
доношења прве наредбе за одређивање мјера тајног надзора. Извршење мјера ће се
наредбом прекинути кад престану разлози за њихову примјену. Мјере чије је извршење
прекинуто могу се из оправданих разлога наставити према истом лицу и за исто
кривично дјело на основу наредбе. У максимални рок трајања мјере рачуна се и
вријеме прекида извршења мјере. Након протека прописаних рокова, не може се
наставити извршење, нити нова мјера одредити за исто кривично дјело и према истом
извршиоцу.
Приједлог за предузимање мјера симулирана куповина предмета или лица и
симулирано давање и примање мита, као и пружање симулираних пословних услуга
или склапање симулираних правних послова може се односити само на један
симулирани акт, а сваки наредни приједлог за предузимање ове мјере против истог
лица мора садржати разлоге који оправдавају поновно предузимање ове мјере.
Црногорским закоником о кривичном поступку прописано је да мјере тајног
надзора извршавају полицијски службеници. Прикривени исљедник и сарадник може
бити овлашћени полицијски службеник, запослени у другом државном органу,
овлашћени полицијски службеник друге државе или, изузетно, ако се мјера не може
спровести на други начин, неко друго лице. Прикривеног исљедника одређује
старјешина органа који је надлежан за извршење мјера тајног надзора или лице које он
овласти. Прикривени исљедник и сарадник не може бити лице за које постоји основана
сумња да је био или је сада припадник криминалне организације, односно криминалне
групе или лице које је осуђивано за кривична дјела организованог криминала.
Прикривени исљедник и сарадник могу да учествују у правном саобраћају користећи
исправе за прикривање идентитета, а приликом прикупљања обавјештења могу да
користе техничка средства за пренос и снимање звука, слике и видео записа. Орган
надлежан за издавање исправа на основу којих се може утврдити идентитет лица, на
захтјев старјешине органа надлежног за извршење мјера тајног надзора, издаће исправе
за прикривање идентитета полицијског службеника или другог лица и у базу података
унијети податке из тих исправа.
Од

осталих

кривичнопроцесних

инструмената

супротстављања

организованом криминалу у Црној Гори ваља још поменути и институт свједока
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сарадника. 400 Према одредбама члана 125 Законика о кривичном поступку, државни
тужилац Црне Горе може суду дати приједлог да се као свједок саслуша припадник
криминалне организације, односно криминалне групе који на то пристане (свједок
сарадник) против кога је поднијета кривична пријава или се води кривични поступак за
дјело организованог криминала, ако је извјесно: а) да ће његов исказ и докази које
пружи суду значајно допринијети доказивању тог кривичног дјела и кривице
учинилаца или помоћи откривању, доказивању и спречавању других кривичних дјела
криминалне организације, односно криминалне групе, и б) да је значај његовог исказа
за доказивање тих кривичних дјела и кривице осталих учинилаца претежнији од
штетних посљедица кривичног дјела које му се ставља на терет.
Приједлог за саслушање свједока сарадника државни тужилац може да
поднесе до завршетка главног претреса, а мора да садржи чињенице и податке на
основу којих ће суд донијети рјешење о одређивању статуса свједока сарадника.
Свједок сарадник не може бити лице за које постоји основана сумња да је организатор
или вођа криминалне организације, односно криминалне групе.
О приједлогу државног тужиоца у истрази и до почетка главног претреса,
одлучује ванпретресно вијеће, а на главном претресу вијеће пред којим се одржава
главни претрес. Ако након одржане расправе суд утврди да су испуњени услови,
доноси рјешење којим се осумњичени, односно окривљени одређује као свједок
сарадник. Свједок сарадник који је суду дао исказ не може бити гоњен за кривично
дјело организованог криминала за које се води поступак. Кад суд утврди рјешењем на
записнику о главном претресу да је свједок сарадник дао исказ, државни тужилац ће
одбацити кривичну пријаву односно одустати од кривичног гоњења свједока сарадника
најкасније до завршетка главног претреса који се води против других припадника
криминалне организације, односно криминалне групе, а суд ће изрећи пресуду којом се
оптужба одбија против свједока сарадника.
Ако свједок сарадник не да исказ или ако прије правоснажно окончаног
поступка изврши ново кривично дјело организованог криминала, државни тужилац ће
предложити укидање рјешења о одређивању свједока сарадника и наставити кривично
гоњење, односно покренути кривични поступак за то и ново кривично дјело. На исти
начин тужилац ће поступити ако се у току поступка открије неко раније извршено
Законик о кривичном поступку („Службени лист Црне Горе“ број: 57/09, 49/2010 и 47/2014,
Одлука УС ЦГ број 2/2015, Одлука УС ЦГ број: 35/2015, члан 125–132).
400
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кривично дјело организованог криминала свједока сарадника те ће наставити кривично
гоњење, односно покренути кривични поступак за то и раније извршено кривично
дјело.
Приликом саслушања свједока сарадника јавност је искључена, осим ако
вијеће, на приједлог државног тужиоца и уз сагласност свједока сарадника, не донесе
друкчију одлуку. Прије доношења одлуке из става 1 овог члана, предсједник вијећа ће,
уз присуство браниоца, упознати свједока сарадника са приједлогом државног тужиоца
и обавијестити га о његовом праву да буде саслушан без присуства јавности. Кад
свједок сарадник да изјаву да је сагласан да буде саслушан уз присуство јавности, та
изјава ће се унијети у записник. Државни тужилац може предложити да се свједоку
сараднику, његовом брачном другу, блиском сроднику или њему блиском лицу
обезбиједи посебна заштита.
У погледу валидности доказа прибављених исказом свједока сарадника
Законик прописује да суд не може неко лице огласити кривим само на основу доказа
добијеног свједочењем свједока сарадника.

4.

Доказивање организованог криминала у кривичнопроцесном
законодавству Њемачке
Осамдесетих година прошлог вијека у Савезној Републици Њемачкој

нормирала се примјена појединих правних и криминалистичких метода и средстава на
сузбијању организованог криминала. Почетком деведесетих година у Њемачкој су
спроведена одређена истраживања у циљу одређивања дефиниције организованог
криминала. Стручњак из области криминалистике Eugen Weschk наводи да у Њемачкој
постоје облици криминала који се састоје од мањих и већих груписања делинквената и
појединих

учинилаца

које

означавамо

као

мрежну

структуру

организовања

криминалних група. 401 Резултати истраживања показују да на подручју Њемачке
дјелују три доминантна типа организованих криминалних група типа језгровите,
стандардне и регионалне хијерархије. 402

401
402

Weschk, E., Organized crime in Germany, 1998, 36.
Koch, K. F., Sicherheitsschleier gegen kriminalistik, 1/07, 6.
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Најважније мјере за истраге кривичних дјела организованог криминала у
Њемачкој регулисане су одредбама Закона о кривичном поступку 403, гдје су
предвиђене сљедеће посебне истражне мјере: 1) електронско сравњавање података
(компјутерско сравњавање); 2) електронски надзор телекомуникација; 3) дуготрајна
опсервација осумњиченог; 4) коришћење техничких помагала у сврху надгледања
осумњиченог (сликање, видео и магнетофонско снимање); 5) употреба тајног
истражиоца и 6) полицијски надзор.
Електронско сравњавање података (компјутерско сравњавање података)
одређено је савезним и покрајинским законима, те Законом о кривичном поступку
Немачке, чланом 98а и 98б (section 98a, 98b StPО). Електронско усклађивање података
је аутоматско (компјутерско) упоређивање (усклађивање) личних података лица,
њихових карактеристичних физичких или психичких особина, а које вјероватно
упућује на учиниоце тачно одређених кривичних дјела, да би се искључио број
осумњичених или сузио круг лица која би на основу показатеља могла бити извршиоци
кривичних дјела. Растер претрага је могућа само када се ради о тешким кривичним
дјелима садржаним у наведеном законском пропису (section 98а I StPО), као што су
кривична дјела у вези са незаконитом трговином дрогама или оружјем, као и кривична
дјела против живота и тијела, те кривична дјела која су учињена у оквиру банде. За
добијање наредбе суда довољно је постојање основа сумње (section 152 II StPО) да је
неко од наведених кривичних дјела учињено. Одсјек 98б садржи формални основ за
примјену ове посебне истражне мјере. У принципу, електронско сравњавање података
може се вршити само на основу судског налога, док је доказни значај ове посебне
истражне мјере ограничен, само као доказ у кривичном поступку за кривична дјела
која су садржана у члану 98а Закона о кривичном поступку Њемачке. 404
Мјера електронског надзора телекомуникација у њемачком законодавству
постоји још од 1968. године, а уведена је Законом за ограничење тајности писама,
поште и телекомуникација, а тај закон је до краја деведесетих више пута допуњен и
измијењен. Ова мјера је дозвољена по питању ограничене листе тешких кривичних
дјела, као што су трговина људским бићима, фалсификовање новца, убиства,
разбојништва, прање новца, итд. Надаље, ова мјера се може примијенити када је
немогуће или значајно отежано утврђивање боравишта осумњиченог. Поред
Strafpozessordnung (StPО) (енгл. Criminal Procedure Code): BGB1 I., S. 1074, 1319 –
20.12.2001, BGB1 I. S. 3879.
404
Шикман, М., op. cit., 432–433.
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осумњиченог, ова мјера се може примијенити и према појединцима који прихвате
његове телефонске позиве, који за осумњиченог пренесу одређене поруке или
појединце чији телефон употријеби осумњичени. Мјера мора обавезно бити наређена
од стране судије. Ова мјера је, за разлику од осталих прикривених истражних мјера,
изазвала оштру реакцију стручних кругова, посебно када се примјењује у приватним
становима, такозвани „велики напад прислушкивањем“ – der grosse Lauschangriff.
Вишегодишња расправа у Бундестагу резултирала је током 1988. године измјеном
члана 13 Устава и доношењем Закона о побољшању контроле организованог
криминалитета и низа других измјена и допуна савезних закона у вези са примјеном
правних мјера на сузбијању криминалитета и корупције. 405
Дуготрајна опсервација осумњичених је посебна истражна мјера која је
дозвољена чланом 163 Закона о кривичном поступку Њемачке, која се састоји у
дуготрајном опажању осумњичених лица и њихових контаката. Дуготрајна опсервација
осумњиченог је надзор осумњичених који је планиран да траје више од 24 сата,
непрекидно, или се догађа дуже од два дана. Посебна истражна мјера може се одредити
у односу на тешка кривична дјела, и то само ако се другим прописаним мјерама не би
могли прикупити докази или би њихово прикупљање било скопчано са значајним
тешкоћама. Мјеру одређује државни тужилац, а њено трајање је ограничено на мјесец
дана.
Коришћење техничких помагала у сврху надзора осумњиченог је посебна
истражна мјера која се састоји у: фотографисању и визуелном снимању током надзора
осумњиченог, употреби других техничких уређаја у сврхе надзора осумњиченог,
мониторингу и техничком снимању говора изван пребивалишта, али не и јавно
одржаног говора. Фотографисање и видео-снимање током надзора осумњиченог
(section 100c I nо. 1a StPO), врши се без његовог знања, када постоје основе сумње да је
извршио било које кривично дјело, ако се докази не могу обезбиједити на други начин
или би њихово обезбеђивање на други начин било значајно отежано. Употреба других
техничких средстава у циљу надзора осумњиченог (section 1ООc I nо. 1b StPO) може
бити коришћена за откривање чињеница код „кривичних дјела од веће важности“.
Употреба тајног истражиоца (Verdeckte Ermittller) регулисана је члановима од
110а до 110е Закона о кривичном поступку Њемачке и у основи нема уставних
приговора, али се и не примјењује често. Прикривени истражилац (правна дефиниција
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у члану 100а (section 100a II 1 StPO)) је истражни полицајац који има нови и трајни
идентитет, који му је додијељен (легенда – ново име, нова адреса и ново занимање) у
циљу истраживања одређених кривичних дјела. Према члану 100а ii StPO, употреба
прикривених истражилаца је већ примјењива гдје постоје основе сумње да је извршено
кривично дјело (section 152 II StPO), али само у вези са кривичним дјелима набројаним
у општем каталогу. Тајним истражиоцима је допуштено учествовање у правним
пословима (склапање правних послова, учествовање

у правном саобраћају),

потписивање уговора, учествовање у судским поступцима, уписивање као власника
земљишта у књигама, оснивање фирми, пријава мјеста становања, итд. помоћу њихове
легенде (section 110а II 2. StPO). Такође, они могу ући у стан и пронаћи одређене
предмете (section 110d StPO), али им није дозвољено улажење у кажњиву зону.
Законодавац такође регулише питања која су у вези са издавањем докумената
прикривеног истражиоца у складу са његовом легендом, питања у вези са вршењем
прикривених истрага, поступање прикривеног истражиоца након завршених истрага,
итд.406
Полицијски надзор регулисан је чланом 163е StPO. Полицијски надзор
састоји се у утврђивању и прикупљању чињеница чија је сврха да се створи слика о
кретању лица које се налази под надзором. У правилу, идентификују се везе и контакти
лица које се налази под назором са другим лицима, унутар одређене криминалне групе.
Тако скупљени подаци се оцјењују и стварају слику кретања лица у односу на мјеста
кретања (place-to-place), нарочито с обзиром на остварена путовања надзираног лица.
Полицијски надзор осумњиченог лица дозвољен је у вези са свим кривичним дјелима,
када је очито да се другим средствима не би могли обезбиједити докази или би њихово
обезбјеђивање било значајно отежано. 407

5.

Доказивање организованог криминала у кривичнопроцесном
законодавству Италије
Кривични закон Републике Италије даје дефиницију појма организовани

криминал на начин да је то злочиначко удружење мафијашког типа из чијег је садржаја
видљиво да такво удружење чине три или више лица, која користе везе засноване на
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застрашивању, принуди и закону ћутања који из тога проистиче за дјела усмјерена ка
директном или индиректном управљању или контроли економских односа, концесија,
овлашћења тендера и јавних служби или за постизање нелегалних профита или
добитка за себе или друга лица. 408
Реакција Италије на облике организованог криминала мафијашког типа
почиње почетком деведесетих година прошлог вијека, када је након ликвидације
високих полицијских службеника и носилаца правосудних функција донесено низ
закона којима је значајно пооштрена казнена политика, а истовремено су дата широка
овлашћења органима кривичног гоњења, те су формирани и посебни органи извршне и
судске власти задужени за борбу против мафије. Најпознатији од тих органа су: 1)
Генерално вијеће за борбу против организованог криминала (при Министарству
унутрашњих послова) 2) Владина комисија за борбу против мафије (у саставу
државног тужилаштва при Касационом суду, које је састављено од државног тужиоца
и двадесет судија); 3) Регионална канцеларија криминалистичке полиције за борбу
против мафије – DIA (у саставу Министарства унутрашњих послова у склопу одјељења
за очување јавне безбједности). Међутим, и раније су у Италији доношени закони
којима се настојао сузбити организовани начин вршења кривичних дјела. Још 1956.
године донесен је Закон број 1423 – Мјере превенције у борби против лица опасних за
безбједност и јавни морал 409 (касније више пута допуњаван), а затим, 1965. године, и
Закон број 575 којим су уређени начини борбе против мафије. 410 Нови закон за
превенцију криминала мафије и других озбиљних форми манифестације друштвене
опасности донесен је 1990. године. 411
Од кривичнопроцесних инструмената који се у Италији користе за
доказивање кривичних дјела организованог криминала издвојићемо: електронски
надзор комуникација; компјутерско претраживање личних и других података;
ангажовање прикривеног истражиоца и саслушање свједока сарадника.
Електронски надзор телекомуникација – Надзор телефонских комуникација у
Италији се већ дуже времена користи у превентивне сврхе и у том смислу довољне су
„јаке индиције“ да је учињено кривично дјело у вези са организованим криминалом.
Антимафијашким законом број 203/91 дозвољена је употреба надзора телефонских
Јовић, В., op. cit., 191.
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita – La L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
410
Disposizioni contro la mafia – La L. 31. maggio 1965, n. 575.
411
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita sociale – L. 19. marzo 1990, n. 55.
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комуникација и без постојања тих индиција, ако се само претпоставља да су надзирана
лица припадници мафијашке организације. Трајање ове истражне радње ограничено је
до двадесет дана, уз изузетну могућност продужења коју одређује надлежни суд, а
прикупљени и снимљени материјал нема доказну снагу на суду већ служи искључиво
као смјерница за предузимање других истражних радњи. Новим Законом о кривичном
поступку уведена је могућност надзора и снимања телефонских разговора, електронске
поште и телефакс уређаја, а резултати примјене тих мјера користе се у кривичном
поступку. Ове мјере прописане су за кривична дјела организованог криминала и
кривична дјела са запријећеном казном затвора од најмање пет година. Према
италијанском Закону о кривичном поступку, ова мјера се одређује само на
образложени захтјев државног тужиоца у којем тужилац мора да образложи несумњиву
нужност примјене ове радње, а да се без предузимања исте то кривично дјело не би
могло доказати. Ако судија прихвати захтјев тужиоца, издаје наредбу и овлашћује
тужиоца на примјену истражне радње. Уколико постоји опасност од одлагања,
Министарство унутрашњих послова може одобрити примјену ове мјере али само у
трајању до 24 сата и у том случају судија мора одобрити примјену те мјере. Уколико
суд не одобри даљу примјену те мјере, њено спровођење се прекида, а прикупљени
материјал се записнички уништава. Треба истаћи да је ипак законом прописано да се у
циљу сузбијања организованог криминала може одступити од прописане процедуре
одобравања и спровођења мјере у циљу сузбијања организованог криминала. Овим
законским рјешењем у Италији се битно поједностављује поступак одобравања мјере и
продужава њено временског трајање са 20 на 40 дана са могућношћу сукцесивног
продужења трајања по 20 дана, али само по наредби суда.
Компјутерско претраживање личних и других података – Италијански закони
не садрже јединствене одредбе које би ограничавале употребу личних података у друге
сврхе осим оних за које су прикупљене од стране надлежних органа државне управе.
Заштита тих података базирана је на институту чувања службене тајне којом се
спречава злоупотреба прикупљених података. Законом о јавној безбједносној управи из
1981. године прописано је да сва тијела јавне управе, предузећа и друга приватна лица
која посједују електронски похрањене личне податке о грађанима Италије, дужни су да
обавијесте министра унутрашњих послова о постојању тих база података. Размјена
прикупљених података између тијела државне управе, у Италији се сматра једним од
услова за борбу против мафије, што потврђује и размјена података између државног
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тужилаштва, судске и финансијске полиције, канцеларије за спречавање прања новца,
пореске управе, обавјештајних служби и Комисије за борбу против мафије. 412
Ангажовање прикривеног истражиоца – Први почеци примјене истражне
радње прикривеног истражиоца у Италији вежу се за тајне истраге које су вођене
седамдесетих година прошлог вијека против терористичких организација и у том
периоду изречено је више осуђујућих пресуда за кривична дјела тероризма. Међутим,
италијанска пракса је указала на проблем да се ова посебна истражна радња не може
ефикасно примјењивати у борби против мафије из разлога строге конспиративности
мафијашких организација и ригорозних провјера нових чланова, чиме се мафија штити
од полицијске инфилтрације. Такође, у Италији није постојао ни адекватан законски
оквир за примјену ове мјере, па је и то био проблем. Доношењем Закона о опојним
дрогама 413, ситуација се дјелимично поправила јер је тим законом прописано да
криминалистичка полиција може у циљу прикупљања доказа и података вршити
симуловану куповину дроге (која се једино и може спровести коришћењем
прикривених истражилаца). Међутим, у тим ситуацијама није дозвољена провокација и
подстрекавање на чињење кривичног дјела. Поред овог закона, одредбама
Антимафијашког закона из 1992. године омогућено је полицијским службеницима да
врше симуловани откуп предмета (фалсификованог новца, дроге, оружја и др.) као и
прихватање, скривање или било коју другу активност у вези са трговином и прометом
којим се могу обезбиједити докази за успјешно вођење кривичног поступка.
Занимљиво је да ову мјеру одобрава високи службеник Министарства унутрашњих
послова, о чему се одмах обавјештава државни тужилац. Тужилац може у вези са тим
наредити и примјену других мјера као што су надзирање испорука предмета или
одлагање лишења слободе и одузимање предмета, ако се може очекивати откривање и
других припадника злочиначке организације који су повезани са надзираним
криминалним активностима.
Уважавајући недостатке правнотеоријског уређења употребе прикривеног
исљедника, законодавство Италије омогућило је истражним органима коришћење
ефикасних средстава за борбу против мафије, а то су прије свега. крунски свједоци,
свједоци сарадници и сарадници правосуђа (пентити). 414 Законом о кривичном
поступку Италије прописан је институт свједока сарадника. Према одредбама
Види: Јовић, В., op. cit., 196.
Закон о опојним дрогама, број 309/90.
414
Јовић, В., op. cit., 198.
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италијанског закона, свједок сарадник ужива привилегије током самог кривичног
поступка, при одмјеравању казне, за вријеме издржавања казне, те му се пружа и лична
заштита, а у појединим случајевима и промјена личног идентитета. Искази свједока
сарадника имају пуну доказну вриједност пред судом, мада су одредбе закона које
регулишу коришћење овог института изложене бројним критикама шире јавности,
правосуђа и политичких кругова. Након убиства италијанских судија Фалконеа и
Борселинија, законом је додатно уређена могућност коришћења свједока сарадника415,
а према тим нормама сарадници правосуђа (пентити), да би могли користити
погодности дате од стране државе, морају у тачно одређеном временском року, прије
покретања истраге, да напусте злочиначку организацију.

415

Закон број 306/92.
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Четврти дио
ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ПРАКТИЧНЕ ПРИМЈЕНЕ
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИХ ИНСТРУМЕНАТА СУПРОТСТАВЉАЊА
ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ

У оквиру овог рада спроведено је емпиријско истраживање које је имало за
циљ да потврди или оспори полазне хипотезе које смо поставили током цјелокупног
научног истраживања који је предмет ове докторске дисертације. У емпиријском
истраживању користили смо двије методе: статистичку методу и методу упитника –
анкете.
Статистичка

метода

је

коришћена

како

бисмо

добили

податке

о

организованом криминалу у Републици Српској, као и податке о овом кривичном дјелу
у упоредним правним системима (Република Хрватска и Република Србија). Ови
подаци су исказани кроз кривичне предмете Специјалног тужилаштва Републике
Српске, у временском периоду од 2006. до 2016. године. Такође, овом методом добили
смо резултате који се односе на примјену посебних истражних радњи као основних
кривичнопроцесних инструмената супротстављања организованом криминалу у
Републици Српској за исти временски период. Такође, овом методом добили смо
резултате који се односе на примјену осталих кривичнопроцесних инструмената
супротстављања организованом криминалу у Републици Српској – примјену споразума
о признању кривице и проширеног одузимања имовине стечене извршењем кривичних
дјела, за временски период од 2006. до 2016. године. Такође, дали смо статистички
преглед података тужилаштава у Федерацији Босне и Херцеговине, који се односе на
кривично дјело организовани криминал, као и статистички преглед података за
кривично дјело организовани криминал на нивоу Босне и Херцеговине. Коначно, овдје
смо дали и статистички преглед показатеља о организованом криминалу у сусједним
државама.
Поред статистичке методе, примијењена је и метода анкете. Наиме, током
истраживања сачињена је једна анкета – упитник који се односи на кривично дјело
организовани криминал у Републици Српској, као и на кривичнопроцесне инструменте
супротстављања организованом криминалу. Овај

упитник био је намијењен

превасходно носиоцима правосудних функција и позиција у Републици Српској
(судијама, тужиоцима и стручним сарадницима) који се баве овом кривичноправном
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проблематиком. Циљ истраживања примјеном ове методе био је утврђивање ставова
релевантних субјеката борбе против организованог криминала о адекватности
нормирања

овог

кривичног

дјела,

те

о

кривичнопроцесним

инструментима

супротстављања организованом криминалу како основним – посебним истражним
радњама, тако и осталим кривичнопроцесним инструментима који могу послужити у
борби против организованог криминала – споразуму о признању кривице, заштити
свједока у кривичном поступку, те проширеном одузимању имовине.

1. Резултати статистичког истраживања у Републици Српској
Статистичко истраживање података обухвата период од 2006. до 2016.
године. Статистичким истраживањем обухваћени су подаци Специјалног тужилаштва
Републике Српске 416 о кривичном дјелу „организовани криминал“ из члана 383а
Кривичног закона Републике Српске. Статистички подаци наведени су по годинама а
обухватају сљедеће податке: број отворених истрага по предметима и по лицима, број
подигнутих оптужница, број оптужних лица, као и број правоснажних пресуда, те број
правоснажно осуђених и ослобођених лица.
У току 2006. године покренута је само једна истрага за кривично дјело
организовани криминал против четири лица, што је и разумљиво, имајући у виду да је
односна инкриминација те године прописана Кривичним законом Републике Српске, а
Специјално тужилаштво Републике Српске је почело да ради 2. октобра те године. Већ
наредне, 2007. године, отворене су четири истраге против 28 лица. У тој години
истраге су резултирале подизањем три оптужнице против двадесет једног лица. Те
године правоснажно је за организовани криминал осуђено једно лице на казну затвора
од три године. У току 2008. године за кривично дјело организовани криминал
покренуто је шест истрага против 26 лица, подигнуте су три оптужнице против четири
лица, 15 лица је правоснажно осуђено на укупну казну затвора у трајању од 82 године
и један мјесец, док је девет лица ослобођено од оптужбе. Највише истрага за ово
кривично дјело отворено је у току 2009. године, када је покренуто 10 истрага против 49

Специјално тужилаштво Републике Српске је у периоду од 1.10.2006. године до 30.6.2016.
године у Републици Српској било искључиво надлежно за кривична дјела организованог криминала, а
сходно Закону о сузбијању организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени
гласник Републике Српске“ број 37/06, 69/06 и 99/07). Подаци за 2006. годину су од 2.10.2006. године,
када је почело да ради Специјално тужилаштво Републике Српске, а подаци за 2016. годину дати су до
30.6.2016. године, када је ово тужилаштво престало да ради.
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лица. У истој години подигнуто је шест оптужница против 20 лица, а три лица су
правоснажно осуђена на укупну казну затвора у трајању од шест година и шест
мјесеци. У току 2010. године покренуте су четири истраге за организовани криминал
против 13 лица, подигнуто је шест оптужница против 24 лица, а 23 лица правоснажно
је осуђено на укупну казну затвора у трајању од 102 године и шест мјесеци. У току
2011. године покренуто је шест истрага против 28 лица, подигнуте су три оптужнице
против 18 лица, а 18 лица је правоснажно осуђено на укупну казну затвора у трајању од
67 година и два мјесеца. У току 2012. године покренута је једна истрага против једног
лица због кривичног дјела организовани криминал, подигнуте су двије оптужнице
против два лица, док је 13 лица правоснажно осуђено на казну затвора у трајању од 40
година и шест мјесеци. Током 2013. године покренуто је шест истрага против 22 лица,
подигнута је једна оптужница против једног лица, а једно лице је осуђено на казну
затвора у трајању од три године и шест мјесеци. У току 2014. године покренуто је пет
истрага против 34 лица и подигнута је једна оптужница против три лица. Током 2015.
године за кривично дјело организовани криминал покренуто је 10 истрага против 62
лица, подигнуте су четири оптужнице против 10 лица, а 10 лица је осуђено на укупну
казну затвора у трајању од 31 година и шест мјесеци. Током 2016. године покренуте су
двије истраге против 10 лица, подигнута је једна оптужница против четири лица, а три
лица су осуђена на укупну казну затвора у трајању од 22 године и пет мјесеци. У
посматраном периоду у Републици Српској за кривично дјело организовани криминал
осуђено је укупно 87 лица на укупну казну затвора у трајању од 359 година и два
мјесеца.
Када говоримо о примјени посебних истражних радњи као основног
кривичнопроцесног

инструмента

супротстављању

организованом

криминалу,

статистичко истраживање показује сљедеће резултате. У току 2006. године није било
примјене посебних истражних радњи у истрагама Специјалног тужилаштва Републике
Српске. У току 2007. године посебне истражене радње примјењиване су у једном
предмету према 10 лица и то за кривично дјело организовани криминал. У току 2008.
године у једном предмету примјењиване су посебне истражне радње према двадесет
једном лицу, а такође се ради о предмету организованог криминала. У току 2009.
године у два предмета примјењиване су посебне истражне радње према 18 лица, а као
и у претходним годинама ради се о предмету организованог криминала. У току 2010.
године није било примјене посебних истражних радњи у истрагама Специјалног
тужилаштва Републике Српске. У току 2011. године, у укупно пет предмета
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спровођене су посебне истражне радње према 48 лица, од тога у два предмета
организованог криминала, према 24 лица. У току 2012. године у укупно 10 предмета
спровођене су посебне истражне радње према 19 лица, а у тој години није било
примјене посебних истражних радњи због кривичног дјела организовани криминал. У
току 2013. године у четири предмета примјењиване су посебне истражне радње према
20 лица, од тога у три предмета због кривичног дјела организовани криминал према 15
лица. У току 2014. године у укупно три предмета према двадесет једном лицу
примјењиване су посебне истражне радње, од чега у два предмета због кривичног дјела
организовани криминал према 20 лица. У току 2015. године у седам предмета
спровођене су посебне истражне радње према 42 лица, од чега у једном предмету
организованог криминала према 25 лица. Коначно, у току 2016. године, у једном
предмету према два лица спровођене су посебне истражне радње, а ове радње нису
примјењиване у кривичним предметима због кривичног дјела организовани криминал.
С обзиром на то да посебне истражне радње нису прописане само за
кривична дјела организованог криминала, већ и за друга кривична дјела за чије
доказивање закон дозвољава њихову примјену, овдје је дат упоредни приказ примјене
посебних истражних радњи у доказивању свих других кривичних дјела и кривичног
дјела организовани криминал.417 Када упоредимо податке о примјени ових радњи у
предметима за друга кривична дјела и у предметима за кривично дјело организовани
криминал, видимо да су посебне истражне радње примјењиване у 1–3 предмета
организованог криминала годишње, у односу на 10 предмета годишње за остала
кривична дјела, што је и разумљиво имајући у виду да смо у однос ставили само једно
кривично дјело (организовани криминал) насупрот свих других кривичних дјела за које
се могу примијенити посебне истражне радње. Уколико податке о примјени посебних
истражних радњи у предметима за кривично дјело организовани криминал упоредимо
са подацима о броју покренутих истрага за ово кривично дјело видјећемо да су у 21%
кривичних предмета за кривична дјела организованог криминала примјењиване
посебне истражне радње. Та чињеница нас упућује на закључак да се кривична дјела
организованог криминала могу успјешно доказивати и општим радњама доказивања, а
не само посебним истражним радњама.

Подаци Специјалног тужилаштва Републике Српске за 2006. годину су од 2.10.2006.
године, када је ово тужилаштво почело да ради, до 30.6.2016. године, када је ово тужилаштво престало
да ради.
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У односу на остале кривичнопроцесне инструменте супротстављања
организованом криминалу даћемо податке који се односе на примјену споразума о
признању кривице и одузимања имовине стечене извршењем кривичног дјела.
Подаци о примјени споразума о признању кривице у предметима за кривично
дјело организовани криминал 418 дају сљедеће резултате:
У току 2006. године у Специјалном тужилаштву Републике Српске нису
закључивани споразуми о признању кривице због кривичног дјела организовани
криминал. У току 2007. године закључен је један споразум са изреченом казном
затвора у трајању од три године. У току 2008. године закључена су два споразума, а
укупна висине изречених казни затвора износи шест година и седам мјесеци. У току
2009. године закључено је три споразума, а укупна висина изречених казни затвора је
шест година и шест мјесеци. У току 2010. године закључено је шест споразума, а
изречене су казне затвора у трајању од 19 година. У току 2011. године закључено је 12
споразума о признању кривице, а укупна висина изречених казни затвора износи 37
година и девет мјесеци. У току 2012. године закључена су два споразума о признању
кривице, са укупно изреченом казном затвора у трајању од пет година. У току 2013. и
2014. године Специјално тужилаштво није закључивало споразуме о признању кривице
због кривичног дјела организовани криминал. Коначно, у току 2015. године, у
кривичним предметима организованог криминала закључено је 10 споразума, с укупно
изреченом казном затвора у трајању од 31 године и шеср мјесеци.
Када

је

у

питању

споразум

о

признању

кривице

у

функцији

кривичнопроцесног средства супротстављања организованом криминалу, приказани
статистички подаци дају резултате који на афирмативан начин говоре о овом
процесном инструменту. Тако видимо да је у посматраном периоду од непуних 10
година тужилаштво закључило 36 споразума о признању кривице са исто толико лица
за кривично дјело организовани криминал. Сваки од тих споразума предвиђао је
обавезу осумњиченог, односно оптуженог да свједочи против осталих припадника
злочиначког удружења, што је имало велики значај у коначном доказивању кривичних
дјела организованог криминала. Поред наведеног, видимо да укупан збир изречених
казни по овим споразумима о признању кривице у посматраном периоду износи 109
година и четири мјесеца, што представља 31,05% збира укупно изречених казни за
кривично дјело организовани криминал у истом временском периоду. Даље,
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упоређивањем података о укупном броју лица против којих је покренута истрага због
кривичног дјела организовани криминал у периоду од 10 година (277) са подацима о
броју лица која су у истом том временском периоду за исто кривично дјело, са
Тужилаштвом закључила споразум о признању кривице (36), добијамо и статистички
податак о спремности припадника злочиначких удружења да сарађују са органима
кривичног гоњења. Имајући у виду да је, према овим подацима, око 13% припадника
злочиначких удружења спремно на сарадњу са Тужилаштвом, сматрамо да би у
приједлозима будућих законских рјешења институт споразума о признању кривице у
функцији

инструмента

супротстављања

организованом

криминалу

требало

„надоградити“ институтима који до сада нису постојали у нашем законодавству –
споразуми о свједочењу оптуженог и осуђеног и институтом „оптужени сарадник“ и
„осуђени сарадник“, о чему ћемо више рећи у закључним излагањима.
Када говоримо о институту одузимања имовинске користи стечене
извршењем кривичног дјела, статистичким испитивањем обухватили смо и податке о
покренутим финансијским истрагама Специјалног тужилаштва Републике Српске у
складу са Законом о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела, као и
податке о укупној вриједности одузете имовинске користи стечене извршењем
кривичног дјела.
У погледу отворених финансијских истрага и захтјева за трајно одузимање
имовине 419 статистичко испитивање показује сљедеће резултате: у току 2011. године
покренуто је седам финансијских истрага против 11 лица. У току 2012. године
покренуто је пет финансијских истрага против 12 лица. У току 2013. године покренуто
је седам финансијских истрага против 25 лица, а у истој години правоснажно је усвојен
један захтјев за трајно одузимање имовине. У току 2014. године покренуте су двије
финансијске истраге против пет лица, а исте године правоснажно су усвојена два
захтјева за трајно одузимање имовине. У току 2015. године покренуте су три
финансијске истраге против 22 лица, док су у току 2016. године покренуте двије
финансијске истраге против 22 лица. Из ових статистичких података видимо да је за
непуних шест година примјене Закона о одузимању имовине стечене извршењем
кривичног дјела отворено укупно 26 финансијских истрага према 97 лица, док су (до
сада) правоснажно усвојена три захтјева за трајно одузимање имовине.
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Статистичко испитивање колики је новчани износ одузете имовинске
користи стечене извршењем кривичног дјела 420, дало је сљедеће резултате: укупна
новчана вриједност одузете имовинске користи и имовине стечене извршењем
кривичног дјела износи 15.933.737,00 КМ у периоду од 2009. до 2016. године, од чега
је: у току 2009. године одузета имовинска корист стечена извршењем кривичног дјела
у износу од 6.950,00 КМ; у току 2010. године у износу од 547.628,00 КМ; у току 2011.
године у износу од 6.200,00 КМ; у току 2012. године у износу од 699.482,00 КМ; у току
2013. године, имовинска корист и имовина у износу од 359.185,00 КМ; у току 2014.
године имовинска корист и имовина у износу од 14.219.157,00 КМ; у току 2015. године
имовинска корист у износу од 25.135,00 КМ и, коначно, у току 2016. године,
имовинска корист и имовина у износу од 70.000,00 КМ. Подаци у овом статистичком
приказу представљају новчани израз вриједности имовине и имовинске користи
стечене извршењем кривичног дјела, а која је одузета у кривичним предметима
Специјалног тужилаштва Републике Српске. Ради се о различитим врстама добара:
стан у Новом Саду, авион марке „цесна“, аутомобил „BMW X6“, техничка опрема
(уређаји за аутоматску обраду података, рачунари, сервери и др.), акције привредног
друштва, итд.

2. Резултати статистичког истраживања у
Федерацији Босне и Херцеговине
Статистичко истраживање података обухвата период од 2009. до 2015.
године 421. Статистичким истраживањем обухваћени су подаци тужилаштава у
Федерацији Босне и Херцеговине о кривичном дјелу „организовани криминал“ из
члана 342 Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине. Статистички подаци
наведени су по годинама, а обухватају сљедеће податке: број отворених истрага по
предметима и по лицима, број подигнутих оптужница, број оптужних лица, као и број
осуђујућих и ослобађајућих пресуда, те број осуђених и ослобођених лица.
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У току 2009. године у Федерацији Босне и Херцеговине због кривичног дјела
организовани криминал покренуте су четири истраге против 52 лица, подигнута је
једна оптужница против пет лица, те су донесене осуђујуће пресуде за осам лица. У
току 2010. године покренуто је 13 истрага против 34 лица због кривичног дјела
организовани криминал. У току 2011. године због кривичног дјела организовани
криминал покренуто је осам истрага против 40 лица, подигнуте су двије оптужнице
против 19 лица, те је донесена једна ослобађајућа пресуда у односу на два лица. У току
2012. године покренута је једна истрага против 14 лица, подигнута је једна оптужница
против једног лица, те је против једног лица донесена осуђујућа пресуда. У току 2013.
године покренуте су двије истраге против девет лица, подигнуте су двије оптужнице
против осам лица, те је у односу на једно лице донесена једна ослобађајућа пресуда. У
току 2014. године покренуте су двије истраге против 11 лица, подигнута је једна
оптужница против осам лица, те је у односу на једно лице донесена једна ослобађајућа
пресуда. У току 2015. године због организованог криминала покренуте су двије истраге
против 13 лица, те су подигнуте четири оптужнице против 14 лица.

3. Резултати статистичког истраживања на нивоу
Босне и Херцеговине
Статистичко истраживање података обухвата период од 2006. до 2015.
године 422. Статистичким истраживањем обухваћени су подаци Тужилаштва Босне и
Херцеговине о кривичном дјелу „организовани криминал“ из члана 250 Кривичног
закона Босне и Херцеговине. Статистички подаци наведени су по годинама, а
обухватају сљедеће податке: број отворених истрага по предметима и по лицима, број
подигнутих оптужница, број оптужних лица, као и број осуђујућих и ослобађајућих
пресуда, те број осуђених и ослобођених лица.
У току 2006. године због кривичног дјела организовани криминал покренуте
су истраге против 19 лица. У току 2007. године због кривичног дјела организовани
криминал покренуте су истраге против 83 лица, подигнуте су оптужнице против 12
лица, а у истој години донесене су осуђујуће пресуде против 19 лица. У току 2008.
године због кривичног дјела организовани криминал покренуте су истраге против 197
лица, подигнуте су оптужнице против 33 лица, а против девет лица донесене су
422

Ibid.

248

осуђујуће пресуде. У току 2009. године због кривичног дјела организовани криминал
покренуте су 32 истраге против 320 лица, подигнуто је 11 оптужница против 48 лица, а
у истој години донесено је седам осуђујућих пресуда против 20 лица, те су донесене
двије ослобађајуће пресуде за три лица. У току 2010. године због кривичног дјела
организовани криминал покренуто је 45 истрага против 482 лица, подигнуто је 11
оптужница против 82 лица, донесено је 10 осуђујућих пресуда против 36 лица, те је
донесена једна ослобађајућа пресуда за три лица. У току 2011. године због кривичног
дјела организовани криминал покренуто је 35 истрага против 585 лица, подигнуто је
шест оптужница против 49 лица, донесено је шест осуђујућих пресуда против 48 лица,
те је донесена једна ослобађајућа пресуда за три лица. У току 2012. године због
кривичног дјела организовани криминал покренуто је 15 истрага против 260 лица,
подигнуто је 11 оптужница против 111 лица, а у истој години донесена је ослобађајућа
пресуда за два лица. У току 2013. године због кривичног дјела организовани криминал
покренуто је 19 истрага против 255 лица, подигнуто је 14 оптужница против 146 лица.
У истој години донесена је једна ослобађајућа пресуда за четири лица. У току 2014.
године због кривичног дјела организовани криминал покренуте су 23 истраге против
322 лица, подигнуто је 17 оптужница против 140 лица, а у истој години донесена је
ослобађајућа пресуда за три лица. У току 2015. године због кривичног дјела
организовани криминал покренуто је 18 истрага против 145 лица, подигнуто је 10
оптужница против 86 лица, те је донесена једна ослобађајућа пресуда за осам лица.

4. Статистички подаци о организованом криминалу
у Републици Србији
У току 2010 године у Тужилаштву за организовани криминал 423 укупно је
поднесена пријава против 267 лица. Захтјев за истрагу поднесен је у односу на 228
лица. Након спроведене истраге, оптужница је подигнута против 189 лица. Према 146
лица изречена је осуђујућа пресуда, док је у односу на 146 лица изречена казна затвора,
а у односу на три лица изречена и условна осуда. У односу на 12 лица донијета је
ослобађајућа пресуда, а у односу на пет лица одбијајућа пресуда. Наредба за покретање
финансијске истраге покренута је против 147 лица и то у односу на 114 окривљених

Извор ових статистичких података је база података Тужилаштва за организовани криминал
Републике Србије.
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лица и 30 трећих лица. Поднесено је 28 захтјева за привремено одузимање имовине у
односу на 86 лица, од којих је 18 окривљених лица и 44 трећих лица. У Тужилаштву за
организовани криминал у односу на два лица закључен је споразум о признању
кривице.
У току 2011. године у Тужилаштву за организовани криминал укупно је
поднесена пријава против 274 лица. Захтјев за истрагу поднесен је у односу на 267
лица. Након спроведене истраге, оптужница је подигнута против 226 лица. Према 100
лица изречена је осуђујућа пресуда, док је у односу на два лица изречена ослобађајућа
пресуда, а у односу на једно лице одбијајућа пресуда. У односу на 189 лица донијете су
наредбе за покретање финансијске истраге и то у односу на 185 окривљених лица и
четири трећа лица. Поднесено је 87 захтјева за привремено одузимање имовине, и то
према 39 окривљених лица и 48 трећих лица. За трајно одузимање имовине поднесена
су четири захтјева у односу на четири окривљена лица. У Тужилаштву за организовани
криминал у односу на 10 лица закључен је споразум о признању кривице.
У току 2012. године у Тужилаштву за организовани криминал укупно је
поднесена пријава против 264 лица. Наредба за спровођење истраге поднесена је у
односу на 220 лица. Након спроведене истраге оптужница је подигнута против 187
лица. Према 219 лица изречена је осуђујућа пресуда, и то у односу на 207 лица
изречена је казна затвора, а у односу на 12 лица изречена је условна осуда. У односу на
119 лица донијете су наредбе за покретање финансијске истраге и то у односу на 116
окривљених лица и три трећа лица. Поднесено је 11 захтјева за привремено одузимање
имовине и то према 31 окривљеном лицу и 16 трећих лица. За трајно одузимање
имовине поднесено је шест захтјева у односу на девет окривљених лица и 15 трећих
лица. У Тужилаштву за организовани криминал у односу на 57 лица закључен је
споразум о признању кривице.
У току 2013. године у Тужилаштву за организовани криминал укупно је
поднесена пријава против 184 лица. Наредба за спровођење истраге поднесена је у
односу на 175 лица. Након спроведене истраге оптужница је подигнута против 225
лица, у односу на седам лица подигнут је оптужни приједлог, а у односу на четири
лица подигнута је непосредна оптужница. Према 217 лица изречена је осуђујућа
пресуда, од којих је у односу на 210 лица изречена казна затвора, а у односу на седам
лица изречена условна осуда. У односу на 64 лица донесена је ослобађајућа пресуда, а
у односу на 13 лица одбијајућа пресуда. Поднесено је 18 наредби за покретање
финансијске истраге у односу на 132 лица и то у односу на 126 окривљених лица и
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шест трећих лица. Поднесено је седам захтјева за привремено одузимање имовине у
односу на 16 лица, од којих је пет окривљених лица и 11 трећих лица. Поднесено је 13
захтјева за трајно одузимање имовине у односу на 13 лица, од којих је осам
окривљених лица и пет трећих лица. У Тужилаштву за организовани криминал у
односу на 60 лица закључен је споразум о признању кривичног дјела.
У току 2014. године у Тужилаштву за организовани криминал укупно је
поднесена пријава против 238 лица. Наредба за спровођење истраге поднесена је у
односу на 188 лица. Након спроведене истраге оптужница је подигнута против 106
лица. Према 158 лица изречена је осуђујућа пресуда, од којих је у односу на 155 лица
изречена казна затвора, а у односу на три лица изречена условна осуда. У односу на 21
лице донесена је ослобађајућа пресуда, а у односу на девет лица одбијајућа пресуда.
Поднесене су 23 наредбе за покретање финансијске истраге у односу на 72 лица и то у
односу на 63 окривљена лица, седам трећих лица и два правна лица. Поднесено је шест
захтјева за привремено одузимање имовине у односу на 16 лица, од којих је седам
окривљених лица, осам трећих лица и једно правно лице. Поднесена су четири захтјева
за трајно одузимање имовине у односу на седам лица, и то према два окривљена,
четири трећа лица и једно правно лице. У Тужилаштву за организовани криминал у
односу на 38 лица закључен је споразум о признању кривичног дјела.
У току 2015. године у Тужилаштву за организовани криминал укупно је
поднесена пријава против 351 лица. У односу на 260 лица донесена је наредба о
спровођењу истраге. Након спроведене истраге оптужница је подигнута против 110
лица. Против 202 лица изречена је осуђујућа пресуда, и то у односу на 197 лица
изречена је казна затвора, у односу на пет лица изречена је условна осуда, а у односу
на 19 лица донијета је ослобађајућа пресуда. Поднесено је 26 наредби за покретање
финансијске истраге у односу на 183 окривљена лица. Поднесено је 13 захтјева за
привремено одузимање имовине у односу на 25 лица, од којих је 13 окривљених, 11
трећих лица и једно правно лице. Поднесена су три захтјева за трајно одузимање
имовине у односу на два окривљена и два трећа лица. У Тужилаштву за организовани
криминал у односу на 87 лица закључен је споразум о признању кривичног дјела.
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5. Статистички подаци о организованом криминалу
у Републици Хрватској
У току 2010. године, у Државном одвјетништву Републике Хрватске –
Канцеларија за сузбијање организованог криминала и корупције 424, за кривична дјела
организованог криминала у уписник кривичних пријава уписано је 152 лица.
Канцеларија је по довршеној истрази оптужила 93 лица док је у односу на седам лица
поступак обустављен. У 2010. години судови су за кривична дјела организованог
криминала донијели 305 пресуда, од чега 286 осуђујућих, 15 ослобађајућих и пет
одбијајућих пресуда. Успјешност државног тужилаштва на подручју организованог
криминала изузетно је висока јер је 93,7% осуђујућих пресуда. У 255 од 282 осуђујућих
пресуда изречена је казна затвора.
У току 2011. године у Канцеларији је за кривична дјела организованог
криминала у уписник кривичних пријава уписано 168 лица. Канцеларија је по
довршеној истрази оптужила 87 особа, док је у односу на 14 особа поступак
обустављен. У 2011. години судови су за кривична дјела организованог криминала
донијели 168 пресуда и то све осуђујуће. Од 168 осуђујућих пресуда, у 145 осуђујућих
пресуда изречена је казна затвора.
У току 2012. године у Канцеларији је за кривична дјела организованог
криминала у уписник кривичних пријава уписано 236 лица. Удио организованог
криминала у укупном броју уписаних пријава Канцеларије стално се смањивао. У 2012.
години имамо пораст броја пријава. У 2009. години организовани криминал је
партиципирао са 19,2%, у 2010. години са 15% и у 2011. години са 14,2% од укупно
пријављених 1.184 лица, док у 2012. години партиципира са 19,2%. Канцеларија је
непосредно или по довршеној истрази оптужила 158 лица, док је у односу на девет
лица поступак обустављен. У 2012. години судови су за кривична дјела организованог
криминала донијели 114 пресуда, од тога 109 осуђујућих и пет ослобађајућих.
У току 2013. године у Канцеларији је за кривична дјела организованог
криминала у уписник кривичних пријава уписано 216 лица. Организовани криминал
партиципира са 16,8% у броју пријава у надлежности Канцеларије. Од укупног броја
пријава које су биле у раду (227), донесено је 218 одлука и то 11 одбачаја пријаве
Подаци преузети са интернет сајта
http://www.dorh.hr/IzvjesceDrzavnogOdvjetnistvaRepublikeHrvatske.
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(5,04%), три пријаве су ријешене на други начин (1,37%), двије су ријешене
непосредним оптужењем (0,92 %), док је у односу на 202 пријаве донесен налог о
спровођењу истраге (92,67%). Канцеларија је током овог извјештајног раздобља по
довршеној истрази донио укупно 223 одлуке, од тога је 201 лица оптужено (90,14%),
док је у односу на 15 лица донесен налог о обустави и прекиду истраге. Седам је
истрага ријешено на други начин. У 2013. години судови су за кривична дјела
организованог криминала донијели укупно 173 пресуде, од чега 173 осуђујуће.
Од укупно 709 пријављених лица у 2014. години, 153 лица пријављена су за
кривична дјела организованог криминала (21,58%), донесена је укупно 161 одлука, од
чега је у односу на 28 пријава (17,39%) донесено рјешење о одбачају кривичне пријаве,
док је у односу на преостале 133 пријаве (82,61%) донесено рјешење о спровођењу
истраге. Канцеларија је по довршеној истрази донијела укупно 128 одлука, од тога је
121 лице оптужено (94,53%) док је у односу на седам лица донесен налог о
обустављању и прекиду истраге. У 2014. години судови су за кривична дјела
организованог криминала донијели укупно 142 пресуде, што у односу на 2013. годину
представља пад од 17,91%. Од 142 донесене пресуде, њих 138 је осуђујућих (97,18%),
једна је одбијајућа, а три пресуде су ослобађајуће. У односу на осуђујуће пресуде, њих
62 (44,93%) донесено је на основу споразума странака, док је учешће наведених
пресуда у претходном извјештајном раздобљу износило 63,43%. Судови су изрекли
укупно 83 затворске казне (60,15%), 28 условних осуда (20,29), а у 27 случајева казна
затвора замијењена је радом за опште добро (19,57%). Структура изречених санкција у
овом извјештајном раздобљу слична је структури из претходног извјештајног
раздобља. Предмети у којима је казна затвора замијењена радом за опште добро на
нивоу су прошле године. У 80 наврата судским је одлукама одузета имовинска корист,
док је у 15 наврата донесена одлука о одузимању предмета.
Према подацима Државног одвјетништва Републике Хрватске за 2015.
годину, Канцеларији за сузбијање организованог криминала и корупције, од укупно
1.102 пријављеног лица, 211 лица или 19,15% пријављено је за кривична дјела
организованог криминала. Од укупног броја пријава које су биле у раду (211), донесено
је укупно 197 одлука, односно ријешено је 93,37% пријава и то 12 одбачајем (6,09%),
док је у односу на 185 пријава донесено рјешење о спровођењу истраге (93,91%).
Канцеларија је у 2015. години по довршеној истрази донијела укупно 95 одлука, од
тога је 89 лица оптужено (93,68%), у односу на пет лица донесено је рјешење о
обустави истраге (5,26%), док је једна истрага ријешена на други начин. У 2015.
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години судови за кривична дјела организованог криминала донијели су укупно 94
пресуде. Од 94 донесене пресуде, 92 су осуђујуће (97,87%), једна је одбијајућа, те једна
ослобађајућа. У односу на осуђујуће пресуде, 54 је донесено на основу споразума
странака (58,70%). Судови су изрекли укупно 44 затворске казне (47,82%), 26 условних
осуда (28,26%), док је у 22 случаја казна затвора замијењена радом за опште добро на
слободи (50,0%). У структури изречених санкција повећан је удио условних осуда које
су у 2014. години партиципирале са 20,29%. У 61 наврат судским је одлукама одузета
имовинска корист у укупном износу од 4.124.000,00 куна, док је у 13 наврата донесена
одлука о одузимању предмета.

6. Резултати истраживања путем упитника – анкете
Како смо у општим напоменама навели у оквиру емпиријског истраживања,
путем упитника – анкете спровели смо испитивање релевантних субјеката из области
примјене кривичног права (судије, тужиоци и стручни сарадници), а овај упитник се
односио на кривично дјело организовани криминал у Републици Српској, као и на
кривичнопроцесне инструменте супротстављања организованом криминалу. Упитник
је конципиран у облику постављених питања и понуђених одговора у којем испитаник
бира један одговор који сматра одговарајућим, односно више одговора уколико је то
понуђено као могућност. Код појединих питања остављен је простор да испитаник
напише свој коментар датог одговора.
6.1. Резултати упитника у односу на организовани криминал и примјену
посебних истражних радњи
У погледу изражености проблема организованог криминала као вида чињења
кривичних дјела у Републици Српској, 12% испитаника је одговорило да је веома
изражен те да постоје бројне криминалне групе мафијашког типа, затим 80%
испитаника је одговорило да је средње изражен, те да постоје одређене организоване
групе, али на нижем степену организације у односу на организације мафијашког типа,
8% испитаника је одговорило да овај проблем није изражен, док ниједан испитаник
није одговорио да нема организованог криминала (табела број 1).
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Табела број 1 – Став о изражености организованог криминала у Републици Српској
Израженост организованог криминала
Веома изражен

Средње
изражен

Није изражен

12%

80%

8%

Нема
организованог
криминала
–

На питање да ли је законски оквир у Републици Српској адекватан степену
опасности од организованог криминала, потврдно је одговорило 76,9% испитаника, док
је 23,1% испитаника имало негативан одговор. Такође, на питање да ли су битна
обиљежја бића кривичног дјела „организовани криминал“ у Кривичном закону
Републике Српске адекватно прописана, потврдно је одговорило 76% испитаника, док
је 24% испитаника имало негативан одговор (табела број 2).
Табела број 2 – Став о законском оквиру за организовани криминал
у Републици Српској
Организовани криминал

Да

Не

Да ли је законски оквир
адекватан
Да ли су битна обиљежја
адекватно прописана

76,9 %

23,1%

76%

24%

На питање да ли примјену посебних истражних радњи сматрају неопходним
условом за доказивање кривичних дјела организованог криминала, потврдно је
одговорило 80,7% испитаника, док је 19,3% испитаника имало негативан одговор.
Такође, на питање да ли је постојеће законско рјешење примјене посебних истражних
радњи (како су одређене у Закону о кривичном поступку Републике Српске) адекватно
за ефикасну борбу против организованог криминала, потврдно је одговорило 84,6%
испитаника, док је 15,4% испитаника имало негативан одговор. Према резултатима
овог упитника, 80% испитаника сматра да је досадашња примјена посебних истражних
радњи у Републици Српској дала адекватне резултате у откривању и доказивању
кривичних дјела организованог криминала, док опречан став има 20% испитаника. На
питање да ли је максимална дужина трајања појединих посебних истражних радњи
(шест мјесеци), одговарајућа у доказивању кривичних дјела организованог криминала,
потврдно је одговорило 38,4% испитаника, док је 61,6% испитаника имало негативан
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одговор. На питање да ли је са позиције нашег кривичнопроцесног законодавства
прихватљиво прописати да поједине посебне истражне радње у кривичном поступку у
Републици Српској одређује тужилац, 56% испитаника је имало став да је такво
рјешење прихватљиво у нашем законодавству, док је 44% испитаника је одговорило да
такво кривичнопроцесно рјешење није прихватљиво (табела број 3).
Табела број 3 – Став о о адекватности посебних истражних радњи

Да ли су ПИР неопходне за
доказивање организованог
криминала
Да ли је законски оквир
ПИР адекватан за
доказивање организованог
криминала
Да ли су ПИР допринијеле
доказивању организованог
криминала
Да ли је дужина трајања
ПИР адекватна
Да ли је прихватљиво да
поједине ПИР одређује
тужилац

Да

Не

80,7%

19,3%

84,6%

15,4%

80%

20%

38,4%

61,6%

56%

44%

Став испитаника у погледу доприноса појединих посебних истражних радњи
у доказивању кривичног дјела организовани криминал приказан је у табели број 4.
Табела број 4 – Став о доприносу у доказивању организованог криминала.
Посебна истражна
радња
Надзор и техничко
снимање
телекомуникација
Приступ
компјутерским
системима и
компјутерско
сравњење података
Надзор и техничко
снимање просторија

Да, у сваком
случају
доприноси

Углавном
доприноси

У ријетким
случајевима
доприноси

Никако не
доприноси

44%

48%

8%

–

–
36%

48%

12%

43,4%

47,8%

8,8%

–
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Тајно праћење и
техничко снимање
лица, транспортних
средстава и предмета у
вези са њима
Коришћење
прикривених
истражилаца и
коришћење
информатора
Симуловани и
контролисани откуп
предмета и симуловано
давање поткупнине
Надзирани превоз и
испорука предмета

54,1%

37,5%

8,4%

–

–
52%

40%

8%

60%

36%

4%

–

54,1%

37,5%

8,4%

–

6.2. Резултати упитника у односу на примјену осталих кривичнопроцесних
инструмената у борби против организованог криминала
У односу на оправданост примјене института споразума о признању кривице
као кривичнопроцесног инструмента у функцији борбе против организованог
криминала, 76% испитаника је одговорило да овај институт може бити значајан
инструмент у борби против организованог криминала, док 24% испитаника сматра да
је овај инструмент ефикасан само код лакших кривичних дјела.
У погледу оправданости давања имунитета „свједоку сараднику“ –
припаднику злочиначког удружења који је и сам учествовао у извршењу кривичних
дјела у замјену за откривање осталих припадника злочиначког удружења и
омогућавања прибављања доказа против тих припадника и свједочење пред судом 96%
испитаника сматра оправданим дати имунитет свједоку, из разлога што је прикупљање
доказа у кривичним предметима организованог криминала готово немогуће без
„инсајдера“, док је 4% испитаника става да нема оправдања дати имунитет таквом лицу
с обзиром на то да се углавном ради о извршиоцу тешких кривичних дјела.
На питање да ли је тренутни систем заштите свједока у кривичном поступку
у Републици Српској адекватан у кривичним предметима организованог криминала,
8% испитаника је одговорило да се ради о ефикасном систему заштите који је
примјенљив у свим предметима, па тако и у предметима организованог криминала,
56% испитаника сматра да се систем заштите свједока како га прописује Закон о
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заштити свједока у Републици Српској може примијенити и у кривичним предметима
организованог криминала, али је његова примјена ограничена, док 36% испитаника је
одговорило да Република Српска нема ефикасан систем заштите свједока (табела број 5).

Табела број 5 – Став о ефикасности система заштите свједока у Републици Српској
Ефикасност система заштите свједока у кривичном поступку
Систем заштите
свједока адекватан у
предметима
организованог
криминала
8%
У

погледу

Примјена система заштите
свједока ограничена је у
предметима организованог
криминала

Република Српска нема
ефикасан систем заштите
свједока

56%

36%

института

проширеног

одузимања

имовине

као

кривичнопроцесног средства у борби против организованог криминала, 72%
испитаника је становишта да се ради о кључном инструменту, без којег нема сврхе
кривично процесуирати припаднике злочиначких удружења, 24% испитаника
одузимање имовине сматра битним, али не и кључним инструментом у борби против
организованог криминала, док 4% испитаника сматра да је најважније прикупити
довољно доказа како би припадници злочиначког удружења кривично одговарали, док,
по њиховој оцјени, одузимање њихове имовине има споредан карактер (табела број 6).
Табела број 6 – Став о проширеном одузимању имовине
Проширено одузимање имовине као кривичнопроцесни инструмент борбе
против организованог криминала
Ради се о кључном
инструменту у борби
против организованог
криминала

Ради се о битном, али не и
кључном инструменту
борбе против
организованог криминала

Овај кривичнопроцесни
инструмент има крајње
споредан карактер у
борби против
организованог криминала

72%

24%

4%

Коначно, на питање да ли је примјена Закона о одузимању имовине стечене
извршењем кривичног дјела у Републици Српској до сада дала задовољавајуће
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резултате када је у питању борба против организованог криминала, потврдно је
одговорило 42,3% испитаника, док је 57,7% испитаника имало негативан одговор.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРИЈЕДЛОЗИ
DE LEGE FERENDA
Упркос напорима националних и међународних агенција за спровођење
закона, организовани криминал, поред тероризма, данас представља реалну опасност за
сваку

државу,

односно

друштво

у

цјелини.

Висока

софистицираност

и

транснационални карактер организованог криминала умногоме компликује и отежава
његово откривање и доказивање, а пред органе кривичног гоњења ставља тежак, а
понекад и немогућ задатак. Из тих разлога државе су принуђене да, поред
интензивирања превентивне дјелатности, изнађу нове методе кривичноправне
репресије у кривичном материјалном, кривичном процесном праву и измјенама у
организацији и надлежности државних органа који се баве кривичноправном
репресијом, како би се успјешније супротставиле овим облицима криминалитета. Те
измјене у правним прописима усмјерене су прописивању нових инкриминација у
кривичном материјалном праву и проналажењу и нових кривичнопроцесних
института.
У анализи садашњих нормативних недостатака у дефинисању организованог
криминала и кривичнопроцесних рјешења супротстављања истом, треба поћи од саме
законске дефиниције организованог криминала како је прописана Кривичним законом
Републике Српске. Наиме, Кривични закон Републике Српске прописује дефиницију
злочиначке организације као основ појма организованог криминала а у посебном
дијелу прописано је кривично дјело „организовани криминал“. Анализом битних
обиљежја овог кривичног дјела прва чињеница која се уочава je да Закон не даје
дефиницију шта је садржина (биће) организованог чињења кривичних дјела већ се
позива на вршење кривичних дјела у саставу злочиначке организације. Прије даље
анализе, овдје треба истаћи једну језичку недосљедност Кривичног закона када је у
питању

организовани

криминал.

Наиме,

Закон

користи

појам

„злочиначка

организација“ и прописује да је иста основ појма организованог криминала, али у
члану 383а „организовани криминал“ се не користи термин „злочиначка организација“
већ термин „злочиначко удружење“. Не улазећи у разлоге ове језичке (терминолошке)
разлике, истичемо чињеницу да је Кривични закон Републике Српске више пута
мијењан и допуњаван од 2006. године, када је кривично дјело „организовани
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криминал“ први пут прописано, али до данас ова норма није промијењена. Даље,
анализирајући прописано кривично дјело, уочавамо да је интенција законодавца била
инкриминација чињења кривичних дјела у саставу злочиначког удружења, у смислу
руковођења злочиначким удружењем или саме припадности (чланства) у истом.
Изнесено законско рјешење има своје добре стране и, у основи, све наведене
инкриминације заиста имају своју криминално-политичку оправданост. Међутим, ово
законско рјешење садржи један суштински недостатак. Наиме, језички слиједећи
норму, практично свако кривично дјело прописано Кривичним законом Републике
Српске може бити учињено од стране злочиначког удружења и тако чинити биће
(садржину) кривичног дјела организовани криминал јер формалноправно закон
допушта такву могућност. Tумачењем овако прописане норме долазимо до правнологичких апсурда да на примјер кривична дјела: убиство на мах (члан 150), убиство
дјетета при порођају (члан 151), силовање (члан 193), угрожавање јавног саобраћаја
(члан 410), угрожавање посебних видова саобраћаја (члан 411) и бројна друга лакша
кривична дјела, могу чинити садржину бића кривичног дјела организовани криминал
што је са позиције правне логике тешко замисливо.
Неспорна је чињеница да организовани криминал егзистира у савременом
друштву и да постоји потреба његове адекватне инкриминације. Анализирајући
законска рјешења проблема адекватне инкриминације организованог чињења
кривичних дјела у компаративном праву, може се закључити да постојеће законско
рјешење инкриминације организованог криминала треба промијенити на начин да се
прихвате добра рјешења садашње норме, као што су: инкриминација припадања
злочиначком удружењу, инкриминација организовања и руковођења злочиначким
удружењем као и повољнији кривичнопроцесни положај припадника злочиначког
удружења који га открије и сарађује са органима кривичног гоњења. Са друге стране,
да бисмо избјегли садашње недостатке, потребно је у Kривичном закону прописати
која кривична дјела се могу учинити организовано, односно у саставу криминалне
организације. На такав начин имали бисмо посебно кривично дјело којим је
кривичноправном нормом инкриминисана организација и припадност злочиначком
удружењу, а са друге стране имали бисмо и норме којим би постојала посебна
инкриминација појединачних кривичних дјела уколико би била учињена у саставу
криминалне организације. Слично законско рјешење предвиђа Кривични законик
Републике Србије.
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У погледу кривичнопроцесних инструмената супротстављања организованом
криминалу треба истаћи да су Законом о кривичном поступку Републике Српске дати
законски основи за прикупљање доказа примјеном посебних истражних радњи у
кривичним предметима организованог криминала. Након свеобухватне анализе
законског рјешења у Републици Српској и упоређивања са законским рјешењима која
су дата у упоредним законодавствима, генерално можемо закључити да Република
Српска има прихватљив законски оквир када су у питању основни кривичнопроцесни
инструменти за супротстављање организованом криминалу. Овакав закључак
проистиче из сљедећих разлога – прије свега, самим прописивањем посебних
истражних радњи као посебних радњи доказивања Република Српска је показала
спремност за предузимање радњи које су у функцији борбе против организованог
криминала, корупције и тероризма. Даље, избор и садржај посебних истражних радњи
веома

је

сличан

посебним

радњама

доказивања

прописаним

у

упоредном

законодавству, а у складу је и са међународним конвенцијама које је Босна и
Херцеговина ратификовала, а које се баве овом проблематиком, што је показатељ да
Република Српска прати савремене „трендове“ у избору метода и средстава у борби
против организованог криминала. Законитост у одређивању и спровођењу посебних
истражних радњи, као и строго прописана надлежност субјеката за одређивање и за
њихово непосредно спровођење, веома је битан фактор законског рјешења у
Републици Српској, који посебно треба истаћи, јер се ради о радњама доказивања које
дубоко задиру у елементарна људска права и слободе, па је законитост у поступању
condicio sine qua non примјене ових радњи у правној држави и савременом
демократском друштву. И коначно, након десетогодишње примјене у Републици
Српској треба истаћи да су посебне истражне радње постигле сврху и циљ свог
увођења у законодавство, јер су као основни кривичнопроцесни инструмент дали
значајан допринос ефикасном супротстављању организованом криминалу у Републици
Српској. Међутим, поред ових несумњиво позитивних ефеката који су постигнути
примјеном посебних истражних радњи у Републици Српској, на основу темељне
анализе коју смо спровели током овог истраживања, као и значајног практичног
искуства у примјени посебних истражних радњи, сматрамо да законско рјешење у
Републици Српској садржи и одређене недостатке.
Недостатак у примјени посебних истражних радњи огледа се прво у
искључивој надлежности суда за одређивање посебних истражних радњи. Према
садашњем законском рјешењу, све посебне истражне радње прописане Законом о
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кривичном поступку Републике Српске одређује наредбом судија за претходни
поступак, на приједлог тужиоца. Потпуно је јасна и разумљива интенција законодавца
у Републици Српској да одлуку о предузимању радњи које најдубље задиру у
елементарна људска права и слободе „стави у руке“ судији који је функционално
надлежан за надзор над законитошћу прикупљања доказа и који се стара о законитости
предузимања истражних радњи. Овако прописана норма у цијелости је у складу са
Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и гарантује највећи
могући степен заштите тих права и слобода. Међутим, сматрамо да се прописивањем
да све посебне истражне радње, па и оне којима се уопште не задире у основна права
човјека, одређује искључиво суд, у значајној мјери нарушава ефикасност њиховог
спровођења, што је кључан елемент истраге као веома динамичног и врло често
непредвидивог процеса. Нема сумње да одређивање посебних истражних радњи –
надзор и техничко снимање телекомуникација; приступ компјутерским системима и
компјутерско сравњење података; надзор и техничко снимање просторија, мора и треба
ставити искључиво у надлежност суда, јер се ради о мјерама којима се дубоко задире у
право на приватност и право на слободу комуникације и у тим случајевима оправдано
је да суд треба да спријечи евентуалне неоправдано коришћење ових истражних радњи.
Са позиције ефикасне заштите људских права, није нужно да посебне истражне радње:
коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора; симуловани и
контролисани откуп предмета и симуловано давање поткупнине; надзирани превоз и
испорука предмета; тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и
предмета који су у вези са њима, наређује суд, односно у том смислу не постоји
препрека због чега те истражне радње не би могао наредити тужилац, а са циљем
постизања веће брзине и оперативности истраге, што је нужност у оваквим кривичним
предметима.
Када је ријеч о примјени посебне истражне радње коришћење прикривених
истражилаца и коришћење информатора, треба истаћи да у погледу трајања ове
посебне истражне радње, за разлику од осталих посебних истражних радњи, није
одређен временски рок у којем се та радња мора окончати. Имајући у виду сложеност
истрага у кривичним предметима организованог криминала, као чињеницу да је за
инфилтрацију прикривеног истражиоца или информатора у криминалну организацију
као и за задобијање повјерења припадника ове организације, потребан дужи временски
период, ограничити трајање ове истражне радње било би супротно циљу који се њеном
примјеном треба постићи. Ради се о мјери којом се посебно обучено овлашћено
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службено лице инфилтрира унутар злочиначке организације и прикупља информације
и доказе, односно припадник злочиначког удружења као информатор сарађује са
органима кривичног гоњења и тим органима доставља информације или обезбјеђује
доказе. Њихова улога је превасходно усмјерена на прикупљање доказа у вези са
дјелатности припадника злочиначке организације, па је стога њихова дјелатност више
информативног карактера, усмјерена на откривање кривичних дјела, те прикупљање
доказа на основу којих се учињена кривична дјела могу разјаснити и доказати. Такође,
њиховим активностима (благовременим дојављивањем) могу се и спријечити кривична
дјела која би иначе била извршена од стране припадника злочиначке организације.
Уколико поступање ових лица посматрамо кроз призму заштите људских права и
основних слобода, видимо да њихово ангажовање само по себи не задире у основна
људска права и слободе, па из тог разлога није неопходно да суд буде гарант заштите
тих права и слобода. Уколико се активности прикривеног истражиоца (који је
овлашћено службено лице – полицијски службеник) своде само на прикупљање
обавјештења у вези са извршеним кривичним дјелима или намјером извршења
кривичних дјела, поставља се питање због чега је за такве активности неопходна
наредба суда, јер уобичајени и основни посао полицијских службеника управо јесте
прикупљање обавјештења у вези са кривичним дјелима, о чему обавјештавају тужиоца
као законом одређеног надлежног органа који руководи истрагом. Стога, сматрамо да
не постоји оправдан разлог да се прикривени истражиоци и информатори не ангажују
по наредби тужиоца у ком правцу би требало мијењати постојеће законско рјешење.
Када је ријеч о примјени посебних истражних радњи симуловани и
контролисани откуп предмета и симуловано давање поткупнине, досадашња искуства
су показала да су брзина и оперативност предузимања ових радњи услов њихове
успјешне примјене. Законом о кривичном поступку Републике Српске прописано је да
је симуловани откуп и симуловано давање поткупнине једнократни акт, те да је за
свако наредно предузимање ове радње потребна посебна наредба суда, што захтијева
додатно вријеме, којег некад једноставно нема. Практична искуства су показала да
вријеме и мјесто откупа одређују припадници криминалног удружења, као продавци, а
не прикривени истражилац, те да веома често мијењају раније договорено мјесто и
вријеме куповине и количину уговорене робе, и то у веома кратком временском
периоду. У таквим случајевима, када не знамо ни коначан број симулованих откупа
које треба предузети, ни количину опојних твари или других предмета коју
припадници злочиначког удружења стварно намјеравају продати, ни у колико наврата
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ће продати, што захтијева брзо прилагођавање људских и материјално-техничких
ресурса условима и стању „на терену“, гдје су неопходне честе импровизације,
законска норма која пред органе кривичног гоњења поставља захтјев да свака
симулована куповина буде покривена претходно издатом наредбом суда, може да буде
непремостива временска препрека успјешној реализацији оваквих прикривених
операција. Из тог разлога будућа законска рјешења треба да иду у смјеру да тужилац, а
не суд буде орган овлашћен да нареди предузимање ове посебне истражне радње.
Наиме, тужилац је, по правилу, „у реалном времену“ упознат са активностима
прикривеног истражиоца и осталих полицијских службеника и он заправо руководи
њиховим активностима у реализацији посебних истражних радњи, за разлику од суда
који о свему буде обавијештен post festum, дакле када је цјелокупна прикривена
операција окончана или пак уважавајући као нужно криминалистичко-тактичко начело
брзине и оперативности, приједлог de lege ferenda би могао да буде и да издавање
наредбе за предузимање посебних истражних радњи симулованог и контролисаног
откупа предмета остане у надлежности суда, али да се ова посебна истражна радња
одређује у временском трајању у којем се може проводити, а да се тужиоцу да
овлашћење за издавање наредбе за непосредно предузимање тих појединачних
посебних радњи.
Примјена посебне истражне радње надзирани превоз и испорука предмета
подразумијева праћење и надзор од стране државних органа нелегалних пошиљки које
излазе, прелазе или улазе на територију једне или више држава, а са циљем откривања
организатора, пошиљаоца или наручиоца нелегалне пошиљке. У суштини, ради се о
опсервацији која има за коначни циљ контролу незаконите пошиљке. Као и код
претходно елаборираних посебних истражних радњи, брзина и оперативност су
кључни елементи примјене ове посебне истражне радње, са тим да код надзираног
превоза најчешће имамо и још један додатни фактор – а то је међународни карактер ове
истражне радње. Наиме, досадашња искуства су показала да је примјена ове посебне
истражне радње углавном у вези са незаконитим транспортима између више држава.
Како свака држава на својој територији има суверенитет да спроводи своје законе,
ефикасна опсервација нелегалног међународног транспорта подразумијева и правну и
фактичку сарадњу између надлежних органа више држава. Са друге стране, транспорт
је сам по себи динамична активност и на територији једне државе може трајати свега
неколико сати, па ефикасна примјена ове истражне радње „не трпи“ било какве
бирократске или формалне препреке а пошиљку најчешће не треба „пресретати“ већ је
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само адекватно ефикасно опсервирати и „пропратити“ за вријеме преласка преко њене
територије. Дакле, ради се о класичном примјеру примјене ове посебне истражне
радње. Сходно постојећем законском рјешењу у Републици Српској, да би полицијски
орган имао овлашћења да испрати тај незаконити транспорт, неопходно је да о томе
обавијести тужиоца, а затим да тужилац од суда затражи наредбу, па тек кад суд изда
ту наредбу, полицијски орган би могао поступити по истој. Имајући у виду да најприје
тужиоцу треба образложити због чега је неопходна примјена те радње, те да тужилац у
свом захтјеву треба дати исто образложење, то захтијева превише времена којег код
примјене ове посебне истражне радње – једноставно нема! Наравно, наш законодавац
прописује и издавање усмене наредбе суда, па би се можда тако могао скратити
поступак њеног издавања, али закон тражи да то буду изузетни случајеви који не трпе
одлагање, а примјена ове посебне истражне радње, због своје природе и карактера
никад не трпи одлагање, што би значило да се увијек ради о „изузетном“ случају. Код
оваквог стања ствари, а имајући у виду да се суштински ради о радњи опсервације, те
да опсервација, сама по себи, не представља такав степен задирања у људска права и
слободе, сматрамо да ову посебну истражну радњу треба повјерити тужиоцу. Такође,
исто можемо рећи и за посебну истражну радњу, тајно праћење и техничко снимање
лица, транспортних средстава и предмета који су у вези са њима, јер примјена и ове
радње као и претходне не представља такав степен задирања у људска права да би
њено одређивање морало бити у искључивој надлежности суда.
Друга од значајнијих примједаба тренутно важећем законском рјешењу
примјене посебних истражних радњи јесте и трајање посебних истражних радњи.
Наиме, Закон о кривичном поступку Републике Српске прописује да све посебне
истражне радње, осим радњи коришћење прикривених истражилаца и коришћење
информатора, и симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање
откупнине, могу трајати најдуже до мјесец дана, а из посебно важних разлога могу се,
на образложени приједлог тужиоца, продужити за још мјесец дана, с тим да посебне
истражне радње надзор и техничко снимање телекомуникација, надзор и техничко
снимање просторија и приступ компјутерским системима и компјутерско сравњење
података могу трајати укупно најдуже шест мјесеци, док посебне истражне радње тајно
праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета у вези са њима,
и надзирани превоз и испорука предмета, могу трајати укупно најдуже три мјесеца.
Искуства у раду на предметима организованог криминала су показала да истраге у
оваквим кривичним предметима, а посебно оне са међународним карактером, углавном
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трају дуже од прописаних рокова за примјену посебних истражних радњи, а у
појединим случајевима такве истраге могу трајати и више година. Законски рокови за
примјену посебних истражних радњи у пракси су се показали прекратким. Тако, на
примјер, код примјене мјере телекомуникационог надзора у истрази једног
злочиначког удружења са међународним активностима рок од мјесец дана (чак ни
максимални законски рок за примјену посебних истражних радњи – шест мјесеци) није
довољан ни да би се тачно утврдиле све међусобне везе између поједних припадника
злочиначког удружења, а да не говоримо о тачном утврђивању њихових активности и
ефикасном окончању истраге. Практична искуства су показала да су, због постојећег
законског ограничења трајања, мјере телекомуникационог надзора морале бити
окончане, иако квантум прикупљених доказа примјеном ових радњи није био довољан
за квалитетно окончање истраге. Ситуација је још сложенија када је у питању примјена
посебне истражне радње тајно праћење и техничко снимање лица транспортних
средстава и предмета. Озбиљна криминална удружења нису ad hoc организације и
њихове криминалне активности трају много дуже од неколико мјесеци, некада чак и
годинама. Стога, ограничити примјену мјера тајног праћења и техничког снимања на
свега три мјесеца, у савременим околностима функционисања криминалних удружења,
одузима овој посебној истражној радњи пун капацитет. Треба истаћи да овако
рестриктивна законска рјешења трајања посебних истражних радњи немају ни
упоредна законодавства у региону. Имајући у виду наведено, продужење рокова
трајања јесте услов без којег у будућности нема ефикасне примјене посебних
истражних радњи. Приједлог de lege ferenda у суштини се заснива на рјешењу које
прописује Закон о казненом поступку Хрватске. Приједлог је да све посебне истражне
радње, осим радње коришћење прикривених истражилаца и коришћење информатора,
која треба да остане радња без временског ограничења трајања, могу одредити на
вријеме до три мјесеца. Ако наређене посебне истражне радње дају резултате, законом
треба предвидјети могућност њиховог продужења за још три мјесеца. Коначно, требало
би прописати да се трајање посебних истражних радњи може продужити за још шест
мјесеци, али само уколико посебне околности оправдавају примјену тих радњи.
Имајући у виду приједлог да се поједине посебне истражне радње могу одредити и на
приједлог тужиоца, одлуку о овом „додатном“ продужењу трајања посебних
истражних радњи за још шест мјесеци требало би ставити у искључиву надлежност
суда, уважавајући чињеницу да је ипак суд тај који треба да буде гарант оправданости
њихове дуже примјене.
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У

погледу

института

споразум

о

признању

кривице

у

функцији

кривичнопроцесног инструмента супротстављања организованом криминалу, треба
истаћи да је исти постао значајан инструмент помоћу којег су рјешавана најтежа
кривична дјела. Споразум о признању кривице са осумњиченим, односно свједочење
осумњиченог, допринијело је успјешнијој борби против организованог криминала и
прикупљања доказа који су омогућили процесуирање великог броја припадника
криминалних организација. Судска пракса у Босни и Херцеговини нема јединствен
став у погледу уграђивања клаузуле у споразум о признању кривице, да се осумњичени
односно оптужени обавезује да свједочи и да је тужилац овлашћен да раскине
споразум уколико осумњичени/оптужени ту своју обавезу не испуни. Наиме, постоје
ставови

да

је

та

клаузула

својеврстан

утицај

на

слободну

вољу

осумњиченог/оптуженог, па да из тог разлога није испоштован основни принцип да је
споразум закључен „добровољно, свјесно и са разумијевањем“. Приједлог de lege
ferenda за рјешење овог проблема треба тражити у унапређењу постојећег законског
рјешења у којем би се ова обавеза законски нормирала или пак у прописивању
института „свједока сарадника“ који већ постоји у упоредним законодавствима на који
начин би се ријешило питање правно-институционализоване сарадње органа кривичног
гоњења са осумњиченим, оптуженим или осуђеним лицем чије је свједочење кључно за
доказивање кривичних дјела повезаних са организованим криминалом.
Примјена постојећих законских рјешења која се тичу посебних истражних
радњи дала је резултате у борби против организованог криминала. Свима је јасно да
нема савршених норми, нити норми прихватљивих за свако друштво и државнополитичко уређење. Организовани криминал динамична је појава која се прилагођава
економским, социјалним и политичким условима у којима дјелује. Не можемо рећи да
је организовани криминал исти данас као што је био двадесетих или тридесетих година
ХХ вијека. Из тог разлога и земље са пуно већим искуством у борби против
организованог

криминала

у

примјени

кривичнопроцесних

инструмената

супротстављања овој појави немају увијек адекватан одговор на неки од појавних
облика организованог криминала, нити је њихова државноправна реакција на овај вид
криминала увијек правовремена и ефикасна. У том контексту треба посматрати и
Републику Српску. Кривично дјело „организовани криминал“ у наш кривичноправни
систем први пут је уведено прије више од 10 година, а легислатива бивше државе овом
феномену

није

посвећивала

довољно

велику

пажњу.

Такође,

савремени

кривичнопроцесни инструменти супротстављања најтежим облицима криминала
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релативно кратко егзистирају у нашем законодавству. Из тих разлога слободно можемо
рећи да је наше искуство са феноменом организованог криминала и средствима
супротстављања истом у вријеме увођења у кривичноправни систем било скромно.
Кривичнопроцесни инструменти које је прописало законодавство Републике Српске
били су адекватан одговор на нове облике криминала који су се појавили у новом
друштвеном уређењу. Међутим, како се нови облици криминала „развијају“ и
прилагођавају друштву, тако и државноправна реакција на ове облике криминала треба
да се прилагођава и мијења. У том смислу приједлози будућих законских рјешења, које
смо дали у овом раду, резултат су искуства у примјени постојећих законских рјешења
и

уочавања

њихових

недостатака

у

тренутним

околностима

у

којима

се

супротстављамо овим облицима криминала.
Посматрајући организовани криминал као феномен који се не може
искоријенити, него се може очекивати његова све већа заступљеност у друштву, са све
опаснијим формама које он поприма, сматрамо да треба прилагођавати законска
рјешења, специјализовати државне органе у борби против ових облика вршења
кривичних дјела и информисати јавност о његовој штетности, како би се спријечило да
исти завлада модерним друштвом.
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