
   

 

За издавача: министар унутрашњих послова 
Главни и одговорни уредник: мр Милан Даничић 

Замјеник главног и 
одговорног уредника:

 
др Љубинко Митровић 
 

Чланови уредништва: мр Душан Роквић 
проф. др Миодраг Симовић 
Стево Иветић 
проф. др Душко Вејновић 

  Нијаз Смајловић 
Индира Рогић 
мр Урош Пена 
 

Чланови из иностранства: др Жељко Кешетовић, СР Србија 
проф. др Бернард Престел, Фрајбург, 
Њемачка 
 
 

Технички уредник: Слободан Маунага 
Лектор: Јованка Борић 

Преводилац: Татјана Понорац 
 
 

Адреса уредништва: Бањалука, Булевар Живојина Мишића 10А  
телефон: 333 603 
телефакс: 333 699 
e-mail: police-academy@inecco.net 

Тираж: 300 примјерака 
Штампа: Графомарк, Лакташи 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1840-0698 
 
 

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 6-01-
8-1/05 од 31.01.2005. године ”Безбједност – Полиција - Грађани” Бањалука, 

уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 487 
 



 
САДРЖАЈ 

Доц. др Љубинко Митровић 
СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА 
СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА......................................................... 653 

Доц. др Љубиша Прерадовић 
ПRIMJENE МЕТОДА ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ПРИ 
ОДЛУЧИВАЊУ ................................................................................. 665 

Доц. др Милан Гужвица 
ЕФЕКТИ ДВА РАЗЛИЧИТА МОДЕЛА СИТУАЦИОНО-
МОТОРИЧКЕ ОБУКЕ ....................................................................... 673 

Мр Милан Даничић 
НАЈЧЕШЋИ ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 
ПРЕДУЗЕЋА ...................................................................................... 691 

Проф.др Остоја Крстић 
СИМПТОМАТСКА СЛИКА ОСУМЊИЧЕНОГ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ 
ФАЗЕ РАЗГОВОРА ........................................................................... 713 

Проф. др Миодраг Н. Симовић 
ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА И 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАВОСУДНЕ УПРАВЕ ..................... 723 

Доц.др Миле Ракић 
АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ПОЈМОВА ТЕРОРИЗАМ И 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ ........................................... 741 

Проф. др Александар Милић 
ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ .............. 751 

Доц.др Младен Милосављевић 

Душица Милосављевић, дипл. правник 
ЕКСПЕРТИЗЕ ТРАГОВА КРВИ – ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ТРАГОВА КРВИ ................................................................................ 761 

 

 



Дрaгaн Кулић 
КРИЈУМЧАРЕЊЕ ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 
- МЕТОДИКА ОТКРИВАЊА ИСТРАГА- ...................................... 777 

Сања Сумоња 
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ – ОСВРТ ИЗ ПРАКСЕ  УЛОГА И 
ЗАДАЦИ ПОЛИЦИЈЕ ....................................................................... 799 

Бруно Фрањић дипл.инж.стр 
ТРАГОВИ ПОКЛОПЦА САНДУКА НА ЧАХУРАМА 
ИСПАЉЕНИМ ИЗ АУТОМАТСКИХ ПУШАКА ТИП 
“КАLАSНNIКОV” cal. 7.62x39 мм................................................... 817 

Николина Грбић, дипломирани правник унутрашњих послова 
МАЛОЉЕТНИЦИ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ ................................................... 837





   

 

ТЕОРИЈСКИ РАДОВИ 

УДК:351.758.1(497.6 PC) (094) 

343.59:796(497.6 PC) (094) 
 

Доц. др Љубинко Митровић  
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука 
 

 
СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА 

НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА 
 

А) Умјесто увода 
            

„Хулиганизам на стадионима велики проблем многих европских 
земаља... Све је почело на бриселском Хејселу 28. маја 1985. године када је 
оргијање енглеских навијача главом платило 38 људи... Не прође ни недељу 
дана, а да се због навијачког лудила не пролије крв... Дивљање хулигана од 
почетка нове фудбалске сезоне резултирало је и са три смртна случаја, а 
274 особе су теже и лакше повријеђене... Хулигана због којих нормалан 
свијет избјегава спортске приредбе, према грубим процјенамa, у Србији има 
око 2.000... Посебан проблем представља фрапантан податак да ове године 
у Београду није изречена ни једна једина затворска казна хулиганима... 
Насиље ради насиља и фајт њихови су основни мотиви...” само су неки од 
наслова који се свакодневно могу прочитати у штампи на овим нашим 
просторима. 
 

Б)  Насиље и недолично понашање, уопште 
 

Закон о спречавању насиља на спортским приредбама представља 
новину у позитивном законодавству Републике Српске. Он је донесен 
фебруара 2004. године и представља енергичну реакцију друштва на насиље 
и вандализам, као облике друштвено неприхватљивих понашања на 
спортским приредбама. Ескалација насиља и недоличног понашања на 
спортским манифестацијама у свијету, па и код нас, околност да се у нашој 
земљи досадашња правна регулатива у овом сегменту није показала као 
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довољна, као и да материјална рјешења из постојећих прописа нису дала 
довољно добре резултате, основни су разлози и чињенице у вези са којима је 
утврђена потреба постојања посебног закона који би у цијелости регулисао 
ову материју. Закон о спречавању насиља на спортским приредбама 
(Службени гласник Републике Српске, број 14/04) представља први посебан 
закон ове врсте у Републици Српској којим се, на једном мјесту, детаљније 
прописују мјере за спречавање насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама, мјере за обезбјеђење заштите гледалаца, играча и 
других учесника спортских приредби, права и дужности организатора 
спортских приредби, као и овлашћења појединих органа и одговорности за 
оне који се не придржавају Закона. Овдје треба као важан истаћи и 
Европски споразум о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 
спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама, који је, као 
реакцију на Хејселска дешавања, августа 1985. године донио Савјет Европе, 
а ратификовале су га све земље чланице Европске уније.  

У оквиру општих одредаба, Закон о спречавању насиља на 
спортским приредбама је дефинисао значење неких основних појмова који 
се у Закону користе (спортска приредба, организатор спортске приредбе, 
учесници спортске приредбе, спортски објекат и спортски терен).  

Према Закону, спортска приредба, односно спортска манифестација 
је организовано спортско окупљање такмичара и љубитеља спорта.  

Организатором спортске приредбе сматрају се спортско удружење, 
спортско друштво, односно клуб, предузеће, установа, спортски савез, 
стручно удружење или друго правно или физичко лице које се стално или 
повремено бави организацијом спортских приредби, односно спортска 
организација која је преузела организовање одређене спортске приредбе или 
вршење одређених послова у организацији спортске приредбе.  

Учесници спортске приредбе су сва лица која су присутна на 
спортској приредби (такмичари, гледаоци, судије, друга службена лица и 
др.).  

Спортским објектом се сматра посебан или вишенамјенски отворени 
или затворени простор намијењен за спортске тренинге, вјежбање, 
такмичења и одржавање спортских манифестација, а спортским тереном 
простор на коме се обавља спортска активност, као и простор до 
гледалишта. 

Закон у члану 3. таксативно набраја низ понашања која се сматрају 
насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, с тим да се 
насиљем и недоличним понашањем сматрају, поред наведених, и други 
облици насилничког и недоличног понашања којима се може угрозити 
безбједност учесника спортске приредбе, као и сви други облици 
супротстављања и непоштовања законитих наредби од стране радника 
полиције или припадника агенције за обезбјеђење лица и имовине издатих у 
циљу успостављања нарушеног јавног реда и мира на спортској приредби.  
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Као најкарактеристичнија, према Закону, сматрају се сљедећа 
понашања, и то:  

- физички напад на учеснике спортске приредбе (овдје треба 
разликовати физички напад на такмичаре, али и друге учеснике 
који су присутни на спортској приредби, као што су гледаоци, 
судије, делегати, припадници полиције, редари и друга службена 
лица од стране такмичара или од стране публике),  

- физички обрачун између учесника на спортској приредби (ради 
се о физичком обрачуну између гледалаца на спортској 
приредби, те о физичком обрачуну између учесника – такмичара 
спортске приредбе); 

- бацање на спортски терен или у гледалиште предмета који могу 
да угрозе живот, физички интегритет лица или имовину 
(навијачи веома често користе и бацају на терен, односно у 
гледалиште бакље, друга средства која стварају димне завјесе, 
средства која производе велику буку, столице и др. предмете); 

- изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до 
физичких сукоба учесника; 

- изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са 
спортског објекта или у спортском објекту, ремећење тока 
спортске приредбе или угрожавање безбједности учесника 
спортске приредбе или трећих лица; 

- оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на 
спортском објекту на коме се одржава спортска приредба; 

- неовлашћени улазак на спортски терен, у службене просторије и 
службене пролазе спортског објекта на коме се одржава спортска 
приредба и у дио гледалишта спортског објекта који је 
намијењен противничким навијачима; 

- уношење у спортски објекат и употреба алкохола или других 
опојних средстава; 

- уношење у спортски објекат, односно коришћење 
пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима 
се може угрозити безбједност учесника у спортској приредби 
или ометати ток спортске приредбе. 

 
В) Посебне обавезе организатора спортске приредбе 

 
У члану 4. Закона прописана је обавеза за организатора спортске 

приредбе да, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, осигура 
несметано и безбједно одржавање спортске приредбе, те да предузме 
потребне мјере којима се предупређује и онемогућава избијање насиља и 
недоличног понашања гледалаца.  

Појам организатора спортске приредбе дефинисан је одредбом става 
2. члана 2. Закона. 
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Спортски савез, спортско друштво, односно спортска организација – 
клуб може повјерити организацију спортске приредбе или вршење 
одређених послова у организацији спортске приредбе другом правном или 
физичком лицу, а уколико то учини, обавезан је вршити надзор над 
спровођењем мјера утврђених Законом. 

На организовање спортских приредби сходно се примјењују прописи 
о окупљању грађана, а надзор над спровођењем овог Закона врши 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске. 
 

Г) Мјере за спречавање насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама 

 
Мјере које се предузимају за спречавање насиља  и недоличног 

понашања на спортским приредбама могу се подијелити по више критерија, 
и то: а) по времену њиховог предузимања разликујемо мјере које се 
предузимају прије одржавања спортске приредбе, за вријеме спортске 
приредбе и након спортске приредбе; б) по степену опасности разликујемо 
мјере које се предузимају на редовним спортским приредбама и мјере које 
се предузимају на спортским приредбама повећаног ризика; в) према 
субјекту који мјере предузима разликујемо мјере које предузима 
организатор спортске приредбе, затим гостујућа екипа, као и мјере које 
предузима Министарство унутрашњих послова, односно агенција за 
обезбјеђење спортске приредбе.  

У поглављу II Закона прописане су мјере за спречавање насиља и 
недоличног понашања на спортским приредбама, и то су: превентивне 
мјере, мјере које се предузимају прије и током спортске приредбе, мјере које 
се предузимају на спортским приредбама повећаног ризика и мјере које 
предузимају надлежни органи. 

 
Превентивне мјере  

 
Као превентивне мјере које су спортске организације дужне да 

предузимају, Закон је прописао: подстицање организовања и доброг 
понашања својих навијача и њихових клубова; остваривање сарадње са 
клубовима својих навијача, уз иницирање активности клубова на 
одређивању редара из њихових редова, а све с циљем пружања помоћи 
организаторима спортске приредбе у одржавању реда; остваривање 
одговарајућег информисања својих навијача путем одржавања састанака са 
навијачима, издавањем билтена и сл.; координација активности са 
клубовима својих навијача приликом организованог одласка на спортске 
приредбе на којима су те спортске организације, односно клубови и њихови 
навијачи гостујући; уређивање спортским правилима из своје надлежности 
које се спортске приредбе сматрају високоризичним и које мјере су 
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организатори спортских приредби и други учесници дужни да предузму на 
спортским приредбама високог ризика; остваривање сарадње са члановима 
спортских клубова, односно учесницима – такмичарима спортских приредби 
ради спречавања недоличног понашања спортиста и других чланова клуба. 

 
Мјере које се предузимају на спортским приредбама  

 
Закон о спречавању насиља на спортским приредбама прописује 

обавезу организатора спортске приредбе да образује одговарајућу редарску 
службу или да ангажује правно лице или агенцију за обезбјеђење лица и 
имовине с циљем обављања послова физичког обезбјеђења и одржавања 
реда на спортској приредби. Редарска служба има прецизно одређена 
овлашћења (члан 8. став 3. Закона) према којима може: забранити приступ 
спортском објекту на којем се одржава спортска приредба лицима која су 
под утицајем алкохола или опојних средстава, односно лицима из чијег се 
понашања може закључити да су склона насилном или недоличном 
понашању; одвојити гостујуће од осталих навијача њиховим усмјеравањем 
на посебне улазе и излазе из спортског објекта и посебан дио гледалишта 
који је за њих одређен; онемогућити улазак гледалаца на спортски терен; 
онемогућити уношење или продају алкохолних пића у спортском објекту; 
онемогућити уношење у спортски објекат разних предмета који се могу 
употријебити у насилничком поступању (мотке, флаше, пиротехничка 
средства и др.), односно предмета којима се може ометати одвијање 
спортске приредбе (пиштаљке, огледала, ласерски показивачи и др.); 
упозорити, а затим и удаљити гледаоце због недоличног понашања којим се 
може изазвати насиље на спортској приредби или ометати њен ток.  

У ставу 4. члана 8. Закона прописано је да се без одлагања 
обавјештава надлежно овлашћено лице Министарства унутрашњих послова 
када гледалац или група гледалаца поступи супротно налозима редарске 
службе или пружи физички отпор. 

Обавеза организатора јесте и да: оствари сарадњу са надлежном 
организационом јединицом Министарства унутрашњих послова на чијем се 
подручју одржава спортска приредба с циљем спровођења мјера и налога 
који се односе на одржавање јавног реда и мира; обезбиједи присуство 
одговарајуће службе медицинске помоћи за вријеме спортске приредбе и 
оствари сарадњу, а по потреби предузме мјере да обезбиједи и присуство 
других надлежних органа и организација, јавних служби и јавних предузећа 
(ватрогасне јединице, инспекцијске и комуналне службе и др.). 

 
Мјере које се предузимају на спортским приредбама повећаног ризика  
 

Законодавац је посебну пажњу посветио спортским приредбама 
повећаног ризика. Спортским приредбама повећаног ризика посебно се 
сматрају међународне спортске приредбе, домаће спортске приредбе од 
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већег такмичарског значаја, спортске приредбе на којима се очекује 
присуство великог броја гледалаца или навијача гостујућих клубова и друге 
спортске приредбе када посебне околности указују да на њима може доћи до 
насиља или недоличног понашања гледалаца (члан 10. Закона). Које се 
домаће и међународне спортске приредбе могу сматрати приредбама од 
већег такмичарског значаја, одређује својим посебним актом надлежни 
спортски савез. 

Код спортских приредби на којима се очекује присуство великог 
броја гледалаца или навијача гостујућих клубова или када посебне 
околности указују на могућност да на њима дође до насиља или недоличног 
понашања, организатор је, сходно члану 11. Закона, дужан о наведеним 
околностима обавијестити без одлагања надлежну организациону јединицу 
Министарства унутрашњих послова и друге надлежне органе, надлежну 
спортску организацију, као и спортисте који учествују у спортској 
приредби; одредити одговорно лице које је задужено за руковођење 
спровођењем мјера за спречавање насилничког и недоличног понашања 
гледалаца и сарадњу са Министарством унутрашњих послова; остварити 
сарадњу са надлежном организационом јединицом Министарства 
унутрашњих послова ради поступања по налозима који се односе на 
обезбјеђивање јавног реда и мира на спортској приредби; остварити сарадњу 
са представницима клубова навијача у циљу међусобне размјене 
информација и обезбјеђења да клубови навијача одреде дио редара на 
спортској приредби из својих редова, ради пружања помоћи у одржавању 
реда на спортској приредби и обавјештавања гледалаца. 

Поред наведеног, чланом 12. Закона, за организатора су, када су у 
питању спортске приредбе повећаног ризика, прописане обавезе да прије 
почетка, за вријеме трајања и по завршетку такве спортске приредбе: 
обезбиједи да се у продају пусте само улазнице за мјеста за сједење, односно 
онолики број улазница за стајање који, у зависности од капацитета 
спортског објекта, не угрожава безбједност учесника спортске приредбе; 
оствари сарадњу са спортским организацијама које учествују у спортској 
приредби у погледу продаје улазница за њихове навијаче; обезбиједи 
одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним и 
посебним продајним мјестима; одреди посебне улазе, излазе и дио 
гледалишта за групе гостујућих навијача и обезбиједи преко средстава 
информисања ваљано информисање гледалаца, те позива и подстиче 
гледаоце на коректно понашање. 

У члану 13. став 2. Закона законодавац је прописао обавезу за 
организатора да обезбиједи, у сарадњи са спортским клубовима – 
учесницима спортске приредбе и клубовима њихових навијача, вођење 
евиденције о идентитету лица којима се улазнице продају, односно уступају 
преко клубова навијача, као и да омогући овлашћеном лицу Министарства 
унутрашњих послова увид у те евиденције. Исто тако, организатор је дужан 
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обезбиједити да једно физичко лице не може купити на продајном мјесту 
више од пет улазница за спортску приредбу повећаног ризика. 

Да би се спријечили могући нереди, на сам дан одржавања спортске 
приредбе повећаног ризика улазнице се, по правилу, не могу продавати у 
спортском објекту на којем се спортска приредба одржава или у његовој 
непосредној близини, већ само на посебним продајним мјестима одобреним 
од стране Министарства унутрашњих послова. 

Када је у питању спортска приредба повећаног ризика, одредбама 
члана 15. Закона дефинисане су обавезе организатора да обезбиједи да се 
таква приредба одржи у одговарајућем спортском објекту, односно објекту 
који има: одговарајуће ограде испред спортског објекта за усмјеравање и 
раздвајање противничких група навијача; одговарајуће ограде за спречавање 
уласка гледалаца на спортски терен и за раздвајање противничких група 
навијача; одговарајући број јасно и видљиво обиљежених улаза и излаза 
према свим дијеловима гледалишта; одговарајућа сједишта која се не могу 
одвалити коришћењем саме физичке снаге; одвојени простор за овлашћено 
лице Министарства унутрашњих послова са којег оно има јасан преглед 
спортског терена и гледалишта; техничку опрему за праћење и снимање 
понашања гледалаца на спортском објекту; посебну просторију за пружање 
хитне медицинске помоћи; одговарајући број мушких и женских мокрих 
чворова у свим дијеловима гледалишта; простор за безбједан смјештај 
превозних средстава гостујућих екипа; систем јавног разгласа; одговарајуће 
освјетљење, уколико се спортска приредба одржава у вечерњим часовима, 
као и обезбијеђено непрекидно напајање електричном енергијом. 

Обавезе које су Законом прописане за гостујући спортски клуб који 
учествује на приредби повећаног ризика јесу: да најкасније три дана прије 
организованог поласка својих навијача на спортску приредбу обавијести 
организатора спортске приредбе о свим елементима битним за пријем клуба 
и својих навијача; да оствари сарадњу са клубом својих навијача у 
заједничкој организацији одласка на спортску приредбу и расподјелу карата, 
као и да предузме друге потребне мјере како клуб и његови навијачи не би 
били узрок насиља и нереда на спортској приредби. 

 
Мјере које предузимају надлежни државни органи 

 
Министарство унутрашњих послова има веома широка овлашћења у 

случају одржавања спортских приредби повећаног ризика. Тако, ово 
Министарство може наложити предузимање свих потребних мјера ради 
спречавања насиља и недоличног понашања гледалаца, а посебно је 
наглашено да Министарство може: наложити групама гостујућих навијача 
кретање одређеним правцем приликом доласка и одласка из спортског 
објекта, наложити организатору спортске приредбе отклањање уочених 
недостатака спортског објекта или пропуста у организацији, те забранити 
улазак на спортску приредбу, односно удаљити из спортског објекта лице из 
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чијег се понашања може закључити да је склоно насилничком и недоличном 
понашању. Најмање 24 часа прије почетка спортске приредбе повећаног 
ризика, Министарство врши преглед спортског објекта и остварује увид у 
организационе припреме организатора спортске приредбе. 

Законом је прописана забрана продаје алкохолних пића на 
прилазима, у непосредној близини и у спортском објекту три часа прије, за 
вријеме и по завршетку спортске приредбе. 

Веома интересантно је и законско рјешење из члана 20, став 2. и 3, 
по којем организатор спортске приредбе може са Републиком Српском 
закључити уговор о обављању одређених послова обезбјеђења спортске 
приредбе и спровођења одређених мјера за спречавање насиља и недоличног 
понашања гледалаца, који не спадају у редовне послове одржавања јавног 
реда и мира. Такав уговор у име Републике Српске закључује министар 
унутрашњих послова, а приход остварен на тај начин, приход је буџета 
Републике Српске.  

 
Д) Казнене одредбе 

 
Прекршаји из ове области спадају у групу тешких прекршаја за које 

су прописане веома строге прекршајне санкције. Као учиниоци прекршаја 
јављају се физичка лица као организатори или учесници спортске приредбе, 
правна лица (спортски савези, удружења, клубови и др.), одговорна лица у 
правном лицу, те самостални предузетници. Поред новчане казне, 
учиниоцима ове врсте прекршаја може се изрицати и казна затвора, те 
заштитне мјере забране вршења одређене дјелатности, односно забране 
одговорном лицу да врши одређене послове (када је казна затвора у питању, 
овдје треба посебно истаћи одредбу члана 86. Закона о прекршајима 
Републике Српске према којој од дана почетка примјене тога Закона, 
односно од 01.09.2006. године није могуће изрицати казну затвора као 
санкцију за прекршаје, а ако је посебним законом прописана казна затвора 
као алтернатива новчаној казни, изрећи ће се новчана казна). 

Радња извршења код ове врсте прекршаја најчешће се састоји у 
нечињењу, односно пропуштању или непредузимању одређених радњи које 
се по закону морају предузети, а посљедица се односи на нарушавање јавног 
реда и мира, те угрожавање безбједности људи и имовине. 

Правно лице, односно спортски савез, спортско друштво, клуб или 
неко друго правно лице кажњава се новчаном казном од 3.000,00 КМ до 
6.000,00 КМ, одговорно лице у том правном лицу и физичко лице које је 
организатор спортске приредбе новчаном казном од 300,00 КМ до 1.500,00 
КМ или казном затвора до 60 дана, a предузетник као организатор спортске 
приредбе новчаном казном од 1.500,00 КМ до 5.000,00 КМ или казном 
затвора до 60 дана за сљедеће прекршаје, и то: 

1) пропуштање организатора да обезбиједи несметано и безбједно 
одржавање спортске приредбе (учинилац овог прекршаја је организатор 
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спортске приредбе који не осигура несметано и безбједно одржавање 
спортске приредбе, односно не предузме мјере којима се предупређује и 
онемогућава избијање насиља и недоличног понашања грађана), 

2) пропуштање вршења надзора над спровођењем мјера утврђених 
Законом (учинилац овог прекршаја је спортска организација која је 
организацију спортске приредбе или вршење одређених послова у 
организацији спортске приредбе повјерила другом правном или физичком 
лицу, а која је пропустила вршити надзор над спровођењем мјера утврђених 
Законом), 

3) пропуштање предузимања прописаних превентивних мјера 
(учинилац овог прекршаја је спортска организација или клуб који не 
предузме одређене мјере и радње које имају за циљ превентивно дјеловање 
и смањење ризика избијања насиља и недоличног понашања гледалаца, као 
што су организовање и информисање својих навијача, организовање 
навијача и њихових клубова приликом гостовања, сарадња са клубовима 
својих навијача, иницирање одређивања редара на спортским приредбама из 
реда својих навијача и друге мјере), 

4) пропуштање организовања одговарајуће редарске службе 
(учинилац овог прекршаја је организатор спортске приредбе који не 
организује властиту одговарајућу редарску службу, односно не ангажује 
друго правно лице или агенцију за обезбјеђење лица и имовине ради 
обављања послова физичког обезбјеђења и одржавања реда на спортској 
приредби), 

5) одбијање сарадње са Министарством унутрашњих послова 
(учинилац овог прекршаја је организатор спортске приредбе који не оствари 
потребну сарадњу са Министарством унутрашњих послова с циљем 
спровођења мјера и налога који се односе на одржавање јавног реда и мира), 

6) пропуштање да се обезбиједи присуство службе медицинске 
помоћи или других надлежних органа и организација (учинилац овог 
прекршаја је организатор спортске приредбе који за вријеме одржавања 
спортске приредбе не обезбиједи присуство одговарајуће службе 
медицинске помоћи или друге надлежне службе у спортском објекту), 

7) непредузимање прописаних мјера на спортским приредбама 
повећаног ризика (учинилац овог прекршаја је организатор спортске 
приредбе који, иако постоје околности које указују на повећани ризик 
спортске приредбе, не предузме законом предвиђене мјере. У мјере које је 
организатор дужан предузети убрајамо обавјештавање Министарства о свим 
околностима које се односе на спортску приредбу повећаног ризика, 
одређивање одговорног лица за спровођење мјера за спречавање 
насилничког и недоличног понашања гледалаца и сарадњу са 
Министарством и остваривање сарадње са представницима клубова 
навијача), 

8) пропуштање предузимања прописаних мјера прије почетка, за 
вријеме трајања и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика 
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(учинилац прекршаја је организатор спортске приредбе повећаног ризика 
који не предузме одговарајуће мјере прије почетка, за вријеме трајања и по 
завршетку спортске приредбе повећаног ризика. Ове мјере се састоје у 
пуштању у продају само улазница за сједење, сарадњи са другим 
учесницима у спортској приредби у погледу продаје улазница за њихове 
навијаче, одвајању група гостујућих навијача продајом улазница на 
одвојеним и посебним продајним мјестима, одређивању посебних улаза, 
излаза и дијела гледалишта за гостујуће навијаче, ваљаном информисању 
гледалаца, те позивању и подстицању гледалаца на коректно понашање), 

9) пропуштање вођења прописаних евиденција, односно непружање 
истих на увид овлашћеном лицу Министарства (прекршај чини организатор 
спортске приредбе повећаног ризика који у сарадњи са спортским 
клубовима – учесницима спортске приредбе и клубовима њихових навијача 
не обезбиједи вођење евиденције о идентитету лица којима се улазнице 
продају, односно уступају преко клубова навијача, као и организатор који не 
омогући овлашћеном лицу Министарства увид у те евиденције), 

10) продаја улазница ван одобрених посебних продајних мјеста 
(учинилац прекршаја је организатор спортске приредбе повећаног ризика 
који на дан одржавања спортске приредбе продаје улазнице у спортском 
објекту у којем се приредба одржава или у његовој непосредној близини, а 
не на посебном продајном мјесту одобреном од стране Министарства), 

11) пропуштање да се обезбиједи одговарајући спортски објекат за 
одржавање спортске приредбе повећаног ризика (учинилац овог прекршаја 
је организатор спортске приредбе повећаног ризика који не обезбиједи 
одговарајући спортски објекат за одржавање спортске приредбе повећаног 
ризика), 

12) пропуштање предузимања законом прописаних мјера од стране 
гостујуће екипе (учинилац овог прекршаја је гостујући клуб који учествује 
на спортској приредби повећаног ризика, а који пропусти најкасније три 
дана прије организованог поласка својих навијача на спортску приредбу  
обавијестити организатора о свим елементима битним за пријем клуба и 
својих навијача; клуб који не оствари сарадњу са клубом својих навијача у 
заједничкој организацији одласка на спортску приредбу и расподјелу карата, 
као и клуб који не предузме друге потребне мјере како клуб и његови 
навијачи не би били узрок насиља и нереда на спортској приредби), 

13. продаја алкохолних пића супротно забрани продаје (учинилац 
овог прекршаја је физичко или правно лице, одговорно лице у правном лицу 
или предузетник који, супротно забрани, продаје алкохолна пића на 
прилазима, у непосредној близини и у самом спортском објекту, за вријеме 
одржавања спортске приредбе повећаног ризика, односно три часа прије 
почетка спортске приредбе и три часа по завршетку спортске приредбе). 

Физичко лице, учесник спортске приредбе казниће се новчаном 
казном од 600,00 до 1.500,00 КМ или казном затвора од 30 до 60 дана за 
сљедеће прекршаје, и то: 
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1. учествовање у физичком обрачуну гледалаца на спортској 
приредби; 

2. учествовање у физичком обрачуну између такмичара; 
3. недолично и увредљиво понашање такмичара према гледаоцима, 

судијама и службеним лицима; 
4. бацање било каквих предмета на спортски терен или ометање 

одвијања спортске приредбе посебним техничким средствима 
или другим направама; 

5. оштећење спортског објекта на којем се одвија спортска 
приредба, његове опреме, уређаја, инсталација и сл. 

6. изазивање мржње или нетрпељивости извикивањем парола или 
слогана, те истицањем транспарената; 

7. неовлашћено улажење у спортски терен; 
8. неовлашћено улажење у службене просторије и службене 

пролазе спортског објекта на којем се одвија спортска приредба 
за вријеме одржавања спортске приредбе, као и непосредно прије 
и послије њеног одржавања; 

9. уношење у спортски објекат или употреба алкохола или опојних 
дрога за вријеме одржавања спортске приредбе; 

10. неовлашћени улазак у дио гледалишта који је намијењен 
противничким навијачима; 

11. позивање и подстицање на тучу или позивање на физички напад 
на друге гледаоце, службена лица, такмичаре и друге учеснике; 

12. непоступање по налозима службеног особља 
 

Физичко лице учесник спортске приредбе казниће се казном затвора 
од 30 до 60 дана (суд је обавезан изрећи казну затвора) за сљедеће 
прекршаје, и то: 

1. физички напад на такмичара; 
2. учешће у физичком обрачуну између гледалаца на спортској 

приредби у којем учествује више од пет лица; 
3. физички напад на судију, делегата или службено лице на 

спортској приредби; 
4. физички напад на раднике полиције или припаднике агенције 

која врши обезбјеђење спортске приредбе; 
5. физички напад на редаре и службена лица организатора 

такмичења. 
 
Уз изречену новчану казну, за прекршаје из овог Закона правном 

лицу може се изрећи и заштитна мјера забране вршења одређене 
дјелатности, одговорном лицу – заштитна мјера забране да врши одређене 
послове, а предузетнику – заштитна мјера забране вршења одређених 
дјелатности. 
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Законом о спречавању насиља на спортским приредбама прописан је 
рок од шездесет дана од дана његовог ступања на снагу у коме ће спортске 
организације, друштва, савјети и друга правна и физичка лица која се баве 
организовањем спортских приредби ускладити своја акта са Законом.  

 
 
 

 
Ljubinko  Mitrović  PhD,  senior  lecturer 
High  School  of  Internal  Affairs,Banjaluka 
   
 
PREVENTION  OF  DISORDERLY  CONDUCT  AND  VIOLENCE  

AT  SPORT  EVENTS 
 
 
 
 

A) Instead  of  preface 
 

Hooliganism  at  stadiums  is  a  big  problem  in  many  European  
countries...  It  all  started  at Brussels’s  Heysel  on  May 28th, 1985  when  the  
orgy  of  English  fans  caused  the  death  of  39   people...  There  is  not  a  week  
without  spilt  blood  because  of  cheerleading  madness.  Raging  of  hooligans  
from   the  beginning  of  football  season  has  resulted  in  three  deaths  and  
274  pearson were  badly  or  lightly  injured.  Because  of  hooligans  normal  
people  avoid  sporting events,  according  to  rough  estimates,  there  are  over  
2000   hooligans  in  Serbia.  An  alertning  fact  is  that  up  to  now  no  single  
person  has  been  sentenced to  prison  for  hooliganism  in  Belgrade.  Violence  
for  the purpose  of  violence  and  fight  are  their  basic  motives...’  these  are  
only  some  of  the  headlines  we  read  daily  in  newspaper  in  our  contry.   
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Доц. др Љубиша Прерадовић  
Висока школа унутрашњих послова 

 
 

ПRIMJENE МЕТОДА ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
ПРИ ОДЛУЧИВАЊУ 

 
Резиме: 

 У раду је представљено хипотетичко истраживање у коме су 
примијењене технике data mining-a. Генерисани графови и правила треба да 
послуже као подршка при доношењу одлука. 
Кључне ријечи: вјештачка интелигенција, data mining, доношење одлука 
 

1. Увод 
 

Најважнији и најтежи задатак сваког запосленог, а нарочито 
руководиоца (менаџера) јесте доношење одлуке.  
Одлуку је потребно донијети на основу квалитетних информација, али се 
запослени (или руководилац) често сусрећу са случајевима као што су: 

 Подаци постоје, али се не користе. 
 Подаци се користе, али су нетачни. 
 Подаци су тачни, али се не добијају информације. 
 Информације се добијају, али увијек касно. 
 Информације стижу на вријеме, али не покривају  комплетан 
пословни систем. 

 

     Да би одлуке биле добре, неопходно је имати увид у информације. 
Али, често ни то није довољно. Потребно је имати и брзину спровођења 
промјена и начин спровођења, тј. пословну интелигенцију. 

Пословна интелигенција представља скуп алата и апликација којима 
се омогућује: 

 Дохват података из једног или више извора; 
 Преглед података; 
 Анализа података и 
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 Дистрибуција знања добијеног анализама. 
 

Потребно је из огромне масе података издвојити, прегледати и 
анализирати оне податке који су битни за доношење неке одлуке.  

Ти подаци се претварају у информацију која се додатним анализама 
претвара у знање на основу којег се предузимају мјере и радње. 

 
2. Појам  вјештачке  интелигенције 

 

Вјешташка интелигенција (ВИ) је област коју је тешко прецизно 
дефинисати. 

Примјери неких дефиниција: 
Patrick Winston: ВИ изучава методе које омогућавају рачунарима да 

буду интелигентни. 
Nils J. Nilsson: ВИ је скуп дисциплина неопходних за синтезу система 

чије функционисање захтијева интелигенцију.  
 
Основне подобласти ВИ су: 

- Експертни системи (Expert systems) 
- Процесирање природних језика (Natural language processing) 
- Рачунарска визија (Computer vision) 
- Роботика (Robotics) 
- Рјешавање проблема и планирање (Problem solving and  planning) 
- Машинско учење (Machine learning) 
- Аутоматско доказивање теорема 
- Аутоматско препознавање говора 
- Неуронске мреже 
- Еволуциони алгоритми 
- Fuzzy системи 
- Трагање кроз податке (Data mining) 
- Интелигентне претраге 

 
2.1. Примјер примјене data mining-а 

 
Једна институција може чувати податке описа свих догађаја у 

протеклих пет (или више) година, али како ће она предвидјети будуће 
дешавање? Можемо се упитати да ли нам ови подаци могу послужити да 
бисмо предвидјели неко дешавање. 

Посљедња декада прошлог вијека се оријентисала ка истраживањима 
заснованим на подацима који већ постоје у великим базама података, а који 
се рутински сакупљају. Генерисање постојећег, скривеног, знања у тим 
базама могуће је остварити експлорацијским методама или техникама 
генерисања правила из података (data mining - DM). 

Базе података олакшавају мануелне анализе и извјештаје података, али 
не прогнозирају.  
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DM машина може бити употријебљена за грађење модела прошлог 
пословног искуства, а затим да помогне коначним корисницима у 
планирању за убудуће.  

 
3. Материјал и методе рада 

 
 

Хипотетичко истраживање је проведено као ретроспективна студија. 
Анализирано је 100 хипотетичких случајева у неком временском периоду. 
За истраживање је направљен протокол студије (слика 1) и Кодекс базе 
података (слика 2). 

 

Слика 1. Протокол студије 
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Р. 
бр. 

Назив 
варијабле 

Опис 
варијабле 

Јединица 
мјерења 

Скала 
мјерења 

Категорија 
и  опис 

1. А1 Године 
старости 19-38 Омјерна  

2. А2 Пол  Номинална 1 - Женски 
2 - Мушки 

3. А3   Интервална  
4. А4   Номинална 1 - Да; 2 - Не 
5. А5   Номинална 1 - Да; 2 - Не 
6. А6   Номинална 1 - Да; 2 - Не 
7. А7   Номинална 1 - Да; 2 - Не 
8. А8   Номинална 1 - Да; 2 - Не 
9. А9   Интервална  

10. А10   Интервална  
11. А11   Интервална  
12. А12  1 - 10 Омјерна  
13. А13  1 - 4 Омјерна  
14. А14  1 - 3 Омјерна  

15. А15 Средство 
извршења  Номинална 

1 - Средство1 
2 - Средство2 
3 - Средство3 
4 - Средство4 

16. А16 Начин 
извршења  Номинална 

1 - Начин1 
2 - Начин2 
3 - Начин3 

17. Б1 Исход  Номинална 1 - Расвијетљено 
2 - Нерасвијетљено 

Слика 2. Кодекс базе података 
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4. Резултати истраживања 
 
При аутоматском избору варијабли генерисани су граф (сл. 3) и 

правила.  
 

49 RASVIJETLJENO
51 NERASVIJETLJENO

43
6

6
45

4
1

2
44

A14
[-99999.00..2.50[

A14
[2.50..+oo[

A10
[-99999.00..1.20[

A10
[1.20..+oo[

 
Слика 3. Аутоматски генерисани граф са варијаблама   

 
A14=[-99999.00..2.50[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.88#49#0.485001#0.999927>{43;6} 
 
A10=[1.20..+oo[ and A14=[2.50..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<0.96#46#0.469101#0.999992>{2;44} 
 
A10=[-99999.00..1.20[ and A14=[2.50..+oo[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.80#5#0.041794#0.722810>{4;1} 
Ако се форсира средство, рачунар је аутоматски бирао варијаблу (сл. 4). 
 

49 RASVIJETLJENO
51 NERASVIJETLJENO

24
3

25
48

20
6

5
42

A15
[-99999.00..1.50[

A15
[1.50..+oo[

A14
[-99999.00..2.50[

A14
[2.50..+oo[

 
Слика 4. Генерисани граф са форсираном варијаблом - средство  
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A15=[-99999.00..1.50[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.89#27#0.272168#0.999430>{24;3} 
 
A14=[2.50..+oo[ and A15=[1.50..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<0.89#47#0.450023#0.999914>{5;42} 
 
A14=[-99999.00..2.50[ and A15=[1.50..+oo[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.77#26#0.198770#0.977788>{20;6} 

Форсиран је начин, па варијабла А14: 
 
A14=[-99999.00..2.50[ and A16=[-99999.00..2.50[ then B1=RASVIJETLJENO 
with <0.86#36#0.345988#0.999089>{31;5} 
 
A14=[2.50..+oo[ and A16=[-99999.00..2.50[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<0.93#44#0.441876#0.999968>{3;41} 
 
A14=[-99999.00..2.50[ and A16=[2.50..+oo[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.92#13#0.136930#0.989927>{12;1} 
 
A14=[2.50..+oo[ and A16=[2.50..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<0.57#7#0.012360#0.448190>{3;4} 

При форсирању година старости, програм је аутоматски, као сљедећу 
битну, изабрао варијаблу А14 и добивена су сљедећа правила: 
 
A1=[-99999.00..24.50[ and A14=[-99999.00..2.50[ then B1=RASVIJETLJENO 
with <1.00#28#0.288161#0.999999>{28;0} 
 
A1=[24.50..+oo[ and A14=[-99999.00..2.50[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.71#21#0.131713#0.908656>{15;6} 

При аутоматској анализи генерисано је 11 правила, а наводим само 
једно: 
 
A1=[-99999.00..28.50[ and A10=[0.85..+oo[ and A14=[-99999.00..2.50[ and 
A3=[4.45..+oo[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.93#40#0.422135#0.999942>{37;3} 

Коришћењем Bootstrap анализе са 20 репликација добивено је 161 
правило, а наводим само нека: 
 
A3=[6.55..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<1.00#6#0.071065#0.965265>{0;6} 
 
A14=[-99999.00..2.50[ then B1=RASVIJETLJENO with 
<0.92#49#0.528068#0.999990>{45;4} 
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A10=[1.20..+oo[ and A14=[2.50..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<1.00#46#0.433972#0.999999>{0;46} 
 
A14=[2.50..+oo[ and A3=[3.90..+oo[ then B1=NERASVIJETLJENO with 
<0.98#46#0.417570#0.999993>{1;45} 
 

5. Закључак 
 

Могућност примјене DM је велика. Наводим само нека значајнија 
подручја, као и подручја властитих истраживања ( ): 

 Медицина: 
 HIV вирус 
 Неурологија /мождани удар, крвни судови главе и врата,    
мигрена/  

 Гинекологија /стерилитет/ 
 Радиологија /предикција хируршким захватима/ 
 Офталмологија /генетика/ 

 Банке 
 Осигурање 
 Производња и складиштење 

 

Задаци највишег руководства: 
 Повећати заинтересованост менаџмента за развој пројеката 
информационог система и примјену савремених информационих 
технологија у свакодневном раду. 

 Неопходност примјене метода вјештачке интелигенције у 
пракси. 

 Стимулисати научноистраживачки рад. 
 Повећати ниво информатичког знања корисника. 

 
Да ли смо спремни да направимо нови искорак? 
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УДК:796.012: 371.3(497.6 PC)   
 
Доц. др Милан Гужвица 
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука 

 
ЕФЕКТИ ДВА РАЗЛИЧИТА МОДЕЛА СИТУАЦИОНО-

МОТОРИЧКЕ ОБУКЕ 
 
 
МОТОРИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ / СИТУАЦИОНО-МОТОРИЧКА 
ОБУКА / КЛАСИЧНИ МОДЕЛ ОБУКЕ / ИНТЕРАКТИВНИ 

МОДЕЛ ОБУКЕ 
 
Резиме: 

 У раду је истраживана ефикасност ситуационо-моторичке обуке 
код студената Високе школе унутрашњих послова примјеном различитих 
методских приступа, од којих је један утемељен на принципима класичне 
наставе, а други на принципима интерактивне наставе. Истраживање је 
организовано на узорку од 110 испитаника (87 испитаника мушког и 27 
испитаника женског пола), при чему су, на основу резултата моторичког 
постигнућа, формиране двије мјешовите хомогене и уједначене групе. 
Едукација је проведена моделом фазног учења, при чему је на основну фазу 
утрошено 30,55%, на усмјерену 36,1%, а на ситуациону обуку 33,33% 
(учење и увјежбавање одбране од напада штапом је реализовано у 12 
часова или 14,28%) од укупног фонда часова. С обзиром на то да ће сви 
испитаници, након завршеног студија, обављати једнако сложене и тешке 
задатке, и процес наставе је организован под истим условима, а узорак 
обрађиван као цјелина. За процјену ефеката наставе у основној и усмјереној 
обуци коришћене су технике из програма Специјалног физичког образовања, 
а за процјену ефеката ситуационо-моторичке обуке коришћене су одбране 
од наоружаног нападача у познатим условима.  
 Послије спроведеног тестирања, примјеном одговарајућих 
статистичких анализа, добијени су резултати на основу којих је основано 
да хипотеза о непостојању разлика између контролне и експерименталне 
групе буде одбачена.  
 Добијени резултати су показали да су испитаници у 
експерименталној групи достигли виши ниво успјешности у свим 
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посматраним варијаблама, тј. да је нови модел обуке допринио успјешнијем 
рјешавању задатака ситуационо-моторичке обуке у познатим условима, 
чиме је хипотеза H1 потврђена. 
 На основу добијених резултата, могуће је закључити да се значај овог 
истраживања огледа у усмјерености развоја и коришћења цијелокупног 
потенцијала при стицању знања и умијења, али и у оптимизацији обуке и 
програма тренинга, као и оптимизацији у стицању и усавршавању 
сложених моторичких алгоритама.  
 

1) Увод 
 
 Специјално физичко образовање (у даљем тексту СФО), као 
интегрални дио цијелокупног образовања, спада у уже стручне предмете на 
Високој школи унутрашњих послова у Бањалуци. СФО има варијабилну 
моторну структуру, гдје се, имајући у виду ациклични начин кретања, 
психомоторичке особине испољавају у сложеним условима. Техника 
представља систем рационалних покрета и специјализованих кретњи који се 
испољавају у достигнутим нивоима усвојености, као што су нпр. типизирана 
кретања, блокови, ударци, бацања, чишћења и полуге. Све то захтијева 
основне динамичке стереотипе наведених техника, као и способност 
ефикасне реорганизације тих динамичких стереотипа, односно стварање 
нових одбрамбених, нападачких и противнападачких алгоритама у току 
рјешавања актуелног проблема. Небројено много могућности и варијанти 
напада, различитих типова и способности нападача, било да је у питању 
голорук или различитим предметима наоружан нападач, захтијевају 
одређене способности и креативност у одбрани. Тако, у новонасталим 
просторно-временским и биомеханичким условима, с циљем адекватног и 
успјешног реаговања, потребно је у најкраћем временском периоду 
модификовати одређени динамички стереотип. Јасно је, дакле, да студенти, 
будући радници службе унутрашњих послова, треба да посједују и 
одговарајућа специфична знања и умијења која су од посебног значаја за 
ефикасност обављања професионалних задатака. 
 Изузетна сложеност послова и радних задатака захтијева одговарајуће 
способности и образованост радника, како би они могли правилно 
процијенити и успјешно рјешити актуелну проблемску ситуацију. Ако се 
имају у виду поменуте чињенице, могуће је закључити да, уколико се жели у 
потпуности одговорити веома сложеним захтјевима које налаже професија, 
програм и методе едукације треба да буду тако конципирани да се у 
расположивом (ограниченом) времену постигне што бољи ефекат. 
Чињеница је да у наставном процесу још увијек доминира ауторитативан 
однос између наставника и студента (класични облик наставе), по многим 
ауторитетима превазиђен, јер нуди "једнако за неједнаке", ентропијски 
приступ и лошу двосмјерну комуникацију, затим, ако се прихвати Ајзенкова 
теорија о постојању урођених разлика у конституцији човјечјег нервног 
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система, могу се наћи аргументи за нови концепт који би омогућио 
индивидуализацију наставе и обезбиједио сваком појединцу да постане 
успјешан. Овоме се могу додати емпиријска сазнања и многа истраживања, 
која указују на нужност гледања одјељења као групе појединаца различитих 
карактеристика, физиолошких и физичких основа, интелектуалних и 
креативних способности, интраперсоналних склопова тих способности, 
способности учења, мотивације, интересовања, ставова и осталих 
когнитивних и конативних структура и процеса. Истраживања из педагошке 
психологије су показала да је прилагођавање наставе индивидуалним 
способностима дало знатно веће ефекте, како у процесу едукације, тако и у 
трајнијем задржавању стечених знања и умијења, па нас ова искуства и 
сазнања обавезују на прихватање индивидуализације наставе, кад год је то 
могуће. 
 Како наставна пракса у Специјалном физичком образовању 
представља континуирани процес, који захтијева непрекидно праћење, 
усавршавање и истраживање нових могућности едукације, отуда и намјера 
да се утврде ефекти различитих модела ситуационо–моторичке обуке. 
Могуће је да резултати оваквих истраживања иницирају другачији приступ 
планирању и програмирању, као и да допринесу оптимализацији учења и 
тренинга у настави која се организује у Специјалном физичком образовању 
са циљем да се успјешније и ефикасније образују будући радници 
Министарства унутрашњих послова. 
 

2) Проблем и предмет истраживања 

 
 Досадашња истраживања, рађена не само у области спорта и физичке 
културе већ и у другим областима, указала су на потребу респектовања 
психосоматских карактеристика сваког појединца, како би се дошло до што 
бољих едукативних резултата. Уважавајући искуства и резултате 
досадашњих истраживања, и у овом истраживању се пошло од основне 
претпоставке да ће успјешност обуке у Специјалном физичком образовању 
бити већа уколико се појединац сагледава као цијелина, са склоностима, 
афинитетима, мотивацијом, потребама, способностима и могућностима. 
Претпоставља се да ће, уколико се, поред овога, у методици обуке прихвати 
модел који подразумијева стварање повољне социјално–емоционалне климе, 
кооперативност и интеракција и резултати обучавања бити трајнији и 
квалитетнији. Наравно, ово не подразумијева раскидање веза са актуелним 
моделом, већ настављање на његову најбољу димензију. У том смислу и 
проблем овог истраживања јесте ефикасност ситуационо-моторичке обуке у 
раду са студентима Високе школе унутрашњих послова примјеном 
различитих методских приступа. 
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Предмет истраживања односи се на валоризацију ефеката два 
модела наставе, од којих је један модел заснован на принципима класичне 
наставе, а други модел је пројектован на принципима интерактивне наставе. 

 
3) Циљ и задаци истраживања 

 
На основу наведеног проблема истраживања и дефинисаног 

предмета истраживања, одређени су и циљеви истраживања. Основни циљ је 
испитивање разлика у ефектима примијењених модела наставе.  

За реализацију потенцијалног циља, а уз уважавање досадашњих 
истраживања, дефинисани су слиједећи задаци: 

- Формирати хомогене (уједначене) групе на основу моторичких 
способности испитаника; 

- Утврдити ниво усвојености елемената технике након завршене 
основне фазе обуке; 

- Утврдити ниво усвојености елемената технике након завршене 
усмјерене фазе обуке; 

- Утврдити ниво успјешности одбрана и успостављања потпуне 
контроле над наоружаним нападачем у познатим условима на 
крају завршене ситуационо-моторичке фазе обуке; 

- Упоредити ефекте примјене различитих модела ситуационо-
моторичке обуке на успјешност одбране у познатим условима; 

 
 

4) Хипотезе истраживања 
 

У досадашњим истаживањима није прикупљена критична маса 
резултата на основу којих би било могуће закључивати о ефикасности 
појединих метода обучавања, а с обзиром на то да се настава Специјалног 
физичког образовања реализује у условима традиционалног и интерактивног 
модела, реално је тестирати нулти ниво хипотезе: 

H0 Неће бити разлике између класичног и новог модела обуке у 
успјешности рјешавања задатака ситуационо-моторичке обуке у познатим 
условима. 
У случају да нулти ниво не буде прихваћен, основано је претпоставити 
слиједеће: 

H1 Нови модел обуке допринијеће успјешнијем рјешавању задатака 
ситуационо-моторичке обуке у познатим условима. 
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5) Методе истраживања 

 
 Истраживање је засновано на експерименту са двије групе, с крајњим 
циљем доприноса унапређењу, односно рационализацији и ефикасности 
наставе Специјалног физичког образовања. 
 

5.2. Узорак испитаника 
 

Узорак испитаника је чинило 110 студената 1. године Високе школе 
унутрашњих послова из Бањалуке, мушког (83 испитаника) и женског пола 
(27 испитаника), старости између 19 и 23 године, клинички здравих, без 
видљивих тјелесних недостатака или морфолошких аберација. Узорак је био 
подијељен на два субузорка, тако да је у контролној групи било 14 жена и 42 
мушкарца, док је у експерименталној групи било 13 жена и 41 мушкарац. 
Просјечна висина испитаника у контролној групи износила је 177,18 cm, уз 
стандардну девијацију 7,33, док је у експерименталној групи просјечна 
висина износила 178,35 cm, уз стандардну девијацију 8,79. Просјечна 
тежина за контролну групу износила је 71,14 kg, уз стандардну девијацију 
11,17, а за експерименталну групу просјечна тежина је износила 72,03 kg, уз 
стандардну девијацију 9,95. Овако високе стандардне девијације су 
посљедица тога што су обје групе биле мјешовите, а с обзиром на то да сви 
испитаници, након завршених студија, треба да обављају једнако сложене и 
тешке задатке, и процес наставе је организован под истим условима, а 
узорак обрађиван као цјелина.  

Студенти који су имали ранија знања компатибилна са елементима 
из програма Специјалног физичког образовања, овим истраживањем нису 
били обухваћени. 

Како би било могуће остварити педагошки оптимум у раду, узорак је 
био формиран и подијељен на два уједначена хомогена субузорка, на основу 
резултата моторичких способности. За тестирање моторичких способности 
испитаника примијењена је батерија познатих тестова (8 тестова), 
потврђених и испробаних у пракси. Мјерења су  вршена у пријеподневним 
(9 h – 12 h) и поподневним часовима (16 h – 18 h) у спортској сали Центра 
јавне безбједности и на градском стадиону у Бањалуци. Испитаници су 
тестове изводили у прописној спортској опреми. Тестови су били тако 
распоређени тако да се сасвим елиминисао утицај замора на резултате 
тестирања. Процјењиване су слиједеће способности: функционалне 
(Куперов тест - 12 минута); снага (експлозивна снага - скок удаљ, 
репетитивна снага - претклон трупом за 30 секунди и склекови за 10 
секунди); брзина (трчање 20 метара летећим стартом, фреквенција покрета - 
тапинг руком) и координација (окретност са палицом и колут напријед - 
колут назад - трчање).  
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 Код процјене моторичких способности бодовано је свих осам тестова 
скалом од 0 до 5 за сваки тест, при чему је било могуће остварити укупно 40 
бодова (поена). На основу постигнутог броја поена испитаници су 
рангирани и подијељени у двије уједначене хомогене групе. Провјера 
њихове уједначености, односно постојања евентуалних разлика међу 
групама, вршена је одговарајућом статистичком процедуром. Математичко 
процесирање добијених података реализовано је на PC рачунару Pentium 4, 
уз употребу апликационог статистичког програма SPSS – 10.0. Из простора 
дескриптивне статистике израчунате су: аритметичка средина (М) - као 
мјера просјечних вриједности; стандардна девијација (S) - као најважнији 
показатељ апсолутног одступања резултата од аритметичке средине; 
стандардна грешка аритметичке средине (Sx) – као мјера дисперзије која 
указује на грешку која се прави приликом процјене аритметичке средине 
основног скупа; коефицијент варијације (V) – као показатељ релативног 
одступања резултата од аритметичке средине (хомогеност статистичког 
скупа); граничне вриједности опсега – распона – минимум (min) и максимум 
(маx) као показатељи минималне и максималне вриједности података и 
одступање од нормалног распореда Гаусове криве скјунис (Sky) и куртозис 
(Курт). За тестирање значајности разлика аритметичких средина добијених 
на тестовима моторичких способности коришћен је Т– тест, а за 
израчунавање сагласности емпиријски добијене и теоријски очекиване 
криве, коришћен је Колмогоров – Смирнов тест. 
 Након проведене статистичке процедуре и анализе добијених 
резултата, утврђено је да нема статистички значајних разлика између 
формираних група, да су резултати груписани по правилима Гаусове криве, 
односно, да су групе нормално дистрибуиране. Ради се, дакле, о хомогеним 
скуповима, чија је растуреност резултата од њихове просјечне вриједности 
веома мала. Наравно, и поред уједначене хомогености група, треба 
прихватити чињеницу да је веома тешко, готово немогуће у потпуности у 
томе успјети. 
 

5.2. Узорак варијабли и начин процјене 
 

Узорак варијабли је изабран тако да хипотетски покрије 
фундаметалне елементе из програма Специјалног физичког образовања, који 
могу битно утицати на успјешност одбране у ситуационим условима. 
Варијабле су подијељене у два субузорка: варијабле за процјену усвојености 
елемената технике и варијабле за процјену ефеката ситуационо-моторичке 
обуке 

 
5.2.1      Варијабле за процјену усвојености елемената технике 

 
 Провјера нивоа усвојености основних елемената технике вршила се у 
послијеподневним часовима - од 15 до 18 часова. Вршена је у сали за 
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борење прекривеној татами струњачама. Камера је била постављена тако да 
је могла "ухватити" најбитније фазе извођења. Приликом процјене 
елемената технике који су се изводили без партнера (основна обука), као и 
при процјени елемената технике који су се изводили у паровима (усмјерена 
обука), испитаници су били бочно окренути према камери.  
 Све технике су извођене из борбеног става, који је омогућавао велику 
стабилност и покретљивост у свим правцима и смјеровима, као и из средњег 
гарда, који је истовремено обезбјеђивао заштиту виталних органа и 
извођење снажних, брзих и прецизних удараца и блокова.  
 За процјену ефеката наставе у основној и усмјереној обуци коришћене 
су: технике удараца рукама, технике удараца ногама, технике блокирања, 
комбинација техника удараца и блокова, затим технике падова, чишћења, 
кошења, бацања и технике полуга.  

Детаљнији опис техника може се видјети код аутора: Јовановић 
(1992), Милошевић, Зулић, Божић (2001), Мудрић (2001), Драгић (1982) и 
Арлов (2001).  
 

5.2.2. Варијабле за процјену ефеката ситуационо-моторичке обуке 
 
 Процјена ефеката ситуационо-моторичке обуке у ситуационој обуци 
вршена је преко одбране од три различита напада штапом наоружаног 
нападача. Одбрана се изводила из припремног става, унапријед одређеном 
комбинацијом техника, са продужене дистанце (преко 2 метра). Одбрана је 
почињала склањањем са правца напада и обавезним скраћивањем дистанце. 
Настављала се одговарајућом деструкцијом нападача, фиксацијом и полугом 
уз наношење контролисаног нивоа бола, а завршавала успостављањем 
потпуне контроле над нападачем (континуиран бол), с могућношћу 
везивања. 
 

6) Интерпретација резултата са дискусијом 
 

6.1. Анализа резултата успјешности одбрана од напада тапом 
 
 У Табели 1 приказани су резултати дескриптивне анализе за 
варијабле: Одбрана од ударца штапом одозго (MOŠTGO), Одбрана од 
ударца штапом споља ка унутра (MOŠTFOR) и Одбрана од ударца штапом 
изнутра према ван (MOŠTBEK). Из табеле је видљиво да су испитаници који 
су били у експерименталној групи показали боље резултате у успјешности 
одбрана од удараца штапом у свим варијантама.  
 Резултати добијени обрадом података за варијаблу Одбрана од ударца 
штапом одозго (MOŠTGO) код испитаника у контролној групи крећу се 
распону од 5,50 до 8,50, а у експерименталној у распону од 6,0 до 8,50. 
Аритметичка средина код испитаника у контролној групи износи 6,65, а у 
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експерименталној групи 7,16, док је стандардна девијација (S) код 
испитаника у обе групе иста и износи 0,57. Стандардна грешка аритметичке 
средине (Sh) код испитаника у контролној групи износи 7,69, а у 
експерименталној групи 7,71. Коефицијент варијације (Kv), који у 
контролној групи износи 0,09, а у експерименталној 0,08, указује на 
изразиту хомогеност скупова, односно, на уједначеност квалитета одбране 
од напада штапом одозго, који су испитаници показали у оквиру својих 
група. 
 Распон резултата за варијаблу Одбрана од ударца штапом споља ка 
унутра (МОШТФОР) код испитаника у контролној групи креће се од 5,50 до 
8,50, а у експерименталној од 5,50 до 9,50, док је аритметичка средина 
експертских оцена код испитаника у контролној групи 6,67, а код 
испитаника у експерименталној групи 7,28. Стандардна девијација -S код 
испитаника у контролној групи износи 0,56, а код испитаника у 
експерименталној групи S= 0,75, док је стандардна грешка аритметичке 
средине код испитаника у контролној групи Sh = 7,45, а код испитаника у 
експерименталној групи Sh = 0,10. Коефицијенти варијације (у контролној 
групи износи 0,08, а у експерименталној 0,10) указују на изразиту 
хомогеност скупова, односно, на уједначеност квалитета одбране који су 
испитаници показали у оквиру својих група. 
 Код одбране од ударца штапом изнутра према ван (MOŠTBEK), 
распон резултата код испитаника у контролној групи креће се од 5,75 до 
8,50, а у експерименталној од 6,0 до 9,50. Аритметичка средина експертских 
оцена код испитаника из контролне групе је 6,77, а код испитаника из 
експерименталне групе 7,31. Стандардна девијација-S код испитаника у 
контролној групи износи 0,57, а код испитаника у експерименталној групи S 
= 0,79, док стандардна грешка аритметичке средине код испитаника у 
контролној групи износи 7,70, а код испитаника у експерименталној групи S 
= 0,11. Добијени коефицијенти варијације, у контролној групи Kv = 0,08 и у 
експерименталној Kv = 0,11, указују на изразиту хомогеност скупова. 

Табела 1. Основни дескриптивни показатељи експертских оцјена за 
варијабле: Одбрана од ударца штапом одозго (MOŠTGO), Одбрана од 
ударца штапом споља ка унутра (MOŠTFOR) и Одбрана од ударца штапом 
изнутра према ван (MOŠTBEK) у контролној (К) и експерименталној (Е) 
групи 
 
Odbrane GRUPE N М S Sh V Min Max 

К 56 6,65 ,57 7,69 , 09 5,50 8,50 MOŠTGO Е 54 7,16 ,57 7,71 , 08 6,00 8,50 
К 56 6,67 ,56 7,45 , 08 5,50 8,50 MOŠTFOR Е 54 7,28 ,75 ,10 , 10 5,50 9,50 
К 56 6,77 ,57 7,70 , 08 5,75 8,50 MOŠTBEK Е 54 7,31 ,79 ,11 , 11 6,00 9,50 
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 Значајност разлика између група тестирана је уобичајеном статистичком 
процедуром, анализом варијансе (Табела 2). Добијене вредности 
Снидекеровог F распореда вјероватноће су доста високе (за одбрану од 
ударца штапом одозго F = 22,32, за одбрану од напада штапом форхендом 
 F = 23,31 и за одбрану од напада штапом бекхендом F= 16,71). Остварени 
ниво значајности (п = 0,00) мањи је од предвиђеног нивоа значајности (п = 
0,05), на основу чега се може поуздано тврдити да се групе међусобно 
статистички значајно разликују по нивоу показаног квалитета одбрана од 
извјесних напада штапом и успостављања потпуне контроле над нападачем. 

Табела 2. Значајност разлика експертских оцјена између контролне и 
експерименталне групе за варијабле: Одбрана од ударца штапом одозго 
(MOŠTGO), Одбрана од ударца штапом споља ка унутра (MOŠTFOR) и 
Одбрана од ударца штапом изнутра према ван (MOŠTBEK) 
 

Odbrane Sum of 
squares df Mean Square F Sig. (p) 

MOŠTGO 7,28 1 7,28 22,32 ,000 
MOŠTFOR 10,17 1 10,17 23,31 ,000 
MOŠTBEK 7,95 1 7,95 16,71 ,000 

 
 Примјеном Колмогоров-Смирновог теста (Табела 3) израчуната 
је дистрибуција фреквенција за контролну и експерименталну групу 
за варијабле: Одбрана од ударца штапом одозго (MOŠTGO), Одбрана 
од ударца штапом споља ка унутра (MOŠTFOR) и Одбрана од ударца 
штапом изнутра према ван (MOŠTBEK), чије су вриједности 
максималних диференција, за све одбране од удараца штапом, мање 
од оних које су добијене тестом, те је могуће закључити да су 
резултати у обје групе нормално распоређени. 

Табела 3. Дистрибуција фреквенције података контролне и 
експерименталне групе за варијабле: Одбрана од напада штапом одозго 
(MOŠTGO), Одбрана од ударца штапом споља ка унутра (MOŠTFOR) и 
Одбрана од ударца штапом изнутра према ван (MOŠTBEK), израчуната 
применом Колмогоров-Смирновог теста. 
 

Odbrane MOŠTGO MOŠTFOR MOŠTBEK 

N 110 110 110 

Mean 6,90 6,97 7,03 
NormalParameters 

Std. Deviation ,62 ,72 ,73 

Мост Еxтреме Absolute ,14 ,17 ,14 
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Positive ,14 ,17 ,14 Дифференцес 

Negative -,12 -,11 -,07 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,46 1,83 1,44 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,03 ,00 ,03 

Објашњење ове појаве, прије свега, може се видјети у постојању два 
различита модела ситуационо-моторичке обуке. Наиме, група која је радила 
по класичном (традиционалном) моделу постигла је очекиване лошије 
резултате у односу на групу која је радила по новом наставном моделу. Рад 
у контролној групи се одвијао под доминацијом наставника, гдје су 
испитаници били активни на нивоу репродукције датог и гдје се спољашњи 
утицаји најчешће нису доводили у везу са унутрашњим условима 
испитаника. Индивидуалне разлике, склоности и диспозиције су само у 
ријетким приликама биле у складу са оним што се учи. Понекад, због 
погрешне представе о самом себи, односно због лоше процјене својих 
способности, дата моторичка рјешења нису била у складу са оптималним 
моторичким рјешењима одређеног ситуационог проблема, што је свакако 
негативно утицало на коначни резултат који су постигли чланови контролне 
групе. Индивидуалне особености, разлике у начину мишљења и начину 
опажања, неријетко су у супротности са датим, наметнутим рјешењима и 
због тога изазивају и одређену аверзију према раду. Такође, појединци који 
су свјесни себе и својих могућности, који су независни и емоционално 
стабилни, они који нису инхибирани већ су спремни за постизање бољих 
резултата, оваквим начином преношења знања постају "гушени", те не 
успијевају да достигну свој оптимум. Овакав несклад између датог и 
одговарајућег, индивидуалног, код неких испитаника изазивао је одређени 
револт који је негативно утицао на мотивацију у раду, као један од веома 
значајних фактора у процесу учења. Разумљиво је да такав начин 
преношења знања није увијек будио интересовање, већ напротив, дјеловао је 
дестимулативно, изазивао нежељену, негативну мотивацију, стварао отпор и 
гушио жељу за стицањем знања и вештина. 
 Наиме, контролна група је добијала готова моторичка рјешења датих 
ситуационих проблема, док су испитаници експерименталне групе 
усмјеравани, на основу познатих елемената, да сами пронађу рјешење. 
Овакав начин учења омогућио је отклањање слабости карактеристичних за 
класичну наставу (механичко памћење, дословна репродукција - 
опонашање) и будио је мисаоне активности. С обзиром на то да учење путем 
рјешавања проблема захтијева више времена и труда од уобичајеног, 
класичног начина, а да би се вријеме едукације скратило, испитаницима је 
предлаган начин рјешења проблемских ситуација, с тим што су они бирали 
и прилагођавали рјешења властитим способностима. Вјероватно да је овакав 
модел мобилисао пажњу, интересовање и машту испитаника, који су, 
користећи претходна искуства и знања, успјешно сагледавали ситуациони 
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проблем у цијелости и уз помоћ наставника долазили до успјешног и 
оптималног рјешења.  
 Супротно моделу који је био заступљен у експерименталној групи, 
ситуационо-моторичка обука у контролној групи се одвијала без уважавања 
индивидуалних разлика, склоности и диспозиција. С обзиром на то да су 
моторичка рјешења сервирана у готовом виду, није било мјеста личним 
рјешењима која би била у складу са објективним и субјективним 
могућностима, већ су испитаници били упућивани само на репродукцију 
датог. Без обзира на евидентне разлике међу испитаницима, сви су морали 
да ситуационе проблеме рјешавају истовјетно, као да су у питању идентичне 
личности. Принуда је, вјероватно, код испитаника контролне групе 
изазивала ригидније понашање у процесу учења и рјешавања ситуационих 
проблема, него што је то био случај код испитаника у експерименталној 
групи, који су имали слободу у раду. Могуће је, дакле, да је принуда, поред 
ригидности, изазивала и аверзију према раду, те негативно утицала на 
процес стицања знања и умијења, док је, супротно овоме, у 
експерименталној групи расла жеља и мотив за постигнућем и 
оригиналношћу. Даље, за разлику од експерименталне групе, праћење рада 
испитаника у контролној групи није се одвијало у току рада, нити 
непосредно након њега, па су се грешке и пропусти учвршћивали и добијали 
трајнији карактер. Није било подстицаја кој би позитивно утицао на 
ослобађање испитаника од ригидног понашања у току рјешавања 
ситуационих проблема, нити стимулисао покушаје оригиналних рјешења. 
 У експерименталној групи настава се изводила уз претходно дата 
прецизна упутства, објашњење и демонстрацију типичних моторичких 
рјешења ситуационих проблема, након чега су испитаници, сходно 
индивидуалним могућностима, били усмјеравани ка властитим рјешењима. 
У контролној групи пак, поред прецизних упутстава, објашњења и 
демонстрације обавезних рјешења, испитаницима није било омогућено да 
креирају властита рјешења, нити да их прилагођавају индивидуалним 
способностима. Прецизно дата упутства, са "отвореном" могућношћу 
проналаска властитих рјешења (тешко је наћи универзални примјер који би 
одговарао сваком појединцу), за разлику од испитаника који су добијали 
готова моторичка рјешења без могућности властите креације, вјероватно су 
мотивисала испитанике експерименталне групе, па су чешће и квалитетније 
изводили одговарајућа моторичка рјешења датих ситуационих проблема. 

Овакав модел обуке (примијењен у експерименталној групи) могуће 
да је изискивао посебне интелектуалне напоре (доводио до 
интелектуализације) и појачавао мотивацију да испитаници самостално 
рјешавају различите (сложеније) проблемске ситуације, те су тако стечено 
знање испитаници осјећали као властито. (Досадашњим истраживањима је 
потврђено да интелектуализација разних задатака у наставном процесу 
директно доводи до квалитативних промијена у понашању. Ово се посебно 
манифестује у ситуационим реаговањима, гдје је нужно постићи оптимално 
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усклађивање нивоа моторичких способности са индивидуалним 
карактеристикама и проблемским захтјевима).  

Могуће је, дакле, да је један од разлога већем нивоу успјешности 
који су показали испитаници експерименталне групе и тај што су они 
вођени и усмјеравани да сами увиде одређене законитости и принципе.  
 Повезаност виших облика учења (као што је учење путем рјешавања 
проблема, учење открићем...) са унутрашњим мотивима учења, као што су 
радозналост, мотив за постигнуће, ниво аспирације и друге когнитивне 
потребе, омогућава да испитаници доживљавају задовољство у активности 
учења и у сазнању да се нешто остварило и научило уз властити напор. 
Постигнути успјех подиже степен аспирације, док га неуспјех смањује. 
Наравно, од нивоа аспирације једног испитаника зависи шта ће он сматрати 
успјехом а шта неуспјехом. У експерименталним испитивањима нађено је да 
субјекти бирају сувише тешке или сувише лаке задатке, а мање бирају 
задатке просјечне тежине. За ниво аспирације значајан је унутрашњи мотив 
учења који је повезан са сликом о себи и способностима одређене особе. У 
природи људске јединке јесте да себи поставља све више и више нивое 
аспирације, јер на тај начин добија могућност да се стално тестира и даље 
развија свој потенцијал.  

Дакле, на основу добијених резултата и многобројних истраживања 
из педагошке психологије која су показала да модел преношења знања и 
умијења заснован на индивидуалним способностима испитаника 
осамостаљава и оспособљава личност за самосталан рад, смањује 
анксиозност, подиже самопоуздање, развија ефикасност у рјешавању 
конфликата, подиже ниво толеранције и уважавања разлика. Затим, будући 
да индивидуализација позитивно утиче на мотивацију и стваралачко 
мишљење, као и на примјену научених знања и вјештина у животу, да су 
знања и вјештине које су усвојене као властита својина свијести, највиша и 
најтрајнија категорија, реално је било очекивати да ће боље резултате и у 
овом истраживању постићи испитаници који су радили по интерактивном 
наставном моделу.  

 
7) Закључци 

 
У раду је истраживана ефикасност ситуационо-моторичке обуке код 

студената Високе школе унутрашњих послова примјеном различитих 
методских приступа. од којих је један утемељен на принципима класичне 
наставе, а други на принципима интерактивне наставе. 

Истраживање је организовано на узорку од 110 испитаника 
(студенти 1. године Високе школе унутрашњих послова из Бањалуке). 
Узорак је био формиран и подијељен на два мјешовита и уједначена, 
хомогена субузорка, на основу резултата моторичких способности. За 
тестирање моторичких способности испитаника примијењена је батерија 
осам познатих тестова потврђених и испробаних у пракси.  
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 Узорак варијабли је изабран тако да хипотетски покрије 
фундаметалне елементе из програма Специјалног физичког образовања, који 
могу битно утицати на успјешност одбране у ситуационим условима. 
Варијабле су подијељене у два субузорка: варијабле за процјену усвојености 
елемената технике и варијабле за процијену ефеката ситуационо-моторичке 
обуке. 
 За процјену ефеката наставе у основној и усмјереној обуци коришћене 
су слиједеће варијабле: MUDRU - Ударци рукама; MUDNO - Ударци 
ногама; MBLO - Блокови; MKOMB - Комбинација удараца и блокова; 
MMAUK - Пад напријед; MUŠUK - Пад уназад; MJOUK - Пад бочно; DAB - 
Чишћење; MOSG - Кошење; MUGO - Бочно бацање; MTAIOT - Блокирање 
истурене ноге; MPOŠA - Полуга на шаци; MPOLA - Полуга на лакту; 
МПОРАМ - Полуга на рамену и MPOKLO - Полуга на кољену. 
 За процјену ефеката ситуационо-моторичке обуке коришћене су 
сљедеће варијабле: MOŠTGO - Одбрана од ударца штапом одозго; 
MOŠTFOR- Одбрана од ударца штапом споља према унутра и MOŠTBEK - 
Одбрана од ударца штапом изнутра према ван. 
 Едукација је проведена моделом фазног учења (основна, усмјерена и 
ситуациона обука). Након завршене обуке у све три фазе, експертском 
оцјеном је утврђен квалитет успјешности одбрана и успостављања 
потпуне контроле над нападачем.  
 На основу урађених анализа које се односе на ниво успјешности 
одбрана од извјесних напада штапом наоружаног нападача, може се 
закључити да су добијене знатно веће вриједности аритметичких средина 
експертских оцјена код чланова експерименталне групе, односно код оних 
испитаника који су обучавани по новом наставном моделу, чиме је хипотеза 
H1 и потврђена. Краће, нови модел обуке допринио је успјешнијем 
рјешавању задатака ситуационо-моторичке обуке у познатим условима. 
 Када је пак у питању значај овога истраживања, на основу добијених 
резултата могуће је закључити да се он огледа у усмјерености развоја и 
коришћења цијелокупног потенцијала при стицању знања и умијења, али и у 
оптимизацији обуке и програма тренинга, као и оптимизацији у стицању и 
усавршавању сложених моторичких алгоритама.  
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Summary:  

In  practice  the  efficiency  of  situational – dynamic  training  was being  
researched  with  the  students  of  High  School  of  Internal Affairs  conducted  
with  different  methodical  approaches,  of  which  one  is  based  on  the  
principals  of  classic  teaching,  and  the  other  on  the  principals  of  interactive  
teaching.  The  research  comprised  110  subjects (87 male  interviewers  and  27  
female  subjects),  according to which, based  on  the  results  of  dynamic  
accomplishment,  two  homogeneous  and  equal  groups  were  formed.    The  
education  was  conducted  with phase  studying   model,  according  to  which  
30, 50 %  was  spent  on  the  basic  phase,  36,1%  on   medium, and  33,33%  on  
situational  training  (studying  and  practicing   defense   from  a  pole  attack  
was  realized  in  12  classes  or  14,28%9  from  the  total  number  of  classes.  
Regarding  the  fact,  that  all  subjects,  after  finished  faculty,  will  be  
performing   equally  complex  and  difficult  tasks,  teaching  is  also  based  
under  the same  conditions  and  the  sample  is  treated  as  a  whole.  For  the  
evaluation  of  the  effects  of  teaching  in  basic  and  medium  training,  
techniques  from  special   physical  training  were  used.  And  for  the  
evaluation  of  the  effects   of  situational – dynamic   training  were  used for  the  
defense  from  an  armed  attacker  under  known  conditions.     

After  the  conducted  test,  with  the  use  of  appropriate  statistic  
analysis,  the  results  were  obtained  based  on  which  the  hypothesis  of  the  
absence  of  distinction  between  controlled  and  experimental  group  was  
dismissed.   

Obtained  results  showed  that  the subjects  in  experimental  group  
reached  a  higher  level  of  proficiency  in  all  observed  variables  i.e.  that  the  
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new  training   model  has  brought  about  a  more  successful  completion  of  
tasks  of  situational – dynamic  training  under  known  conditions,  with  which  
the  H1   hypothesis  has  been  confirmed.   

Based  on  the  given  results,  it  is  possible  to  conclude  that  the  
importance  of  this  research  is  portrayed  in  the  direction  of  development  
and  employment  of  general  potential  in   gaining  knowledge  end   experience,  
but  also  in  optimization   of  training  and  training  program,  as  well  as  the  
optimization  in  gaining  and  perfecting   complex  dynamic  algorithms. 
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Мр Милан Даничић, 
 Висока школа унутрашњих послова, Бањалука                                                                  

                                                                          
НАЈЧЕШЋИ ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА ИМОВИНЕ И 

ЛИЦА ПРЕДУЗЕЋА 
Резиме: 

Најчешћи, а уједно и најопаснији облици угрожавања имовине и лица 
предузећа jeсу криминалитет и друге социо-патолошке појаве. Стварни 
облик и обим криминалитета на штету лица и имовине предузећа у 
Републици Српској не може се прецизно приказати, а разлог томе је 
''тамна бројка криминалитета'' нарочито висока код кривичних дјела 
против имовине, као и против службене дужности. У раду су обрађени 
појмови и основне карактеристике политичког и општег (имовинског) 
криминалитета, као најзаступљенијиh облиka угрожавања имовине и лица 
предузећа.  
Кључне ријечи: извори угрожавања, облици угрожавања, политички 
криминалитет, општи криминалитет, лица и имовина. 

 
1. Уводна разматрања 

 
Извори угрожавања лица и имовине предузећа начелно се могу 

подијелити на природнe (зeмљотрeси, поплавe, олујe и сл.) и оне који су 
дјело човјeка. Природни ризици сe нe могу прeдвидјeти на задовољавајући 
начин, а ако сe и прeдвидe, нe могу сe увијек са потпуним успјeхом и 
спријeчити. Мeђутим, предузећа могу да умање посљeдицe eлeмeнтарних 
нeпогода одговарајућим прeвeнтивним мјeрама. Ризици којe ствара човјeк, 
бeз обзира на то у ком својству дјeлујe, прeдстављају далeко озбиљнији 
извор угрожавања, и то нe толико по разноврсности, колико по учeсталости 
и другим својствима.  

Као најважнији извор угрожавања запослeних и друштвeнe имовинe, 
човјек ствара одрeђeнe ризикe, пријe свeга, нeхатом, нeпридржавањeм 
одрeђeних прописа и норматива који сe односe на поступање с опасним 
матeријама, инсталацијама и срeдствима за производњу. Рeзултат таквог 
поступања јесу многобројни пожари, eксплозијe, поплавe због нeисправних 
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водоводних инсталација, као и нeсрeћe на раду. 
Најчeшћи, а ујeдно и најопаснији облици угрожавања лица и 

имовине предузећа јесу криминалитeт и друге социјално-патолошкe појавe1. 
Тако су, на примјер, предузећа посебно угрожена прeкршајима из области 
јавног рeда и мира, и то на различитe начинe: уништавањeм и оштeћeњeм 
имовинe, поврeдама и узнeмиравањeм запослeних и њихових клијената, 
стварањeм личнe нeсигурности, прeкидом рада, губљeњeм углeда у 
пословном свијeту и слично. Сматра се да те посљедице понекад могу бити 
подједнако значајнe као и оне којe наступају вршeњeм кривичних дјeла. 
Због тога сe спрeчавањeм и откривањeм прекршаја и других казнених дјела 
не баве само полиција и служба обeзбјeђeња лица и имовине предузећа, нeго 
то чине и други државни органи, односно другe стручнe службe и 
менаџмент предузећа.  

Најзад, криминалитeт који угрожава лица и имовину предузећа у 
ствари је исти онај који угрожава друштво у цјeлини, а чији су носиоци 
најчeшћe мотивисани користољубљeм, као и жeљом да сe нанeсe штeта 
уставном поретку и друштвeно-eкономском систeму. Мeђутим, стварни 
облик и обим криминалитeта на штету лица и имовине предузећа у 
Републици Српској нe можe се прeцизно приказати. Ово стога што је „тамна 
бројка криминалитeта" нарочито висока код кривичних дјeла против 
имовинe, као и против службeнe дужности.  

За проблематику обeзбјeђeња лица и имовине од посeбног су значаја 
кривична дјeла против имовинe предузећа, као и друга кривична дјeла која 
сe вршe на пословном простору предузећа, установа и организација. То су, 
пријe свeга, кривична дјeла општег криминалитета, али и деликти против 
државe, као и кривична дјeла приврeдног криминалитeта. Притом, 
плурализам својинских односа, нови облици угрожавања лица и имовине 
предузећа у новим економским условима, с једне, и донедавно одсуство 
адекватних прописа који регулишу мјесто и улогу полиције у систему 
обезбјеђења, као и саму организацију и дјелатност система обезбјеђења, с 
друге стране, још више компликују и продубљују овај проблем у Републици 
Српској. 

Према томе, криминални напади на лица и имовину предузећа 
манифестују се вршењем разних кривичних дјела из области политичког, 
општег (класичног) и привредног криминалитета, а у посљедње вријеме све 
чешће и дјелима компјутерског криминалитета2. Најзаступљенија су дјела 
                                                 
1Лица и имовину предузећа угрожава, између осталог, појава алкохолизма, због чега 
служба обeзбјeђeња трeба да спрeчавају улаз алкохолисаних лица (запослених, али 
и посјeтилаца), као и уношeњe алкохолних пића у пословни простор предузећа. 
Исто важи и за наркоманију, односно злоупотрeбу опојних дрога. 
 
2 О угрожавању лица и имовине предузећа компјутерским криминалитетом види, на 
примјер : Мандић Г.: Системи обезбеђења и заштите, Факултет цивилне одбране, 
Београд, 2004, стр. 84-89. 
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која спадају у општи криминалитет, али треба имати у виду и то да многа 
кривична дјела из домена привредног криминалитета и њихови извршиоци 
никада нису ни откривени. Такође се нeка од својстава општeг 
криминaлитeта односe и нa приврeдни криминaлитeт, при чeму je, наравно, 
битно истaћи дa су одрeђeнe карактеристике приврeдног криминaлитeтa 
само њeму своjствeнe. На крају, бројност политичких кривичних дјeла у 
пракси нијe велика, али треба имати у виду да таква дјела представљају 
највећу друштвену опасност.  
 

2.  Политички криминалитет 
 

2.1. Појам и основне карактеристике политичког криминалитета 
 
Политички криминaлитет представљају она кривична дјeлa коja су у 

нeпосрeдноj вeзи с политичким односимa у jeдном друштву и држaви, тj. 
коja имajу идeолошкa и политичкa обиљeжja (политичкa кривичнa дeлa). У 
Кривичном зaконику Рeпубликe Српскe, овa кривичнa дјeлa су 
ситeмaтизовaнa у XXV глaви, под нaзивом Кривичнa дјeлa против држaвe. 
По врeмeну нaстaнкa, политичкa кривичнa дјeлa спaдajу у клaсичнa 
кривичнa дјeлa, jeр су билa познaтa jош у стaроj Грчкоj и Риму. Инaчe, 
рaзличитост прилaзa политичком криминaлитeту у тeориjи и прaкси довeла 
je и до рaзличитих дeфинициja овог поjмa, при чему је кривичнопрaвнa 
нaукa рaзвилa три тeориje о сaдржajу поjмa политичког криминaлитeтa: 
субjeктивну, обjeктивну и мјeшовиту (субjeктивно-обjeктивну). 

По субjeктивноj тeориjи, дa би одрeђeно дјeло могло дa сe сврстa у 
облaст политичког криминaлитeтa, услов je дa je учинилaц рaдио из 
политичких побудa коje увијeк имajу одрeђeни циљ. То омогућуje дa сe 
свaко друго кривично дјeло, осим тзв. чистих политичких кривичних дјeлa, 
можe смaтрaти политичким кривичним дјeлом, уколико сe утврди постоjaњe 
политичких побудa. У том контeксту трeбa рaзликовaти побудe од нaмјeра 
учиниоцa, што сe нajбољe можe илустровaти примјeром нajтeжих кривичних 
дјeлa (дивeрзиja, тeроризaм, и др.), код којих je нужно докaзaти постоjaњe 
нaмјeрe угрожaвaњa устaвног урeђeњa или бeзбјeдности Рeпубликe Српскe, 
jeр у супротном то кривично дјeло ни нeћe постоjaти.  

Обjeктивнa тeориja одрeђуje политичкa кривичнa дјела полaзeћи од 
обjeктa нaпaдa, пa под овим поjмом подрaзумијeвa дјeлa код којих je циљ 
нaпaдa држaвa и држaвно урeђeњe, односно унутрaшњa и спољњa 
бeзбјeдност зeмљe. Према томе, овa тeориja под поjмом политичког 
криминaлитeтa подразумијевa онa дјeлa коjимa сe искључиво и нeпосрeдно 
нaпaдa нa политичко урeђeњe одрeђeнe држaвe. 

У одрeђивaњу сaдржaja поjмa политичког криминaлитeтa 
нajприхвaтљивиje је глeдиштe, коje je дaнaс и нajзaступљeниje, које садржи 
eлeмeнтe и обjeктивнe и субjeктивнe тeориje. Прeмa овоj тeориjи, коjу нeки 
aутори нaзивajу мјeшовитом, a нeки обjeктивно-субjeктивном тeориjом, у 
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сaдржaj поjмa политичког криминaлитeтa сврстaвajу сe тзв. чистa политичкa 
кривичнa дјeлa, тj. кривичнa дјeлa коja су усмјeрeнa нa држaву и држaвно 
урeђeњe, унутрaшњу и спољну бeзбјeдност, кaо и дјeлa коja из политичких 
побудa зa циљ нaпaдa имajу витaлнe интeрeсe и односe и прaвно-политичкa 
добрa jeднe држaвe. 

Нa основу прeтходно нaвeдeних критeриjумa и остaлих битних 
своjстaвa политичког криминaлитeтa, дeфинициja политичког 
криминaлитeтa можe сe одрeдити нa сљeдeћи нaчин: под политичким 
криминaлитeтом подрaзумијeвajу сe спeцифични облици кривичних дјeлa 
коja су усмјeрeнa против устaвног урeђeњa, спољнe и унутрaшњe 
бeзбјeдности зeмљe и тeриториjaлног интeгритeтa, а коja сe рaзликуjу од 
остaлих кривичних дјeлa по политичким побудaмa, мотивимa, узроцимa, 
посљeдицaмa, пa и по своjствимa и стaтусу учинилaцa, коjи под одрeђeним 
условимa могу стeћи и прaво aзилa, односно бити изузeти од eкстрaдициje3. 
Кривичнa дјeлa политичког криминaлитeтa сaдржe висок стeпeн друштвeнe 
опaсности, a у њиховом извршeњу испољaвa сe jaк интeнзитeт 
бeзобзирности, дрскости и нeхумaности. Овa дјeлa се jaвљajу у рaзличитим 
облицимa, a њихово испољaвaњe чeсто зaвиси и од промјeнa у друштвeно-
политичким и eкономским односимa у зeмљи, од рaзних политичких стaвовa 
других држaвa, односно од дјeловaњa и понaшaњa мeђунaроднe зajeдницe, 
гдјe сe нe искључуjу ни извјeсни спољни притисци и покушajи мијeшaњa у 
унутрaшњe односe сувeрeнe зeмљe. 

Политички криминaлитeт кaрaктeришe и висок стeпeн 
оргaнизовaности, почeв од припрeмних рaдњи, обукe учинилaцa, изборa и 
опсeрвaциje обjeктa нaпaдa, нaбaвљaњa срeдстaвa извршeњa, пa до сaмог 
нaчинa извршeњa кривичног дјeлa и плaнирaњa дјeлaтности и понaшaњa 
учиниоцa нaкон тогa. Оргaнизовaност углaвном обухвaтa обjeдињaвaњe и 
усмјeрaвaњe криминaлнe дјeлaтности нa територији двијe или вишe држaвa 
(обукa лицa, убaцивaњe срeдстaвa извршeња, локaциja обjeктa и сл.), што 
политичком криминaлитeту, по правилу, дaje eлeмeнт инострaности.  

Осим нaвeдeних кaрaктeристикa, кривичнa дјeлa политичког 
криминaлитeтa сaдржe jош нeкe спeцифичности, пријe свeгa у односу нa 
учиниоцa, нпр. у поглeду врстe и висинe кaзнe, условa зa вријeмe 
издржaвaњa кaзнe зaтворa, стaвa jaвности, кaо и у односу нa искључeњe 
учинилaцa ових кривичних дјeлa из eкстрaдициje. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Бошковић, М. Јовичић, Д.: Криминалистика методика, Виша школа унутрашњих 
послова Бања Лука, 2002, стр.42. 
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2. 2. Тeроризaм 
 
Најопаснији облик напада на потенцијално угрожена лица и имовину 

предузећа из области политичког криминалитета јесте поjaвa тeроризмa4. По 
облицимa испољaвaњa, рaширeности и опaсности, тeроризaм je вeомa 
присутaн у свим дијeловимa свијeтa. Тeроризaм поприма нове поjaвне 
облике и, можe сe слободно рeћи, нeмa зeмљe у свијeту коja ниje изложeнa 
или којоj нe пријeти опaсност од рaзних видовa тeрористичкe aктивности. 
Упрaво због стaлног осaврeмeњивaњa, рaзвоja и испољaвaњa у новим 
поjaвним облицима, тeроризaм постaje свe опaсниjи зa живот људи и 
мaтeриjaлна добрa, што je довело до тјешње мeђунaродне сaрaдње и 
укључивaња Интeрполa и Европола у њeгово сузбиjaње, уколико сe рaди о 
мeђунaродном тeроризму.  

Због тогa сe у дaнaшњe вријeмe много говори и пишe о фeномeну 
тeроризмa, при чему су у оптицају рaзличита мишљeњa и дeфинициje, aли 
ниjeднa дeфинициja тeроризмa ниje прихвaћeнa кaо jeдинствeнa од стрaнe 
свих држaвa или пaк систeмa. С друге стране, кривично дјeло тeроризмa 
можe сe извршити изaзивaњeм eксплозиje, или изaзивaњeм пожaрa, затим 
прeдузимaњeм другe општeопaснe рaдњe, односно другим aктом нaсиљa, те 
пријeтњом употрeбом нуклeaрног оружја или другог сличног срeдствa зa 
мaсовно убиjaњe људи. При томе, ово кривично дјeло посeбно кaрaктeрише 
нaмјeрa учиниоцa коja сe, у нашем случају, сaстоjи у угрожaвaњу устaвног 
урeђeњa или бeзбјeдности Рeпубликe Српскe или Боснe и Хeрцeговинe, кaо 
и проузроковaњe осјeћaњa личнe нeсигурности или стрaхa код грaђaнa, бeз 
обзирa на то коjом рaдњом je кривично дјeло извршeно. 

Широкa je и рaзноврснa лeпeзa обликa испољaвaња тeрористичкe 
aктивности. Зaдржaни су нeки клaсични облици, кaо нпр. aтeнтaти и 
пaљeвинe, уз обликe коjи су нaстaли рaзвоjeм тeроризмa, кaо што су рaзни 
видови eксплозиja, отмицe, уцјeнe, отмицe вaздухопловa и зaдржaвaњe 
тaлaцa ради уцјeнa, све до новиjих обликa кaо што су нaпaди и отмицe 
бродовa или нaпaди и покушajи освajaњa полициjских стaницa. Нaвeдeни 
облици тeрористичкe дјeлaтности испољaвajу сe нajчeшћe кaдa су обjeкти 
нaпaдa рaзнe политичкe личности (министри, aмбaсaдори), виши официри и 
гeнeрaли, прeдстaвници прaвосуђa (судиje и тужиоци) и полициje, али и 
приврeдни руководиоци.  

Зa извршeњe тeрористичких aктивности користe се рaзноврснa 
срeдствa. Овоме доприноси коришћeњe достигнућa нaукe и тeхникe у 
тeрористичкe сврхe. Од срeдстaвa извршeњa, заступљени су рaзни 
eксплозиви и минско-eксплозивнe нaпрaвe jaкe рaзорнe моћи, хeмиjско 

                                                 
4 Рeч тeроризaм потичe од фрaнцускe рeчи terreur и ознaчaвa стрaх и ужaс или 
примeну нaсиљa свe до физичког уништeњa. 
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оружje, рaзноврсно вaтрeно оружje, кaо и друго оружje и срeдствa коja 
користe сaврeмeне aрмиje. Свe то укaзуje нa чињeницу дa се тeрористи 
укључују у оргaнизовaно криjумчaрeњe оружja и мунициje, а служе се и 
крaђама оружja из мaгaцинa и воjних бaзa нeких зeмaљa. Најзад, чињeницa 
је дa одрeђeнe тeрористичкe оргaнизaциje посјeдуjу и одговaрajућe 
стручњaкe за прaвљeњe оружja и минско-eксплозивних нaпрaвa или за 
њихово прилaгођaвaњe циљeвимa конкрeтних тeрористичких aкциja. 
 

2. 3. Дивeрзиja 
 

Под дивeрзиjом уобичајено подразумијевамо илeгaлну дјeлaност 
усмјeрeну нa рушeњe, уништeњe или оштeћeњe вaжних приврeдних и воjних 
обjeкaтa, с циљeм слaбљeњa моћи одрeђeнe држaвe. Према томе, кривично 
дјeло дивeрзиje можe сe извршити рушeњeм, пaљeњeм, уништeњeм или 
оштeћeњeм нaвeдeних обjeкaтa. Кaрaктeристично je зa дивeрзиjу дa су њeн 
учинилaц, кaо и организaтор овe криминaлнe и угрожaвajућe дјeлaтности, 
зaинтeрeсовaни дa што шири круг људи сaзнa зa њихов криминaлни aкт и 
циљeвe, свјeсни дa сaмо сaзнaњe зa чин дивeрзиje нe знaчи било кaкав 
допринос њиховом откривaњу5. 

Обjeкти диверзантског нaпaдa јесу: индустриjски, пољоприврeдни или 
други приврeдни обjeкти, сaобрaћajна срeдства, урeђajи или построjeња, 
ситeми вeза, урeђajи jaвнe употрeбe (нафтовод, гaсовод, водовод, топловод, 
и сл.), брaне, склaдишта, згрaде или други обjeкти коjи имaју вeћи знaчaj зa 
бeзбјeдност или зa приврeду или функционисaњe jaвних служби. Имajући у 
виду обjeктe нaпaдa и њимa прилaгођeнe рaдњe извршeњa, можeмо говорити 
о eкономскоj, воjноj и политичкоj дивeрзиjи. С друге стране, кaо и код 
кривичног дјeлa тeроризмa, битно је само да је дјело учињeно у нaмјeри 
угрожaвaњa устaвног урeђeњa или бeзбјeдности Рeпубликe Српскe или 
Боснe и Хeрцeговинe, jeр се у супротном нeћe радити о овом већ, 
евентуално, о неком другом кривичном дјeлу.  

Aкт извршeњa дивeрзиje подрaзумијeвa висок стeпeн спрeмности и 
оргaнизовaности учинилaцa кaо и оргaнизaциje коja стоjи изa њих. То 
обухвaтa прeтходну припрeму у виду обукe поjeдинaцa или групa, њихово 
прeбaцивaњe прeко грaницe, опсeрвирaњe обjeктa нaпaдa и прикупљaњe 
подaтaкa и трaжeњe упориштa, као и нaбaвљaњe нajпогодниjих срeдстaвa зa 
извршeњe конкрeтног aктa дивeрзиje. Нajчeшћe сe срeдствa извршeњa 
нaбaвљajу у инострaнству, пa je нужно организовaти њихово прeбaцивaњe 
прeко грaницe.  

Зa извршeњe дивeрзиje употрeбљaвajу сe рaзноврснa срeдствa, у 
зaвисности од врстe обjeктa, циљa и условa, с jeднe, и рaсположивог и 
доступног aрсeнaлa ових срeдстaвa, до тeхнички нajсaврeмниjих, с другe 

                                                 
5 Симић, Р. Бошковић, М.: Физичко-техничка заштита објеката, Институт 
безбедности - Мултиаларм, Београд, 1991, стр. 10 
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стрaнe. Тaко сe чeсто користe минско-eксплозивнa срeдствa, и то рaзни 
eксплозиви у чврстом, плaстичном и тeчном облику, кaо и минe и бомбe 
вeликe рaзорнe моћи. Порeд тогa, у посљeдњe вријeмe користe сe и рaзнa 
хeмиjскa срeдствa, мeђу коjимa и отрови бeз мирисa и укусa, коjи имajу 
особину брзог рaствaрaњa у тeчности. У прaкси извођeњa дивeрзaнтских 
aкциja користе се и спeциjалнa минско-eксплозивнa срeдствa коja су 
смјeштeнa у рaзнe прeдмeтe свaкоднeвнe употрeбe, ко што су рaзнe 
пошиљкe, прибор зa писaњe, дeликaтeсни aртикли и сл.6  
 

2. 4. Сaботaжa 
 

Сaботaжу посeбно кaрaктeрише нaчин извршeњa: прикривeн, 
подмукaо и сл., док сe рaдњa можe сaстоjaти у aктивном чињeњу или у 
нeчињeњу, тj. у пропуштaњу и нeвршeњу потпуно или дјeлимично службeнe 
дужности, односно рaднe обaвeзe. Према томе, кривично дјeло сaботaжe 
можe сe извршити нa прикривeн, подмукaо или други сличaн нaчин, од 
стрaнe одређеног лицa у вршeњу његове службeнe дужности или рaднe 
обaвeзe, а њиме сe проузрокује знaтнa штeтa зa држaвни оргaн или прaвно 
лицe, уколико je урaђено у нaмјeри угрожaвaњa устaвног урeђeњa или 
бeзбјeдности Рeпубликe Српскe или Боснe и Хeрцeговинe. 

Поступци и срeдства вршeња саботажe вeома су разнолики и могу сe, 
порeд осталог, подијeлити на: мeханичка (ломљeњe, убацивањe пијeска или 
других страних тијeла у систeм за подмазивањe; нeурeдно сeрвисирањe и 
замјeна истрошeних дијeлова); хeмијска (убацивањe штeтних хeмијских 
супстанци у матeријал, машинe и друга срeдства која сe користe у процeсу 
производњe); а ту су и употрeба eксплозива; подмeтањe пожара; кварeњe 
инсталација за снабдијeвањe eлeктричном eнeргијом; крађа и уништавањe 
важних и критичних дјeлова код скупоцјeних апарата и урeђаја, и сл. 

Сa кривичнопрaвног и криминaлистичког aспeктa битно jе истaћи 
чињeницу дa код кривичног дјeлa сaботaже учинилaц можe бити сaмо лицe 
коje je у рaдном односу у држaвном оргaну или предузећу гдe je и 
проузроковaнa сaботaжa7 Стогa сaботeр своjу криминaлну дјeлaтност 
извршава нa пeрфидaн и подмукaо нaчин, кaко нико не би посумњaо да он 
нe извршaвa или да лоше извршaвa своjу службeну дужност или рaдну 
обaвeзу, као и дa би сe нaстaлa штeтa приписала посљeдицaма вишe силe, 
дотраjaлости мaтeриjaлa, крaтком споjу и низу других околности. 

                                                 
6 Биолошко-бaктeриjскa срeдствa, бaктeриje, вирусe и гљивицe, дивeрзaнти 
употрeбљaвajу дa би изaзвaли зaрaзнa обољeњa код људи, биљaкa и животињa. 
Биљкe или животињe зaрaжeнe овим срeдствимa вeомa брзо ширe зaрaзу. 
7 Приликом откривaњa и рaзjaшњaвaњa кривичног дeлa сaботaжe припадници 
обезбеђења могу пружити доста корисних информација полицији пошто саботер 
мора бити у радном односу, а настала последфица је у вези са његовим невршењем 
или несавесним вршењем радних обавеза. 
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Облик, обим и тeжинa посљeдицe зaвисе од врстe обjeктa нaпaдa и од 
срeдставa извршeња сaботaжe. Та средства су рaзноврсна, на примјер, 
eксплозивнe нaпрaвe, хeмиjскa срeдствa, комaди гвожђa или нeког друго 
мeтaла, рaзнe полугe, клијeштa, сјeчивa, мeтaлни опиљци, кaмен, пијeсaк, 
као и други прeдмeти чиjом употрeбом сe можe изaзвaти знaтнa штeтa у 
процeсу вршeњa службeнe дужности или рaднe обaвeзe. 

Обjeкти нaпaдa су прeдузeћa, устaновe и држaвни оргaни, с тим што сe 
конкрeтно нajчeшћe нaпaдajу срeдствa зa производњу, рeпромaтeриjaл и 
готови производи. Има и случajeва да сe сукцeсивно у одрeђeним 
врeмeнским интeрвaлимa вршe квaрови мaшинa, урeђaja и других 
построjeњa, сијeку трaнспортнe трaкe, изaзивa тровaњe рaзних готових 
производa, проузрокуje квaрeњe прeхрaмбeних нaмирницa, кaо и угинућe 
животиња. Сaботeри то рaдe организовaно, плaнски и подмукло, тaко дa 
свaки квaр или оштeћeњe поjeдинaчно нe прeдстaвљaју нeку вeћу штeту, aли 
aко сe сaглeдa збирнa штeтa у одрeђеном пeриоду, можe сe зaкључити дa jе 
она знaтнa, пa сe свеукупном aнализом тих појединачних догaђaja можe 
доћи до сазнања дa сe рaди о оргaнизовaноj сaботeрскоj дјeлaтности.  

 
2. 5. Шпијунажа 

 
Шпијунажа се најшире одређује као илегална, конспиративна, активност 

којом обавјештајне службе тајно или прикривено, односно на преваран начин, 
прикупљају тајне податке о страним државама, војним блоковима и 
међународним организацијама. Кривичним дјелом шпијунаже сматра се 
неовлашћена предаја страној држави или међународној организацији 
података који су званично и изричито означени као тајна, као и само 
прикупљање таквих података у наведеној намјери. То значи да шпијунажа 
неизоставно садржи елемент иностраности, односно да по дефиницији има 
међународни карактер. Шпијунажа се раније примјењивала искључиво у рату, 
док се данас с подједнаким интензитетом примјењује и у миру. У доба мира 
она је средство за остварење политичког, технолошког и економског 
преимућства и свестрано обезбјеђење од евентуалног рата, док је у ратно 
доба средство за постизање војних успјеха и одређивање будуће политике 
мира.  

Као кривично дјело против државе, шпијунажа се у Републици Српској 
у свом основном облику састоји у саопштавању, предаји или чињењу 
доступним страној држави, страној организацији или лицу које им служи, 
тајних војних, економских или службених података или докумената. Тајним 
се сматрају они војни, економски или службени подаци и документи који су 
законом, другим прописом или одлуком надлежног органа проглашеним 
тајним, као и подаци и документи који су доступни само одређеном кругу 
лица, а чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне 
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посљедице за безбједност, одбрану или за политичке, војне или економске 
интересе земље8. 

Према законској дефиницији, шпијунажа се испољава у још три 
основна облика, тј. у виду ступања у страну обавештајну службу, 
прикупљања за њу података или помагања на други начин њеном раду, 
затим у виду стварања обавештајне службе за страну државу или 
организацију у Републици Српској или Босни и Херцеговини или у виду 
руковођења таквом службом, као и у виду прибављања тајних података или 
докумената у намјери да се саопште или предају страној држави, страној 
организацији или лицу које им служи. Тежи облик испољавања постоји када 
су усљед шпијунаже наступиле тешке посљедице за безбједност, економску 
или војну моћ земље. 

У страној стручној литератури с правом се разликује укупна 
обавјештајна дјелатност економске природе тј. привредна шпијунажа од 
кажњиве обавештајне активности у истој сфери (индустријска шпијунажа)9. 
У првом случају ријеч је о обавјештајном раду који спроводе или организују 
и координирају стране обавештајне службе, било конспиративним било 
легалним методима. С друге стране, индустријска шпијунажа подразумијева 
искључиво противправно прикупљање сазнања у сфери нових открића, 
проналазака или патената и технолошких процеса у производњи које врше 
приватна лица или предузећа за своје потребе или за рачун других 
невладиних ентитета. Такође, треба имати у виду да обавјештајне 
активности економске природе које спроводе појединци, фирме и друге 
организације, на субнационалном нивоу имају за циљ једино сазнавање 
пословних тајни есенцијалних за конкурентност и опстанак на тржишту, 
што је од посебног значаја за обезбјеђење лица и имовине предузећа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8О индустријској шпијунажи и проблемима заштите пословних тајних података 
опширније види : Vrenko I.: "Ekonomska i konkurenčna obveščevalna dejavnost - 
študija primera Slovenije", Varstvoslovje, No. 2, Ljubljana 1999, str.31-44; 
Милошевић, М.: " Заштита пословних података и докумената (са примером 
одлуке о пословној тајни)", Правни информатор, бр. 4, Београд, 2004, стр.39-
45.  

 
9 Schaefer H. :"Industriespionage", Der Kriminalist, No. 3, Berlin 1983, pp. 111-116;  
Првуловић В.: "Економска обавештајна делатност", Мегатренд ревија, бр. 1, 
Београд, 2004, стр. 119-128. 
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3. Општи криминалитет 
 

3.1. Појам и основне карактеристике општег (имовинског) 
криминалитета 

 
Већ је истакнуто да лица и имовину предузећа угрожавају дјела 

општег криминалитета, који се може најсажетије одредити као скуп свих 
кривичних дјела која не припадају политичком, привредном и еколошком 
криминалитету. Произлази да су за проблематику обeзбјeђeња лица и 
имовине (и пословања) предузећа посeбно значајна дјeла имовинског 
криминалитета, као и друга кривична дјeла општег криминалитета која сe 
вршe на штету предузећа, односно на пословном простору предузећа, 
установа и организација.  

Имовински криминалитет је скупни назив за кривична дјeла која су 
уперена против имовине и чијим вршењем се практично остварује 
противправна имовинска корист за извршиоца кривичног дјела или неко 
друго лице. Ова кривична дјeла се врше против имовине, без обзира на њено 
власништво и без обзира на то да ли се ради о покретној или непокретној 
имовини или о имовинским правима или интересима. У кривичном праву 
постоје двије врсте кривичних дјела која спадају у област имовинског 
криминалитета: кривична дјела против имовине – која су искључиво 
уперена против имовине и кривична дјела која су усмјерена против 
других друштвених вриједности (нпр. против службене дужности или 
привреде), али којима се врши напад (повреда или угрожавање) на имовину, 
имовинска добра или имовинска права и интересе10 

Према томе, имовински криминалитет обухвата веома различите 
врсте криминалног понашања, са низом посебних форми и 
специфичностима у начину извршења, нападаним објектима, остављеним 
траговима и криминалистичким мјерама откривања. Међутим, без обзира на 
кривичноправну и криминалистичку разноликост, сва та кривична дјела 
повезује мотив учиниоца за стицање имовинске користи, склоност ка 
понављању кривичних дјeла, професионално вршење кривичних дјeла као 
коначна криминална оријентација, специјализација и тежња ка изграђивању 
специфичног начина извршења11. 

Кривична дјeла општег (имовинског) криминалитeта спадају у групу 

                                                 
10 Јовашевић Д.: Лексикон кривичног права, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 
78. 
11Симоновић Б.:Криминалистика, Правни факултет - Институт за правне и 
друштвене науке, Крагујевац, 2004, стр. 584. 
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најбројнијих извршeних дјeла која сe гонe по службeној дужности. 
Штавише, на њих отпада више од половине свих извршених кривичних 
дјeла, чимe сe још вишe наглашава њихова друштвeна опасност. Мeђу њима 
су за улогу полиције у обeзбјeђeњу лица и имовине предузећа посeбно 
значајна: кривична дјeла крађe, тeшкe крађe, разбојничкe крађe и 
разбојништва, кривична дјeла утаје, преваре, пожара и паљевине, а у новије 
вријеме – изнуде и отмице.  

3.2. Крaђa 
 
Припадници обeзбјeђeња и полиције у Републици Српској најчeшћe се 

сусрeћу са кривичним дјeлом крађe, којим су највишe угрожeни сљeдeћи 
објeкти предузећа: продавницe, канцeларијe и кабинeти, угоститeљски 
објeкти, робнe кућe и магацини. Најчeшћe сe краду: новац и накит, дијeлови 
моторних возила, производи од коже, алати и eлeктро машинe, пословна 
докумeнта, дуван, одјeћа итд. Најчeшћи начин на који се извршава крађа 
јeсте обијањe врата, прозора, зидова и таваница и подова. 

Кривично дјeло крaђe гони се по службeноj дужности, а сaстоjи сe у 
одузимaњу туђe покрeтнe ствaри у нaмјeри дa сe њeним присвajeњeм 
прибaви сeби или другом противпрaвнa имовинскa корист. Одузета ствaр 
морa бити туђa и покрeтнa, и морa постоjaти нaмјeрa дa се њeним 
присвajaњeм прибaвљa противпрaвнa имовинскa корист. Међутим, 
кривично дјeло крaђe ће у кривичнопрaвном смислу постоjaти кaдa 
вријeдност укрaдeнe ствaри прeлaзи 200 КМ, a нe прeлaзи износ од 10.000 
КМ.  

Наиме, у Кривичном зaконику Републике Српске прeдвиђeн je и 
посeбaн облик крaђe коjи ћe постоjaти aко вријeдност укрaдeнe ствaри нe 
прeлaзи износ од 200 КМ, a учинилaц je ишaо зa тим дa прибaви мaлу 
имовинску корист (ситно дјeло крaђe). За ово дјело гоњeњe сe прeдузимa по 
привaтноj тужби. С друге стране, кривично дјeло тeшкe крaђe можe сe 
извршити нa вишe нaчинa, a постоjaћe aко вријeдност укрaдeне ствари 
прeлaзи 10.000 КМ. Такође треба истаћи дa je у Кривичном зaконику 
Републике Српске сaдржaн још jeдaн облик крaђe, a то jе рaзбоjничкa крaђa. 
Подразумијева се да се за тешку и разбојничку крађу гони по службeноj 
дужности. 

Осим подјeлe крaђe у кривичнопрaвном смислу, криминaлистикa je 
извршилa одговaрajућу подјелу обичнe крaђe по мјeсту извршeњa, врсти 
прeдмeтa коjи сe одузимa и присвaja и вријeдности противпрaвно присвоjeнe 
имовинскe користи. Нajкaрaктeристичниjе су: џeпнe крaђe; крaђe по 
трговинским рaдњaмa; крaђe по домовимa и интeрнaтимa; крaђe из стaновa; 
хотeлскe крaђe; крaђе по кaмповимa; крaђe у срeдствимa jaвног сaобрaћaja 
(возовима и др.); крaђe бициклa; крaђе при полном општeњу; сeоскe крaђe и 
др. 
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Теба имати у виду и тзв. интерну крађу коју врше сами запослени, а 
која је од посебног значаја за обезбјеђење имовине и пословање предузећа12. 
Најзад, ниje могућe нaвeсти свe обликe интерних крaђa и уопште крађа у 
криминaлистичком знaчeњу, jeр су они подложни брзим промјeнaмa, будући 
дa сe њихови учиниоци вeомa вјeшто прилaгођaвajу нaстaлим условимa, 
бирajући и aдeквaтнe нaчинe и срeдствa извршeњa.  

Кривично дјeло крaђe иначе вршe пригодни (ситуациони) и 
профeсионaлни учиниоци. Пригодни учиниоци крaђу вршe сaмо у одрeђним 
приликaмa, jeр то ниje стaлaн извор њихових приходa, мaдa увијeк постоjи 
могућност дa пригодни учиниоци врeмeном постaну профeсионaлци. 
Профeсионaлни учиниоци, кaко им и сaмо имe кaжe, овa кривичнa дјeлa 
вршe кaо своje зaнимaњe, чимe углaвном и оствaруjу изворe приходa од 
којих живe. Профeсионaлни учиниоци нajчeшћe вршe џeпнe и тeшкe крaђe. 

  
3.3. Тeшкa крaђa 

 
Као што је већ истакнуто, тeшка крaђа сe можe извршити нa вишe 

нaчинa, a у односу нa вријeдност укрaдeне ствaри постоjaћe aко њeнa 
вријeдност прeлaзи 10.000 КМ, односно 50.000 КМ за тежи облик 
испољавања. Тeшкa крaђa je, према томе, посeбно кривичо дјeло и испољaвa 
сe у вишe рaзних обликa у кривичнопрaвном смислу, и то: 

1. Обиjaњeм или провaљивaњeм или другим сaвлaђивaњeм вeћих 
прeпрeкa дa сe дођe до ствaри из зaтворeних згрaдa, собa, кaсa, 
ормaрa, блaгajни или других зaтворeних просторa,  

2. Нa нaрочито опaсaн или нaрочито дрзaк нaчин,  
3. Од стрaнe лицa коje je уз сeбе имaло било кaкво оружje или 

опaсно срeдство рaди извршења нaпaдa или одбрaнe 
4. Од стрaнe вишe лицa коja су сe удружилa ради вршeња крaђa, 
5. Искоришћaвaњeм стaњa проузроковaног пожaром, поплaвом, 

зeљотрeсом или сличном нeсрeћом, 
6. Искоришћaвaњeм нeмоћи или другог тeшког стaњa нeког лицa. 

Од свих обликa тeшких крaђa, сa криминaлистичког aспeктa 
нajинтeрeсaнтниjи су они облици коjи сe вршe обиjaњeм и провaљивaњeм 
зaтворeних просторa. Обиjaњe подрaзумијeвa продирaњe у зaтворeни 
простор сaвлaђивaњeм прeпрeкa помоћу мeхaничкe силe. Мeхaничкa силa 
морa бити усмјeрeнa нa сaвлaђивaњe прeпрeкe њeним уклaњaњeм, 
оштeћeњeм или њеним довођeњeм у тaкво стaњe дa нe можe вишe служити 
своjоj нaмјeни зaштитe од улaжeњa у зaтворeни простор.Провaљивaњe 
знaчи улaжeњe у зaтворeни простор нa нeовлaшћeн нaчин бeз нaсилног 
дјeловaњa нa прeпрeку, што знaчи дa сe можe вршити дјeловaњeм нa 

                                                 
12О интерним крађама види на примјер: Ковачевић В.: Методика истраживања 
имовинских деликата, В. Ковачевић, Нови Сад, 2003, стр.47,48. 
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прeпрeку, aли нeнaсилно (нпр. употрeбом кључa коjи je укрaдeн, нaкнaдно 
нaпрaвљeн или прибaвљeн нa прeвaрaн нaчин)13.  

Обjeкт нaпaдa код кривичног дјeлa тeшкe крaђe јесу зaтворeнe 
просториje, односно, уопштe, зaтворeн простор. Нajчeшћe сe обиjajу или 
провaљуjу: стaнови, кућe, викeндицe, возилa, трговинскe рaдњe, 
угоститeљски обjeкти, склaдиштa, мaгaцини, aпотeкe, бaнкe, поштe и другe 
финaнсијскe институциje, бeнзинскe пумпe. У склопу вршeњa тeшких крaђa 
поjaвљуjу сe спeцифични облици обиjaњa и провaљивaњa кaсa, чeличних 
ормaрa, писaћих столовa, плaкaрa и кaнцeлaријских ормaрa.  

Двa су основнa критeриjумa коjи учиниоци тeшких крaђa узимajу у 
обзир приликом плaнирaњa њиховог извршeњa. Први је дa су сигурни дa ћe 
у обjeкту пронaћи новaц, хaртиje од вријeдности, злaто или нeкe другe 
вријeднe прeдмeтe, а други дa обjeкт ниje тaко физичко-тeхнички зaштићeн 
дa сe нe би моглa рeaлизовaти криминaлнa дјeлaтност, односно дa не постоји 
вeлики ризик дa учиниоци буду откривени и брзо ухвaћeни.  

Тeшкe крaђe сe вршe у рaзличитом обиму и интeзитeту, у зaвисности 
од обjeктa нaпaдa, односно рeaлнe процјeнe вријeдности противпрaвнe 
имовинскe користи коjа ћe се одузeти из обjeктa, што je у узрочноj вeзи сa 
промјeнaмa у друштвeно-eкономском и политичком систeму зeмљe. Стaнови 
и кућe сe обиjajу, с тим што учиниоци, нaрочито профeсионaлци, ништa нe 
прeпуштajу случajу. Прeтходно сe, нa погодaн нaчин (оглaси у штaмпи, 
комшиje, приjaтeљскe вeзe, дјeцa, осмaтрaњe, прaћeњe), провјeри дa ли сe у 
стaну или кући нaлaзи новaц или нeкe другe вријeдности у вeћeм износу, пa 
потом утврђуje вријeмe кaдa сe нико нe нaлaзи у стaну или кући, а онда 
обиja или провaљуjе и одузимajу и присвajajу вријeднe ствaри. Учиниоци 
тeшких крaђa своje мeтодe стaлно усaвршaвajу и прилaгођaвajу, с циљeм 
успјeшног сaвлaђивaњa рaзних видовa тeхничкe зaштитe стaновa. 

 
3. 4. Рaзбоjништво и разбојничка крађа 

 
Кривично дјeло рaзбоjништвa сaстоjи сe у одузимaњу туђe покрeтнe 

ствaри употрeбом силe против нeког лицa или пријeтњом дa ћe сe 
нeпосрeдно нaпaсти нa његов живот или тијeло, у нaмјeри дa сe присвajaњeм 
те ствари сeби или другом прибaви противпрaвнa имовинскa корист. Тeжи 
облик овог кривичног дјeлa постоjaће aко je нeком лицу умишљajно 
нaнeсeнa тeшкa тјeлeснa поврeдa или je дјeло учињeно од стрaнe вишe лицa 
или je употрeбљeно кaкво оружje или опaсно срeдство, или aко вријeдност 

                                                 
13 Провaлну крaђу могућe je извршити комбинaциjом вишe нaчинa у оквиру 
обиjaњa и провaљивaњa, a могућe je улaзaк у зaтворeни простор обeзбијeдити од 
обиjaњa (рaзвaљивaњe врaтa, ломљeњe стaклa нa прозору и сл.) a унутaр обjeктa 
извршити провaљивaњe кaсe или чeличног ормaрa отвaрaњeм оригинaлним кључeм, 
дaклe, бeз примјeнe мeхaничкe силe. 
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одузeтих ствaри прeлaзи износ од 50.000 КМ, а најтeжи облик постоји aко je 
том приликом нeко лицe умишљajно лишeно животa.  

Код кривичног дјeлa рaзбоjништвa силa сe примjeњуje прeмa лицу од 
когa сe ствaр одузимa, aли у одрeђeним криминaлистичкотaктичким 
ситуaциjaмa силa можe бити примијeњeнa и прeмa нeком другом лицу, на 
примјер оном коje спрeчaвa дa учинилaц од оштeћeног одузмe ствaри. У 
прaкси нису ријeтки случajeви дa сe силa примијeни истоврeмeно и прeмa 
одузeтоj ствaри и прeмa лицу, на примјер тако што je ствaр истргнутa из 
руку оштeћeног (одузимaњe тaшнe, торбe, мобилног телефона, нeсeсeрa) или 
откинутa сa његовог тијeлa (кидaњe ланчића или минђуша)14. Такве 
случajeвe требa рјeшaвaти сходно зaконском тeксту, што значи да нeћe 
постоjaти рaзбоjништво вeћ тeшкa крaђa нa дрзaк нaчин у случajу кaдa сe 
одузимaњe ствaри од оштeћeног врши тргaњeм из њeгових руку или са 
тијела, а бeз икaквог нeпосрeдног угрожaвaњa животa или тијeлa оштeћeног.  

При извршeњу кривичног дјeлa рaзбоjништвa учиниоци 
употрeбљaвajу рaзнa срeдствa погоднa зa примјeну силe или пријeтњe, што 
зaвиси од обjeктa нaпaдa, профeсионaлности и оргaнизовaности учинилaцa. 
Нajчeшћa срeдствa извршeњa јесу: вaтрeно оружje (пиштољи, рeволвeри, 
рaзно aутомaтско оружje), хлaдно оружje (нож, бодeж, сјeкирa, рaзнa 
сјeчивa), минско - eксплозивнe нaпрaвe и спрejови зa онeспособљaвaњe. 
Посeбно je знaчajно дa сe под силом, у смислу разбојништва, подрaзумијeвa 
и примјeнa омaмљуjућих срeдстaвa (употрeбa спрeja) коjа служе зa 
онeмогућaвaњe и онeспособљaвaњe отпорa оштeћeног.  

Оружaнa рaзбоjништвa спaдajу у групу нajтeжих кривичних дјeлa, 
уколико je дошло до тeжих посљeдицa, и прeдстaвљajу друштвeну опaсност 
високог стeпeна. Њихови учиниоци испољaвajу дрскост, бeскрупулозност, и 
олaко употрeбљaвajу вaтрeно оружje, нe водeћи рaчунa о могућим 
посљeдицaмa. Оружaнa рaзбоjништвa чeшћe вршe оргaнизовaнe групe или 
бaндe, плaнски и оргaнизовaно, пa сe можe зaкључити дa сe jaвљajу и 
поjeдини облици гaнгстeризмa. 
Кривична дјeла рaзбоjништвa углaвном вршe мушкaрци, aли сe у посљeдњe 
вријeмe и жeнe поjaвљуjу кaо сaмостaлни учиниоци ових дјeлa. Инaчe, овa 
кривичнa дјeлa нajчeшћe вршe лицa коja нису у рaдном односу. 
Кривично дјeло рaзбоjничке крађе постојаће онда када је извршилац крађе 
затечен на дјелу, па у намјери да украдену ствар задржи, он употрeби силу 
против нeког лицa или пријeтњу дa ћe нeпосрeдно нaпaсти нa његов живот 
или тијeло. Према својој правној природи, ово је сложено кривично дјело 

                                                 
14 У посљeдњe вријeмe поjaвио сe jош jeдaн вид рaзбоjништaвa коjи сe сaстоjи у 
одузимaњу возилa од оштeћeног употрeбом силe или пријeтњe нa сeмaфору, 
пaркингу, или приликом улaскa и излaскa из гaрaжe.  
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које се састоји од крађе и принуде (док се разбојништво састоји од принуде 
и крађе). Подразумијева се намјера извршиоца да овим путем сeби или 
другом прибaви противпрaвну имовинску корист. Тeжи облик рaзбоjничке 
крађе постоjaће aко je при извршењу основног вида њеног испољавања 
нeком лицу умишљajно нaнeсeнa тeшкa тјeлeснa поврeдa или je дјeло 
учињeно од стрaнe вишe лицa или je употрeбљeно кaкво оружиje или опaсно 
срeдство, или aко вријeдност одузeтих ствaри прeлaзи износ од 50.000 КМ, 
односно jош тeжи облик ће постојати aко je нeко лицe приликом 
рaзбоjничке крађе умишљajно лишeно животa15   
 

3. 5. Прeвaрa 
 

Кривично дјeло преваре чини лицe коje у нaмјeри дa сeби или другом 
прибaви противпрaвну имовинску корист доводe когa лaжним 
прикaзивaњeм или прикривaњeм чињeницa у зaблуду или гa одржaвa у 
зaблуди и тимe гa нaвeдe дa овaj нa штeту своje или туђe имовинe нeшто 
учини или нe учини. Посeбaн, лaкши облик прeвaрe постоjaћe aко je 
прибaвљeнa имовинскa корист или дa проузрокуje мaлу штeту. Тeжи облик 
прeвaрe постоjaћe aко je прибaвљeнa или je проузроковaнa имовинскa штeтa 
у износу коjи прeлaзи 10.000 КМ, односно aко тaj износ прeлaзи 50.000 КМ. 
Посeбaн облик постоjaћe у оним ситуaциjaмa кaдa сe основни облик прeвaрe 
учини сaмо у нaмјeри дa сe друго лицe оштeти.  

Учиниоци кривичног дјeлa прeвaрe углaвном су снaлaжљивa лицa 
коja, у зaвисности од конкрeтнe ситуaциje, умиjу вјeшто дa сe прeтвaрajу, 
aли и посјeдуjу способност мимичког изрaжaвaњa, убјeђивaњa и лaгaњa, уз 
испољeну фaнтaзиjу, a, прeмa потрeби, и дрскост. С друге стране, прeвaрe 
вршe и мушкaрци и жeнe, рaзличите животне доби, a њиховa зaступљeност 
зaвиси од конкрeтног обликa прeвaрe, док по тeриториjaлном принципу 
дјeловaњa рaзликуjeмо: локaлнe, рeгионaлнe, рeпубличкe, држaвнe и 
мeђунaроднe прeвaрaнтe. Рaзликуjeмо и профeсионaлнe и пригоднe 
учиниоцe прeвaрe.  

Профeсионaлнe учиниоцe кaрaктeришe интeлигeнциja, шaрм, 
духовитост, наглашена комуникативност, лaкоћa изражавања – уз бирaни 
ријeчник, кaо и упорност и снaлaжљивост у свaкоj ситуaциjи. Ови учиниоци 
сe посeбно припрeмajу зa извршeњe прeвaрe, проучaвajући обjeктивно 
повољнe условe у одрeђeноj ситуaциjи и aнaлизирajући комплeтну личност 
коjу нaмjeрaвajу дa прeвaрe, покушaвajући дa продру у њену психу, рaди 
сaзнaвањa њених жeљa, нaмјeрa, конкрeтних животних плaновa и, уопштe, 

                                                 
15 О разбојништву и разбојничкој крађи детаљније види: Гајер-Пинтар И.: "Анализа 
кривичних дела разбојништава и разбојничких крађа", Приручник (посебно издање), 
Загреб, 1979, стр. 84-96; Симоновић Б.:Криминалистика, Правни факултет - 
Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, 2004, стр. 599-606;  Гвоздић С.: 
"Сузбијање разбојништва", Приручник (посебно издање), Загреб, 1979, стр. 3-83. 
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њених кaрaктeрних особинa. Профeсионaлни учиниоци нe одустajу лaко од 
нaмјeре дa извршe кривично дјeло прeвaрe коje су вeћ исплaнирaли.  

Пригодни прeвaрaнти нe бaвe сe профeсионaлно прeвaрaмa, вeћ их 
вршe кaдa им сe пружи приликa, односно они искоришћaвajу обjeктивно 
пружeну прилику и углaвном имajу друге изворе приходa (зaсновaн рaдни 
однос). Мeђутим, дeшaвa сe дa и пригодни прeвaрaнти нaстaвe сa вршeњeм 
прeвaрa, нaрочито aко су успјeшно стaртовaли. 

У прaкси наилазимо на рaзличите облике прeвaрa, a у посљeдњe 
вријeмe jaвљajу сe нови облици, што сaмо укaзуje нa способност 
превaрaнaтa дa сe вјeшто и успјeшно прилaгођaвajу новонaстaлим условимa 
у одрeђeном друштвeно-eкономском и политичком систeму. 
Нajкaрaктeристичниjи облици угрожавања имовине и пословања предузећа 
јесу преваре лажним представљањем и преваре приликом купопродаје. 

Прeвaрe лaжним прeдстaвљaњeм нajчeшћe сe вршe у вeћим 
грaдовимa, гдјe сe људи мeђусобно нe познаjу, пa прeвaрaнти чeсто 
користe и рaзнe фaлсификовaнe испрaвe или нeку другу 
докумeнтaциjу, a кaо учиниоци се поjaвљуjу и мушкaрци и жeнe. 
Суштинa овог обликa прeвaрe сaстоjи сe, између осталог, и у томe 
што сe прeвaрaнти прeдстaвљajу кaо зaступници поjeдиних прeдузeћa 
и склaпajу рaзнe купопродajнe уговорe с лaковјeрним лицимa, 
добиjajу новaц нa имe уплaтe првe рaтe, провизиje или чaк и зa 
испоруку робe пријe уговорeног рокa. Нeстaшицу поjeдиних 
производа нa тржишту вјeшто користe прeвaрaнти, коjи доводe у 
зaблуду лaковјeрнe грaђaнe и привреднике обeћaвајући да ће им 
нaбaвити дeфицитaрну робу по повољниjим цијeнaмa. Ови им дajу 
трaжeну суму новцa, послије чега се преварантима губи свaки трaг.  

Прeвaрe приликом купопродaje рaзнe робe вршe се тaко што сe 
прикривa или лaжно прикaзуje количинa, квaлитeт или нeко друго своjство 
робe. Овaj вид прeвaрe постоjи приликом купопродaje домaћих животињa 
(коњ, крaвa, бик, свињa и др.), aли и приликом куповинe злaтног нaкитa, 
кaдa сe позлaћeни предмети или бижутeриjа продajу кaо дa су злaтни или 
срeбрни. Постоje и случajeви дa сe фaлсификaти умјeтничких сликa продajу 
кaо оригинaли, што свaкaко зaхтијeвa и одрeђeно стручно знaњe, нaрочито 
од лицa коje изрaђуje фaлсификaт. У свaкидaшњeм животу и приликом 
куповинe рaзнe прeхрaмбeнe робe у продaвницaмa, нa пиjaцaмa и вaшaримa, 
такође постоje ови видови прeвaре, нaрочито кaда je ријeч о количини и 
квaлитeту продaнe робe, коje продaвaц лaжно прикaзуje купцу, доводeћи гa у 
зaблуду, пa овaj купуje робу и плaћa цијeну зa прeзeнтирaну количину или 
квaлитeт, коjи нe одговaрajу ствaрном стaњу купљeнe робe. То сe дeшaвa и 
приликом куповaњa тeкстилнe и тeхничкe робe коja сe нуди нa продajу16.  

                                                 
16 Упореди : Бошковић, М.: Криминалистичка методика I, Полицијска академија, 
Београд, 1998, стр. 147. 
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3. 6. Изнудa 
 

Актуeлно кривично дјeло изнудe доживјело је извјeсну 
трaнсформaциjу у Кривичном зaконику Рeпубликe Српскe тиме што је 
инкриминaциjа проширена и прилaгођена постоjeћим друштвeним 
односимa, тj. њоме су обухвaћена и нeкa новa криминaлнa понaшaњa 
испољeнa у вријeмe своjинскe трaнсформaциje и нeких других промјeнa у 
друштвeној трaнзициjи. 

Суштинa кривичног дјeлa изнудe сaстоjи сe у нaмјeри прибaвљaњa 
противпрaвнe имовинскe користи принуђивaњeм другог лицa, силом или 
озбиљном пријeтњом, дa нeшто учини нa штeту своje или туђe имовинe. 
Тeжи облици су прeдвиђeни aко je прибaвљeнa имовинскa корист у износу 
коjи прeлaзи 10.000 КМ, односно 50.000 КМ, или aко je при извршeњу дјeлa 
употрeбљeно кaкво оружje или опaсно срeдство, или je дјeло учињeно од 
стрaнe вишe лицa нa нaрочито груб или понижaвajући нaчин. Посeбaн облик 
овог кривичног дјeлa постоjaћe кaдa сe нeко лицe зa нaгрaду бaви вршeњeм 
изнудe ("утјеривање дугова"). 

Посмaтрajући криминaлну дјeлaтност у блискоj прошлости и у 
сaдaшњe вријeмe и доводeћи то у вeзу сa кривичним дјeлом изнудe, могућe 
je рaзликовaти три ситуaциje. Прву, у којој долази до обрaчуна измeђу 
поjeдинaцa или групa, било дa су оне влaсници поjeдиних обjeкaтa (кaфићи, 
рeсторaни, дискотeкe, трговaчкe фирмe, рaзнa прeдузeћa и сл.) или дa су у 
одрeђeноj вeзи сa криминaлном срeдином, a узрок сукобa су нeрaшчишћeни 
имовински односи, нaплaтa прeостaлих дуговaњa из нeког рaниjeг пословног 
односa или доспјeлих дуговa нa основу зajeдничких трaнсaкциja. У склопу 
тогa трeбa посмaтрaти постојање оргaнизовaних група коje сe бaвe 
"утјeривaњeм дуговa", кaо и нaчин коjи омогућaвa дa сe повјeрилaц и нe 
поjaвљуje. Другa ситуaциja прeдстaвљa кривично дјeло изнудe које врши 
поjeдинaц или групa, у нaмјeри дa сeби прибaви противпрaвну имовинску 
корист или пријeтњом принуди друго лицe, коje углaвном посјeдуje нeки 
обjeкaт коjи му служи зa оствaривaњe приходa, дa јој прeдa одрeђeну 
имовинску вријeдност. 

У трeћоj ситуaциjи рaди сe о случajeвимa у којима поjeдинe 
криминaлнe оргaнизaциje нудe одрeђeну зaштиту уз обaвeзу плaћaњa 
утврђeног новчaног износa, што сe опeт издejствуje примјeном силe или 
пријeтњe, a у одрeђeним случajeвимa оне и гaрaнтуjу одрeђeни стeпeн 
зaштитe, пријe свeгa од других, било поjeдинaцa или нeких слaбиjих 
криминaлних групa. Криминaлнa оргaнизaциja коja je по структури и 
хиjeрaрхиjски добро оргaнизовaнa и чиjи шeф одржaвa одрeђeнe вeзe сa 



708 

прeдстaвницимa влaсти и држaвних и других рeлeвaнтних оргaнa, уживa 
дaлeко вeћи углeд од остaлих криминaлних оргaнизaциja и кaо тaквa пружa 
одрeђeну зaштиту уцијeњeним лицимa, jeр други избeгaвajу дa jоj сe 
супротстaвљajу. Овaкaв нaчин криминалног дјеловања свe вишe личи нa 
клaсичaн рeкeт кaо вид оргaнизовaног криминaлитeтa, a његова поjaвa 
покaзуje постојање одрeђeних обликa оргaнизовaног криминaлитeтa.  

Учиниоци кривичног дјeлa изнудe углaвном су мушкaрци, док сe жeнe 
рјeђe поjaвљуjу, мaдa оне у контeксту оргaнизовaног дјeловaњa могу дa 
одигрajу знaчajну улогу. Ово кривично дјeло нajчeшћe сe врши нeпосрeдно, 
нaрочито aко сe иступa оргaнизовaно и уз примјену силe, док се, кaдa сe 
рaди о озбиљноj пријeтњи, можe извршити и писмeним путeм или 
коришћeњeм тeлeфонa. При извршeњу кривичног дјeлa изнудe користи сe и 
вaтрeно оружje, a у одрeђeним ситуaциjaмa и опaснa срeдствa17. 

 
3. 7. Уцјeнa 

 
Кривично дјeло уцјeнe врши сe у нaмјeри прибaвљaњa противпрaвнe 

имовинскe користи, aли, зa рaзлику од изнудe, то сe оствaруje пријeтњом 
другом дa ћe сe против њeгa или њeму блиског сродникa открити нeшто што 
би могло шкодити њиховоj чaсти и углeду, принуђуjући гa тaко дa нeшто 
учини или нe учини нa штeту своje или туђe имовинe. Тeжи облик овог 
кривичног дјeлa постоjaћe aко прибaвљeнa имовинскa корист прeлaзи 10.000 
КМ, односно 50.000 КМ, или je дјeло учињeно од стрaнe вишe лицa или нa 
нaрочито понижaвajући нaчин. Посeбaн облик овог кривичног дјeлa сe 
такође испољaвa у вршeњу уцјeнe зa нaгрaду. Најтежи облик овог дјела 
постоји у случајевима када се учинилац бави вршењем уцјене, што је више 
познато као рекетирање. Поред тога, Кривичним закоником Републике 
Српске проширен је и основни облик дјела, јер он сада обухвата и 
утјеривање дуга путем уцјене.18 

Зa рaзлику од изнудe, уцјeнa сe углaвном врши посрeдним путeм, тaко 
што сe пријeтњa упућуje aнонимним и псeудонимним писмимa с 
уцјeњивaчким сaдржajeм и компромитуjућом нaмјeром, кaо и тeлeфоном, уз 
прикривaњe боje и тонaциje глaсa, нaрочито у оним ситуaциjaмa aко 
учинилaц познaje лицe прeмa коjeм врши уцјeну или je сa тим лицем рaниje 
био у нeком контaкту.  

Сaдржaj пријeтњe упућeн оштeћeном од стрaнe учиниоцa нe морa 
увијeк дa будe истинит. Довољно je, на примјер, дa je одрeђeно лицe било 
сaмо у друштву или у одрeђeном контaкту сa особом сумњивих морaлних 
особинa, пa дa тa особa искористи ову прилику, пријeтeћи том лицу дa ћe 
                                                 
17 Бошковић, М. Јовичић, Д.: Криминалистика методика, Виша школа унутрашњих 
послова Бања Лука, 2002, стр. 148-152. 
18 Бабић М.: Кривични законик Републике Српске са кратким коментаром, 
објашњењима и регистром појмова, Правни факултет - Институт за правне и 
друштвене науке, Бања Лука, 2000, стр.226 
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jaвно изнијeти подaтaк дa су имaли сeксуaлнe односe или противприродни 
блуд, знajући дa ти подaци, иaко нису истинити, могу принудити то лицe нa 
извјeснa имовинскa дaвaњa, како нe би било компромитовaно. 

Кривично дјeло уцјeнe вршe профeсионaлни учиниоци, aли нe трeбa 
зaпостaвити ни дјeлaтност пригодних учинилaцa, коjи, aко им успијe првa 
уцјeнa, нaстaвљajу сa њеним дaљим вршeњeм, jeр тaко нa лaк нaчин долaзe 
до имовинскe користи. Профeсионaлни учиниоци (мушкaрци и жeнe) сaми 
трaжe и изгрaђуjу повољну ситуaциjу коja ћe им омогућити успјeшну уцјeну 
поjeдиних лицa, било дa су то љубaвнe вeзe сa утицajним људимa или 
одрeђeни контaкти с хомосeксуaлцимa и друго, нa основу чeгa сe формирa 
компромитуjући мaтeриjaл зa кaсниja уцјeнивaњa. У овaквим ситуaциjaма у 
извјeсноj мјeри постоји допринос оштeћeног извршeњу конкретног 
кривичног дјeлa, тј. оштећени доприноси сопствeноj виктимизaциjи. 

Уцјeнa сe по одрeђeним спeцифичностимa рaзликуje од остaлих 
кривичних дјeлa против имовинe, чије је познaвaње од знaчaja за 
безбједност лица и имовине предузећа. Наиме, уцјeнa je посeбно друштвeно 
опaсно кривично дјeло кaдa сe извршaвa прeмa лицимa коja нису у таквој 
мaтeриjaлноj ситуaциjи дa бeз проблeмa удовоље зaхтјeвимa уцјeњивaчa или 
кaдa случaj нeћe дa приjaвe оргaну унутрaшњих пословa, вeћ жeлe дa 
сaдржaj упућeнe уцјeњивaчкe пријeтњe остaнe тajнa. Због тогa се у прaкси 
биљеже и случajeви дa сe уцијењена лицa одлучуjу чaк и нa вршeње 
поjeдиних кривичних дјeлa (пронeвјeрa, примaњe митa, злоупотрeбa 
службeног положaja, прeвaрa у служби, тeшкa крaђa, прeвaрa и др.) кaко би 
обeзбјeдила новaц зa испуњeњe зaхтјeвa уцјeњивaчa. 

 

3. 8. Отмицa 
 
Кривично дјeло отмицe испољaвa се у вишe обликa, који сe, прeмa 

тeжини, могу систeмaтизовaти у двијe групe: основни облик и тeжи облик. 
Основни облик сe сaстоjи у примјeни силe, пријeтњe, обмaнe или нeког 
другог нaчинa дa би сe одвeло или зaдржaло неко лицe у нaмjeри дa сe од 
њeгa или другог лицa изнуди новaц или кaквa другa имовинскa корист или 
дa се њeгa или кога другог принуди дa нeшто учини, нe учини или трпи. Ово 
кривично дјeло, према томе, можe дa сe изврши нa вишe нaчинa, и то силом, 
пријeтњом, обмaном, или нeким другим нaчином, a срeдствa извршeњa 
тaкођe могу бити рaзличитa, углaвном у зaвисности од нaчинa извршeњa 
овог кривичног дјeлa, кaо на примјер да ли је у питању физичкa силa, 
вeрбaлнa пријeтњa, оружje, рaзно оруђe, eксплозивнe нaпрaвe и слично. 

Тeжи облици отмице ћe постоjaти aко je отмицa извршeнa прeмa 
дјeтeту или мaлољeтном лицу, aко je извршeнa нa свирeп нaчин или 
пријeтњом убиством или тeшком тјeлeсном поврeдом, aко je извршeнa у 
сaставу групe или злочинaчкe оргaнизaциje, затим aко je отeто лицe 
зaдржaно дужe од пeтнaeст дaнa, или aко je усљед отмице отeтом лицу 
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тeшко нaрушeно здрaвљe или су нaступилe другe тeшкe посљeдицe,те aко je 
као посљедица отмице нaступилa смрт отeтог лицa. 

Кривично дјeло отмицe нa овaкaв нaчин одрeђeно je кaо сaмостaлно 
сложeно кривично дeло, док сe отмицa можe поjaвити и кaо нaчин извршeњa 
нeких других кривичних дјeлa, као што су, нa примјeр, мeђунaродни 
тeроризaм, угрожaвaњe лицa под мeђунaродном зaштитом, узимaњe тaлaцa и 
друга, aли у овим случajeвимa постоjи рaзликa у нaмјeри или у постоjaњу 
одрeђeних своjстaвa лицa прeмa коjимa сe врши отмицa - што je од утицaja 
зa рaзjaшњaвaњe ових кривичних дјeлa, откривaњe учиниоцa и обeзбјeђeњe 
докaзa. 

 
3. 9. Пожари и пaљeвине 

 
Поjмови пожaри и пaљeвинe мeђусобно се рaзликуjу, кaко у поглeду 

узрокa, мотивa, тaко и у поглeду виности нa стрaни учиниоцa19. У 
Републици Српској пaљeвинa je први пут прeдстaвљeнa кaо кривично дјeло 
коje je систeмaтизовaно у глaви кривичних дјeлa против имовинe. У свaком 
случajу, кaдa сe говори о пaљeвини, подрaзумијeвa се умишљajна дјeлaтност 
човeкa. Код пaљeвинe учинилaц увијeк имa зa циљ дa сe вaтрa прошири и дa 
сe тeжe можe угaсити или локaлизовaти, односно дa што вишe уништи или 
оштeти имовину коjа je зaпaљена. Учинилaц пaљeвинe чeсто постaвљa вишe 
жaриштa коja природно нису повeзaнa, што сe можe утврдити током увиђaja 
уз помоћ одговaрajућeг вјeштaкa. Уколико je пaљeвинa извршeнa у 
зaтворeном простору, учинилaц рaди лaкшeг сaгоријeвaњa и ширeњa вaтрe 
остaвљa отворeнa врaтa и прозорe и другe отворe, кaко би кисeоник лaкшe 
продирaо и утицaо нa дaљe ширeњe вaтрe, коje чињeницe сe тaкођe могу 
утврдити током вршeњa увиђaja20.  

Кривично дјeло пaљeвинe нe односи сe нa свe обjeктe, нeго нa 
зaпaљeњe тaчно нaвeдeних обjeкaтa. Нaимe, ово кривично дјeло врши лицe 
коje зaпaли туђу кућу или другу згрaду нaмијeњeну борaвку или eкономском 
коришћeњу, или пословну згрaду или згрaду коja je у jaвноj употрeби. Тeжи 
облик ћe постоjaти aко je проузроковaнa штeтa вeликих рaзмјeрa.Уколико je 
нeко лицe зaпaлило нeки други обjeкaт коjи ниje нaвeдeн у опису или сe нe 
можe подвeсти под поjaм пaљeвинe, нeћe постоjaти ово кривично дјело, вeћ 
ће се радити о изазивању пожара или о нeком другом кривичном дјeлу. 

                                                 
19 Пожaром сe углaвном смaтрa нeконтролисaно сaгоријeвaњe мaтeриje и он можe 
бити изaзвaн природним узроком (гром, сунцe, зeмљотрeс) и узроком вeзaним зa 
дјeлaтност човјeкa. При томе, човјек можe изaзвати пожaр нeхaтно и умишљajно. 
Нaмјeрно, тj. умишљajно изaзвaн пожaр нaзивa сe пaљeвинa, jeр, у ствaри, човјeк 
врши пaљeњe туђих обjeкaтa, имовинe и других вријeдности. 
20 О увиђају, вјештачењу и другим мјерама и радњама за расвјетљење пожара и 
паљевина детаљније види: Разјашњење узрока пожара, експлозија и хаварија 
(зборник радова), МУП РС - Управа за сузбијање криминалитета, Београд, 1993. 
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Изазивање пожара је у Републици Српској дјело против животне 
средине, а не против имовине. Иначе, ово кривично дјело има два основна 
облика испољавања. Први основни облик тог дјела састоји се у изазивању 
шумског пожара усљед чега је наступила штета великих размера. Други 
основни облик тог дјела састоји се у изазивању пожара у заштићеној шуми, 
националном парку, воћњаку или другој шуми са специјалном намјеном. 
Према томе, у другом случају се за постојање кривичног дјела не тражи да је 
наступила штета великих размјера. Најзад, за разлику од паљевине, 
изазивање пожара се у оба основна облика испољавања може извршити и 
нехатно. 
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THE  MOST  COMMON  FORMS  OF  ENDANGERING  THE  
ASSETS  AND  COMPANY  PERSONNEL 

Summary:   
 

The  most  common,  and  the  most  dangerous  forms  of  endangering  the  
assets  and  company  personnel  is  crime  and  other  socio-pathological  
manifestations.  The  real  form  and  volume  of  crime  to  the  detriment  of  the  
company’s  personnel  and  assets  in  Republic  of  Srpska  cannot  be  precisely  
shown,  and  the  reason  for  that  is  ’’the  black  number  of  crime’’   which  is  
particularly  high  in  crime  acts  against  assets  and  official  duty.  Terms  and  
basic  characteristics  of  political  and   general  (assest)  crime  are  discussed  
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in  practice  as  the  most  represented   forms  of  endangering  the  assets  and  
company  personnel.  
 
Key  words:  sources  of  endangerment,  forms  of  endangermnet,  political  
crime,  general  crime,  assets  and  personnel 
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Проф.др Остоја Крстић 
Криминалистичко полицијска академија, Београд 

 
 

СИМПТОМАТСКА СЛИКА ОСУМЊИЧЕНОГ КРОЗ 
РАЗЛИЧИТЕ ФАЗЕ РАЗГОВОРА 

 
Резиме:  

Појмовно значење ''симптоматска слика'' подразумева све уочене 
манифестне невербалне промене у интеракцији испитивач-осумњичени 
(испитаник). Теорија комуникације нас учи, а и сам дијадни процес у 
интеракцији налаже, да се у процени симптома лажи узимају у обзир све 
манифестне промене, вербално и невербално понашање, како би међусобно 
биле компариране и како би се на основу њих изрицали судови о (не)виности 
саговорника. Не каже се без разлога да је говор дат људима како би 
прикрили своје мисли. 

Особа позвана на саслушање налази се у стању зебње и опште 
анксиозности, ко је и зашто сумњичи, а код тачно осумњичених ово стање 
појачавају: 1.свест о извршеној криминалној радњи, 2.страх од откривања 
и 3.страх од казне. Ови психички доживљаји денотирају саговорника у 
моменту саслушања и, у целини гледано, припадају индицијалном систему 
самоодавања. 
Кључне речи: симптоматска слика, лаж, осумњичени, конфликт, фазе 
разговора, емоциналност, ''зоне конфликта'', мотивација, тактички 
методи, етичке норме, исказ. 

 
1.Симптоматска слика пре разговора 

 
У унутрашњем сукобу противречних осећања у којима се налази, 

осумњичени не жели да открије право расположење у коме се нашао и 
покушава да се обузда остављајући утисак хладнокрвне особе, али то није 
лако извести. 

Већ док чека да уђе у ваш персонални простор, осумњичени се не 
може ослободити осећања угрожености од питања која ћете му постављати, 
процењивати његове одговоре, а уз то још и пратити његове симптоматске 
промене. Страх је већ побуђен, а организам спреман за брзо реаговање.Док 
осумњичени седа у столицу, почиње са одговорима, његов организам је и 
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даље у психолошкој приправности за борбу, иако он чини све како би 
оставио утисак опуштене и безбрижне особе, као да га се постављена 
питања не дотичу. 

Нервозан испитаник који чека улазак у вашу канцеларију не може да 
седи, стално шета ходником. Ако пак седи, непрестано отвара и затвара 
каиш ручног сата, а копчи на каишу ништа не фали, или се непрестано 
премешта, помиче и помера, дотерује одећу којој ништа не фали, а све у 
жељи да тај разговор већ једном почне; уплашен је оним што предстоји, 
мучи га неизвесност, а истовремено би желео да побегне од ситуације и да 
се у њу никада више не врати. Тај унутрашњи конфликт тера га да не седи 
мирно и да хладнокрвно сачека да буде позван, јер је тренутно узбуђен, а 
ништа не може да промени у тој ситуацији. Своје узбуђење не може да 
преокрене у главну радњу, да уђе у канцеларију пре него што је позван, нити 
пак да крене ка излазу зграде и удаљи се. Налазећи се између два примарна 
решења личног унутрашњег конфликта, он реагује безначајним ситним 
радњама, попуњавајући тренутну празнину свог понашања. Свака таква 
радња, ма колико била бесмислена, ипак је далеко прихватљивија од саме 
неактивности. 

Већина људи је оваквих радњи потпуно свесна, као што су свесни да 
их овакве радње одају, али им тешко полази за руком да их потисну. Пушач 
непрестано удара кажипрстом по цигарети, иако у цигарети нема пепела. 
Ако даље обраћамо пажњу на сам чин пушења, пепељара нам је једини неми 
сведок преживљавања саговорника који се испољава овом симптоматском 
радњом. Понеки такав саговорник, само што повуче један дим, одмах гаси 
цигарету, безброј пута је притискајући о пепељару, снагом која уопште није 
потребна за једну такву радњу. Други, опет, уколико користе шибицу, труде 
се да свако палидрвце које су употребили преломе тачно на половину, трећи 
да упорно цигаретом пепео претварају у прах. Постоји мишљење да се број 
попушених цигарета смањује или повећава у зависности од дневних тензија 
пушача. Отуд код саговорника на ову радњу треба гледати као на нешто што 
је сасвим другачије од просте потребе за никотином, односно увлачењем 
дима. Тај ритуал пушења најбоље је у домаћој литератури описао Радоје 
Домановић. 

Све то указује на организоване обрасце пушача. У стресним 
ситуацијама пушачи су у великој предности над непушачима, јер целокупан 
пушачки ритуал оставља лажан утисак задовољства, а не реакције 
унурашњег конфликта. 

Према томе, пушењем цигарете и сличним радњама које саговорници 
несвесно користе маскирајући свој унутрашњи емоционални немир, тежи се 
ка лакшем емоционалном стању. 

Не мали број људи у конфликтној ситуацији трља руке, жене отварају 
своје ташне као да их желе у том тренутку средити, проверавају дугмиће на 
хаљини, човек са брадом почиње гладити браду, а ниједна од ових радњи не 
испуњава своју основну функцију, јер руке човека који их је трљао биле су 
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суве и чисте, ташна и хаљина жене биле су на месту, брада није била 
рашчупана. Вршење свих ових радњи имало је циљ једино да се смањи 
присутна тензија. 

Једна, свима нама добро позната радња из ове групе, јесте зевање. 
Човек зева кад му се спава, али и када му је досадно и када је у некој 
ситуацији осујећен. Уколико је саговорник осујећен, доведен у стање 
унутрашњег конфликта, он подлеже неконтролисаном осећању замора, које 
ће свакако ометати главне активности. 

Вид активности и начин њиховог обављања, као и циљ и избор у датој 
ситуацији, симптом су маскирања унутрашњег емоционалног немира вашег 
будућег саговорника. 

На почетку разговора са саговорником је неопходно створити присан 
контакт на здравој основи. Емоционални, интелектуални и вољни живот 
саговорника треба разумети. То обострано разумевање могуће је постићи 
адекватним питањима која су прилагођена степену образовања и интелекта, 
уз стално гледање у очи саговорника. 

Саговорник треба да стекне утисак да ћете бити доследни у сазнању 
истине. Претерана пријатност може шкодити и саговорник то може схватити 
као вашу слабост. 

Приступ мора бити крајње коректан, а не извештачен. На почетку 
говор треба да има лак тон, што ће омогућити саговорнику да разоткрије 
своју личност, коју треба правилно да схвати. Тај први контакт веома је 
важан. Неопходно је, уз то, да уочавате које методе саговорник користи да 
би оставио утисак. 

Неопходна је припрема за сваки разговор, бар она минимална, са 
посебним акцентом на социо-психолошке особине личности вашег будућег 
саговорника. Од непроцењиве је важности сазнање особина карактера и 
темперамента. 

Што се тиче плана испитивања, наравно да тактичка ситуација може 
наметнути читав низ непредвиђених елемената у току овог дела 
манифестовања симптоматске слике. 

На основу обављеног уводног разговора (контакт-интервјуа), увелико 
ћете изградити свој лични утисак. Ова фаза разговора не сме трајати дуго. 
Заморен саговорник неће адекватно испољити симптоматске промене. Отуд 
се мора водити рачуна о његовој свежини због праћења симптоматских 
промена у централном делу разговора (експлоративном интервјуу). 

Циљ уводног разговора је задобијање информативног поверења код 
саговорника. Саговорници се налазе у различитом стању и расположењу, а и 
у посебном узбуђењу. Ваш саговорник је сада свестан да постоји и контрола 
над његовим говором, па, разумљиво, на њега више и обраћа пажњу. 
Својим природним опхођењем, необавезним разговором, уљудним пријемом 
увелико ћете потиснути несвакидашњу ситуацију у којој се ваш саговорник 
нашао. 
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Међутим, може се десити да ваш саговорник одбије разговор са вама 
још при предочењу потребе да баш вас двојица разговарате у четири ока, не 
долазећи тако уопште у вашу канцеларију. 

►Својевремено је у једној приватној банци извршен покушај оружане 
пљачке. Када је власник банке позвао појединачно на разговор, најпре 
раднике службе обезбеђења, тројица њих нису се одазвала на позив 
директора који их је, за разлику од других запослених у граду, богато 
награђивао већ пуне две године. Сутрадан су јавили телефоном:''Дајемо 
отказ!' 

Тактички методи разговора морају такође одговарати и етичким 
нормама. Ови задаци се не могу решавати ван оквира и принципа 
правичности, хуманости и етике. Недопуство је користити тактичке методе 
које вређају част и достојанство саговорника. До доказа се не сме долазити 
путем претњи, нити пак тражити од саговорника у кога сумњате да доказује 
своју невиност принудама или сведоцима, како би они предузимали радње 
које понижавају достојанство личности. 

Тактичке методе при обављању разговора често постају одлучујуће у 
откривању преступника-лажљивца, начину извршења преступа и 
обавештења о његовој личности. 

Страх од разоткривања представља главни фактор физиолошких 
промена које ћете опажати, а које је могуће тумачити као симптоме лагања, 
јер су оне као такве индикативне на лаж. Разликовати страх недужног од 
страха од разоткривања, веома је тешко. Покушај избегавања разоткривања 
одбијањем разговора, увек је присутан. И поред проведених описаних 
поступака у овој фази, неки саговорници ће одбијати разговор са вама. Наша 
искуства показују да је већина њих била нижег образовног нивоа, али има и 
оних са претераном анксиозношћу, која се испољава кроз несарадњу и 
одбијање разговора у целости. Овакав унутрашњи став преступника-
лажљивца поништава вредност планираног интервјуа као методе и спречава 
вас да дођете до адекватног закључка. 

Најчешћи изговор за одбијање разговора јесте љутња и огорчење 
осумњиченог због тога што се у његов исказ сумња. 

 
2.Симптоматска слика у току разговора 

 
Страх од разоткривања код тачно осумњичених испољава се на 

специфичан начин кроз симптоматско понашање, како психичко тако и 
телесно. Изражен страх од разоткривања манифестује се кроз општу тензију 
осумњиченог, како тремором (дрхтање) мишића тако и кроз низ осталих 
видљивих промена: нејасан говор, пискав глас, посебно при давању одговора 
на релевантна питања, претерано знојење, честа потреба за уринирањем, 
што све доприноси општој дехидрацији организма, па такви саговорници 
имају потребу за надокнадом течности и често траже воду. 
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Тензија попречно-пругасте скелетне мускулатуре изазива тремор 
целог тела, што је последица смене фазе мишићног тремора са фазом 
контракције. Први симптоми дрхтавице уочавају се на уснама, рукама, а 
посебно на шаци, односно прстима. 

У таквом стању осумњичени се почиње померати, због неодољиве 
потребе за моторичким покретима. На кључним питањима почиње мењати 
положај целог тела или, у најмању руку, почиње померати руке и ноге, што 
се најпре манифестује на стопалима, шаци и прстима. 
Крвни судови су услед опште тензије стиснути, циркулација крви је 
ослабљена, па се на кожи примећује промена боје. Бледа боја на видљивим 
деловима тела понекад добија изглед ''туберкулозне пеге'', што се посебно 
манифестује на јагодицама лица. 

Пљувачне жлезде умањују лучење течности па се усне брже суше, а да 
би то прикрио осумњичени често посеже за марамицом и брише усне, а грч 
виличних мишића даје лицу преплашен изглед. Уз то је евидентан неодољив 
импулс за гутањем, што се код мушке популације лако уочава по 
покретима Адамове јабучице. 

Код пренаглашених узбуђења евидентан је симптоматски знак 
''Глобус хистерикус'', а осумњичени има осећај кнедле у грлу. 

Отуд је неопходно обраћати пажњу на овакве симптоматске промене, 
а на упадљиве симптоме реаговати предочавањем уочених промена, не 
кријући да је осумњичени под сталном опсервацијом. Тако, на пример, на 
неодољив импулс за гутањем код кључног питања, треба осумњиченом 
рећи: ''То се не може прогутати!'', а потом му објаснити да такав симптом 
немају погрешно осумњичене особе и да код њега, уколико није у вези са 
криминалном радњом због које се разговор обавља, не би ни долазило до 
оваквих неконтролисаних промена. 

Искуствена сазнања нам говоре да одређене симптоматске промене 
могу бити доведене у везу са комплексом страха од разоткривања у овој 
фази разговора. 

Када преко ока, као симптоматског знака, уочимо збуњеност и страх у 
тренутку давања одговора, истинитост исказа саговорника је дубиозне 
природе. 

Прелажење преко кључних чињеница криминалне радње, а 
истовремено упуштање у детаље на неважним питањима, или блокаде у 
говору када се дође до одлучне чињенице, могу се сматрати симптомом 
лажи, мада ово може бити и последица збуњености. 

Интонација у говору је такође један од симптома, тим пре ако 
осумњичени задржава одређену висину гласа, а на неважним питањима 
појачава глас, што је сигуран симптом прикривања. 

Ако у пресудном моменту разговора осумњичени покуша 
инсценирати свађу, то је такође поуздан симптом избегавања конкретних 
одговора. 
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Растављене ноге у седећем положају током разговора и испитивања о 
релевантној ствари, симптом су нервозе осумњиченог. 
Доказано је да су емоционална стања праћена невољним и несвесним 
променама које се могу запажати, па је ова чињеница нашла своје место у 
практичној примени на пољу инструменталног откривања лажи, на 
полиграфу. 

У случају да осумњиченом постављамо таква питања која могу 
изазвати за њега пресудне последице, онда ми не чинимо ништа друго него 
га доводимо у посебно емоционално стање. Истина, осумњичени може 
контролисати вербалне одговоре, али не и аутономне. Уочене симптоматске 
промене сада сведоче против њега. Да би се избегле тешкоће у процени шта 
је страх недужног а шта страх од разоткривања, неопходно је вешто 
постављати питања која ће изазвати асоцијације код тачно осумњиченог, 
али не и код недужне особе. 

Међу најосетљивије симптоме телесних промена за време смоција 
спадају и оне промене које се односе на размену кисеоника у плућима, 
промене у срчаном раду и крвотоку и мускулаторне промене. 
Ради правилног праћења емоционалне слике осумњиченог мора се добро 
познавати физиологија дисања. Дијафрагма и међуребарни мишићи су 
основни покретачи грудног коша, па отуд разликујемо грудно и трбушно 
дисање. Међуребарни мишићи су попречно-пругасти, што говори да су под 
непосредном контролом централног нервног система. Надржај удисаја јавља 
се у булбарном центру, и то под утицајем дејства венске крви. Повећана 
количина угљен-диоксида стимулише овај центар, па организам мора да 
надокнади смањење кисеоника кроз један или више максималних уздаха, те 
отуд појава хиперпноје и апноје. Цела ова радња представља рефлексно-
аутоматски механизам, тако да свако заустављање дисања изазива 
компензацију, што је последица изузетне преосетљивости. 

Најзначајнија корелација између емоција и дисања је брзо и дубоко 
дисање. Ту треба разликовати пријатне и непријатне дражи, од којих и 
зависи појачање или слабљење дисања, док изненадни стимулуси доводе до 
губитка даха – тзв.блокаде у дисању. Тако, плитко дисање карактерише 
мирно (сређено) стање осумњиченог, убрзано дисање очекивање стимулуса, 
док је неправилно дисање карактеристично за изненађење.  

Код осумњичених који имају потребу за говором, експиријум 
(издисај) је много дужи, док је инспиријум (удисај) јако скраћен. 

Емоционална узбуђења прекидају и нормалан срчани рад, коме 
одговарају адекватне промене у крвотоку. Такве промене евидентне су у 
симптоматској слици осумњиченог као црвенило или бледило лица. 
Најважнија промена у крвотоку за време емоције јесте она која се одвија у 
време сужавања великих вена које потискују убрзано крв у срчани мишић, 
па долази до аутоматског подизања крвног притиска у артеријама. 

Промене у галванско-кожном рефлексу у директној су вези са 
знојењем. Физиолошки гледано, знојне жлезде су снабдевене искључиво 
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симпатичким нервним влакнима, па када год постоји промена у галванској 
активности, постоји и промена активности симпатичког нервног система, а 
симпатички нервни систем је активиран када се осумњичени налази под 
неким стресом, па, према томе, знојење показује емоционално узбуђење у 
оваквим ситуацијама. 

Поред ових промена, могу се посматрањем осумњиченог, а нарочито 
након негативно датих одговора на кључним питањима, уочавати и остале 
промене. Врло често након негативно датих одговора на постављено кључно 
питање тачно осумњичени стисне вилице, благо покреће главу десно и лево, 
помера руке, ноге или цело тело, зажмури, избаци језик, стиска горњу или 
доњу усну, окреће се и слично. 

Неки осумњичени покушавају анулирати разговор на тај начин што 
се закашљу управо код кључног питања, узврпоље се, зевају или се жале да 
их је баш у том тренутку заболео зуб или глава. 

Све наведене промене, уколико се јављају на кључним питањима у 
току разговора, могу се тумачити као индикативне за лаж и представљају 
''зоне конфликта'' осумњиченог. 

 
3.Симптоматска слика након разговора 

 
Опажене симптоме треба тумачити, за сваки случај, конкретно 

(принцип индивидуалности случаја). У пракси сам имао и такве случајеве да 
су осумњичени напросто умарширали у лабораторију, а након разобличења 
у лажи, уринирали су. И супротно. Код оних који су за време и пре 
разговора остављали утисак тачно осумњиченог, након обављеног 
испитивања ови симптоми су ишчезли. 

Погрешно осумњичени доживљава потпуно олакшање након 
обављеног разговора, уверен да су његове мисли и недужност ''прочитани''. 
Неки су радосни што им се пружила таква прилика. Из целокупног њиховог 
става види се како верују у закључак који је извео испитивач. Интересантно 
је да они осумњичени који су се у фази пре разговора позивали на нервозу, 
сада постају смирени и нервозу не помињу. 

Недужни се лагодно понашају, ведри су и расположиви, при одласку 
нуде сарадњу. 

За осумњиченог који се осећа кривим – тачно осумњиченoг, 
ситуација постаје незгодна, он настоји да се што пре удаљи, интересује се за 
исход разговора, пита да ли је сада напокон све готово, шта ће бити даље са 
њим, најчешће се при растанку брзо рукује и увек има изговор да некуд 
жури. 

Наравно, не постоји ниједан специфичан вид владања који се може 
сматрати доказом кривице или недужности, али ипак, оваква понашања су, 
мора се признати, индикативна. Најважније индикаторе најбоље запажамо у 
току разговора и након њега. Лажљивци се понашају као глумци на 
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позорници и јако пазе шта ће и како ће рећи. Тежња у одбрани од опасности 
види им се на лицу као на семафору. 

Како по својој динамици тако и по сложености, прихватање 
извршења криминалне радње најинтересантнији је феномен у психологији 
исказа. 

Поставља се логично питање: Која је то унутрашња снага која неког 
тера на давање исказа, а другог опет не ? 
И овде је кључно питање мотивације. Одлука о прихватању криминалне 
радње као своје одвија се у посебној атмосфери у којој се осумњичени 
нашао. 

Свакако да је емоционалност један од најефикаснијих приступа за 
савлађивање отпора тачно осумњиченог. 
Уводни разговор и само испитивање о криминалној радњи утичу на завршни 
део разговора, а у циљу савлађивања отпора осумњиченог, који након 
предочених симптома у претходним фазама, постаје у, неку руку, 
трауматизован. Не каже се без разлога: ''Гвожђе се кује док је вруће, а 
криминалац док је смушен !'' 

Отуд би било неопходно бар делимично владање знањима психологије 
исказа, али и конкретном применом тактика и техника вођења саслушања. 

Сугестивна питања треба избегавати, јер најчешће усмеравају исказ у 
погрешном правцу. Поред начина формулације и садржаја питања, понекад 
наша личност делује и сама сугестивно, а да не говоримо о начину 
постављања питања и тону којим се пита. Сам поглед у одсудном тренутку 
такође делује сугестивно. 

Брза одлука о прихватању криминалне радње као своје може потицати 
из разноразних мотива. Тако се може догодити да осумњичени прихвати 
криминалну радњу као своју у овој фази разговора јер је она лакше природе 
од нечег тежег, примера ради, неког тежег кривичног дела које се жели 
прикрити. Ово је чист мотив рационализације. 

Може бити у питању и жеља за прикривањем саучесника, жеља за 
реномеом на ранговној криминалној лествици, нада у повластице при 
коначном исходу случаја, али и потреба за личним душевним миром и 
ослобађањем већ до максимума кулминиране тензије. 

Самом денотирању лажи и прихватању криминалне радње као своје 
претходи јака унутрашња борба у личности саговорника. Јак интелектуални 
напор при доношењу коначне одлуке, рећи или не, тера га на све брже 
размишљање, док га само сазнање да је баш он тачно осумњичени, у 
процесу размишљања стално враћа на место злочина, односно 
информативни извор (сведоци по виђењу и чувењу). У тој фази лажљивац и 
сам себи поставља мноштво питања. Настаје речито ћутање. Присутна је 
општа нервоза, симптоматска слика унутрашње напетости је више него 
очигледна. Обично прво следи камуфлирана понуда исказа. Увек је неко 
други крив, јер нико не жели бити крив, па ни у својим очима. Ретки су 
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осумњичени који при првом разговору, након донете одлуке о прихватању 
криминалне радње као своје, ту одлуку износе у целости. 

Прва верзија исказа последица је нарушене равнотеже саговорника, 
коме је постало јасно да је сваки отпор безуспешан, па симптоми психичке и 
физичке природе нестају. Нема више покрета, моторика је успорена, речи су 
сада сувишне, цело тело је опуштено, а једино фацијална експресија указује 
на забринутост. 

 
Закључак 

 
Познавање и исправно тумачење симптоматске слике вештина је која 

се стиче практичним искуством у процесу интеракције са различитим 
категоријама осумњичених. Истовремено,она представља веома моћно 
психолошко средство у криминалистичко-оперативној, истражној и судској 
делатности, под условом да оперативни радници, истражне судије, 
председници и чланови судског већа имају темељна предзнања из 
психологије исказа, техника и тактика саслушања. 

Са своје стране, оперативни радници би могли побољшавати квалитет 
и стручност свог рада, тако што би оспособљавали специјалисте за 
обављање информативних разговора и саслушања на адекватним курсевима, 
чиме би се избегле многе непожељне ситуације, укључујући и оне 
конфликтне, које имају за последицу прекорачење службених овлашћења. 
Ако томе додамо и рад на побољшању квалитета полицијских извештаја, 
можемо са сигурношћу тврдити да би се број њихових одбачаја знатно 
смањио, а ефикасност полиције и њен углед код јавности подигао на виши 
ниво. 
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SYMPTOMATIC  IMAGE  OF  A  SUSPECT  THROUGH    
DIFFERENT  STAGES  OF  CONVERSTION 

 
Summary: 
   The  notional  meaning  ’’sympomatic  image’’  implies  noted  manifest  of   
nonverbal  changes  in the interaction  examiner-suspect(subject).  
Communication  theory  tells  us  that  in the  assessment  of  the  symptoms  of  
lying  all  the  manifestation  changes  are  observed, verbal  and  nonevrbal  
behaviour,  so  that  they  could  be  compared  and based  on  them  final  
conlcusion  regarding  the (innocence)guilt  of  the  suspect  could  be  made. It  is  
not  without  a reason  that  we  say  speech  is  given  to  people  to  hide  their  
thoughts. 
 The  person  called  to  a  hearing  is  in  state  of  fear  and  axiousness,  
what  is  she/he  being  suspected of   and  by   whom,  and  this  is  more  present  
with  those   who  are  quilty:  1.the  sense  of  committed  crime,2.the  fear  of  
exposure  and  3.the  fear  of  punishment.  These  psychological  experiences  are  
the  characteristics  of  the  collocutor  at  the  moment  of  hearing,  and  in  
general,  they  belong  to  individual  system of  self-disclosure.   

 
Key  words:  symptomatic  image, a lie, a suspect, conflict, conversation  stages,  
emotionality, ’’conflict  zones’’, motivation,  tactical  methods,  ethical  norms,  
statement   
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ОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА 
И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАВОСУДНЕ УПРАВЕ 

 
Сажетак: 
 Послије бројних неуспјелих покушаја или дјеловања на  принципима ad 
hoc трибунала, међународна заједница је коначно успјела да формира један 
стални Међународни кривични суд. До тога је дошло на Дипломатској 
конференцији Уједињених нација о оснивању Међународног кривичног суда, 
одржаној у Риму у  јулу 1998. године. Овај суд треба да одигра важну улогу 
у кажњавању учинилаца најтежих међународних кривичних дјела, под 
условом да буде потпуно независан и непристрасан, прије свега од моћних 
политичких фактора. Активност Међународног кривичног суда имаће и 
значајну превентивну функцију, како у погледу ратних злочина тако и 
других међународних кривичних дјела. Предмет пажње аутора су 
организација Међународног кривичног суда и обављање послова правосудне 
управе 
Кључне ријечи: Међународни кривични суд, организација, Римски статут, 
судија, тужилац, секретар. 
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I - Уопштено о организацији Међународног кривичног суда 

 
Организација Међународног кривичног суда21 заснива се на његовој 

сталности и независности, као и задацима који су му на општи начин 
одређени у члану 1 Римског статута. Основни извор права о организацији и 
обављању послова правосудне управе је Римски статут.22 Међутим, бројна 
питања уређују се детаљно Правилима о поступку и доказима, као и другим 
актима које усваја Скупштина држава странака, укључујући и одређене 
уговоре, нпр. с Уједињеним нацијама. Чланом 52 став 1 Римског статута 
прописано је да судије апсолутном већином гласова доносе, у складу са 
овим статутом и Правилима о поступку и доказима, ”прописе који су нужни 
за његово рутинско дјеловање.”  
 Постојање посебног односа МКС са Уједињеним нацијама уређује 
члан 2 Римског статутa: ”Суд ће бити стављен у однос с Уједињеним 
народима на основу уговора који ће потврдити Скупштина држава странака 
овог статута, те након тога у име Суда закључити његов предсједник.”  
Сарадња МКС и Уједињених нација је заснована, дакле, на консензуалним 
основама и она се темељи на уговору. С тим уговором треба да се сагласи 
Скупштина држава странака, а по прибављању ове сагласности, уговор у 
име МКС закључује његов предсједник. Посебан однос МКС са УН 
произилази и из природе кривичних дјела која спадају у његову надлежност. 

Сједиште МКС је у Хагу у Холандији, која се сматра државом 
домаћином тог суда. МКС ће с државом домаћином закључити уговор о 
сједишту, који ће потврдити Скупштина држава странака, те након тога у 
име МКС закључити његов предсједник (члан 3 став 2 Римског статута). 
Предсједник МКС практично закључује тај споразум са државом 
домаћином, и то у име и за рачун тог суда.23  Суд може засједати и на 
другом мјесту, кад год то сматра пожељним, у складу с одредбама овог 
статута. Он може обављати своје функције и овлашћења, на начин прописан 
овим статутом, на територији било које државе странке, те, на основу 
посебног уговора, на територији било које друге државе (члан 4 став 2 
Римског статута). Државе странке ће требати прилагодити домаћи правни 
систем - да би задовољиле захтјев да “Суд може испуњавати своје функције 
и овлашћења на начин прописан овим Статутом, на територији било које 
државе странке”. 

                                                 
21 У даљем тексту: МКС. 
22 Овај статут је Босна и Херцеговина ратификовала на сједници 

Предсједништва БиХ одржаној 5. фебруара 2002. године. Објављен је у “Службеном 
гласнику БиХ“ број  2/02– Међународни уговори.   

23 Током припрема за оснивање овог суда, као могућост његовог сједишта 
предлагани су, осим Хага, још и Рим и Нирнберг. 
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МКС има ”међународни правни карактер“ (посебан 
међународноправни субјективитет): ”Суд такође има такву правну 
способност која му је нужна за обављање његових функција и испуњење 
његове сврхе” (члан  4 став 1 Римског статута). Суд може обављати своје 
функције и овлашћења на начин прописан овим статутом, на територији 
било које државе странке, те, на основу посебног уговора, на територији 
било које друге државе.   
 Организација МКС заснива се на утврђивању основних органа тог 
суда, што се преплиће и са његовом функционалном надлежношћу. Органе 
МКС одређује члан 34 Римског статута. То су: (а) Предсједништво; (б) 
Жалбено одјељење, Расправно одјељење и Предрасправно одјељење; (ц) 
Тужиочев уред и (д) Секретаријат. Уз наведене органе, Статутом је 
предвиђена и Скупштина држава странака која обавља послове које бисмо 
могли назвати пословима правосудне управе24 (члан 112). У неким другим 
одредбама Статут спомиње и сједницу свих судија чија надлежност 
обухвата већи број одлука, нпр. попут избора предсједника и 
потпредсједника МКС (члан 38 став 1), затим препорука за смјењивање 
судија (члан 46 став 2 тачка (а)) и доношење прописа о пословању МКС 
(члан 52 став 1). Предсједништво и судске одјеле можемо сматрати судским 
органима у ужем смислу ријечи, јер их чине судије и у непосредној су вези с 
обављањем њихове судијске функције.25 
 

II - Судије, судска одјељења и вијећа 
 

Римски статут регулише сљедећа питања која се односе на број судија 
МКС: (1) минималан број судија, који истовремено представља и редован 
бројчани састав носилаца правосудних функција у МКС; (2) могућност 
повећања тог броја; (3) могућност смањења претходног већ повећаног броја 
судија.26 Суд има 18 судија који се бирају као чланови МКС с пуним радним 
временом и морају бити доступни за обављање дужности на том основу од 
почетка својих мандата  (члан 35 став 1 Римског статута). Предсједник и два 
потпредсједника у сваком случају ступају у службу с пуним радним 
временом, а остале судије, према оптерећености Суда. Међутим, и судије 
које тренутно не раде с пуним радним временом, морају стално бити Суду 
доступне за обављање судијске дужности.  

Предсједништво, дјелујући у име МКС, може предложити повећање 
броја од 18 судија, указујући на разлоге због чега то сматра нужним и 
                                                 

24 Јосиповић, др Иво - Крапац, др Давор – Новоселец, др Петар: Стални 
међународни кривични суд, ”Народне новине” и Хрватски правни центар, Загреб, 
2001, стр. 79.  

25 Ibidem. 
26 Шкулић, др Милан: Међународни кривични суд,  Надлежност и поступак, 

”Досије”, Београд, 2005, стр. 365. 
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прикладним. Секретар мора, без одлагања, доставити сваки такав приједлог 
свим државама странкама (члан 36 став 2 тачка (а) Римског статута). Сваки 
ће такав приједлог тада бити размотрен на састанку Скупштине држава 
странака, који ће бити сазван у складу са чланом 112 Римског статута. 
Приједлог ће се сматрати прихваћеним ако га на састанку гласањем потврде 
двије трећине чланица Скупштине држава странака, те ће ступити на снагу у 
вријеме које одреди Скупштина држава странака.   

Након што приједлог за повећање броја судија буде прихваћен и ступи 
на снагу на основу тач. (б) и (ц)(и) става 2 члана 36 Римског статута, 
Предсједништво ће у било које доба након тога смјети предложити смањење 
броја судија, ако то оправдава радно оптерећење МКС, под условом да број 
судија не буде смањен испод броја 18. С приједлогом ће се поступити према 
поступку прописаном тач. (а) и (б) става 2 члана 36.    

Морални интегритет судија је одређен кроз два аспекта, односно кроз 
комбинацију различитих параметара: судије се бирају из реда лица високог 
моралног карактера, непристрасности и интегритета, који у својим државама 
удовољавају условима за избор за највише судијске дужности (члан 37 став 
3 тачка (а)  Римског статута).  Дакле, одређују се моралне особине које 
кандидати за судије морају да посједују (судије се бирају из реда лица 
високих моралних квалитета, која су непристрасна и имају интегритет) и 
упућује на прописе националних законодавстава (судије морају посједовати 
квалификације које су потребне за избор на највише судијске функције у 
земљи из које потичу).  

Уз овај општи услов за избор судије, кандидати морају удовољити и 
једном од посебних услова који се састоји у припадању једном од два 
професионална круга. Први је круг правника практичара, који имају 
одговарајуће искуство на подручју кривичног материјалног права и 
кривичног поступка, те нужно релевантно искуство у кривичном поступку 
као судије, тужиоци, адвокати или у ком другом сличном својству. Други 
круг лица из којег се могу регрутовати судије јесу они који имају признату 
стручност на релевантним подручјима међународног права (нпр. 
међународно хуманитарно право и људска права) и, битно и за рад МКС, 
велико искуство у правничкој професији. Судије чине форум међународних 
експерата који заступа главне свјетске законодавне системе. Уз то, 
кандидати за судије морају ”одлично познавати и течно говорити најмање 
један од радних језика Суда“ (члан 36 став 3 тачка (ц) Римског статута).27  

Судије бира Скупштина држава странака, а изабрана су она лица која 
добију највише гласова и двотрећинску већину гласова присутних 
представника држава. У случају да приликом првог гласања не буде изабран 
довољан број судија, одржаће се додатна гласања у складу с поступком 

                                                 
27 Члан 50 Римског статута разликује службене језике суда (одговарају 

службеним језицима Уједињених нација: арапски, кинески, енглески, француски, 
руски и шпански) од радних језика суда (енглески и француски).  
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прописаним тачком (а) става 6 члана 36, све док се не попуне преостала 
мјеста. Двојица судија не смију бити држављани исте државе. Лице које се 
за потребе чланства у МКС може сматрати држављанином више држава, 
сматраће се држављанином државе у којој обично користи своја грађанска и 
политичка права.   

Судије се бирају на девет година и не могу бити поновно биране. 
Интересантно је да мандат свих судија није једнаке дужине, већ то зависи од  
”среће” изабраних судија.28 Тако, при првом избору, жријебом се одређује 
трећина судија који се бирају на три, шест и девет година, а оне судије које 
су биране на три године - могу бити реизабрани на пуни мандат. Иако је 
максимално трајање мандата девет година, то није увијек апсолутно, већ у 
одређеним случајевима судија може да настави да врши своју дужност, што 
је повезано како са његовим функционалним статусом у МКС тако и са 
трајањем конкретних поступака односно фазе у којој се поступак налази.29 
Наиме, судије којима је истекао мандат, остају на дужности до завршетка 
предмета у којем тече поступак пред расправним или жалбеним вијећем 
чији су чланови (члан 36 став 10 Римског статута).30   

У Римском статуту и Правилима о поступку и доказима одређено је да 
ће се судије састајати на пленарним засједањима како би донијели неке 
важне одлуке које захтијевају да се о њима озбиљно расправља, као што је 
организација судских активности кроз три одјељења. Судије ће се на 
пленарним засједањима састајати најмање једном годишње како би 
извршавали своје дужности наведене у Статуту и Правилима,31 као и на 
ванредним пленарним засједањима, ако је то неопходно, које сазива 
предсједник (на властиту иницијативу или на захтјев најмање половине 
судија). Уколико Статутом или Правилима није друкчије одређено, одлуке 
мора донијети већина присутних судија. Кворум за сваку сједницу јесте 
трећина укупног броја судија. У случају неријешеног гласања, предсједник 
или судија који врши дужност предсједника - има одлучујући глас. 

Судије су распоређене у одјељења,32 у складу са својим 
квалификацијама, искуством и потребама МКС. Свако од одјељења треба 

                                                 
28 Шкулић, оп. цит., стр. 367. 
29 Ibidem. 
30 Коначан избор судија МКС завршен је 8. фебруара 2003. године, након 

што су одржана 33 изборна круга.  
31 У складу са правилом број 4 из Правила о поступку и доказима, након 

инаугуралне церемоније МКС, која је одржана 11. марта 2003. године, судије су се 
састале два пута на пленарним засједањима: први пут да изаберу предсједника и два 
потпредсједника и други пут да именују судије за сва три одјела. 

32 Основни и практично једини функционални облик МКС јесте суд у 
зборном саставу, односно судско вијеће. Судска вијећа се групишу по судским 
одјељењима - Жалбеном, Расправном и Предрасправном (члан 34 тачка (б)), а 
судске дужности у сваком одјељењу спроводе вијећа (члан 39 став 2  тачка (а) 
Римског Статута). 
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имати стручњаке за кривично материјално, кривично процесно и 
међународно право (члан 39 став 1 Римског статута), а одговорно је за 
спровођење активности МКС. У саставу Жалбеног  одјељења налазе се 
предсједник и четворица судија, у саставу Расправног одјељења су други 
потпредсједник и још пет судија, а у саставу Предрасправног одјељења су 
први потпредсједник и шест судија. 

Жалбено одјељење се састоји од предсједника и још четири судије 
који су првенствено одабрани са пописа Б, а који су се већ афирмисали у 
одговарајућим областима међународног права, као што су међународно 
хуманитарно право и право људских права. Жалбено вијеће (које се састоји 
од судија Жалбеног одјељења) одлучује о жалби против пресуде (члан 81), 
жалби против осталих одлука (члан 82) и о обнови поступка (ревизији - члан 
84). Судије Жалбеног одјељења раде само у том одјељењу (члан 39 став 3 
тачка (б) Римског статута).  

Расправно одјељење се састоји од најмање шест судија. У његовом 
саставу налази се други потпредсједник и судије које имају искуства 
претежно у вођењу кривичних судских процеса. Они ће бити ангажовани у 
том одјељењу на период од три године, те све до окончања било којег 
случаја за који је расправа тек почела. 

Судије Расправног одјељења формирају расправна вијећа која се 
састоје од тројице судија. Расправна вијећа проводе главну расправу.  
Распоред судија у одјељења  заснива се на природи функција које свако 
одјељење треба обављати, те квалификацијама и искуству судија изабраних 
у МКС на такав начин да свако одјељење има прикладну комбинацију 
стручњака за кривично материјално право и кривични поступак, те за 
међународно право. Расправно и Предрасправно одјељење састоје се 
углавном од судија с искуством у кривичним предметима.   

Персонална независност МКС обезбјеђује се тако што су судије у 
вршењу своје дужности независне, а таквом њиховом положају одговара 
њихова дужност да се не упуштају ни у какву активност која би се могла 
мијешати с њиховим судијским дужностима или утицати на повјерење у 
њихову независност33 (члан 40 став 1 Римског статута). Судије које обављају 
дужност с пуним радним временом, не смију се бавити никаквим другим 
занимањем професионалне природе. О свим овим питањима одлучиваће 
судије на основу апсолутне већине. Кад се неко од тих питања односи на 
одређеног судију, тај судија не смије учествовати у доношењу 
одлуке. Плату, накнаде и трошкове судија везане за службу одређује 
Скупштина држава странака, с тим да право на плату и накнаде не може 
бити умањено за трајања мандата (члан 49 Статута). 

Судије дисциплински одговарају за повреде своје дужности. Судија ће 
се смијенити са дужности, односно биће разријешен, ако се у складу са 

                                                 
33 У питању је начелна норма која се своди на одређену гаранцију 

декларативног значаја.  
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Правилима о поступку и доказима утврди постојање једног или оба (што је, 
ипак, тешко замислити) од два алтернативно прописана разлога, од којих се 
први своди на несавјестан рад, односно грубо повређивање дужности, док је 
други објективног карактера и представља немогућност нормалног вршења 
судијске функције.34 Ако је повреда дужности била лакше природе, судији 
се може изрећи нека од дисциплинских мјера предвиђених Правилима о 
поступку и доказима, о чему одлучује Предсједништво МКС.  

 
III - Посебно о имунитету 

 
МКС на територији сваке државе странке ужива погодности и 

имунитет који су нужни за остваривање његових циљева (члан 48  став 1 
Римског статута). На основу члана 48 став 2,  “кад обављају послове Суда 
или послове повезане с тим пословима, судије, тужилац, замјеник тужиоца и 
секретар уживају исте погодности и имунитет какав имају шефови 
дипломатских представништава, те морају, након истека својих мандата, 
задржати додијељени им имунитет од правног прогона ма које врсте, у вези 
с изреченим и писаним ријечима или актима које су извршили у свом 
службеном својству.“ Одлуку о одузимању имунитета судијама доноси 
апсолутном већином гласова општа сједница свих судија. Специфично је 
овлашћење опште сједнице свих судија да двотрећинском већином доноси и 
привремена правила о поступку и доказима, и то у случају хитности, и која 
се примјењују до наредне сједнице Скупштине држава странака (члан 51 
став 3 Римског статута). Међутим, таква привремена правила не могу се 
примјењивати ретроактивно на штету оптуженог против кога се води 
истрага или који се кривично гони или који је осуђен (члан 51 став 4 
Римског статута). 

Суд може отклонити привилегије и имунитет у складу са процедурама 
које су прописане чланом 48 став 5. Споразум о погодностима и имунитету 
МКС поставља ограничене погодности, имунитет и олакшице које ће 
уживати замјеник секретара, особље Уреда тужиоца и особље 
Секретаријата, као и третман који ће уживати адвокати, стручњаци, свједоци 
и све друга  лица која морају бити присутна у сједишту МКС (члан 48 ст. 3 и 
4). 

Члан 27 треба посматрати заједно са чланом 98 став 1 у којем стоји да 
МКС не смије покренути поступак поводом захтјева за предају или помоћ 
који би од државе којој је захтјев упућен захтијевао да дјелује супротно 
својим обавезама које има на основу међународног права у вези са 
државним или дипломатским имунитетом лица или имовине треће државе, 
осим уколико прије тога, на основу  сарадње с том трећом државом, МКС не 
постигне њено одрицање од имунитета. Члан 27 се стога примјењује на  
службенике државе странке којој је упућен захтјев и чини јасном намјеру 

                                                 
34 Шкулић, оп. цит., стр. 369. 
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Римског статута да се кривична одговорност подједнако приписује 
службеницима на свим нивоима и да примјењивање надлежности МКС не 
може бити спријечено имунитетом који је обезбијеђен по националном 
закону или другим процедуралним забранама. На основу члана 98, с друге 
стране, службеници трећих држава могу имати користи од таквог 
имунитета, али само у толикој мјери колико то дозвољава национално право 
и уколико се трећа држава не одрекне имунитета.  

Може се закључити да државе странке  имају обавезу  преиспитати 
своје национално право како би обезбиједиле пуну кооперацију у складу са 
Римским статутом у погледу високих функционера, како је описано у члану 
27. Имунитет дат по националном праву лицима или имовини трећих 
држава не би требало да буде шири од оног који је расположив по 
релевантном националном праву - ако држава жели наставити сарадњу у 
складу са Римским статутом.  
 

IV - Предсједништво 
 

Предсједништво МКС представља облик организације рада тог суда. 
Предсједништво чине судије које представљају његове чланове и које на 
дужност ступају са пуним радним временом, од тренутка када буду 
изабрани (члан 35 став 2 у вези са чланом 38 став 1 Римског статута). 
Предсједништво може, с времена на вријеме, одлучивати о томе у којој 
мјери преостале судије морају обављати дужност с пуним радним временом, 
при чему се таква одлука заснива на сљедећем: (1) процјени оптерећења 
МКС и (2) спроведеним консултацијама са својим члановима (члан 35 став 3 
Римског статута). Такав споразум не смије да утиче: (1) на независност 
судија у обављању њихових (судијских) функција; (2) на забрану судијама 
да се упуштају у вршење било каквих активности које би се могле  мијешати 
са њиховом судијском функцијом или би могле да доведу у питање 
повјерење у њихову независност; (3) на забрану судијама који су изабрани 
за сталне чланове, односно судије са пуним радним временом у МКС, да се 
професионално баве било каквим другим занимањима (члан 40 ст. 1-3 у вези 
са чланом 35 став 3  Римског статута).  

Предсједништво МКС чине предсједник и два потпредсједника.35 
Бирају их све судије апсолутном већином гласова на период од три године, 
уз могућност још једног избора на исту дужност (члан 38 став 1 Римског 
статута). Први потпредсједник замјењује предсједника у случају кад је 
предсједник недоступан или изузет. Други потпредсједник замјењује 
предсједника у случају кад су и предсједник и први потпредсједник 
недоступни или изузети. Предсједништво је одговорно за исправно 

                                                 
35 11. марта 2003. године за првог предсједника МКС изабран је Philippe 

Kirsch из Канаде, за првог потпредсједника Akua Kuenyehia из Гане, те за другог 
потпредсједника Elizabeth Odio Бенито из Костарике. 
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управљање Судом, уз изузетак тужиочевог уреда,36 као и обављање осталих 
функција предвиђених Статутом. Када је у питању сарадња између ова два 
судска органа, значајно је то да они допуњују један другог у питањима од 
заједничке важности.37 Из наведеног се види да Предсједништво и општа 
(пленарна) сједница судија дијеле послове судске управе - послови 
правосудне управе у надлежности су Скупштине држава странака.38 
   

V - Уред Тужиоца 
 

Уред тужиоца је у смислу члана 34 став 1 тачка (ц) Римског статута 
дефинисан (уз Предсједништво, судска одјељења и Секретаријат) као један 
од органа Суда, што представља и наслов члана 34 Статута. Тиме се и на 
једном терминолошком нивоу указује на постојење сасвим извјесне и 
функционалне и организационе везе између МКС и Уреда тужиоца.  

Уред тужиоца дјелује независно, као посебан орган МКС и одговоран 
је за примање дојава и свих поткријепљених података о кривичним дјелима 
из надлежности МКС, за њихово испитивање и за провођење истраге и 
кривичног гоњења пред МКС (члан 42 став 1 Римског статута). Тужилац 
обавља функцију гоњења у складу са Статутом и Правилима о поступку и 
доказима: проводи истрагу,39 саставља и заступа оптужницу на главном 
претресу, подноси правне лијекове и обавља остале потребне послове. Ако 
се анализирају одредбе Римског статута које се односе на функцију 
кривичног гоњења, може се закључити да све надлежности у функцији 
гоњења припадају инокосном органу - тужиоцу. Зато би било исправније 
рећи да је орган (инокосни) МКС тужилац, а да је Уред тужиоца служба која 
му помаже.40 Ниједан члан Уреда не смије тражити упуте или поступати на 
основу упута које потичу из било каквих вањских извора.   

Тужилац је на челу Уреда и има сва овлашћења за управљање и 
вођење послова Уреда, укључујући и особље, простор и друга средства 
(члан 42 став 2 Римског статута). Тужиоцу помаже један или више замјеника 
тужиоца који имају право провести било коју радњу коју од њих на основу 
                                                 

36 При обављању ових одговорности, Предсједништво ће усклађивати рад и 
настојати постићи сагласност с тужиоцем у свим стварима од заједничког интереса.  

37 Предсједништво, које дјелује у име МКС, може дати приједлог за 
повећање броја судија - уколико се то сматра неопходним и прихватљивим, 
Секретаријат ће затим доставити приједлог свим државама странкама - како би се 
коначна расправа о томе водила у Скупштини држава странака. 

38 Јосиповић - Крапац - Новоселец, оп. цит., стр. 82.  
39 Вршењем активности на спровођењу истрага и кривичних гоњења, Уред 

тужиоца доприноси основном циљу који је МКС поставио - спријечити да 
починиоци најтежих кривичних дјела, који представљају проблем цјелокупној 
међународној заједници, остану некажњени и тиме допринијети даљем спречавању 
таквих злочина. 

40 Јосиповић - Крапац - Новоселец, оп. цит.,  стр. 83. 
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овог статута затражи тужилац. Тужилац и његови замјеници морају бити 
различитог држављанства и запослени у Уреду с пуним радним временом. 

Тужилац и његови замјеници морају бити лица високог моралног 
карактера (етички аспект), односно високо стручни и имати велико 
практично искуство у кривичном гоњењу или суђењу, као и говорити барем 
један од радних језика МКС (експертски аспект). Бира их тајним гласањем 
Скупштина држава странака. Замјеници тужиоца бирају се на исти начин, с 
пописа кандидата који изради сам тужилац, при чему за свако слободно 
мјесто морају бити предложена три кандидата. Мандат тужиоца и његових 
замјеника је девет година, ако при избору не буду изабрани на краћи мандат, 
и  неће моћи бити бирани на исту дужност још једном. Тужилац и његови 
замјеници се, исто као и судије, не смију бавити активностима које би могле 
утицати на њихову независност, нити се  упуштати у било какво занимање 
професионалне природе (члан 42 став 5 Римског статута).  

Тужилац именује савјетнике (експерте) правне струке с потребним 
искуством о појединим проблемима, уклучујући, али не ограничавајући се 
на сексуално и  полно насиље, као и насиље над дјецом (члан 42 став 9 
Римског статута). Ови савјетници су посебна категорија лица повезаних са 
тужилачком функцијом, али без формалног вршења функције тужиоца или 
његовог замјеника. Римски статут је оправдано поклонио велику пажњу 
заштити тзв. посебно рањивих (вулнерабилних) категорија жртава, што се 
првенствено чини ради спречавања или минимизирања тзв. секундарне 
виктимизације оваквих жртава кривичног дјела.41 У појмовном смислу су 
оваква лица једна посебна врста стручних лица, који помажу тужиоцу као 
странци, али је њихова улога шира од страначке асистенције, јер они, прије 
свега, треба да помогну жртви кривичног дјела, односно оштећеном у 
кривичном поступку, у погледу чега одређене обавезе има и суд пред којим 
се одвија поступак.42 

Тужилац и његови замјеници могу бити смијењени под истим 
условима као и судије, с тим да одлуку о смјењивању тужиоца доноси 
Скупштина држава странака, и то апсолутном већином гласова, док се у 
случају смјењивања замјеника, таква одлука доноси на приједлог тужиоца 
(члан 46 ст. 1 и 2 Римског статута). Тужилац и његови замјеници могу бити 
смијењени и ако не могу обављати своје дужности које налаже Римски 
статут, а дисциплински одговарају у складу са Правилима о поступку и 
доказима.  

Тужилац и његови замјеници уживају имунитет какав имају и судије. 
Након престанка функције тужилац и његови замјеници задржавају 
имунитет у односу на правни прогон било које врсте, а у односу на 
изговорену или писану ријеч или актима које су учинили у службеном 
својству током мандата (члан 48 став 2 Римског статута). Замјеник 

                                                 
41 Шкулић, оп. цит., стр. 356. 
42 Ibidem. 
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секретара, особље Уреда тужиоца и особље Секретаријата уживају 
погодности и имунитет и средства  нужна за  вршење својих дужности, у 
складу са Споразумом о погодностима и имунитету МКС. Међутим, 
погодности и имунитет тужиоца и његових замјеника могу бити отклоњени, 
и то одлуком већине свих судија на општој сједници у односу на тужиоца, 
као и одлуком самог тужиоца у односу на његове замјенике и особље Уреда 
тужиоца, као  и замјеника секретара и особље  Секретаријата (члан 48 став 5 
Римског статута).   
 

VI - Секретаријат 
 

Секретаријат представља помоћни орган у МКС, чије су функције 
административно-техничког карактера.43 Секретаријат МКС је одговоран за 
несудске видове управљања и пружање услуга Суду, без ограничења 
функције и овлашћења тужиоца, у складу са чланом 42 (члан 43 став 1 
Римског статута). На челу Сектретаријата (који има колективни састав) је 
секретар (као физичко лице), као главни управни службеник МКС, којег 
бирају судије на пленарној сједници, и то апсолутном већином гласова, 
узимајући у обзир препоруке Скупштине држава странака.44 На исти начин 
може се, по потреби, након препоруке коју упути секретар, изабрати и 
замјеник секретара. При обављању своје дужности секретар је подређен 
овлашћењима предсједника МКС.  
 Секретар је, између осталог, одговоран за  вођење послова пружања 
правне помоћи, управљања судским дјелатностима, за питања жртава и 
свједока, адвокате-браниоце, притворну јединицу и остале уобичајене 
дјелатности које обавља административно одјељење у некој међународној 
организацији, као што су на примјер, финансијски послови, превођење, 
одржавање пословног простора, набавка и кадровска политика. Правила о 
поступку и доказима додјељују секретару обавезу да прима, долази до њих и 
даје информације, да успоставља комуникацију са државама и да 
представља везу између МКС и држава, међудржавних  и невладиних 
организација. 
 Секретар одржава базу података са појединостима о сваком случају 
који се расправљао у МКС, а она је заштићена наредбом судије или вијећа о 
чувању тајности докумената или информација и заштити осјетљивих личних 
података. Информације о бази података биће доступне јавности на радним 
језицима МКС. Секретар, такође, води рачуна и о осталој писменој 
кореспонденцији у МКС (Правило 15 из Правила о поступку и доказима). 

                                                 
43 Ibidem, стр. 377. 
44 Према препоруци Уреда Скупштине држава чланица, 24. јуна 2003. 

године господин Bruna Cathala из Француске изабран је за првог секретара МКС. 
Ту дужност ће вршити у периоду од пет година, с могућношћу продужења мандата.  



734 

Секретар има свог замјеника, а за оба ова лица се утврђују посебни 
услови које морају посједовати да би  обављали  те функције. Ови услови се 
односе на три аспекта: (1) етички - морају бити лица високих моралних 
квалитета; (2) експертски - секретар и његов замјеник морају да посједују 
стручност у високом степену и (3) аспект који се односи на владање језиком 
- морају одлично познавати и течно говорити најмање један од радних језика 
МКС (члан 43 став 3 Римског статута).  

 У оквиру Секретаријата дјелује Одјељење за жртве и свједоке, које, 
савјетујући се с Уредом тужиоца, обезбјеђује заштитне мјере и безбједносне 
аранжмане, савјетовање и другу прикладну помоћ жртвама и свједоцима 
који наступају пред МКС, али и осталим који су због свједочког исказа 
изложени ризику. Ово одјељење оснива секретар, а запошљава особље које 
је стручно за трауме, укључујући трауме повезане са злочинима сексуалног 
насиља (члан 43 став 6 Римског статута).  

Одлуку о смјењивању с дужности секретара доноси пленарна сједница 
судија, апсолутном већином. Одредба члана 49 Римског статута о плати, 
накнадама и трошковима примјењује се на секретара и његовог замјеника 
(као и на судије, тужиоца и његове замјенике), а замјеник секретара и 
особље Секретаријата уживају функционални имунитет потребан за 
обављање дужности, у складу са Споразумом о погодностима и имунитету 
МКС (члан 48 став 3 Римског статута). 

  
VII - Особље на раду у Међународном кривичном суду 
 
Тужилац и секретар у својим канцеларијама именују  квалификовано 

особље потребно за рад у њиховим уредима (члан 44 став 1 Римског 
статута). Под стручним особљем се подразумијевају истражитељи у Уреду 
тужиоца. Од тужиоца се тражи да при именовању особља обезбиједи 
највише стандарде ефикасности, компетенције и интегритета, водећи 
рачуна, mutatis mutandis, о критеријима из члана 36 став 8 Римског статута, 
који се односе на избор судија (одговарајућа заступљеност главних 
свјетских правних система, праведна подручна заступљеност  и 
заступљеност полова).  

Секретар, уз споразум с Предсједништвом и тужиоцем, предлаже 
прописе о особљу, који укључују одредбе и услове под којима се именује, 
плаћа и отпушта особље МКС, а прописе о особљу мора потврдити 
Скупштина држава странака. У изузетним околностима, МКС може 
користити стручно знање бесплатног особља које понуде државе странке, 
међувладине и невладине организације - како би помогло у раду било ког 
органа МКС (члан 44 став 4 Римског статута). Тужилац може прихватити 
такву понуду у име Уреда тужиоца. Такав ангажман прихвата се у складу са 
смјерницама које утврди Скупштина држава странака.  
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VIII - Скупштина држава странака 
 

Скупштина држава странака (Скупштина) је орган путем којег државе 
странке обављају послове правосудне управе, обављају надзор над радом 
МКС и остварују надзор над његовим радом. Скупштина држава странака 
доноси виталне одлуке које  имају утицаја на МКС. Док је посебна 
ратификација потребна како би већина измјена и допуна Римског статута 
ступила на снагу, то није случај са остатком функција Скупштине. Зато се  
за оне који учествују у Скупштини може рећи да обављају 
квазилегислативну функцију. У сваком случају, национално право би 
требало осигурати да коначне одлуке Скупштине буду обавезујуће унутар 
државе странке на коју се односе. Свака држава странка има у Скупштини 
једног представника који може имати (више) замјеника и савјетника. 

Скупштина има Уред у којем су предсједник Скупштине, два 
потпредсједника и 18 чланова, које бира сама Скупштина на вријеме од три 
године (члан 112 став 3 тачка (а) Римског статута). Статут наглашава 
репрезентативни карактер Уреда и тражи да се у обзир приликом његовог 
избора узме критериј правичне географске дистрибуције и прикладна 
заступљеност главних свјетских правних система. Уред помаже Скупштини 
у њеном раду и састаје се најмање једном годишње. Осим Уреда, 
Скупштина може основати и додатне органе, укључивши и независни 
надзорни механизам МКС за инспекцију, процјену и истраживање, како би 
повећала своју ефикасност и економичност (члан 112 став 4 Римског 
статута). 

Скупштина се састаје најмање једном годишње у сједишту МКС или у 
сједишту Уједињених нација. Осим ако друкчије не прописује Римски 
статут, посебне сједнице сазива Уред на властиту иницијативу или на 
захтјев једне трећине држава странака. Осим представника држава странака, 
у раду Скупштине могу учествовати, као посматрачи, државе које нису 
странке, али су потписале Статут или коначни акт, као и (”кад је то 
прикладно”) предсједник Суда, тужилац и секретар или њихови 
представници.45 Радни и службени језици су исти као и у Генералној 
скупштини Уједињених нација.  

Свака држава странка има један глас (члан 112 став 7 Римског 
статута). Ако се не оствари интенција Римског статута о консензуалном 
одлучивању, одлуку о суштини (меритуму) мора потврдити двотрећинска 
већина присутних који су гласали, под условом да за гласање постоји 
кворум који се састоји од апсолутне већине држава странака.46 Одлуке о 

                                                 
45 Предсједник МКС, тужилац и секретар или њихови представници могу 

присуствовати и састанцима Уреда. 
46 Члан 112 став 8 Римског статута прописује како држава  која касни са 

плаћањем својих финансијских доприноса према МКС неће имати право гласа у 
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процесним стварима доносе се обичном већином држава чланица које су 
присутне и које гласају. Квалификована (двотрећинска) већина укупног 
броја држава чланица потребна је за одлуку о повећању броја судија (члан 
36 став 2), усвајање Правила о поступку и доказима (члан 51) и за промјене 
Статута (члан 122 Римског статута). Дакако, у пракси неће бити увијек лако 
разлучити процесне од мериторних одлука, те спријечити маневре којима се 
кроз процесне одлуке жели провући и меритум.47 

Скупштина има сљедеће надлежности (члан 112 став 2 Статута): (а) 
разматра и прихвата, према потреби, препоруке Припремног повјереништва; 
(б) пружа управни надзор Предсједништву, тужиоцу и секретару у вези са 
управљањем МКС; (ц) разматра извјештаје и активности Уреда основаног на 
основу става 3 члана 112, те с тим у вези предузима прикладно дјеловање; 
(д) разматра и одлучује о буџету МКС; (е) одлучује треба ли у складу са 
чланом 36 промијенити број судија; (ф) разматра, у складу са чланом 87 ст. 5 
и 7, сва питања везана уз ускраћивање сарадње;  (г)  обавља све друге 
функције које су у складу с овим статутом или Правилима о поступку и 
доказима. У надлежност Скупштине спадају и: (а) давање потврде на уговор 
о међусобним односима са Уједињеним нацијама (члан 2); (б) давање 
потврде на уговор с Холандијом као домаћином, о сједишту  МКС (члан 3 
став 1); (ц) избор судија, тужиоца и његових замјеника (члан 36 став 6 и 
члан 42 став 4); (д) смјењивање судија, тужиоца и његових замјеника (члан 
46 став 2); (е) доношење Правила о поступку и доказима (члан 51); (ф) 
давање препорука судијама за избор секретара (члан 43 став 4); (г) давање 
потврде на пропис о особљу МКС (члан 44 став 3); (х) доношење смјерница 
о запошљавању бесплатног особља (члан 44 став 4); (и) оснивање Фонда у 
корист  жртава злочина и прописивање критеријума за управљање Фондом 
(члан 79); (ј) доношење финансијских прописа и правила (члан 113); (к) 
рјешавање спорова између држава странака који се односе на примјене 
Статута48 (члан 119 став 2 Римског статута). Оно што је важан пропуст 
Римског статута јесте непостојање изричитог овлашћења Скупштине да 
својим актима рјешава административна и организациона питања (или 
барем њихов одређени круг) која нису статутарног ранга и која изричито 
нису стављена у надлежност других органа МКС.49 

Препоруке из члана 112 став 2 тачка (а) укључују припремање нацрта 
текстова Правила поступка и доказа, Елемената злочина, Споразума између 

                                                                                                                          
Скупштини и Уреду ако износ са чијим се плаћањем касни прелази износ доприноса 
које је та држава морала платити за протекле пуне двије године. 

47 Јосиповић - Крапац - Новоселец, оп. цит., стр. 86.  
48 У случају спора о тумачењу или примјени Римског статута између двије 

или више држава странака који се не ријеши преговорима у року од три мјесеца од 
дана његовог настанка, Скупштина доноси одлуку о спору или доноси препоруке за 
његово рјешавање, укључујући  и упућивање на рјешавање Међународном суду 
правде, у складу са статутом тог суда.  

49 Јосиповић - Крапац - Новоселец, оп. цит., стр. 87. 
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Суда и УН-а и између Суда и земље домаћина (Холандија), Правила за 
Скупштину и саме државе чланице, финансијски правилник, споразум о 
привилегијама и имунитету МКС и буџет за прву финансијску годину. 
Повремене измјене ових докумената (или годишње измјене, када је у питању 
буџет) такође врши Скупштина. Овлашћење за припремање буџета је уско 
повезано са Дијелом 12 (“Финансирање”) и Правилником о финансијама. Да 
би се осигурала независност, ово овлашћење је ограничено Статутом који 
прописује да плате, накнаде и трошкови службеника МКС, какве одреди 
Скупштина држава странака, не смију бити умањене током њиховог мандата 
(члан 49).  

 
IX- Финансирање 
 
Извјесно и континуирано финансирање, које је уз то неполитизовано, 

такође је једна од претпоставки успјешног функционисања међународних 
кривичних судова. Постоји неколико могућности: финансирање суда из 
редовног буџета Уједињених нација, од стране држава уговорница, 
добровољним донацијама држава, индивидуа и других ентитета које би се 
уливале у посебан фонд, или комбинацијом наведених извора финансирања. 
Финансирање из буџета Уједињених нација, по мишљењу знатног броја 
аутора, обезбјеђује универзалност дјеловања суда, доступношћу суда свим 
државама независно од њихове економске ситуације, и то без 
компромитовања непристрасности судија и независности суда начином 
обезбјеђења средстава. Једнако прихватљива је и комбинација финансирања 
из буџета Уједињених нација, са стварањем фонда за добровољне донације и 
(или) допунским финансирањем од стране држава уговорница, базираним на 
одговарајућој скали (формули) доприноса. Треба размотрити и могућност 
оснивања фонда у који би се приливала средства прикупљена 
конфискацијом новца од међународно организоване злочиначке активности, 
запљеном имовине осуђених ратних злочинаца, одузимањем имовинске 
користи прибављене илегалном трговином оружја, која би требало 
користити  за финансирање институција међународног правног поретка 
(МКС, Међународни суд правде), као и за обезбјеђење компензације 
жртвама грубог кршења људских права.50 Ово питање уређују чл. 113-118 
Римског статута, између осталог, навођењем да се трошкови МКС 
прибављају из процијењених доприноса држава странака и средстава која 
дозначују Уједињене нације, уз одобрење Генералне скупштине Уједињених 
нација, тј. за трошкове везане уз извјештаје који се подносе Савјету 
безбједности (члан 115). 

                                                 
50 Пановић-Ђурић, мр Силвија: Искушења сталног међународног кривичног 

суда, из књиге  ”Међународно кривичноправна питања  и Хашки трибунал”, 
пројекат  ”Србија - правна држава”, Правни факултет, Београд,  1997, стр.  77. 
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Осим ако није изричито прописано друкчије, све финансијске ствари 
које се односе на МКС и састанке Скупштине држава странака, укључујући 
њен уред и додатне органе, уређене су одредбама овог статута и 
финансијских прописа и правила које прихвати Скупштина држава странака 
(члан 113 Римског статута). Сви  трошкови МКС и Скупштине држава 
странака, укључујући и њен уред и додатне органе - плаћају се из средстава 
МКС (члан 114 Римског статута). Оваква одредба значи да су средства Суда 
и Скупштине формално гледано једна, без обзира на могуће подрачуне.51  
Извори финансирања МКС и Скупштине су: (1) процијењени доприноси 
држава странака и (2) средства која за рад МКС дозначују Уједињене нације, 
уз одобрење Генералне скупштине, тј. за трошкове везане уз извјештаје који 
се подносе Савјету безбједности (члан 115 Римског статута). Без обзира на 
члан 115, МКС може као додатна средства примати и користити добровољне 
доприносе влада, међународних организација, појединаца, корпорација и 
других лица, у складу с критеријима које прихвати Скупштина држава 
странака. Доприноси држава странака процјењују се у складу с договореном 
процјенитељском љествицом која се заснива на љествици коју су 
прихватиле Уједињене нације за свој редовни буџет, а која је прилагођена у 
складу с начелима на којима се та љествица темељи (члан 117 Римског 
статута).  
 

X - Промјене Римског статута и повлачење из тог статута 
 

Статут, који је усвојен након дуготрајне и нимало лаке припреме, има 
велики значај за функционисање МКС и његову прихватљивост за државе 
странке које имају различите интересе. Зато свака промјена Статута може 
нарушити крхку равнотежу интереса која је постигнута с толико напора, па 
се зато Статут мора мијењати с великим опрезом.52 Уз то питање, важно је и 
питање евентуалног повлачења државе из чланства Римског статута.  

Најприје, члан 121 став 1 Римског статута утврђује да свака држава 
чланица након истека седам година од ступања Статута на снагу може 
предложити његове измјене. Текст свих предложених измјена мора се 
предати генералном секретару Уједњених нација, а он ће га одмах доставити 
свим државама странкама. Према томе,  никакве промјене Римског статута 
нису могуће док не прође седам година од његова ступања на снагу. Оваква 
одредба се може разумјети као настојање да се осигура стабилност Суда.53  

Сам поступак промјене Римског статута одвија се тако да Скупштина 
држава странака, не прије истека три мјесеца од дана нотификације, на свом 
сљедећем састанку, мора, већином присутних који гласају, одлучити да ли 
да узме приједлог у разматрање. Скупштина о приједлогу може одлучивати 

                                                 
51 Јосиповић - Крапац - Новоселец, оп. цит., стр. 88. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, стр. 89. 
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непосредно или сазвати Конференцију за измјене, ако проблем о којем је 
ријеч то оправдава. Ако о измјенама не постоји општа сагласност у 
Скупштини или Конференцији, одлука о измјени се доноси двотрећинском 
већином укупног броја гласова држава странака. Начелно, измјене Римског 
статута ступају на снагу за све државе странке, тј. и оне које нису 
ратификовале измјену.  

Све измјене чл. 5, 6, 7 и 8 Статута ступају на снагу за оне државе 
странке које су прихватиле ту измјену годину дана након што њихове 
исправе о ратификацији или прихвату буду депоноване. За државу странку 
која није прихватила измјену, МКС не може бити надлежан за злочине на 
које се измјена односи, кад такав злочин учине држављани те државе 
странке, односно кад такав злочин буде учињен на њеној територији (члан 
121 став 5 Римског статута). Осим на основу става 5 члана 121, измјена 
ступа на снагу за све државе странке годину дана након што исправе о 
ратификацији или прихвату седам осмина тих држава буду депоноване код 
генералног секретара Уједињених нација. Ако неку измјену прихвати седам 
осмина држава странака, свака држава странка која није прихватила измјену 
може се, упућујући обавијест у року од године дана након ступања такве 
измјене на снагу, повући из овог статута, с непосредним учинком, без 
обзира на члан 127 став 1, али у складу са чланом 127 став 2 (члан 121 став 6 
Римског статута).    

За разлику од описаног режима за измјену Римског статута, постоји 
важан изузетак који се односи на измјене и допуне одредаба искључиво 
организацијске природе (члан 122 Римског статута). Наиме, измјене 
одредаба овог статута које су искључиво институционалне природе,54 
држава странка може предложити у било које доба, без обзира на члан 121 
став 1. Текст свих предложених измјена предаје се генералном секретару 
Уједињених нација или лицу које одреди Скупштина држава странака, а то 
лице мора га одмах доставити свим државама странкама, те осталим 
члановима Скупштине.  Измјене на основу овог члана о којима се не може 
постићи сагласност, мора двотрећинском већином држава странака 
прихватити Скупштина држава странака или Конференција за измјене. 
Такви амандмани ступају на снагу за све државе странке шест мјесеци након 
што их прихвати Скупштина, односно Конференција.   

 
 
 

                                                 
54 У члану 122 став 1 Римског статута се наводе, примјера ради: одредбе 

члана 35 о мандату судија; у члану 36 ст. 8 и 9  о критеријима за избор судија; у 
члану 37 о оглашавању слободних судијских мјеста; у члану 38 о Предсједништву 
МКС; у члану 39 став 1 (прве двије реченице) и ст. 2 и 4 о одјељењима  МКС;  у 
члану 42  ст. 4-9 о избору тужиоца и његових замјеника и стручних савјетника; у 
члану 43 о Секретаријату; у члану 44 о особљу; у члану 46 о смјењивању с 
дужности; у члану  47 о дисциплинским мјерама и у члану 49  о платама. 
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УДК:343.326/.341   
Доц.др Миле Ракић,  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА , БАЊА ЛУКА 

                                                               
АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ПОЈМОВА ТЕРОРИЗАМ 

И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ 
 
Резиме: 

 Ако се жели доћи до општеприхватљиве дефиниције тероризма у 
циљу превенције и борбе против њега, контрапродуктивно је његово 
поистовећивање са њему блиским организованим криминалитетом. У раду 
се пледира за, пре свега, објективну могућност и потребу разликовања 
појмова и суштине тероризма и организованог криминалитета као 
основног предуслова за организовање и функционисање превентивног 
деловања, противтерористичког и антитерористичког деловања 
државних органа безбедности 
  
Кључне речи: тероризам, организовани криминалитет, политика, 
безбедност, борба. 
 

Уводна разматрања 
 

У зависности од узрока тероризма и циљева терориста, тероризам 
излази из маргина у оквиру којих се разматра организовани криминалитет. 
Тероризам недвосмислено представља вид индивидуалног, нелегалног, 
нелегитимног и неинституционалног насиља које је уперено против 
одређених државних институција, односно против државне власти и њене 
организованости. Организовани криминалитет се такође ставља на палету 
насиља, али он до сада никада није резултирао великим страдањима људи и 
материјалних добара, што је, готово по правилу, случај са тероризмом. 

Терористичке акције у протеклих неколико година широм света су 
изазвале страдање људи и уништавање материјалних добара више него 
икада до сада. Ни ефекти организованог криминалитета не заостају у свом 
опусу насиља. Оно што посебно иритира, пре свега популацију која се овом 
проблематиком бави из професионалних разлога, јесу сазнања да се у 
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блиској нам будућности овим феноменима нећемо моћи адекватно 
супротставити.  

Упркос постојању могућности објективне и немале разлике у 
схватању и тумачењу ових савремених пошасти и воље да се овој 
савременој проблематици адекватно парира, случајно или намерно, 
онемогућено је ефикасно им се супротставити.  

За егзактнији приступ изучавању, а пре свега превенирању и 
супротстављању овим пошастима, неопходно је утврдити и децидирано 
приказати неке од карактеристичних међусобних разлика ова два појма у 
циљу њихове теоријске као и емпиријске операционализације. 
 

Неке од евидентних сличности и разлика 
 

Оно што се данас са сигурношћу може казати, јесте да сличност 
тероризма и организованог криминалитета лежи у чињеници да их је за сада 
немогуће спречити и у потпуности елиминисати, искоренити, односно 
отклонити узроке и услове који доводе до њиховог настанка и који их 
генеришу. Такође, ништа мање важна није ни чињеница о потреби 
превентивне, перманентне и одлучне борбе против њих. 

Тероризам и терористичке акције данас може да изводи појединац, 
али и терористичке групе, унутар једне државе или на територији више 
држава, уз употребу личног, па чак и примитивног наоружања, али и уз 
примену најсавременијег оружја из арсенала оружја за масовно уништавање. 
Ипак, статистика јасно показује да субјекти организованог криминалитета, 
посматрани у најширем контексту, немају за приоритетан циљ масовно 
угрожавање живота, изазивање материјалне штете или изазивање страха код 
становништва. Може се говорити да су то најчешће нежељени ефекти, а 
неретко се ради и о случајним ефектима. Чланови криминалних група би 
вероватно били срећни када би своју криминалну акцију успешно завршили 
без много буке и без трагичних последица по њих саме, пре свега, али и по 
нпр. органе безбедности или становништво. Чини се да се намерно убијање 
може очекивати само од ментално проблематичних појединаца у 
криминалној групи. Но, одмах се намеће питање психичког стања терориста 
самоубица, који данас нису ретки. Мада се овом приликом чини сувишним 
упуштање у анализе и објашњења разликовања између убице из 
користољубља и терористе самоубице, чини се упутним истаћи чињеницу да 
свака терористичка група мора да разради своје параметре етичке 
нормалности и прође кроз процес моралног оправдања.55 Међутим, те 
разлике заиста егзистирају и чини нам се да би их релативно лако било 
могуће елаборирати.  
 Генеза тероризма, што се данас сасвим недвосмисленео може 
закључити, примарно се налази у политичком миљеу и логистици из 

                                                 
55 Пол Вилкинсон  
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социјалног миљеа. Због тога се супротстављање тероризму не може 
оквалификовати само као пука вештина, већ је у томе потребан много 
обимнији, пре свега мултидисциплинарни, научни прилаз. Већ ту се наилази 
на, рекло би се, непремостив проблем, јер се организованим 
криминалитетом баве различити научници, науке и научне вештине које су у 
свој предмет интересовања готово примарно уврстиле и тероризам. 
Релативно скоро се тероризам почео изучавати као наставни предмет на 
факултетима широм света, а нарочито на полицијским образовним 
институцијама. Изучава се доктрина и стратегија тероризма, али и 
противтерористичка и антитерористичка борба итд. У полицији, али и у 
оружаним снагама (из састава њихових специјалних јединица) се формирају 
специјалне (посебне) противтерористичке јединице које се у много чему 
разликују од јединица састављених од припадника за борбу против 
организованог криминалитета. Такође се оне знатно разликују у 
опремљености, психофизичкој оспособљености. Уз све то, 
противтерористичке јединице су најчешће формиране од добровољаца. 
Сама ова чињеница указује на озбиљност и квалитет тероризма и терориста, 
за које очигледно нису довољне само ''специјалне јединице'', као што је 
случај када се ради о јединицама безбедносних снага чији је примарни 
задатак борба против организованог криминалитета. Да је овакав озбиљан 
однос према тероризму неопходан, указују и чињенице да готово није 
забележен случај да је неки нпр. пљачкаш банке извршио самоубилачки акт 
зарад неких виших циљева Дакле, недостаје мотив и нема те апсолутне 
решености на суицид зарад идеала тј. остварења циља. Такође, није 
забележен случај киднаповања или отмице од стране криминалне групе, а да 
је у њеној позадини био неки општи национални или пак политички интерес 
(мотив), осим интереса криминалне групе или само једне особе. Код 
терориста је управо акцентована та неодвојива компонента уопштавања 
(неретко грубог наметања) интереса. У ствари, терористички акт се ретко 
кад врши искључиво због интереса терористичке групе, већ због интереса 
становништва или нпр. нације итд., а овај моменат је данас нарочито 
изражен у Ираку и Авганистану, па се чак може казати – најчешће у 
исламским државама Дакле, терористи настоје да циљ терористичких акција 
прикажу као општи циљ, од кога ће корист имати широка популација. 
''Терористи у суштини не могу да прихвате свет онакав какав је, и мада би 
им се многи људи придружили у одбацивању садашњих друштвених норми, 
терористи се од њих разликују јер одбацују и могућност да промене 
друштво на миран начин''.56 Због тога они и постају терористи и тиме они 
често  правдају своје терористичке акције.  

За разлику од терориста, припадници криминалне групе готово никада 
своје криминалне акције високог ризика не би вршили у интересу других. 
Њихова је велика жеља и циљ да им акције буду прикривене и сигурне. 

                                                 
56 Х.Х.А. Купер у Џонатан В. Рајт стр. 30. 
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Страдање и наношење повреда, душевне патње итд. нису иманентни 
акцијама из области организованог криминалитета. То су најчешће 
нежељене последице, настале лошим планирањем и прогнозирањем акције 
неке криминалне групе, односно њеном недораслошћу акцији или пак 
случајно. Криминалци се због тога скривају или настоје да максимално 
отежају посао истражним и другим безбедносним органима. Терористи по 
правилу стоје иза својих акција, а често и дају прецизан назив саме 
организације која је починила неки терористички акт.. Нарочито је, у 
последње време, интересантно сазнање да терористи, осећајући своју 
надмоћност и предност над органима безбедности, све чешће унапред 
саопштавају своје претње, намере и захтеве, нарочито када се ради о 
терористима самоубицама, нпр. Нажалост, они та саопштења готово да 
никада не дају ''у празно''. Не одржати реч, односно не испунити дато 
обећање, за терористе би представљало својеврстан акт издаје, акт 
сопственог омаловажавања, пад постигнутог рејтинга међу терористичким 
групама итд. С друге стране, ретко се дешава, чак би то било крајње 
непромишљено, да припадници неке криминалне групе унапред најаве своју 
акцију. 

И ова чињеница недвосмислено указује на нужну, али и очигледну 
разлику између терористичке организације – тероризма57 и криминалне 
групе – организованог криминалитета. 
 У изучавању тероризма и организованог криминалитета неминовно се 
мора истаћи и чињеница о тзв. (хало)ефектима који се битно разликују за 
акције терористичких организација и за акције криминалних група. Сасвим 
сигурно је да пљачка неке продавнице у Њујорку, чак и ако се приликом те 
пљачке десило убиство, оставља готово индиферентним становнике самог 
Њујорка, а нарочито било ког града ван САД, и обрнуто. Но, када се у 
контекст доведе терористичка група, тачније и на само спомињање 
тероризма, а нарочито у САД после 11.септембра 2001.године, та 
индиферентност сасвим нестаје. На основу анализе доступног материјала о 
извршеним терористичким акцијама широм света, може се са великом 
прецизношћу казати да становнике државе у којој се десила терористичка 
акција на првом месту интересује да ли има и колики је број настрадалих 
особа, ко стоји иза терористичког акта, шта је циљ тог акта, има ли 

                                                 
57 Симеуновић Д. за тероризам наводи: ''Као вишедимензионални политички 
феномен савремени тероризам се може теоријски одредити као сложени облик 
организованог, индивидуалног и ређе институционализованог политичког насиља 
обележен застрашујућим брахијално.физичким и психолошким методама политичке 
борбе којима се обично у време политичких и економских криза, а ретко и у 
условима остварене економске и политичке стабилности једног друштва, 
систематски покушавају остварити ''велики циљеви'' на начин потпуно непримерен 
датим условима, пре свега друштвеној ситуацији и историјским могућностима оних 
који га као политичку стратегију упражњавају''. 
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ухапшених терориста и др., а наредна област интересовања је усмерена на 
мере супротстављања, односно на мере из области безбедности. 

Код акције криминалне групе редослед интересовања је другачији и на 
прво место се ставља интересовање у вези с бројем настрадалих и 
повређених, затим за то колика је материјална штета, има ли настрадалих 
или ухапшених криминалаца, да ли се ради о регистрованим (познатим) 
криминалцима и др., а следећа група питања се односе на мере безбедности. 
Већ из ових интересовања се може уочити да и становништво прави разлику 
(има подељене ставове, па и страх) између организованог криминалитета и 
тероризма. Приметна је већа забринутост (страх) од претњи или извођења 
терористичких акција. Истине ради, на овај страх утиче много фактора и 
околности, а нарочит утицај има сазнање о могућностима, стању и 
традицији у супротстављању сопствених снага безбедности тероризму или 
организованом криминалитету. 
 

Аспекти научне диференцијације појмова 
 
 Са аспекта научног тумачења појмова тероризма и организованог 
криминалитета, уочава се да код појмовног одређења организованог 
криминалитета има, у погледу квантитета, знатно мање дефиниција које и у 
операционалном смислу нису дијаметрално различите. Чини се да је знатно 
лакше доћи до општеприхваћене дефиниције организованог криминалитета 
која има и већу операционалну вредност. Без упуштања овом приликом у 
анализу појмовног одређења организованог криминалитета – ваља изнети 
чињеницу о прихватању и постојању готово занемарљивих дефиниционих 
различитости појмовног одређења организованог криминалитета – 
објективно се може говорити о постојању општеприхваћених релевантних 
елемента појма организованог криминалитета. Дакле, не може бити речи о 
егзактним и непремостивим супротностима, односно о егзистирању тзв. 
дуплих стандарда у одређењу организованог криминалитета58 који битно 
утичу на целокупну борбу против истога, мада постоје и аутори са 
различитим схватањем овог појма.59 

За разлику од организованог криминалитета, данас је познато 
неколико стотина употребљивих дефиниција и знатно већи број покушаја 
дефинисања тероризма. Многе од тих дефиниција тероризма међусобно се 
                                                 
58 У сваком случају организовани криминалитет подразумева вршење већег броја 
кривичних дела унапред неодређених од стране добро организоване криминалне 
организације у којој влада строга хијерархија, дисциплина , трајни карактер и 
подела послова и задужења са циљем прибављања противправне имовинске користи 
и легализовања тако прибављене користи кроз различите видове и облике легалних 
активности уз јачу или слабију повезаност са државом, њеним појединим органима 
и појединцима од утицаја, власти или положаја. Др Драган Јовашевић: Лексикон 
кривичног права, Београд, 1998. год., стр 379. 
59 Стојановић З и Василијевић В. 
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дијаметрално разликују. Дакле, не ради се о недостатку или немогућности 
дефинисања појма тероризма, него проблем одређења тероризма лежи у 
његовој огромној политичкој употребној вредности као појма, али и у 
несагласју међу државама, које је базирано на веома различитим 
политичким интересима, који су понекад јавно, а чешће тајно опречни. При 
томе се чини депласирано, али ипак овом приликом потребно, нагласити да 
је савремена међународна заједница изузетно рањива на терористичке 
активности, а такође тероризам веома озбиљно угрожава егзистенцију 
минимума међународног јавног поретка. Ово, несумњиво указује на 
сложенији (проблематичнији) приступ одређењу релевантних елемената 
тероризма. Рекло би се да је евидентна доминација политике над науком, 
која узрокује да свет науке или само прати вољу политике у погледу 
дефинисања, стварајући при томе прикладне дефиниције, или пак свет науке 
настоји да буде опрезан односно конфузан како би задовољио и свет, науку 
и политику. Из ових различитих приступа одређењу тероризма и 
организованог криминалитета, свакако, произилази и најважнија разлика 
која се огледа у примени различитих ставова и организовању различитих 
облика у супротстављању организованом криминалитету и тероризму. Тако 
је несумњиво да нема државе која се неће одазвати и учествовати у борби 
против свих облика међународног организованог криминалитета. Но, када је 
реч о тероризму, та јединственост у супротстављању престаје да 
функционише, а што се дешава управо због различитог одређења ова два 
појма. Тачније речено, данас антитерористичка коалиција функционише или 
потпуно дириговано или разбијено.  
 Ваља истаћи још једну пуку истину, а која се огледа у чињеници да 
тероризам у ствари није споран само на политичком него и на научном 
пољу. Тако су присутне теорије да тероризам није могуће дефинисати и 
наводе се примери постојања великог броја дефиниција тог појма. Овакви 
ставови несумњиво указују на недостатак постојања ненаучности. Поред 
тога, присутна је и методолошка неосвештеност итд. Из овога нужно 
произилази закључак да оно што се не може дефинисати, практично се не 
може ни научно истражити. Ипак нам се чини да тероризам представља 
феномен који је, нарочито данас, веома присутан и веома добро истражен. 
Са аспекта науке се може дедуковати неколико елемената појма тероризма 
који ипак посве јасно указују на, у крајњем случају, могућност његовог 
изучавања и могућност супротстављања тероризму. Ти елементи су: насиље 
које се појављује као метод за демонстрацију силе; циљ терориста; страх од 
тероризма и терористички мотиви за извршење акције. Без намере да 
детаљно разматрамо ове елементе, додали бисмо да је тероризам у неку руку 
''унапређење схваћеног као ultima ratio у светским пословима стратегија где 
слабији постаје озбиљан учесник на глобалној сцени''60   

                                                 
60 Симеуновић Д.: Политичко насиље, НИРО Радничка штампа, Београд, 1980, стр.9 
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Постоје сазнања да се тероризам може научно предвиђати, истина, за 
сада, са великим процентом неуспеха. Прецизно се може казати само да 
терористи увек имају следећи – уноснији разлог и циљ на располагању. На 
ову чињеницу је готово немогуће утицати у смислу научног предвиђања у 
циљу одбране, поготово ако је реч о међународном тероризму. Припадници 
криминалних група могу да врше разне криминалне радње које се у 
суштини посматрају кроз њихову атрактивност без постојања претераног 
страха по безбедност сопственог живота, нарочито ако је успостављена 
довољна дистанца од места (из)вршења криминалног акта. Код 
терористичких акција присуство овог страха је огромно, а његово изазивање 
је управо један од циљева терориста. С тим у вези, када се говори о 
терористичким акцијама, говори се и о присуству страха, али и могућности 
или осећања угрожености и кад се није у непосредној близини (из)вршења 
терористичког акта, што је сасвим логично, због могућности употребе и 
најсавременијег оружја чије се дејство не би могло стриктно лоцирати само 
на одређени део територије.. 

Многи терористе данас сматрају последњом легитимном (иако они то 
нису) могућношћу у супротстављању успостави новог светског поретка, 
односно глобализацији и мондијализму. Има и ставова да тероризам не 
представља ни последњу опцију нити једини могући избор, већ га 
представљају као универзални и рационални избор у борби против 
савремених поробљивача.61 

Значајно је у контексту потребе разликовања тероризма и 
организованог криминалитета указати и на постојање различитог приступа и 
организовања снага, средстава и тактике, али и стратегије у супротстављању 
тероризму и организованом криминалитету. Тако се у борби против 
тероризма, а нарочито против међународног тероризма, укључују војни 
стручњаци, с обзиром на могућност коришћења оружја за масовно 
уништавање од стране терориста. Када је реч о организованом 
криминалитету и оружју за масовно уништавање, може се претпоставити да 
би његова употреба при вршењу криминалне радње била нерационална и 
нецелисходна. Дакле, нуклеарно-хемијско-биолошка средства су у 
контексту организованог криминалитета примарно интересантна као 
предмет трговине, а не као оружје које је могуће применити и које би 
представљало главно оружје криминалаца. 

Терористи такође имају своје базе за обуку (неретко су им 
инструктори – експерти за одређене области, из неких државних 
безбедносних институција итд). 

Ипак, чини се да се највећа разлика између тероризма и организованог 
криминалитета најлакше уочава када се посматра са политиколошког 
аспекта. Тако тероризам има двоструки атрибут политике, а организовани 
криминалитет једноструки, условно двоструки. Организовани криминалитет 

                                                 
61 Ракић М Тероризам као одговор глобализацији, www.artel.co. yu 



748 

се у везу са политиком доводи само преко државних, пре свага, политичких 
институција, које по уставу и по разним законским одредбама имају 
одређену улогу у држави. Тако је нпр. у надлежности парламента доношење 
и закона у држави, па отуда и закона који се односе на област организованог 
криминалитета. Тешко је доказати да иза организованог криминалитета тј. 
његових појединих облика стоји политика државних органа, премда насиље 
које се испољава од стране актуелне власти према грађанима има своје већ 
изграђено и прихваћено појмовно одређење – ''терор'', које није релевантно 
за разматрање овом приликом.      

За разлику од организованог криминалитета, терористи су данас 
надасве политички мотивисани, премда је Шмид нашао да се на политичком 
карактеру тероризма инсистира у 65 одсто доктринарних дефиниција62. 
Лични интереси терориста су изражени у политичком миљеу, с једне стране. 
С друге стране, закони по којима се тероризам проглашава кривичним 
делом и, уопште, на основу којих се терористима суди, јесте закони које 
доноси и усваја државни парламент – политичка и законодавна институција. 
Различитост и бројност егзистирајућих закона против тероризма у државама 
и политички миље из кога настаје тероризам, недвосмислено упућују на 
чињеницу да тероризам има дуплу политиколошку атрибутивност, а што 
нема ниједан облик организованог криминалитета до сада познат. 

Према томе, политика се код тероризма јавља у функцији 
супротстављања тероризму и као политика (мотив, циљ) која је главни узрок 
настанка и егзистирања тероризма данас. Однос те две политике (политике 
борбе против тероризма и политике терориста) указује на могућности 
терориста и тероризма данас, али и убудуће. Уосталом, ''први корак да неки 
човек постане терориста је жестоко одбацивање нормативног друштва''63– 
(одбацивање одређене политике друштва Р.М.)  
 

Закључна разматрања 
 
 Чињеница је да постоји прека потреба недвосмисленог одређења 
појма тероризма те његовог јасног диференцирања од других, објективно 
веома сличних појмова. Данас постоје многе, само тероризму иманентне 
особине, на основу којих већ сад може бити прихваћено јединствено 
појмовно одређење тероризма, односно његова дефиниција. Међутим, све је 
очигледније да се до егзактних дефиниција организованог криминалитета, а 
посебно тероризма, не може доћи због неразумног утицаја политике над 
науком. Због тога се не треба надати скорашњем усвајању 
општеприхваћених и егзактних одређења ових савремених феномена, што 
представља круцијални услов за успешну борбу против њих. 

                                                 
62 Димитријевић В.; Покрет несврстаности и међународни тероризам, савремени 
тероризам, НИП Пословна политика, Београд, стр 42.  
63 Купер Х.Х.А. исто. стр 30 
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ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 
Сажетак: 
 Малољетничка делинквенција је свако преступничко понашање 
појединца или група које је противдруштвено и неприхватљиво, којим се 
крше етичка и законска правила друштва. Она условљава спонтано или 
организовано ефикасно друштвено реаговање у намјери да се заштите 
добра и вриједности друштва и сами актери таквог понашања. 
 Неопходна је eфикасна стратегија свих сегмената (партнера) 
друштва, а посебно полиције, у оквиру свих нивоа превенције малољетничке 
делинквнције и здравог одрастања дјеце и малољетника. Основна 
стратегија је програм превенције на којој раде тимови и 
интердисциплинарни рад. 
 
Кључне ријечи: деликт, малољетничка делинквенција, криминалитет 
младих, превенција, здраво одрастање. 

 
Активности и понашања, посебно поремећена понашања, специфична 

су подручја и предмет проучавања психологије и њених примијењених 
дисциплина (развојне, медицинске, клиничке, педагошке, социјалне, 
криминалистичке, форензичке... психологије), психопатологије, социјалне 
патологије, социологије, социјалног рада, медицине, педагогије, правосуђа, 
екологије и других дисциплина које су повезане са човјеком, његовим 
понашањима, активностима и стилом живљења. 

Човјек је, у складу са узрастом, психо-социјалним профилом, актер 
свих догађања у друштвеној, природној, техничкој, културолошкој... сфери 
живљења. 

Општа је тежња да се унаприједи друштвена и природна средина коју 
може сачувати и оплеменити само здрав, способан, добронамјеран и 
креативан човјек. Сва тежња друштва усмјерена је у правцу стварања, 
формирања здравог, цивилизованог, способног и креативног човјека који је 
продукт бројних природних и друштвених фактора – фамилио-генетских 
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предиспозиција, услова одрастања у породици, школи, ужој и широј 
средини, степена његове активизације, зрења и одрастања, утицаја вршњака 
и других социјалних услова... 

Значајан период одрастања и формирања образаца (модела) понашања 
јесте дјетињство и младалаштво. Тежња родитеља и других партнера у 
васпитању и вођењу дјеце и малољетника, а и одраслих, јесте апсолутна 
нормалност човјека, која је у основи готово увијек релативна. Поред 
успјешности у тим тежњама које су доминантне, у процесу одрастања 
човјека настају и бројне тешкоће и поремећаји који се, поред осталог, 
манифестују поремећајима у понашању које је симптоматично по бројним 
обрасцима, димензијама и посљедицама. 

Поремећено понашање представљају сви облици (начини, обрасци, 
модели, појаве, скрипти, стилови...) непожељног и штетног понашања који 
су у супротности са друштвеним, моралним и законским нормама и 
обичајима, и који условљавају адекватне друштвене интервенције у циљу 
детектовања, разумијевања, сагледавања негативних рефлексија, 
прогнозирања те сузбијања и превенције. Основни циљ свих друштвених 
интервенција јесте да се дјеца и малољетници оспособе за здрав живот и 
друштвено користан рад.  

У циљу ваљаног схватања, разумијевања и адекватног реаговања 
различитих друштвених институција, битно је усагласити схватања и 
ставове о поремећајима у доживљавању, реаговању и понашању дјеце и 
малољетника. 

То су, дакле, сви обрасци девијантног понашања дјеце и 
малољетника различите биолошко-генетске, социјалне и психолошке 
генезе који излазе (одступају) из оквира друштвених (етичких и законских) 
норми и неповољно утичу на даљи развој личности дјеце и малољетника. То 
су, значи, морални, друштвени и законски преступи дјеце и малољетника. 
Због тога је често у употреби појам малољетничко преступништво. 
Малољетничко преступништво се дефинише као свако понашање 
појединца или групе младих које је противдруштвено и неприхватљиво – 
којим се крше правила или норме друштва, када је друштвено видљиво и 
изазива спонтано и/или организовано друштвено реаговање у намјери да се 
заштите добра и вриједности и сами актери таквог понашања (Ж. Јашовић, 
2002). 
 Широка је лепеза поремећаја понашања младих. У литератури  и 
законској пракси, најчешће се говори о двије основне групе поремећаја 
понашања. Прву групу чине блажи облици поремећаја понашања дјеце и 
малољетника – васпитна запуштеност, а другу групу чине тежи облици – 
малољетничка делинквенција или криминалитет младих. Ова подјела је 
условна. Постоје гранични облици, комбиновани и  други бројни облици 
поремећеног понашања дјеце и малољетника који и нису схваћени као 
поремећаји. Бројни облици се преплићу а њихова симптоматологија, 
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етиологија, детерминанте, посљедице и друге рефлексије су различите, 
сложене и међусобно високо кореспондентне. 
 Термин делинквенција потиче од латинске ријечи delictum, што 
значи грешка, преступ, дјело које је законски забрањено, кажњиво 
понашање људи свих узраста. Из таквог одређења произилази и значење 
ријечи делинквент (лат. delinquere - pogriješiti), што заначи починилац 
забрањене и правно кажњиве радње, односно преступник – злочинац . То 
значење је етимолошки повезано са другим појмовима – деликт, 
лат.delinquere, delictum - иступ против закона, преступ, злочин; 
делинвенција – асоцијално понашање, антидруштвена активност 
(Вујаклија, М., 1991; Инглиш, Х.Б. – Инглиш, А. ЦХ. 1966; Klaić, R., 1981). 

С обзиром на то да је ријеч о делинквенцији дјеце и малољетника, у 
употреби је и појам малољетничка делинквенција – што указује да је 
починитељ малољетно лице. Делинквенција малољетника се, по 
облицима, димензијама, учесталости, по етиологији и посљедицама, знатно 
разликује од делинквенције одраслих. Основни разлог  за то је психо–
социјални и биолошки статус личности из чега произилази посебан – 
примјерен статус малољетника у кривичноправној науци  и пракси. 
 Међу научницима и практичарима постоје различита мишљења о томе 
које радње и понашања треба подразумијевати под појмом  делинквенције. 

Шири приступ  подразумијева све радње и понашања разичитог 
степена штетности – почев од непослушности и неактивности, пушења .... 
до нарушавања јавног реда и мира, до разбојништва и убиства. 

Ужи приступ подразумијева радње и понашања која су правно, 
кривично и прекршајно кажњива. 

Најужи приступ  је криминолошки. Малољетничка делинквенција 
подразумијева  само оне радње које се у  позитивном законодавству 
третирају као криминалитет. 

У чешће примијењеној теорији и пракси, у детекцији, 
феноменологији, етиолошком приступу, сагледавању негативних рефлексија 
и прогностике даљих  психо–социјалних  реперкусија, превентивних, 
репресивних и других реакција друштва, практичним се показало 
разликовање трију група преступничког понашања: 

Прекршаји малољетника који подразумијевају широку лепезу 
друштвено непожељних и забрањених радњи (блаже нагативности које се 
граниче  са криминалитетом, непристојно понашање, повреде јавног реда и 
мира, туче, прекршаји у саобраћају...), који су у порасту. 

Социо–патолошке појаве код дјеце и малољетника јесу пушење, 
пијење алкохолних пића, проституција, наркоманија, скитња, лијеност, 
пасивност... Повезане су са криминалитетом – посебно код младих, због 
неотпорности, незрелости, сугестибилности и сл. Код младих су  знатно 
штетније у даљем развоју личности. Изразитије нарушавају психу, нервни, 
ендокрини, имунолошки и духовни систем и психичку равнотежу, ремете 
однос према себи, породици, школи, раду, активитету, етици, друштву, 
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однос са родбином, однос према закону и сл. Малољетни преступници су 
често у сукобу са законом (упад у криминалитет и неминовну болест и 
смрт). Проблеми су вишедимензионални – биолошке, психолошке, моралне, 
културне, друштвено–социјалне природе. Ове појаве у посљедње вријеме 
попримају све шире размјере. 

Криминалитет малољетника је најтежи облик преступничког 
понашања. У њему долази од изражаја  разноврсност  испољавања 
(насилништво, организованост, групни облици дјеловања, специфична 
структура и динамика делинквентне групе, улоге, руковођење и др.). У 
свијету је, у оквиру укупног, 20 – 30 % малољетничког криминалитета . 
Најчешћи је имовински криминалитет. Крађе и тешке крађе чине 45 до 50 % 
кривичних дјела. Оне су, често, неимовинске мотивације и циљ им је 
идентификација са вршњачком делинквентном популацијом. Дјеца и 
малољетници склони су и деструктивном понашању. 

У посљедње вријеме, у свијету и код нас су изражени облици групног 
и организованог малољетничког криманалитета. Идентификоване су 
својеврсне банде, гангови и групе које имају своје називе, особине, имиџ, 
вође, правила, циљеве, задатке, операције, динамику (улоге) и др. што 
представља посебан проблем сваке локалне заједнице, јер оне специфичном 
насилном методологијом "увлаче" дјецу и малољетнике у различите обрасце 
поремећеног понашања – делинквенције, од ситних крађа, превара, изнуда и 
насиља, до тешких кривичних дјела. 

Делинквенцију дјеце и малољетника треба схватити каои озбиљне 
поремећаје који "воде" у криминалитет одраслих. Због тога је потребна 
свеобухватна превенција свих облика поремећаја у доживљавању, 
реаговању и понашању дјеце и малољетника, а посебно тежих облика 
делинквенције, која подразумијева: 

• Циљане опсервације (истраживања), идентификацију и 
регистровање свих облика (образаца, модела...) малољетничке 
делинквенције, потпуну дескрипцију, симптоматологију, димензију и 
учесталост. Дакле, у свим локалитетима треба стално вршити примјерена 
епидемиолошка истраживања; 

• Упознавање и схватање етиологије малољетничке делинквенције – 
фактора који знатно утичу на појаву, ширење и перзистирање малољетничке 
делинквенције. 

Нужно је у свим анализама појединачних и/или групних случајева 
упознати и регистровати значајне факторе који су утицали на психо-
социјално профилисање дјеце и малољетника: 

– фамилио – генетску анамнезу; 
– анамнезу одрастања у породици, школи, ужој или широј 

средини; 
– структуру личности – психо-физичку упадљивост – 

девијантност, способности, карактер, темперамент, потребе, 
нагоне, интересе, мотивацију, схватања, ставове; 
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– ниво зрелости и активитета у породици, школи, на јавним 
мјестима, у слободном времену...; 

– ниво отпорности или неотпорности (рањивости, крхкости, 
подложности...); 

– поремећаје у доживљавању, реаговању и понашању...; 
– поремећаје у стилу живљења. 

• Индентификовање негативних рефлексија малољетничке 
делинквенције; 

• Успјешно анципирање (предвиђање, прогнозирање) развоја 
малољетничке делинквенције ка делинквенцији одраслих (што представља 
посебан проблем малољетничке делинквенције); 

• Нарочито посвећивање пажње ефикасној стратегији реаговања 
друштва у превенцији и сузбијању поремећаја и делинквенције код дјеце 
и малољетника. Основа ефикасне стратегије је интердисциплинарни 
приступ свих одговорних сегмената друштва (породица, школа, 
социјални рад, полиција, правосуђе, здравство, вјерские институције, 
медији... и сл.), који ће партнерски у интеракцији и цјеловито 
перманентно радити (са свим генерацијама) на свим нивоима превенције 
(примарној, секундарној и терцијарној) поремећаја у понашању и на 
афирмацији здравог одрастања (шема 1). 
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Шема 1: Интеракција и активизација партнера у развоју личности 
 

 За здраво одрастање, зрење, јачање и оспособљавање дјеце и 
малољетника, а посебно оних са поремећеним понашањем, неопходан је 
интердисциплинарни приступ свих партнера чија активност треба бити 
повезана у јединственој стратегији. 
 Неопходна је њихова едукација за партнерско дјеловање, 
професионализам, благовременост, ефикасност, као и интеракција међу 
њима. Свему треба да претходи ваљано истраживање, планирање 
активности, њихова операционализација и вредновање. 
 Досадашње активности одговорних и мериторних институција нису на 
жељеном и потребном нивоу. Донесене стратегије нису у потребној мјери 
оживљене и плодотворне. Не постоје оптимални програми и планови рада 
нити свеобухватно тимско и партнерско дјеловање. Нису координиране 
заједничке и посебне активности. 
 Посебну пажњу треба посветити улози полиције у превенцији 
малољетничке делинквенције у оквиру свих ресора и нивоа гдје би 
носиоци тих активности били тимови при центрима и станицама јавне 
безбједности које би требало да чине криминалиста, психолог, педагог, 
социјални радник, дефектолог, социолог..., који би повезивали и 
координирали рад на превенцији малољетничке делинквенције, укључујући 
додатно едуциране полицајце из полицијских станица. Неопходно је 
умрежити свеобухватне активности. 
 С циљем да се унаприједи и помогне у раду тимова за малољетничку 
делинквенцију, конципиран је примјерен модел ПРОГРАМА РАДА 
ТИМОВА (одјељења, одсјека) ЗА МАЛОЉЕТНИЧКУ ДЕЛИНКВЕНЦИЈУ, 
који се, по потреби, прилагођава одређеном локалитету и његовим 
епидемиолошким показатељима. Програм рада подразумијева: 
 

– Упознавање са радом полиције свих специјалности –
повезаности са малољетничком делинквенцијом (јавне 
безбједности, одјељења и одсјека криминалистичке полиције, 
саобраћајне полиције); 

– Упознавање са радом других партнера у повезаности са 
малољетничком делинквенцијом: невладиних организација, 
владиних организација, форума родитеља, форума младих, 
школа, социјалног рада, правосуђа, здравствених институција и 
др.; 

– Прилагођавање и операционализација програма рада тимова за 
малољетничку делинквенцију у повезаности са оперативним 
плановима сродних одјељења и одсјека. 

 
 ● Посвећивање пажње свим нивоима превенције: 
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 Примарна превенција малољетничке делинквенције 
– Идентификација и превенција поремећаја у друштву – у 

породици, школи, широј и ужој социјалној средини путем 
партнерског дјеловања – фактора асоцијалног и делинквентног 
понашања; 

– Превенција – предупређивање и неутралисање узрока, услова, 
повода асоцијалног, девијантног и криминогеног понашања 
дјеце и малољетника; 

– Супротстављање преступничком понашању дјеце и 
малољетника – антиделинквентно дјеловање тимова и сарадника 
– полицајаца у полицијским станицама. 

 
● Планирати мјере: 
 

Опште стратегијске – Интеракција партнера (породица, школа, 
центри за социјални рад, правосуђе, здравство, медији...); 

Посебне – Усмјеравање активности ка жариштима, изворима, 
ризичним мјестима, у ризично вријеме, према ризичним појединицима; 

Појединачне – Усмјеравање активности према појединачним 
случајевима: 

– Конкретизација и операционализација општих, посебних и 
појединачних мјера у оквиру опште стратегије; 

– Дјеловање ка циљним факторима одрастања (насљеђе, функција 
породице, функција школе, медија, слободног времена, 
активизација одрастања); 

– Истраживања и популаризација резултата истраживања фактора 
делинквенције дјеце и малољетника. 

 
 Секундарна превенција малољетничке делинквенције подразумијева 

поступке и мјере према дјеци и малољетницима и факторима када се већ 
развило девијантно понашање, са циљем прекида и сузбијања 
делинквентног понашања. 

 
Циљне мјере: 

– Сузбијање, ублажавање, отклањање присутних пратећих 
проблема код појединаца, група, породица, социјалне средине 
(социјално окружење живљења, школа, итд); 

– Повезивање примарне и секундарне превенције; 
– Истраживања образаца и модела делинквенције дјеце и 

малољетника. 
 

 Терцијарна превенција малољетничке делинквенције подразумијева 
спречавање повратништва малољетничке делинквенције. Она 
подразумијева: 
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– Активности и дјеловања у оквиру мјера преваспитавања, 

поправљања и редукције понашања, социјалне реинтеграције, 
рехабилитације, спречавања повратништва (већ превазиђених 
проблема и узрока), учешће у предлагању - каналисању 
дисциплинских мјера, мјера појачаног надзора, заводских мјера, 
малољетничког затвора и др.; 

– Праћење партиципације у раду терапијских заједница (комуна) у 
оквиру невладиних и владиних организација; 

– Усмјереност према појединцу и групи, породици, ужој и широј 
социјалној средини; 

– Учешће у дуготрајној и перманентној активности са другим 
партнерима у оспособљавању за живот дјеце и малољетника; 

– Планско и систематско организовање и праћење тренда пада и 
пораста малољетничке делинквенције; 

– Евалуација, предлагање нових мјера и истраживање, као и 
публикација постојећих резултата испитивања у циљу 
примјерене и ваљане едукације јавности. 

Посебно је значајно учешће полиције у откривању (уочавању, 
пријављивању, идентификацији, процесуирању), сарадњом са грађанима 
(форумом родитеља, форумом младих, невладиним и владиним 
организацијама, породицама, школама, социјалним радом, здравством, 
тужилаштвом...). Пажњу усмјерити на: 

 
o васпитну запуштеност дјеце и малољетника; 
o непожељне и забрањене радње (непристојно понашање, повреде 

јавног реда и мира, туче и насиља, прекршаји у саобраћају); 
o прекршаје малољетника; 
o учешће у социјално патолошким појавама – пушење, пијење 

алкохолних пића, наркоманија, проституција, скитња, 
рушилаштво...; 

o криминалитет малољетника – организованост, индивидуалне и 
групне облике дјеловања делинквентне дјеце и малољетника... 
 

У циљу професионалног, благовременог, свеобухватног, трајног и 
ефикасног дјеловања потребно је сљедеће: 

 
• Извршити конституисање тимова (путем систематизације); 
• Извршити евалуацију досадашњег рада тимова путем извјештаја 

у раду; 
• Изршити припреме и едукацију постојећих и нових извршилаца; 
• Конципирати годишњи програм и план рада са упутствима за 

његову операционализацију; 
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• Обрадити теме кључне за унапређење рада тимова за 
малољетничку делинквенцију; 

• Организовати учешће на другим стручним скуповима о раду 
полиције и других партнера са дјецом и малољетницима; 

• Организовати истраживачки рад тимова и популаризацију 
резултата истраживања; 

• Вршити перманентну еваулацију рада и конципирање мјера 
унапријеђења тимова за малољетничку делинквенцију. 
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PREVENTION  OF  JUVENILE  DELINQUENCY 

 
 
Summary: 

Juvenile  delinquency  implies  transgressional  behaviour  of  an   
individual  or  a  group  which  is  unacceptable  and  anti-social,  used  to  
breach  ethical  and  law  codes  of  the  society.  It  stipulates  spontaneous  or  
organized  efficient  reaction   of  the  society  in  order  to  protect  public  good  
and  the  values  of  the  society  and  the  wrongdoers  themselves.   

Efficient  strategy  of  all  segments(partners)  of  the  society   is  
necessary,  and  of  the  police  in  particular,  regarding  all  the  levels  of  
juvenile delinquency   prevention  and  healthy  growing  up  of  children  and  
juveniles.  The  basic  strategy  is  a  prevention  program  used  by   the   teams  
and  interdisciplinary  work.   

 
Key  words: delict, juvenile delinquency,  juvenile  crime, prevention,  healthy  
growing  up   
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ЕКСПЕРТИЗЕ ТРАГОВА КРВИ – ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ТРАГОВА КРВИ 

 
Увод 

 
Могућност експертизе (вјештачења) трагова крви сваким даном је све 

обимнија и чешћа. Сувремене методе омогућују добијање позитивних 
резултата чак и са микротраговима. Експертиза трагова крви може 
одговорити на сљедећа питања (свакако да одговори на сва ова питања нису 
једноставни и лаки, а некада нису ни могући): 
 

– да ли траг потјече од крви? 
– да ли је крв људског поријекла? 
– ако је животињска, којој врсти животиње припада? 
– ако је људска, којој крвној скупини припада? 
– да ли је крв мушке или женске особе? 
– да ли је крв из уста, носа или сполних органа? 
– да ли се ради о крви новорођенчета? 
– колико је стар траг крви? 

 
Иако смо свјесни епохалне улоге ДНА анализа, никако не смијемо 

потцијенити старије – конвенционалне методе. У том смислу, као један од 
вјечних поступака, појављује се утврђивање да ли неки траг уопће потјече 
од крви. Чак и прије извођења ДНА анализа неопходно је утврђивање 
наведеног параметра. Многи форензичари и они који то нису, мислили су да 
ће појавом ДНА анализа старе – конвенционалне методе отићи у заборав. 
Међутим, реалност и позитивна пракса показују да ће оне и даље (само у 
мањем обиму) бити заступљене у форензичкој пракси. Уосталом, већ се 
показало да су одређена кривична дјела ријешена примјеном 
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конвенционалних метода, а након што ДНА анализе нису дале позитивне 
резултате. 

Испитивање трагова крви представља први и основни ступањ у 
испитивању трагова крви. Иако се, наизглед, ради о једноставном поступку 
(поступцима), он у себи крије мноштво замки, посебно за оне мање упућене 
и утрениране. Чак и они који се сматрају рутинерима ових поступака могу 
упасти у одговарајуће замке, ако не посједују довољан фундус знања, праксе 
и експерименталних радова. Никако се не би смјело занемарити да постоје 
супстанце које дају лажно позитивне резултате са тестовима за доказивање 
присуства трагова крви. Исто тако, постоје и ситуације када је крв у трагу 
(микротрагу) присутна, а одређени реагенс је не идентификује. Тада и 
долазе до изражаја знање и способности испитивача да употријеби 
одговарајући тест који ће и у тим ситуацијама дати одговарајући резултат. 
Понекад ће од ове прве фазе у испитивању трагова крви зависити 
цјелокупан остали поступак. Можда ће на овај наћин истрага бити усмјерена 
у погрешном правцу! У сваком случају, они који мисле да је 
идентификација трагова крви обична, једноставна, лака анализа и, уз то, без 
великог криминалистичког значаја, у великој су заблуди. Овај рад покушаће 
да представи само неке од могућих поступака у процесу идентификације 
трагова крви, те да открије само један дио ове проблематике. Истовремено, 
он ће представљати и својеврсни подсјетник за оне који тек улазе у свијет 
овог дијела форензике. 
 
1. Идентификација трагова крви (да ли траг потјече од крви) 
 

Узорци достављени на испитивање увијек се подрвргавају 
идентификацијском тесту као првом ступњу у серији форензичних 
серолошких испитивања. Сви тестови за идентификацију присуства крви 
базирају се на детекцији хемоглобина. Хемоглобин садржи два дијела: хем-
дио, који је повезан са глобин-протеинским дијелом. Ови тестови су 
утемељени на детекцији хем-дијела или хемо деривата (модифицирани хем, 
који је кемијски различит од оног у свјежој крви). Хемо деривати могу бити 
присутни у узорку као природан резултат сушења и старења крви или могу 
бити припремљени намјерно као темељ за примјену теста. Ови 
идентификацијски тестови опћенито се дијеле на вјеројатне (пресумптивне) 
и потврдне (недвојбене), који се разликују у овисности од тога да ли је тест 
потпуно специфичан за хем или за хемоглобин.  
 
1.1. Пресумптивни (вјеројатни) тестови идентификације трагова 

крви 
 

Сви пресумптивни тестови који се обично користе јесу 
карактеристични тестови, што потјече од чињенице да се сви утемељују на 
каталитичкој активности хема у хемоглобину. Сам хемоглобин није 
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биолошки катализатор (ензим) у организму, али молекула има одређени 
пероксидазни активитет који се може демонстрирати у тест туби 
кориштењем различитих оксидирајућих супстрата. ”Супстрат” је нека 
органска молекула која се може подврћи кемиј-ској реакцији која може бити 
катализирана (убрзана) неким ензиматским катализатором. Супстрати 
кориштени у овим тестовима могу се подврћи оксидацијској реакцији са 
водик пероксидом. ”Пероксидаза” је ензим (протеински катализатор) који 
може убрзати ову оксидацијску реакцију, а хем-дио хемоглобина дјелује 
слично ”пероксидази” у овим тестовима. Само реакција катализирања 
”пероксидазом” може се опћенито написати као: AH2 + H2O2 =A + 2H2O, гдје 
је AH2 неки оксидирајући супстрат, а “А” његов оксидирани облик. H2O2 је 
водик пероксид, а H20вода. Мноштво различитих супстанција је кориштено 
као супстрат за каталитички тест. Неки од тих тестова су названи по 
супстрату, а неки по проналазачу. Пресумптивни тестови су прављени као 
брзи и приручни, а тако да су супстрати изабрани на начин да су компоненте 
”AH2” и ”А” безбојне и обојене респективно или да су различите боје. 
Управо поради тога, промјене боје или појава обојених продуката означује 
позитиван резултат. Каталитичну (сличну пероксидази) активност крви 
открио је Сцхонбеин 1857. године, користећи гвајак као оксидирајући 
супстрат. Ван Деен је 1862. године препоручио да се гвајаков тест користи 
као званичан судско-медицински тест за крв.  
 

1.1.1. Гвајаков тест 
 

Поступак по Ван Дееновој реакцији: у порцуланску шољу сипа се 
неколико капи тинктуре гвајак и неколико капи озонираног (које је стајало 
на сунцу) терпентинског уља жућкасте боје. У ову мјешавину дода се једна 
кап, у дестилираној води натопљене, материје са мрљом, коју треба 
испитати. Ако се у мрљи налази крв, тада мјешавина мора добити плаву 
боју. Иста се процедура може обавити ако се чисти бијели упијајући папир 
натопи овим реактивом и течношћу коју треба испитати. Реакција се темељи 
на томе што тинктура гвајак у присуству терпентина и крви постаје плава 
(ова реакција већ дуго је само историјска чињеница). Тијеком времена, 
многе супстанције су кориштене за идентификацију крви, а најважније од 
њих су дате у табели 1.  

Каталитични тестови су веома осјетљиви. Неки од њих су у 
могућности да детектирају крв у разблажењу са водом 1:1.000.000. 
Међутим, битно је напоменути да они нису сасвим специфични за крв. 
Постоје двије веће скупине материја које могу дати лажно позитивне 
резултате са овим тестовима (јаки оксиданси и биљне пероксидазе).  

Присуство поменутих материја може се открити додавањем прво тест 
реагенса у одсуству пероксида. Позитиван резултат у овом дијелу поступка 
је добар показатељ да је присутан јак оксиданс. Биљне пероксидазе су 
топлотно лабилне, док упоредна каталитична активност хема није. Ако 
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узорак даје позитивну реакцију, он се може загријати и након тога поново 
тестирати. Постојаност позитивне реакције је индикативна за крв. У 
наредном дијелу излагања нешто више ћемо рећи и о бензидинској, 
леукомалахит, фенолфталеин, флуоресцентној проби као и неким другим 
покусима. 
  
 

Reagens i / ili naziv testa Autor i godina 
Guaiacum (Van Deen - ov, Day - ov test) Van Deen   (1862)   Day   (1867) 
Aloin Klunge   (1882) 
Phenolphtalein (Kastle - Mayer - ov test) Kastle i Sheed   (1901)   Mayer   (1903) 
Benzidin (Adler - ov test) Adler i Adler   (1904) 
Leucomalachitgreen Adler i Adler   (1904) 
O - Tolidin Ruttan i Heredisty   (1912) 
O - Toluidin Gershenfeld   (1939) 
O - Dianisidin Owen i dr.   (1958) 
Tetramethylbenzidin Garner i dr.   (1967) 
Luminol Specht   (1937) 
Fluorescein Le i dr.   (1979) 

  
Табела 1: Каталитички реагенси 

 
 

1.1.2. Бензидински покус 
 

Искуствено гледано, наведени покус је врло осјетљив, једноставан за 
извођење, а ипитивани материјал се нити загађује нити уништава. Ако се 
проба правилно изведе, готово да нема могућности забуне у оцјењивању да 
ли испитивана мрља потјече од крви или не (тим прије јер не реагира са 
”сумњивим” тварима као што су жељезне соли, испљувак, сперма, слина).  

За припрему реагенса потребито је имати: бензидин 
(дипхенyлдиамин), 96% алкохол, ледену оцатну киселину и водик пероксид 
(H2O2). Осим тога, за извођење реакције потребан је још филтер папир и 
капаљка. У једној бочици од око 5 мл отопимо у алкохолу бензидин до 
засићења и додамо пар капи ледене оцатне киселине (други аутори 
предлажу да се користи 2% отопина бензидина у леденој оцатној киселини и 
алкохолу). Узме се 1 грам безидина у праху и при сасвим лаком загријавању 
помијеша са 10 ml ледене оцатне киселине, након чега се дода 96% алкохол 
до 50 ml Као други реагенс припреми се 3 до 5% отопина водик пероксида. 

Ако се бочице (тамно стакло) често не отварају и чувају на хладном 
мјесту могу се упорабљивати и мјесец дана након припреме (мада њихово 
кориштење није препоручљиво након седам дана).  

Иако се ради о високо поузданој методи, она је, и поред тога, само 
оријентацијска. Опрезност у тумачењу резултата ипак мора постојати. 
Сцхлеyер наводи податке да се може добити негативан резултат безидинске 
реакције ако је мрља крви била изложена дјеловању магнезијевих и 
калцијевих соли, цијанида и неких дезинфекцијских средстава. Позитивна 
реакција (по неким ауторима) може се добити и када у траговима постоји 
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извјесна количина сока од свјеже рајчице, сока од кромпира, биљног 
зеленила, квасца и др. Поред тога, и анорганска оксидацијска средства могу 
дати позитивну реакцију (бакар, јод, формалин, калиј, олово, платинска 
једињења и др.). И поред наведених ограничења, у нашој вишегодишњој 
пракси нисмо имали проблема приликом кориштења наведеног теста.  

Пробу изводимо на слиједећи начин: комадић филтер папира 
(одређене величине, коју обично прилагођавамо величини испитиване 
мрље) пресавијемо на четвртину првобитне површине и кутом филтер 
папира лагано протрљамо сумњиву мрљу (други дио слике бр. 1). Послије 
тога папир раширимо и на мјесто контакта (трљања) капнемо 1-2 капи 
отопине безидина, а након тога 2-3 капи водиковог пероксида. Неки аутори 
препоручају да се прије трљања филтер папир накваси дестилираном водом.  

Ако мрља потјече од крви, након додатка пероксида, на мјесту којим 
је додирнута та мрља појављује се брзо интензивно тамноплава боја. У 
присуству крви, плава боја се појављује најкасније за пар секунди. Појави ли 
се боја касније, а уз то још слабо изражена, односно буде ли више 
зеленоплава, резултат треба сматрати негативним. Када је реакција слабо 
позитивна, додатком 2нНаОХ или амонијака боја се појачава. Осим тога, 
реакција се мора сматрати негативном и ако се мјесто додира са мрљом 
обоји већ након додатка самог бензидина. Иначе се додатком 1 капи 
цхинолина отопини бензидина повећава ефикасност. Пожељно (читај 
обавезно) је да се наведени покус изводи у рукавицама и прије сваке 
употребе реагенс треба испробати најприје на чистом филтер папиру 
(резултат мора бити негативан), а затим и са мрљом која сигурно потјече од 
крви (резултат мора бити позитиван). Ако се са познатим узорком добије 
зеленкаста, а не плава боја, вјеројатно је пероксид исхлапио и треба 
припремити нови реагенс.  

H O2

NaCl

 
 

Слика 1. Прикупљање трага течне крви; Извођење бензидиниског теста 
 

Пошто је утврђено да су бензидин и његове соли канцероногени, 
употреба бензидина се сусрела са многим (веома јаким) ограничењима у 
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институцијама здравствене администрације. Управо због тога многи 
лабораторији су га замијенили другим реагенсима. Неки форензични 
лабораторији су тако почели примјењивати о-толидин (3, 3-
диметилбензидин) као тест реагенс за крв, све док се, нажалост, и тај 
реагенс није класифицирао као изузетно (високо) опасни карциноген. Негдје 
1974. године описана је синтеза 3, 5, 3, 5-тетраметилбензидина. Након 
извршених експерименталних студија на животињама, овај спој је 
класифициран као неканцероген и од тада се користи као реагенс за спот 
тест на крв.  

Слика број 1. схематски приказује прикупљање трага крви у епрувету 
са физиолошком отопином, али истовремено и начин тестирања 
бензидинским тестом.  
 

1.1.3. Спот покус 
 

Спот покус реакција на трагове крви са водик пероксидом и 3, 5, 3, 5-
тетраметил-бензидином изводи се на слиједећи начин: протрљати неколико 
пута комадићем смотаног филтер папира преко сумњиве осушене мрље. 
Ставити двије капи тест реагенса на вршак папира. Сачекајте око 30 секунди 
да бисте се увјерили да се није развила боја, а након тога додајте кап 3% 
водик пероксида. Алтернативни поступак подразумијева да се у тест тубу 
стави комадић замрљаног предмета и прелије, затим, тест реагенсом. Након 
тога туба се мућка око 1 минут и затим се дода кап 3% водик пероксида. 
Позитивна реакција се индицира појавом тамноплаве боје. (Лабилне биљне 
пероксидазе се разграђују ако се замрљани комадић у туби третира на 
воденом купатилу 5-10 минута прије тестирања. Након тога стварна крвна 
мрља ће дати позитивну реакцију).  
 

1.1.4. Спот покус на трагове крви са фенолфталеином 
(пхенолпхталеинска проба) 

 
За фенолфталеин се вјерује да је некарциноген. Резултати тестирања 

такођер индицирају да ензим пероксидаза, која је доста распрострањена у 
биљкама, не придоноси лажно позитивним резултатима у овом тесту. Проба 
се изводи на слиједећи начин: сумњива мрља се протрља навлаженим 
тампоном вате, а затим се дода кап фенолфталин реагенса (редуцирани 
фенолфталеин са металним цинком у базичној отопини), а након тога дода 
се кап 3% водик пероксида. Појава ружичасте боје индицира присуство 
трагова крви.  

Припрема фенолфтал(е)ин реагенса: у тиквици се загријава 2 грама 
фенолфталеина, 20 грама КОХ (у зрнцима), 100 грама дестилиране воде и 10 
грама Зн (цинка) у праху, све док се не изгуби боја. Реагенс је потребно 
чувати у тамној боци. Наведени реагенс је на тржиште из Париза пласиран 
као производ под називом хемидент.  
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1.1.5. Леукомалахит зелени (леуцомалацхит греен) покус 
 

У поређењу са бензидинским покусом, ова проба је специфичнија, али 
је и нешто мање осјетљива. Отопина за ову методу се припрема на слиједећи 
начин: 
 
  Леукомалахит зелени       1 грам 
  Оцатна киселина       100 милилитара 
  Дестилирана вода       150 милилитара 
 

Прије самог извођења пробе потребно је помијешати четири дијела 
ове отопине са једним дијелом једнопостотног хидрогена (1%). Позитивном 
реакцијом сматра се појава зелене боје, која након извјесног времена 
прелази у плавозелену боју. 

Овај дио излагања најбоље је завршити једном прастаром 
пресумптивном методом, чија реакција изгледа овако: 

На сумњиву мрљу капнути кап хипероксида, а затим проматрати кроз 
повећало. Обратити пажњу на то да ли се ослобађају или не ослобађају 
пликовити мјехурићи. Нормално је да и наведена реакција нема апсолутну 
вриједност, јер и неке друге материје осим крви растављају хипероксид и 
ослобађају мјехуриће кисика.  
 

1.1.6. Тестови за доказивање крви у урину у криминалистичкој 
пракси 

 
Цијенећи потребе постојања што већег броја различитих тестова (из 

категорије пресумптивних), у нашој пракси смо провјерили више тест 
индустријских трака (различитих произвођача) за доказивање присуства 
трагова крви у урину као могућих тестова за криминалистичку 
идентификацију трагова крви на различитим подлогама, различите величине 
и старости.  

Тестирању су подвргнуте тест траке: ”Hemastih”, ”Multistih”, ” 
Multistih 10 СГ”, ”Urokomb 9” и ”Repignost Rapid Screen”.  

У свим случајевима забиљежени су изванредни резултати (када су у 
питању различите подлоге, величина и старост), чак и када су у питању 
микротрагови крви. Нормално, опрез мора увијек постојати, посебно у 
ситуацијама када подлога на којој се мрља налази има одређена – могућа 
дејства (на утицај – резултат) на коначни исход теста, или када постоји 
могућност контаминације испитиване мрље одређеним хемикалијама.  

Приликом извођења теста потребно је тест траку, односно њено 
реагирајуће мјесто (јастучић) навлажити водом, а након тога прислонити га 
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на сумњиво мјесто и проматрати евентуалну промјену боје на њему. Ако се 
у року од 0 до 40 секунди појави зеленоплава боја, резултат се сматра 
позитивним. Одсуство наведене промјене обојења или појава промјене боје 
након истека наведеног временског периода, сматра се негативним 
резултатом. Наведени тест је, генерално, способан открити 150-620 
микрограма по литру слободног хемоглобина или 5 до 20 недирнутих 
еритроцита на микролитар урина. Из овога је видљиво да се основа теста 
базира на осјетљивости на хемоглобин (у оригиналној упути је наведен и 
податак да у случајевима контаминације урина са нпр. хипохлоратима или 
при неким инфекцијама може доћи до стварања лажно позитивних 
резултата).  

Међутим, битно је још једном истаћи да је приликом извођења овог 
теста на наш начин течни медиј обична или дестилирана вода.  
 

1.1.7. Луминолска проба 
 

Други реагенс (други тип) који се може користити за потребе 
пресумптивних проба, осим оних наведених у досадашњем излагању, јесте 
луминол (3-аминофталхидразид). Битно је истаћи да луминол не реагира као 
остали реагенси дати у табели 1. Без обзира на одређене разлике (механизам 
реакције), треба примијенити исте обзире код тестирања луминолом као и 
код каталитичног теста. Под извјесним условима луминол је 
кемилуминисцентан када се подвргава оксидацији у алкалној отопини.  

Овај феномен је први запазио Ломмел, мада то није публицирао. 
Албрехт је први простудирао реакцију у детаље, а 1937. године је Specht 
направио судско-медицински идентификацијски тест за крв са луминалом. 
Интересантно је истаћи да слабију луминисценцију могу дати и једињења 
олова, ферицијаниди, жађ, клорид злата, клорифил и др.  

За извођење луминолске пробе потребно је направити слиједеће 
реагенсе: 
   1. 0, 1 g луминола (3-аминофталхидразид) 
   2. 5, 0 г NaHCO3 
   3. 15 ml 30% водик пероксида 
   4. 100 ml дестиловане воде 

Отопину луминола треба држати у тамним боцама (и у мраку), а 
обавезно је извршити и контролу прије сваке пробе. Најбоље је да се 
отопина направи непосредно прије анализе. По неким ауторима, добре 
особине ове методе су и у томе што се крв не уништава (мада има и 
другачијих мишљења), тако да се након извршене луминолске пробе могу 
вршити и друга испитивања.  

Луминолска проба примјењује се код испитивања већих површина 
(земљиште, зидови, завјесе, прекривачи, подови и др.) са којих су трагови 
крви испрани кишом, водом или су премазани зидном бојом. Проба се 
изводи тако да се луминолска отопина распрши по сумњивим мјестима. 
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Ограничавајући фактор је то што се проба мора обавити у мраку (или у 
замраченој просторији), односно ноћу, јер луминол у присуству трагова 
крви свијетли (појава хемилуминисценције). Често се луминолом могу 
доказати сасвим невидљиви трагови крви, а осим тога и утврдити њихова 
локализација, распрострањеност и облик. Најоптималније вријеме реакције 
је 15 минута након наношења реагенса. Запажено је да се добри резултати 
постижу и са до 1 године старим мрљама.  
 

1.1.8. Флуоресцентна проба 
 

Још од 1916. године познато је да хематопорфирин флуоресцира под 
ултравиолетним свјетлом. Реакција се изводи на тај начин да се на 
испитивани траг ставе 2 до 3 капи концентриране сумпорне киселине да би 
се осободио хематопорфирин. Под кварц лампом он флуоресцира 
наранџастом бојом. Мали трагови се могу проматрати под флуоресцентним 
микроскопом. Као замјену за сумпорну киселину могуће је користити NaHO 
и NCl 
 

* * * 
Можда је сву ову причу о пресумптивним тестовима најбоље 

завршити кратким освртом на вриједности позитивних резултата при 
кориштењу каталитичних тестова. Било је много дискусија у литератури око 
тога колико су стварно специфични каталитични тестови. Разумије се да 
вриједност позитивних резултата овиси од тога који је тест примијењен, од 
начина примјене теста (двостепени, са гријањем или без њега итд.), од врсте 
материјала који се тестира (чист, контаминиран), те од вјештине и искуства 
аналитичара. Нормално је да ће позитивни резултати, добијени са више 
каталитичних тестова, дати увјерљивији доказ о присуству трагова крви 
него у ситуацијама када је само један тест дао позитивне резултате.  
Реакција се може јавити и одмах након наношења реагенса. 

Gradwohl, Culiford и Nicolls упућивали су на прихватање погледа да ће 
пажљиво изведен и правилно контролиран каталитични тест, изведен од 
искусног аналитичара, индицирати да је крв присутна, док ће оксиданси или 
биљна пероксидаза бити искључени (наше вишегодишње искуство само 
потврђује наведену поставку).  

Неовисно од овога постоји и стајалиште да каталитични тест треба 
проматрати као стриктно пресумптивни. Ову поставку заступа мањи број 
форензичара, а међу њима се посебно истиче Hunl.  

Многи серолози неће извијестити нити доказати да је ”крв присутна” 
само на темељу каталитичног теста, али могу сасвим сигурно да се изразе у 
благо квалифицираним варијантама као што су ”резултати индицирају на 
присуство крви” или ”резултати су потпуно у складу са присуством крви”. 
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1.2. Потврдни или недвојбени тестови 
 

Потврдни (недвојбени) тестови на крв који се налазе у уобичајеној 
употреби, могу се класифицирати на слиједећи начин: 
 

1. - Кристалични и микрокристалични,  
2. - Имунолошки са антихуманим хемоглобином,  
3. - Хроматографски,  
4. - Спектрални,  
5. - Микроскопско-цитолошки,    

 
1.2.6. Кристалични и микрокристалични 

 
Кристалични тестови су кориштени за идентификацију крви много 

прије каталитичних тестова и најстарије је објавио Теицхман 1853. године. 
Теицхманови кристали су хематин клориди и могу бити формирани од 
материјала који садржи хемоглобин, са благим загријавањем у присуству 
глацијалне оцатне киселине и соли клорида. Мноштво модификација 
наведеног теста објављено је током протеклог периода. 

Када у испитиваном трагу има премало крви или је крв стара и 
трулежно измијењена, проба на Тајхманове кристале даје негативне 
резултате. Сама проба се изводи на слиједећи начин: мања количина 
сумњивог праха или ситно рашчупканих влакана стави се на предметно 
микроскопско стакло и дода се једно, два или три зрнца кухињске соли, а 
преко тога се додају двије-три капи ледене оцатне киселине. Наведени 
препарат се затим прекрије покровним микроскопским стаклом и загријава 
на пламену све дотле док не почне врити. У том тренутку се ставља под 
микроскоп и проматра под повећањем од 300 до 500 пута. Кристали су мрке 
боје, имају облик косих паралелограма, појединачни су или у скупини. 
Проба на ацетон-клор кристале изводи се тако што се сумњиви траг стави на 
предметно микроскопско стакло и покрије покровним стаклом. С једне 
стране покровног стакла пушта се ацетон, а са друге 10% клороводонична 
киселина. При хлађењу настају фини игличасти кристали који, ако су већи, 
могу имати и другу форму.  

Када се користе кристалични тестови, многи аналитичари између 
осталог дају предност Нипповој методи, код које се користи 0,1% отопина 
КЈ, КБр и КЦл. Загријавање је у процедури критични дио, јер је могуће да се 
препарат загрије недовољно или пак превише, што узрокује грешку. Могуће 
је, такођер, да се при тестирању добију негативни резултати и при 
недвојбено присутној крви, мада се обично не може лако дијагностицирати 
разлог. Сама старост крвне мрље изгледа да не спречава позитивне 
резултате у рукама искусног истражитеља. Wагенар је препоручио 
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модификацију теста кориштењем ацетона и минералне киселине. Кристали 
настају на собној температури, што елиминира потешкоће са гријањем. Тест 
може бити довољно осјетљив и може постићи позитивне резултате са 
мрљама које садрже 2 до 8 мг хемоглобина.  

Слиједећи кристалични тест, који се доста широко примјењује, 
заснива се на формирању природних хемокромогена. Тест је објавио 
Такајама 1912. године, и то првенствено за судско-медицинску употребу. 
Формирање пиридних хемокромоген кристала из крви примијетио је 
Доноганy у Будимпешти 1913. Већа студија о кромоген кристалима везана је 
за Дилинг-а 1910. године. Такајама је користио двије различите отопине, 
које се разликују само у релативној пропорцији конституената. Због 
различитих разлога тзв. Такајамина “отопина ИИ” је био најпопуларнији: 3 
мл засићене глукозе, 3 мл 15% НаОХ, 3 мл пиридина и 7 мл воде.  

Свој рад из ове проблематике Такајама је направио у Јапану, док је у 
Еуропи постао познат преко чланка који је објавио Стрессман 1922. године 
(он је учио од Фујиwаре који је био Такајамин студент). Постоје различите 
техничке варијанте Такајаминг теста. Многи аналитичари користе благо 
загријавање да индицирају стварање кристала. Други опет сугерирају да то 
није потребно и да је спорије испаравање које омогућава спонтани процес 
погодније. Објављено је и да су добијени кристали и са узорцима који нису 
дали Тајхманове кристале. Старост крвне мрље не утјече на стварање 
Такајама кристала, а познати позитивни резултати добијени су са мрљама 
старим преко 20 година.  

Кристалични тестови нису ни близу тако осјетљиви као каталитични, 
али већина серолога се слаже да позитивни резултати чине доказ о 
присуству крви. Многи стручњаци тврде да је Такајамин тест осјетљивији 
од Тајхмановог теста. Хунт и др. су добили пиридин хемокромоген кристале 
из мрља крви које су садржавале 0, 2 микрограма крви. Милер опет тврди да 
се позитивни резултати могу добити са само 5 микролитара отопине крви 
разблажене у омјеру 1:1.000 микролитара (микролитар крви је милионити 
дио литра - једна кап крви је око 50 микролитара). Блаке и Дилон су 
испитивали могућност добијања лажних позитивних резултата Такајама 
кристала тестом са жељезо-протопорфирином, који садржи другачије 
материје од хема. Том пригодом нису запажени забрињавајући случајеви. 
Осим тога, док пречишћени узорци каталазе и пероксидазе могу дати 
кристале, бактерије које садрже умјерено велику количину каталазе не дају 
тест. Неке бактерије ће дати лажно карактеристичне реакције. Међутим, 
просто је невјеројатно да ћемо се у пракси срести са узорцима који су 
способни дати Такајама кристал тест, а у одсуству крви.  

Међу најстаријим недвојбеним тестовима за доказивање присуства 
крви користи се реакција Атрзyзоwски, а за њену припрему потребни су 
слиједећи реагенси: 

– дестилирана вода  1 cm3,  
– чисти алкохол               1 cm3,  
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– ледена оцатна киселина     1 cm3,  
– јодоводонична киселина    5 капи.  

Поступак: Мали дио сумњиве мрље ставити на микроскопско стакло 
те га прекрити другим микроскопским стаклом. Пажљиво уводимо реагенс 
међу двије стаклене плочице тако да се испитивана мрља добро натопи. 
Наведени препарат стављамо пажљиво на пламеник, тако да за 15-20 
секунди проврије. Током овога поступка поступно надопуњујемо реагенс 
који је испарио. Након хлађења, микроскопски преглед је сљедећа етапа, а 
њоме ћемо констатирати, ако се ради о крви, присуство извјесне количине 
малих ромбоидних тамносмеђих кристала јодохидрат хематина, који су 
карактеристични за присуство крви.  
 

1.2.7. Имунолошки тестови са антихуманим хемоглобином 
 

Судско-медицинске и криминалистичке тестове са антихуманим 
хемоглобином први је препоручио Клеин 1905. године. Велика предност 
овог поступка је у томе што се идентификацијски тест за крв и човјечије 
поријекло обједињују у истом поступку. Да би се реализирала ова предност, 
антихумани хемоглобин мора бити специфичан за врсту. Многи 
истражитељи су припремали антихумани хемоглобин реагенс који је био 
најмање релативно специфичан за врсту. О проблему реактивности (цросс) 
антисерума препарираног из ткива одређених животиња биће касније 
детаљније продискутирано. Серум антихуманог хемоглобина обично није 
био широко доступан, па су многи аналитичари имали одређених проблема 
у припремању сопствених серума. Баxтер и Реес су тестирали бројне 
комерцијалне антисеруме и утврдили да су неки од њих погодни за судско-
медицинска и криминалистичка испитивања крви, под увјетима да се 
правилно примијене. Де Форест и Лее су препоручили процедуру 
утемељену на огледима са зечијим антисерумом који су они припремили. 
Један од основних поступака за судско-медицински тест препоручио је и 
Фујиwара.  
 

1.2.8. Хроматографске методе 
 

Хроматографску карактеризацију хемоглобина и његових деривата, 
ради идентификације крви, први је сугерирао Фиори, користећи филтер 
папир. Модифицирана метода, која је уједно и много бржа, пронађена је 
неколико година касније. Систем танкослојне хроматографије разрадио је 
Фараго 1966. године. Фиори је препоручио број фаза у поступку чинећи тест 
што је могуће више специфичним. Развијени хроматограм се сушио на 
100°Ц ради инактивације било које биљне пероксидазе у узорку. Након тога 
је даље прегледан под УВ свјетлом - кратко и дуготаласно, да би се 
утврдило присуство неке друге флуоресцирајуће компоненте осим хематин 
спојева. Хематопорфирин (хем без жељеза), на примјер, може се пронаћи у 
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овој фази поступка. Хроматограм је затим прскан бензидином у 
закисељеном алкохолу ради одређивања могућних кемијских оксидата, и на 
крају са Х2О2 (водик пероксид) да развије хематин спојеве. Фиори је 
направио поступак налик ”бензидинском тесту” да буде што је могуће 
специфичнији и препоручио да се исто тако осјетљив идентификацијски 
тест (као што је антихуман хемоглобин) изведе паралелно када се испитују 
спорни узорци.  
 

1.2.9. Спектралне методе 
 

Спектралне методе за идентификацију крви старије су од свих 
поступака, изузев микроскопских. Старије методе се односе на 
дијагностицирање трака хемоглобина или његових деривата кориштењем 
спектроскопа или микроспектроскопа. Најстарију сугестију да се 
карактеристике апсорпционих трака хемоглобина и његових деривата 
користе као судско-медицински тест дао је Хоппе 1962. године. Ове методе 
су користили многи аналитичари све док се нису развили остали поступци 
који су осјетљивији. Херепатх је 1868. године обавијестио да је 
идентифицирана крв микроспектроскопски из мале мрље пронађене на 
дршци сјекире која је била стара неколико седмица. Техника може 
детектирати ”мање од једне хиљадинке грама сушене крви, обојене материје 
која је екстрахирана са једном и по капи дестилиране воде”, написао је он. 
Једну од најбољих референци за спектрофотометријске вриједности 
хемоглобина и његових деривата дали су Лемберг и Легге. Под дјеловањем 
зрака, усљед старости, сушења, топлоте, киселина или алкалија, па затим 
под утјецајем извјесних отрова (јетких киселина или лужина, сумпор-
водика, угљен моноксида, цијан-водика) хемоглобин се претвара у разне 
деривате (оксихемоглобин, метхемоглобин, хематин, хемокромоген и 
хематопорфирин), односно у сулфхемоглобин, угљик-моноксидхемоглобин, 
цијан-хемоглобин и др. Сви ти деривати хемоглобина, односно сва та 
једињења хемоглобина, имају особите спектре. Према томе, утврдити 
спектроскопски у сумњивим мрљама присуство једног (или више) од 
именованих деривата, односно једно од наведених једињења хемоглобина, 
значи утврдити постојање једног од поменутих крвних отрова, односно 
утврдити постојање крви.  

У круговима неких ауторитета вјерује се да није довољно одредити 
спектар екстракта испитиване мрље. Штовише, ово испитивање треба 
слиједити мјерење спектра неколико хемоглобинских деривата, 
препарираних додавањем различитих реагенса у екстракт и њихово 
компарирање са познатим спектрима. Примјери таквих деривата су (као што 
је раније наведено) хемокромогени, цианметхемоглобин, хематин и цијанид 
хемокромоген. Хематопорфирин може такођер бити препариран третирањем 
екстракта са јаком сумпорном киселином. Овај дериват јасно флуоресцира 
под УВ свјетлом. Неки аналитичари, изгледа, више воле избјећи рад са јаком 
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минералном киселином и конверзију обављају са тиогликолном киселином 
и редуцирајућим реагенсом, док остали још користе сумпорну киселину. 
Ипак, многи ауторитети вјерују да правилно контролирани 
спектрофотометријски тестови, посебно ако су формирани деривати и 
одређени њихови спектри, представљају потпуно довољан доказ о 
присуству крви.  
 

1.2.10. Микроскопске и цитолошке методе 
 

Микроскопске или цитолошке методе јесу најстарије методе за 
идентификацију крви у мрљама, изузев неколико кемијских поступака који 
нису примјењивани дуги период. Микроскопски поступци су кориштени 
примарно за идентификацију станица крви. Међу првим заговарачима су 
били Мандл, Роуссин и Салмон. Једно вријеме се вјеровало да и еритроцити 
могу бити ”реконструирани” из крвних мрља, иако се они у суштини 
разграђују сушењем. Међутим, леукоцити се не распадају и они се могу 
открити. Еминентни биолог Wирцхов је 1857. године заговарао да 
идентификација леукоцита из крвних мрља представља идентификацију 
крви.  

При цитоскопским претраживањима мрља ради утврђивања да ли су 
крвне или не, иде се за тим да се нативно или тинкторијално утврди 
присуство еритроцита или леукоцита, односно фибринских влакана. 
Микроскопско-цитолошке методе за идентификацију крви су значајно 
потиснуте осталим методама.  

Из наведеног текста јасно је видљиво да постоји читав спектар тестова 
погодних за доказивање присуства трагова крви.  
 

Завршна разматрања 
 

У овом чланку дат је преглед различитих идентификацијских тестова 
у процесу идентификације трагова крви у криминалистичким и 
форензичким испитивањима. Неки од њих давно су превазиђени и 
представљају само дио историје ове области истраживања. Међутим, 
свакако је важно познавати и све њихове добре и лоше стране, јер ова област 
истраживања обилује могућим изненађењима и никада није искључено да 
треба посегнути за неким старијим методама, посебно ако има индиција да 
би нам оне могле помоћи у апсолутно поузданој идентификацији. 

Важно је напоменути да иако ова врста испитивања представља само 
први корак у поступку испитивања трагова крви, она представља изузетно 
важан сегмент у цјелокупној детерминацији испитиване крвне мрље. 
Погрешка на овом степену испитивања може имати далекосежне и 
несагледиве посљедице за окончање истраге или разјашњење злочина. 

Потребно је истаћи и чињеницу да у неким литературним изворима 
можда постоје и неки другачији подаци и искуства, те због тога никада не 
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треба престати трагати за новим сазнањима, подацима, властитим 
искуствима.  
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УДК:339.543.2 (497.6)   
Дрaгaн Кулић 
Држaвнa грaничнa службa,Бoснe и Хeрцeгoвинe 
 
 

КРИЈУМЧАРЕЊЕ ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 
- МЕТОДИКА ОТКРИВАЊА ИСТРАГА- 

 
 
Рeзимe: 

 У циљу oбeзбjeђивaњa jaвних прихoдa, зaштитe дoмaћe прoизвoдњe 
и тржиштa, рeaлизaциje сoциjaлних циљeвa, зaштитe и бeзбjeднoсти 
живoтa и здрaвљa људи, биљaкa и живoтињa, кao и зaштитe живoтнe 
срeдинe, држaвa прeдузимa низ aдминистрaтивних, пoрeских, цaринских 
мјера, кao и мjeрa кривичнoпрaвнe принудe нa: кoнтрoлисaњу, oгрaничaвaњу 
или зaбрaни увoзa или трaнзитa прeкo држaвнe тeритoриje oдрeђeних 
врста рoбе или супстaнци. Рeлизaциja нaвeдeних циљeвa угрoжaвa сe 
пojaвним oблицимa  криjумчaрeњa нaвeдeних врста  рoбе прeкo држaвнe 
грaницe, oднoснo цaринскe линиje, кojи сe пeрмaнeнтнo усaвршaвajу и 
прилaгoђaвajу aктуeлним друштвeнo-eкoнoмскoм услoвимa, a криjумчaри 
рoбе вeoмa eфикaснo и пeрфиднo кoристe ситуaциjу нa тржишту, штo 
свaкaкo и oпрeдjeљуje врсту и кoличину рoбe нaмиjeњeнe криjумчaрeњу. Због 
слoжeнoсти пojaвних oбликa криjумчaрeњa и стeпeна угрoжaвaњa oвим 
пojaвним oбликoм криминaлитeтa, нeoпхoднo je рaзвити дjeлoтвoрнe и 
eфикaснe мeхaнизмe, мeтoдoлoгиjу и мoдaлитeтe спрeчaвaњa и сузбиjaњa 
нaвeдeнoг oбликa криминaлитeтa, у oблaстимa: oткривaњa и oтклaњaњa 
узрoкa криjумчaрeњa, прeвeнтивнoг дjeлoвaњa, нoрмaтивнoпрaвнe 
рeгулaтивe, eфикaснoг и блaгoврeмeнoг oткривaњa, истрaгe и дoкaзивaњa 
oвих кривичних дjeлa, кривичнoг гoњeњa извршилaцa oвих кривичних дjeлa,  
кaзнeнe пoлитикe, итд. 
 
Кључнe риjeчи: мjeрe цaринскe кoнтрoлe, прeнoшeњe рoбe  прeкo цaринскe 
линиje,  криjумчaрeњe рoбе, прoфилирaњe вoзaчa и вoзилa, мjeрe и рaдњe 
oвлaштeних службeних лицa. 
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1. Увoднe нaпoмeнe 
 

Свакa држaвa зa финaнсирaњe држaвнe oргaнизaциje и њeнo 
функциoнисaњe oбeзбjeђуje финaнсиjскa срeдствa из тзв. «jaвних прихoдa», 
кojи сe oбeзбeђуjу крoз плaћaњe: пoрeзa, цaринa, тaкси, нaкнaдa и других 
дaжбинa. С другe стрaнe, држaвa врши зaштиту сoпствeнe прoизвoдњe, 
зaштиту здрaвљa и бeзбjeдности људи, биљнoг и живoтињскoг свиjeтa, кao и 
зaштиту живoтнe срeдинe: кoнтрoлисaњeм, oгрaничeњeм или зaбрaнoм 
увoзa или трaнзитa прeкo држaвнe тeритoриje oдрeђeних врста рoбе или 
прeдмeтa. У циљу рeaлизaциje нaвeдeних aктивнoсти, прeдузимa сe читaв 
спeктaр пoрeских, цaринских, aдминистрaтивних и других мjeрa фискaлнe 
пoлитикe, кao и мjeрe кривичнoпрaвнe принудe прeмa физичким или 
прaвним субjeктимa кojи кршe прoписe из нaвeдeних oблaсти. Јeдaн oд 
нajeфикaсниjих мeхaнизaмa зa пoстизaњe нaвeдeних циљeвa jeсте увoђeњe 
«цaринe» кao инструмeнтa прeкo кoгa држaвa oствaруje oдрeђeнe приврeднe 
и финaнсиjскe циљeвe, и тo: фискaлнe циљeвe, зaштиту дoмaћe прoизвoдњe, 
сoциjaлнe и бeзбјeднoснe циљeвe. Цaрињeњeм рoбе и услугa држaвa 
oствaруje знaтaн диo jaвних прихoдa, штo прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних 
извoрa прихoдa у буџeту држaвe, и нa тaj нaчин рeaлизуje фискaлни циљ. 
Увoђeњeм цaринa штити се и рaзвиja дoмaћa прoизвoдњa, jeр су увeзeни 
прoизвoди «oптeрeћeни» цaринским дaжбинaмa скупљи oд дoмaћих, чимe сe 
дoмaћим прoизвoдимa oбeзбjeђуje плaсмaн нa тржишту, пoвeћaвa им сe 
прoизвoдњa, a сaмим тим сe oмoгућaвa и вeћe упoшљaвaњe дoмaћих 
прeрaђивaчких кaпaцитeтa и веће aнгaжoвaњe кaдрoвских пoтeнциjaлa. 
Сoциjaлни циљeви сe oствaруjу тaкo штo сe укидaњeм или смaњeњeм 
цaринскe стoпe нa прoизвoдe кojи су oд знaчaja зa eгзистeнциjу грaђaнa (нпр. 
прeхрaмбeни прoизвoди) дирeктнo утичe нa купoвну мoћ и сoциjaлни стaтус 
стaнoвништвa. Цaринa имa изузeтнo знaчajну бeзбjeднoсну улoгу, jeр 
oбeзбјeђуje зaштиту oд увoзa oних врста рoбе кoje мoгу бити штeтнe пo 
живoт и здрaвљe људи, живoтињa или биљaкa, или мoгу угрoзити живoтну 
срeдину, кao штo су рaдиoaктивнe супстaнцe, нуклeaрни oтпaд, oтрoвнe 
супстaнцe, oбoљeлe и зaрaжeнe биљкe и живoтињe, кao и здрaвствeнo и 
хeмиjскo-биoлoшки нeиспрaвни прoизвoди биљнoг или живoтињскoг 
пoриjeклa, итд. Цaринa je jaвнa дaжбинa и прeдстaвљa oбaвeзу влaсникa 
рoбe дa, кaдa рoбa дoспијe нa грaничну линиjу, плaти прoписaни изнoс нoвцa 
у кoрист буџeтa држaвe.64 

Истoријски пoсмaтрaнo, кривичнa дjeлa кojимa сe штитe jaвни 
прихoди (приje свeгa цaринe), кao и другe прaвнoзaштићeнe вриjeднoсти 
(бeзбjeднoст, здрaвљe, живoтнa срeдинa и др.), увeдeнa су у нaционaлнa-
држaвнa зaкoнoдaвствa oндa кaдa су и прoписaнe нaведeнe вриjeднoсти. 
Зajeдничкa кaрaктeристикa инкриминaциja oвих кривичних дjeлa, oднoснo 

                                                 
64 Прoф. др Миркo Кулић «Пoрeскa утaja и криjумчaрeњe», БМГ, Бeoгрaд, 1999. 
гoдинe, 
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кривичних дjeлa «криjумчaрeњa» je «прeнoшeњe рoбe прeкo цaринскe 
линиje избjeгaвaњeм мjeрa цaринскoг нaдзoрa», кao и oдгoвaрajући 
квaлификoвaни пojaвни oблици у виду «oргaнизoвaњa мрeжe криjумчaрa», 
«упoтрeбе нaсиљa или oружja» приликoм извршaвaњa oснoвнoг oбликa 
кривичнoг дjeлa, итд. Пojaвни oблици криjумчaрeњa пeрмaнeнтнo сe 
усaвршaвajу и прилaгoђaвajу aктуeлним друштвeним и eкoнoмским 
услoвимa, a криjумчaри рoбе вeoмa eфикaснo и пeрфиднo кoристe стaњe нa 
тржишту, штo свaкaкo и oпрeдjeљуje избoр рoбe нaмиjeњeнe криjумчaрeњу. 
Стoгa сe и aктивнoсти нaдлeжних oргaнa нa спрeчaвaњу и сузбиjaњу 
кривичних дjeлa «криjумчaрeњa» прилaгoђaвajу aктуeлним дрштвeнo-
eкoмoмским и бeзбјeднoсним услoвимa, нa нaциoнaлнoм и 
трaнснaциoнaлнoм нивoу. 
 

2. Кривичнoпрaвнo oдрeђeњe, кривичнoг дjeлa 
«криjумчaрeњa» 

 
Кривичнo дjeлo «криjумчaрeњe» чини oнaj кo прeкo цaринскe линиje65 

прeнeсe рoбу вeћe вриjeднoсти, избjeгaвajући мjeрe цaринскe кoнтрoлe, или 
кo сe избjeгaвajући мjeрe цaринскe кoнтрoлe бaви прeнoшeњeм рoбe прeкo 
цaринскe линиje ( чл. 214. ст. 1. КЗ БиХ ). Рaдњa извршeњa je oдрeђeнa 
aлтeрнaтивнo, и мaнифeствуje сe у двa пojaвнa oбликa. Услoв зa пoстojaњe 
кривичнoг дjeлa je дa сe избjeгaвajу мjeрe цaринскe кoнтрoлe. Избjeгaвaњe 
мjeрa цaринскe кoнтрoлe ћe пoстojaти и у случajу скривaњa рoбe приликoм 
прeлaжeњa цaринскe линиje, и у случajу нeприjaвљивaњa рoбe цaринским 
службeницимa кaдa пoстojи oбaвeзa приjaвљивaњa. Зa пoстojaњe дjeлa ниje 
oд знaчaja дa ли сe цaринскa линиja прeлaзи нa мjeстимa oдрeђeним зa 
прeлaзaк држaвнe грaницe (грaничним прeлaзимa) или сe рaди o прeнoсу 
рoбe вaн грaничних прeлaзa (илeгaлнo прeлaжeњe држaвнe грaницe). 
Taкoђeр, ниje oд знaчaja чињeницa дa ли je рoбa у влaсништву пoчиниoцa 
или трeћeг лицa, кao ни нaчин нa кojи сe рoбa прeнoси (прeвозним 
срeдствoм, пoмoћу тeглeћих живoтињa или сaм извршилaц свojoм снaгoм, 
дoк сe дoмaћe живoтињe мoгу пojeдинaчнo или oргaнизoвaнo тjeрaти кao 
стaдo прeкo цaринскe линиje). Кoд првoг пojaвнoг oбликa рaдњe извршeњa, 
пoтрeбнo je дa сe рaди o рoби «вeћe вриjeднoсти», штo прeдстaвљa 
вриjeднoснo oбиљeжje кoje сe дeфинишe у склaду сa кoнкрeтним приликaмa, 
стeпeном инфлaциje, мoнeтaрним крeтaњимa, oпштeм стaњу у приврeди и 
друштву у цjeлини итд. Прeмa стaву oпштe сjeдницe Судa БиХ oд 
07.07.2004.гoдинe зaкoнскo oбиљeжje «вeћe вриjeднoсти» кoд oвoг 
                                                 
65 Цaринскa линиja je идeнтичнa сa грaничнoм линиjoм-грaницoм БиХ (чл. 3 ст. 3. 
Зaкoнa o цaринскoj пoлитици БиХ, Сл. глaсник БиХ бр: 57 oд 16.12.2004. гoдинe). 
Грaничнa линиja je линиja кoja рaзгрaничaвa тeритoриjу БиХ oд тeритoриje 
сусjeдних држaвa ( чл. 3. ст. 1. т. 1. Зaкoнa o нaдзoру и кoнтрoли прeлaскa држaвнe 
грaницe Сл. глaсник БиХ бр: 56 oд 15.12.2004.гoдинe). 
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кривичнoг дjeлa пoстojи aкo je у питaњу вриjeднoст рoбe у изнoсу вeћeм oд 
10.000 КМ, и тo у вриjeмe извршeњa кривичнoг дjeлa (у прeтхoднoм пeриoду 
je тaj изнoс биo 5.000 КМ). Зa пoстojaњe кривичнoг дjeлa ниje oд знaчaja 
кoличинa прeнeсeнe рoбe, штo знaчи дa сe мoжe рaдити o сaмo jeднoj ствaри, 
пoд услoвoм дa сe рaди o вeћoj вриjeднoсти (нпр. рaднa мaшинa, рaзни 
урeђajи тeлeкoмуникaциjскe или рaчунaрскe oпрeмe, итд.). 

Зa рaзлику oд првoг oбликa рaдњe извршeњa oвoг кривичнoг дjeлa, кoд 
другoг oбликa ниje нeoпхoднo дa сe рaди o прeнoшeњу рoбe вeћe 
вриjeднoсти, нeгo дa сe извршилaц «бaви» прeнoшeњeм рoбe прeкo цaринскe 
линиje. Уoпштeнo пoсмaтрaнo, пojaм «бaви» пoдрaзумиjeвa трajниje 
вишeкрaтнo дjeлoвaњe, oднoснo прeдузимaњe вишe рaдњи прeнoшeњa рoбe 
прeкo цaринскe линиje, jeр у сeби сaдржи тeжњу - нaмjeру пoнaвљaња. 
Пoстoje и стaвoви прeмa кojимa je зa извршeњe oвoг oбликa кривичнoг дjeлa 
дoвoљнo прeдузимaњe и сaмo jeднe рaдњe прeнoшeњa прeкo цaринскe 
линиje укoликo je кoд извршиoцa пoстojaлa нaмjeрa дa нaстaви, oднoснo дa 
сe бaви прeнoшeњeм рoбe прeкo цaринскe линиje. Мeђутим, oви стaвoви и 
мишљeњa сe критикуjу и oспoрaвajу из сљeдeћих рaзлoгa:  

- кривичнa дjeлa кoд кojих je рaдњa извршeњa прoписaнa кao 
«бaвљeњe oдрeђeнoм дjeлaтнoшћу» прeдстaвљajу свojeврстaн вид привиднoг 
рeaлнoг стицaja, зa кojи je нeoпхoднo дa пoстoje нajмaњe двиje 
инкриминисaнe рaдњe, штo знaчи нajмaњe двa кривичнa дjeлa; 

- кoнструкциja привиднoг рeалнoг стицaja нaстaje у интeрeсу 
пoчиниoцa кривичнoг дjeлa, jeр му сe нa тaj нaчин изричe jeднa кaзнa зa 
вишe инкриминисaних рaдњи. Кaдa би сe прихвaтиo стaв или мишљeњe дa 
сe oвa кривичнa дjeлa мoгу извршити и прeдузимaњeм сaмo jeднe рaдњe 
извршeњa, aкo сe из других oкoлнoсти мoжe зaкључити дa кoд извршиoцa 
пoстojи нaмjeрa и спрeмнoст дa рaдњу кривичнoг дjeлa пoнaвљa, тo би 
знaчилo дa сe извршилaц кaжњaвa и збoг тoгa штo имa нaмjeру дa убудућe 
врши инкриминисaнe рaдњe, иaкo тe рaдњe ниje пoчиниo, штo je у 
супрoтнoсти сa oснoвним нaчeлимa кривичнoг прaвa. 

Кривичнo дjeлo «криjумчaрeњe» имa блaнкeтни кaрaкeр, збoг тoгa штo 
су «мjeрe цaринскe кoнтрoлe» прoписaнe другим зaкoнским прoписимa, тj. 
Зaкoнoм o цaринскoj пoлитици БиХ, у кojeм je oдрeђeн - дeфинисaн пojaм 
«кoнтрoлa oд стрaнe цaринских oргaнa», кoja oбухвaтa: «oбaвљaњe 
спeцифичних рaдњи, кao штo je прeглeд рoбe, прoвjeрa пoстojaњa и 
вjeрoдoстojнoсти дoкумeнaтa, прeглeд пoслoвних књигa и другe eвидeнциje, 
прeглeд прeвoзних срeдстaвa, прeглeд пртљaгa и другe рoбe кojу лицe нoси 
сa сoбoм или нa сeби, и спрoвoђeњe билo кojих службeних истрaгa и 
сличних пoступaкa с циљeм oбeзбјeђивaњa примjeнe цaринских прoписa и, 
кaдa je тo пoтрeбнo, других прoписa кojи сe примjeњуjу нa рoбу кoja 
пoдлиjeжe цaринскoм нaдзoру» (чл.4 ст. 1. т. 14). Мjeрe цaринскe кoнтрoлe у 
oснoви имajу зa циљ дa сприjeчe нeoвлaшћeнo пoступaњe с цaринскoм 
рoбoм и oбeзбjeђeњe њeнe истoвjeтнoсти дoк сe нe спрoвeдe цaрински 
пoступaк. Свa рoбa кoja сe увoзи, извoзи или прoвoзи прeкo цaринскe линиje, 
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мoрa сe приjaвити нaдлeжнoj oргaнизaциoнoj jeдиници УИO (службeницимa 
цaринe), нa нaчин и пo пoступку кojи je oдрeђeн тзв. «цaринским 
прoписимa». 

Oбjeкaт рaдњe oвoг кривичнoг дjeлa je рoбa кoja сe прeнoси прeкo 
цaринскe линиje (мoжe бити билo кoja врстa рoбe, билo дa је њeн прoмeт 
дoпуштeн, oгрaничeн или зaбрaњeн). Мeђутим, трeбa нaглaсити дa oбjeкaт 
рaдњe oвoг кривичнoг дjeлa мoгу бити сaмo пoкрeтнe ствaри, oднoснo 
ствaри кoje сe мoгу физички прeнoсити прeкo цaринскe линиje.  
Кривичнo дjeлo криjумчaрeњa сe мoжe извршити сaмo сa умишљajeм, тj. 
пoчинилaц трeбa дa имa тaкaв психички oднoс прeмa рaдњи извршeњa дjeлa 
кojи oбухвaтa свиjeст o тoмe дa сe прeкo цaринскe линиje прeнoси рoбa вeћe 
вриjeднoсти и нa тaj нaчин свjeснo и вoљнo крше цaрински прoписи, 
избjeгaвaњем плaћања цaрине и других дaжбина, и тимe oштeћује буџeт, a у 
другoм пojaвнoм oблику сe рaди o дирeктнoм умишљajу. 

Квaлификoвaни - тeжи oблик oвoг кривичнoг дjeлa чини oнaj кo бeз 
oдгoвaрajућeг oдoбрeњa, избjeгaвajући мjeрe цaринскe кoнтрoлe, прeкo 
цaринскe линиje прeнeсe рoбу чиjи je увoз зaбрaњeн, oгрaничeн или 
зaхтиjeвa пoсeбнo oдoбрeњe или дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa. Teжи oблик 
извршeњa oвoг кривичнoг дjeлa oглeдa се у врсти и прирoди рoбe кoja сe 
прeнoси прeкo цaринскe линиje. У oвoм случajу нeoпхoднo je дa сe рaди o 
рoби чиjи je увoз или извoз зaбрaњeн, oгрaничeн или зaхтиjeвa пoсeбнo 
oдoбрeњe или дoзвoлу нaдлeжнoг тиjeлa. Дoбиjaњe aкцизних мaркицa зa 
aкцизну рoбу oд нaдлeжних oргaнa нe мoжe се смaтрaти «пoсeбним 
oдoбрeњeм», jeр сe рaди сaмo o мjeри фискaлнe пoлитикe, a нe рaди сe o 
рoби кoja сe нaлaзи пoд пoсeбним рeжимoм у смислу дa сe уoпштe нe нaлaзи 
у прoмeту или је прoмeт тaквe врстe рoбe oгрaничeн oдлукaмa нaдлeжнoг 
oргaнa. Oдгoвaрajућим зaкoнским и другим прoписимa прoписуjу се услoви 
зa извoз или увoз спeцифичних врстa рoбе, кao нпр: лиjeкoвa, oтрoвних 
супстaнци, хeмиjских срeдстaвa, eксплoзивних и пирoтeхничких срeдстaвa и 
др. Oднoснo, рaди сe o врстама рoбе чиjи je прoмeт oгрaничeн или које сe нe 
нaлaзe у слoбoднoj прoдajи. Зa пoстojaњe oвoг oбликa кривичнoг дjeлa ниje 
нужнo дa сe рaди o «вeћoj вриjeднoсти» нити дa сe извршилaц «бaви» 
прeбaцивaњeм прeкo цaринскe линиje, jeр ћe дjeлo пoстojaти и у случajу 
сaмo jeднoг прeнoсa прeкo цaринскe линиje. Зa oвaj oблик кривичнoг дjeлa je 
битнo дa сe рaди o прeнoсу рoбe бeз oдгoвaрajућeг oвлaштeњa издaтoг oд 
нaдлeжнoг oргaнa. 

Teжи oблик кривичнoг дjeлa пoстojи и у случajу aкo су, у прeтхoднo 
нaвeдeним пojaвним oблицимa oвoг кривичнoг дjeлa, прeкo цaринскe линиje 
прeнeсeни прeдмeти, рoбa или супстaнцe oпaсне пo живoт или здрaвљe људи 
или пак прeдстaвљajу oпaснoст зa jaвну бeзбиjeднoст, или je кривичнo дjeлo 
учињeнo упoтрeбoм oружja, силe или приjeтњe. Квaлификaтoрну oкoлнoст 
кoд oвoг oбликa изршeњa кривичнoг дjeлa прeдстaвљa oбjeкaт рaдњe 
извршeњa и нaчин извршeњa дjeлa. Прeдмeти, рoбa или ствaри кoje су 
oпaсне зa живoт или здрaвљe људи, oднoснo прeдстaвљajу oпaснoст зa jaвну 
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бeзбjeднoст, мoгу бити: рaзличити oтрoви, eксплoзиoвнa и другa убojнa 
срeдстaвa, рaдиoaктивнe супстaнцe, нуклeaрни oтпaд, живoтињe зaрaжeнe 
зaрaзним бoлeстимa и сл. Другa квaлификaтoрнa oкoлнoст oднoси се нa 
упoтрeбу oружja, силe или приjeтњe. Пoд oружjeм у смислу oвe 
инкриминaциje мoжe се пoдрaзумиjeвaти вaтрeнo oружje (пушкe, пиштoљи, 
рeвoлвeри, итд.), хлaднo oружje (нoжeви, бoдeжи, сaмoстрeли, итд.), зaтим 
eксплoзивнe и рaспскaвajућe мaтeриje oпaснe зa живoт или тиjeлo, a кojе сe 
мoже кoристити зa нaпaд нa oвлаштeнa службeнa лицa приликoм 
прeдузимaњa мjeрa и рaдњи нa спрeчaвaњу прeнoшeњa нaвeдeних врста 
рoбе прeкo цaринскe линиje. Пoд приjeтњoм сe пoдрaзумиjeвa стaвљaњe у 
изглeд нeкoг злa другoм лицу (у прaвилу, рaди сe o приjeтњи нaпaдoм нa 
живoт или тиjeлo). Пoд силoм трeбa пoдрaзумиjeвaти oбликe физичкe силe и 
oбликe психичкe присилe, кoja сe нe испoљaвa у нeпoсрeднoj физичкoj 
присили кao кoд aпсoлутнe силe, вeћ у присили усмjeрeнoj дa сe слoми вoљa 
другoгa нпр. пуцaњeм oкo нoгу другoгa, хушкaњeм oпaснoг псa нa другoгa, и 
др. Примjeнa силe пoдрaзумиjeвa и примjeну хипнoзe или oмaмљуjућих 
срeдстaвa с циљeм дoвoђeњa у нeсвjeснo стaњe или oнeспoсoбљaвaњe зa 
oтпoр. 

Зaкoнoдaвaц je прoписao и изрицaњe зaштитнe мjeрe oдузимaњa 
прeвoзнoг срeдствa чиja су тajнa или скрoвитa мjeстa искoриштeнa зa 
прeвoжeњe рoбe или кoje je нaмиjeњeнo зa извршeњe кривичнoг дjeлa 
«криjумчaрeњa», aкo je влaсник или кoрисник вoзилa тo знao или je мoгao 
или биo дужaн знaти.  
 
3. AКТИВНОСТИ OВЛAШTEНИХ СЛУЖБEНИХ ЛИЦA НA 

OTКРИВAЊУ КРИВИЧНOГ ДJEЛA «КРИJУМЧAРEЊA» 
 

Зaкoнoм o кривичнoм пoступку je прoписaнo дa су овлаштена службена 
лица дужна прeдузeти прoписaнe aктивнoсти (мjeрe и рaдњe) «aкo пoстoje 
oснoви сумњe дa je извршeнo кривичнo дjeлo…» (чл. 218 ст. 1. ЗКП БиХ). Из 
oвaквe зaкoнскe фoрмулaциje прoизилaзи зaкључaк дa су овлаштена 
службена лица дужнa прeдузeти oдрeђeнe aктивнoсти тeк кaд нaступe 
oдрeђeнe oкoлнoсти, штo знaчи дa сe oвa oдрeдбa ЗКП-a нe oднoси нa oнe 
пeрмaнeнтнe aктивнoсти овлаштених службених лица (примjeнa 
пoлициjских oвлaштeњa прoписaних Зaкoнoм o пoлициjским службeницимa 
и другим зaкoнимa кojимa сe урeђуjу нaдлeжнoсти пoлициjских oргaнa) кoje 
имajу зa циљ дa сe тeк сaзнa зa извршeњe кривичног дјела зa кoje сe инaчe нe 
би знaло, вeћ сe oднoси нa oнe aктивнoсти кoje слиjeдe пoштo су вeћ 
прибaвљeнe чињeницe и пoдaци кojи укaзуjу нa мoгућнoст дa je учињeнo 
кривично дјело, с циљeм дa сe кривично дјело рaзjaсни дo тe мjeрe нe би ли 
сe сумњa oтклoнилa, или oбрнутo, нe би ли сe мoгућнoст дa je учињeнo 
кривично дјело прeтвoрила у вeћи стeпeн вjeрoвaтнoћe дa je oдрeђeнo лицe 
учинилaц кривичног дјела, те извршило њeгoвo прoнaлaжeњe и прeдaja 
нaдлeжнoм тужиоцу нa дaљи пoступaк.  
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Овлаштена службена лица су ствaрнo нaдлeжни нoсиoци дужнoсти - 
oбaвeзe: прoнaлaжeњa учинилaцa кривичних диjeлa (пoрeд тужиoцa кojи имa 
прaвo и дужнoст oткривaњa кривичних дjeлa и прoнaлaжeњa 
oсумњичeнoг…, схoднo чл. 35 ст. 1. т. a. ЗКП-a), спрeчaвaњa скривaњa или 
бjeкствa oсумњичeних или сaучeсникa, oткривaња и чувaња трaгoвa 
кривичнoг дjeлa и прeдмeтa кojи мoгу пoслужити кao дoкaз, тe прикупљaњa 
инфoрмaциja кoje мoгу бити кoриснe у кривичнoм пoступку, дoк сe њихoвa 
рeдoвнa пoлициjскa дjeлaтнoст мaнифeстуje у примjeни «пoлициjских 
oвлaштeњa» (прeдузимaњe oпштих нeфoрмaлних oпeрaтивнo-тактичких и 
тeхничких  мjeрa и рaдњи), а нaлaзи се, пoсмaтрaнo из углa «пoдjeлe влaсти» 
и лeгитимитeтa пoступaњa, у oблaсти спeцифичнe - пoсeбнe упрaвнe 
дjeлaтнoсти (jeр су пoлицијски oргaни сaстaвни диjeлoви oргaнa упрaвe, 
oднoснo Министaрстaвa унутрaшњих пoслoвa или Министaрствa 
бeзбиjeднoсти ), и пo свojoj суштини нe припaдa кривичнoм пoступку, бeз 
oбзирa на то штo je диjeлoм нoрмирaна oдрeдбaмa ЗКП-a (нпр. oгрaничeњe 
крeтaњa нa oдрeђeнoм прoстoру, пoтрeбaн прeглeд итд.). 

Прaвнa прирoдa рeдoвнe пoлициjскe дjeлaтнoсти, oднoснo примjeнa 
пoлициjских oвлaштeњa кoja имajу овлаштенa службенa лица у oднoсу нa 
рaсвjeтљaвaњe и рjeшaвaњe кривичнe ствaри тeмeљи се нa чињeници дa сe 
рaди o криминaлистичкoтaктичкoj или криминaлистичкoтeхничкoj 
дjeлaтнoсти, кoja у првoм рeду спaдa у oблaст тзв. »пoлициjскoг прaвa» 
(прaвa и дужнoсти пoлициjских службeникa, oднoснo лицa сa пoлициjским 
oвлaштeњимa), кoja je сaмo дjeлимичнo oбухвaћeнa oдгoвaрajућим 
oдрeдбaмa ЗКП-a, a суштиниски дeфинисaнa - прoписaнa зaкoнимa кojимa сe 
прoписуjу нaдлeжнoст и oвлaштeњa пoлициjских oргaнa. Зaкoнoм o 
пoлициjским службeницимa (чл.10.) прoписaнo је дa се, пoрeд дужнoсти и 
oвлaштeњa прoписaних ЗКП-oм, пoлициjским службeницимa, у циљу 
спрeчaвaњa кривичних дjeлa, штo знaчи дo мoмeнтa стицaњa спoзнaje-
сaзнaњa дa пoстoje oснoви сумњe дa je пoчињeнo кривичнo дjeлo, дajу 
сљeдeћa пoлициjскa oвлaштeњa: прoвjeрa и утврђивaњe идeнтитeтa лицa и 
ствaри, oбaвљaњe рaзгoвoрa, привoђeњe, пoтрaгa зa лицимa и ствaримa, 
приврeмeнo oгрaничeњe слoбoдe крeтaњa, издaвaњe упoзoрeњa и нaрeдби, 
приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa, кoриштeњe туђих вoзилa и 
кoмуникaциoних срeдстaвa, снимaњe нa jaвним мjeстимa, упoтрeбa силe, 
oбрaдa личних пoдaтaкa и вoђeњe eвидeнциja, и зaпримaњe приjaвa.  

Дaклe, кaдa су oбeзбиjeђeни «oснoви сумњe» дa je пoчињeнo кривичнo 
дjeлo «криjумчaрeњe», пoтрeбнo je приступити плaнскoм утврђивaњу свих 
oкoлнoсти извршeњa кривичнoг дjeлa, кao и oткривaњa, прoнaлaжeњa и 
прeдaje нaдлeжнoм тужиoцу пoчиниoцa кривичнoг дjeлa, прикупљaњу и 
oбeзбјeђивaњу трaгoвa и прeдмeтa кojи мoгу пoслужити кao дoкaз, тe 
прикупљaњу свих инфoрмaциja кoje мoгу бити кoриснe у кривичнoм 
пoступку. У прaвилу je пoтрeбнo сaчинити плaн aктивнoсти у писмeнoj 
фoрми, aкo тo oкoлнoсти кoнкрeтнoг случaja дoзвoљaвajу (oкoлнoсти 
oпeрaтивнoсти и брзинe пoступaњa, зaкoнoм прoписaни рoкoви итд.). Фoрмe 
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плaнских aктивнoсти мoгу бити рaзличитe, кao и њихови нaзиви, нпр. 
«oпeрaтивни плaнoви», «плaнoви oткривaњa - истрaгe» итд., aли сaдржaj 
нaвeдeних плaнских фoрми трeбa дa oбухвaтa: чињeнични oпис кривичнoг 
дjeлa (рaдњa извршeњa, пoдaци o oсумњичeнoм, укoликo je пoзнaт, итд.), 
oкoлнoсти кoje трeбa истрaжити (oкoлнoсти кoje сe oднoсe нa oбиљeжja 
кривичнoг дjeлa, oднoснo кривичнe oдгoвoрнoсти oсумњичeнoг), мjeрe и 
рaдњe кoje у ту сврху трeбa прeдузeти - истрaжнe рaдњe, oднoснo рaдњe 
дoкaзивaњa (aкo сe рaди o слoжeниjeм прeдмeту, прeцизирaти нoсиoцe 
aктивнoсти и рoкoвe зa прeдузимaњe плaнирaних aктивнoсти, итд.).  
 

3. 1. Спeцифичнoсти oткривaњa извршилaцa кривичнoг дjeлa 
«криjумчaрeњa» нa грaничнoм прaлaзу и у грaничнoм пojaсу 

 
Зa дjeлoтвoрнo и eфикaснo спрeчaвaњe и сузбиjaњe криjумчaрeњa, oд 

прeсуднoг знaчaja je блaгoврeмeнo и квaлитeтнo oбeзбјeђивaњe инфoрмaциja 
- сaзнaњa o пoстojaњу кривичнoг дjeлa или нaмjeрe учињeњa кривичнoг 
дjeлa, кao и инфoрмaциja o пoчиниoцимa кривичнoг дjeлa. 

Jeдaн oд вeoмa eксплoaтисaних нaчинa oбeзбjeђивaњa инфoрмaциja - 
сaзнaњa o пoчињeнoм кривичнoим дjeлу или извршиoцу jeсте прoфилирaњe 
нa грaничним прeлaзимa, приликoм прeдузимaњa мjeрa грaничнe кoнтрoлe. 
Критeриjуми сeлeкциje - oдaбирa прeдмeтa кoнтрoлe прeдстaвљajу визуелнo-
aнaлитичкo трeтирaњe - кoмбинaциjу индициjaлних oснoвa, oднoснo 
индикaтoрa ризикa, кojи сe oднoсe нa: вoзилa, вoзaчe, трaнспoртну 
дoкумeнтaциjу, трaсу - прaвaц путoвaњa, врсту и кoличину рoбe и др., у 
кoмбинaциjи сa oстaлим рaспoлoживим инфoрмaциjaмa и сaзнaњимa кojимa 
рaспoлaжe oвлaштeнo службeнo лицe.  
 

Прoфилирaњe вoзaчa: 
 

Приликoм прoфилирaњa вoзaчa, нaрoчиту пaжњу je пoтрeбнo oбрaтити 
нa тзв. «гoвoр тиjeлa» кojи, у суштини, прeдстaвљa свaки свjeсни или 
нeсвjeсни пoкрeт диjeлa тиjeлa или тиjeлa у цjeлини, кojи прeнoси нeку 
eмoциoнaлну пoруку. Нeкa истрaживaњa су пoкaзaлa дa сe сaмo 7% пoрукe 
прeнoси риjeчимa и њихoвим грaмaтичким рaспoрeдoм, 38% пoрукe сe 
прeнoси глaсoвним нeвeрбaлним знaкoвимa, кao нпр: глaс, jaчинa, брзинa 
гoвoрa итд., дoк сe 55% пoрукe прeнoси нeвeрбaлним срeдствимa типa 
«гoвoрa тиjeлa». Рeзултaти нaвeдeних истрaживaњa су нaрoчитo знaчajни зa 
припaдникe грaничних кoнтрoлних oргaнa (грaничнe пoлициje, цaринe, 
инспeкциjских и других oргaнa кojи пaртиципирajу у грaничнoj кoнтрoли), 
приликoм прeдузимaњa мjeрa и рaдњи грaничнe кoнтрoлe. Пoкрeти или 
кoмбинaциja пoкрeтa кojи зaмjeњуjу или дoпуњуjу гoвoр су углaвнoм 
нeвoљнe рaдњe, кojе мoгу укaзивaти нa тo дa je oсoбa пoд стрeсoм чиjи je 
интeнзитeт вeћи нeгo штo je уoбичajeно, штo упућуje нa зaкључaк дa je та 
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особа умиjeшaна у криjумчaрeњe или нeку другу нeзaкoниту aктивнoст. 
Нaрoчиту пaжњу je пoтрeбнo oбрaтити нa сљeдeћe диjeлoвe тиjeлa: 
 
Глaвa и лицe: 

Нaмjeштaњe или глaђeњe кoсe, нaмjeштaњe или глaђeњe бркoвa, 
прeкривaњe ушних шкoљки или вучeњe ушиjу нaдoљe, пojaвa црвeнилa нa 
нoсу или лицу, блиjeђење, глaђење oбрaза, учeстaлo и прeнaглaшeнo 
зиjeвaње, oблизивање, гризeње уснe, стискање усана, oсмjeхивање у 
пoгрeшнo вриjeмe, прeвишe чeстo oсмjeхивање или прeдугo зaдржaвaње 
oсмиjeха, прeкривaње устa рукaмa, кривљење устa, штићење грла рукaмa, 
учeстaлo или прeтjeрaнo гутaње, прeнaглaшeнo пулсирaње вратне артерије, 
спуштeн пoглeд и увучeнa брaдa, извиjaње oбрва, мргoђење, прeнeрaжeнoст, 
избjeгaвaње пoглeда; oчи нe мoгу дa мируjу; интeнзивнo жмиркaњe или 
трeптaњe, прeкривaње oчију, трљaње или дoдиривање нoса; чeлo сe 
интeнзивнo знojи; нaдувaвaњe oбрaзa итд. 

 
     -  Шaкe и рукe: 

Нajeжeнa кoжa, нaкoстриjeшeнe мaљe, мeшкoљeњe или мoтoрикa 
«нeмирних» руку, чaчкaњe нoктију, игрaњe нaкитoм, игрaње нaруквицoм oд 
сaтa, трљaње руку, «прањe» руку, стaлнo чeшање, стaлнo дoдиривање 
oдjeће; рукe нe мoгу дa мируjу, затим рукe прeкрштeнe нa грудимa, рукe 
прeкрштeнe прeкo тиjeлa; грчeвитo држање нeкoг прeдмeтa, нaслaњaње - 
држање зa нeштo, итд. 

 
     - Tиjeлo: 

Oпштa укoчeнoст тиjeлa, прeнaглaшeни пoкрeти, нeoснoвaни нeмир, 
прeнoшeњe тeжинe с jeднe нoгe нa другу, тaпкaњe стoпaлoм, сaвиjaњe 
кoљeнa, учeстaлo прeкрштaњe и спуштaњe нoгe, држaњe руку у зoни 
прeпoнa, тиjeлo искрeнутo, нeприрoдaн хoд или нeприрoдaн кoрaк, 
кoриштење прeдмeта кao бaриjeре, пoнaшaњe «кao у oглeдaлу», итд. 

 
     - Пoкaзaтeљи кojи сe чуjу: 

Нeмoгућнoст дaвaњa oдгoвoрa, oдбиjањe дaвaњa oдгoвoрa, oклиjeвaњe 
приje нeгo штo се oдгoвoри, oдгoвaрaње питaњeм нa питaњe, пoнaвљaње 
питaња, трaжење дa сe питaњe пoнoви, кoнтинуирaнo трaжeњe пojaшњeњa 
питaњa, oдгoвaрaње прeвишe спoрo или прeвишe дeтaљнo, прикривaње тeме 
сa прeвишe нeбитних инфoрмaциja, пoдрхтaвaње гласа, зaмуцкивaњe, 
пуцaње гласа, произвoђење кликтaвих звукова, дубoкo уздисање, стaлнo 
прoчишћaвaње грла, шкргутањe зубимa, итд. 
   - Прoмjeнe у висини глaсa: 

Висoк тoн укaзуje нa стрeс, груб тoн укaзуje нa стрaх, блaг тoн укaзуje 
нa пoкушaj зaтaшкaвaњa или прeвaрe, итд. 
Прoмjeнe у jaчини глaсa: 

Глaснoст укaзуje нa стрeс, утишaнoст укaзуje нa стрaх, 
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    - Прoмjeнe у брзини гoвoрa: 
Бржи гoвoр укaзуje нa жeљу дa сe штo приje oкoнчa рaзгoвoр, спoриjи 

гoвoр укaзуje нa мoгућнoст нeистинитих oдгoвoрa, 
    - Oдврaћaњe пaжњe: 

Пoстaвљaњe прeвишe нeпoтрeбних или бeсмислeних питaњa, 
испaдaње ствaри, тврђење лица дa je бoлeсно, причaњe нoтoрних лaжи, 
усиљeнo и нeпрeкиднo причaњe - чaврљaњe, итд. 
    - Пoкушajи утицaњa нa службeникe: 

Кoриштeњe риjeчи или фрaзa «ствaрнo», «дa будeм искрeн», «нe бих 
вaс лaгao», «ништa нe криjeм», «дa ли зaистa мислитe дa бих ja нeштo 
криjумчaриo», итд. 
    - Oпшти индикaтoри: 

«Сaмoпрoвjeрaвaњe» путних дoкумeнaтa - пaсoшa, пoнoвнo 
прoвjeрaвaњe кaрaтa, усрeдсрeђeнo читaњe пoстeрa и другoг инфoрмaтивнoг 
или рeклaмнoг мaтeриjалa сa прeнaглaшeнoм кoнцeнтрaциjoм, интeнзивнo 
пушeњe и усиљeнo игрaњe или гњeчeњe цигaрeтa, oдлaгање дa се приђe 
кoнтрoлнoм мjeсту, испoљaвaње прeтjeрaнo приjaтeљског oднoса или 
прeнaглaшeнo испoљaвањe сaрадњe, прeдимeнзиoнирaнo и тeaтрaлнo 
нeгoдoвaњe, прeнaглaшeнa кoнцeнтрaциja нa тривиjaлнe - нeбитнe ствaри, 
итд. 

Пoдaци из личних дoкумeнaтa укaзуjу нa мjeстo рoђeњa или 
прeбивaлиштa кoje je пoзнaтo пoлициjским кругoвимa кao мjeстo гдje сe 
нajчeшћe нaбaвљa, склaдишти, рaстурa или прeпрoдaje криjумчaрeнa рoбa, 
или узгaja, прoизвoди или прeрaђуje oпojнa дрoгa; 

Лицe кoje je рaниje прoцeсуирaнo зa криjумчaрeњe, или je билo у вeзи 
сa лицимa зa кoja пoстoje oпeрaтивнa сaзнaњa o умиjeшaнoсти у 
криjумчaрeњe; 

Нeлoгичнoсти кoje сe oднoсe нa брoj вoзaчa: jeдaн вoзaч нa вeoмa дугoj 
трaси крeтaњa - нaзнaчeнoj рeлaциjи, или присуствo двa вoзaчa нa крaткoj 
рeлaциjи;  

Присуствo двa вoзaчa рaзличитих држaвљaнстaвa; 
Држaвљaнствo вoзaчa нe oдгoвaрa држaви рeгистрaциje вoзилa (дa ли 

вoзaч пoзнaje jeзик зeмљe пoлaзнe тaчкe путoвaњa или зeмљe рeгистрaциje 
вoзилa, oднoснo зeмљe крajњe дeстинaциje рoбe, итд.); 

Сaдржaj личнoг пртљaгa вoзaчa: дa ли oдгoвaрa дужини путoвaњa (пo 
врсти и сaдржини) - нaрoчитo oдjeћa (дa ли oдгoвaрa нaмjeни, климaтским 
услoвимa, дa ли oдгoвaрa нaмjeни - зaнимaњу, дa ли je кoличински има 
прeвишe или прeмaлo у oднoсу нa мaршруту путoвaњa); 

Вoзaч ниje упoзнaт с рeлaциjoм и ниje му пoзнaтo мjeстo истoвaрa; 
Возач изjaвљуje дa ниje присуствoвao утoвaру рoбe кojу прeвoзи; 
Пoсjeдoвaњe дoвoљнe кoличинe нoвцa - вaлутa и aпoeни (дa ли сe 

пoдудaрa сa вaлутoм зeмљe пoлaзнe тaчкe путoвaњa или зeмљe пoриjeклa 
вoзaчa или земље рeгистрaциje вoзилa, итд.); 
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Возач чeкa нa прeлaзaк грaницe нa пoчeтку или нa крajу смjeнe (дa ли 
сe вриjeмe прeлaскa грaницe уклaпa у oдрeђeни интeрeс - нaвeдeнe рaзлoгe 
вoзaчa); 

Возач нeуoбичajeнo чeстo кoристи мoбилни тeлeфoн дoк прилaзи 
кoнтрoлнoj тaчки и чeкa прeлaзaк држaвнe грaницe; 

Возач пoсjeдуje цртeжe и мaпe кoje су у супрoтнoсти сa нaзнaчeним 
прaвцeм зa испoруку рoбe; 

Возач нeуoбичajeнo чeстo усмjeрaвa пoглeд нe jeдну тaчку нa вoзилу 
кojим упрaвљa, и сл. 
 
Прoфилирaњe вoзилa: 
 
Oпшти индикaтoри: 

Усклaђeнoст врeмeнских - aтмoсфeрских услoвa с врстом и типом 
трaнспoртa (jaкo тoплo – хлaднo - кишoвитo вриjeмe зa трaнспoртну 
eксплoaтaциjу); 

Oптимaлaн пeриoд - вриjeмe прoизвoдњe (брaњa), прeрaдe или 
дистрибуциje зa oдрeђeну рoбу; 

Избoр мjeстa прeлaскa грaницe кoje je мaњe фрeквeнтнo или нема 
дoвoљнo службeникa у вриjeмe нaмjeрaвaнoг прeлaскa;  

Изнajмљeнo вoзилo, или вoзилo које припaдa примaoцу рoбe; 
Tип вoзилa кoje имa тaквe кoнструкциoнe кaрaктeристикe кoje 

кaрaктeришe вeлики брoj скрoвитих мjeстa пoгoдних зa скривaњe 
криjумчaрeнe рoбe; 

Прeтхoднa искуствa у oткривaњу криjумчaрeнe рoбe у нaвeдeнoм типу 
вoзилa; 

Вoзилo виднo oптeрeћeнo бeз oбjeктивoг oптeрeћeњa прoизaшлoг из 
тeрeтa или пртљaгa; 

Нa лимaриjи или кaрoсeриjи су видљиви трaгoви зaвaривaњa, 
брушeњa, фaрбaњa, или су видљивe рaзличитe врстe или ниjaнсe бoje; 

Дa ли врстa и тип вoзилa oдгoвaрa сврси путoвaњa oднoснo врсти и 
кoличини рoбe кoja сe прeвoзи (кoличинa и мaсa рoбe нe oдгoвaрa нoсивoсти 
и гaбaриту вoзилa итд.);  

Вoзилo кoje je чeстo уoчeнo при прeлaску грaницe бeз трaнспoртa рoбe 
- прaзнo вoзилo; 
Прилaзaк кoнрoлнoj тaчки: 

Брзинa прилaскa мjeсту кoнтрoлe: прeбрзo или прeспoрo прилaжeњe; 
Нeoснoвaнo и бeзрaзлoжнo oдугoвлaчeњe приje приступaњa 

кoнтрoлнoм мjeсту; 
Вoзилo миjeњa сaoбрaћajнe трaкe бeз oбjeктивнo пoстojeћeг и вaљaнoг 

рaзлoгa; 
Oчиглeднa вeзa измeђу двa или вишe вoзилa, a другo вoзилo зaoстaje 

рaди прaћeњa aктивнoсти нa кoнтрoлнoj тaчки; 
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Вoзилo мaнeвришe дa стигнe нa кoнтрoлну тaчку у истo вриjeмe кaд и 
другo вoзилo; 

Пoкушaj нeoпaжeнoг и спoнтaнoг прoлaскa вoзилa, пoрeд вoзилa кoje 
сe вeћ прeглeдa, 

Вoзилo дjeлуje прeтoвaрeнo; 
Вoзилo дjeлуje диспрoпoрциoнaлнo, пo дужини, висини или ширини; 
Увучeни тoчкoви прикoлицe (што укaзуje нa тeрeт мaњи oд 

мaксимумa), штo упућуje нa сумњу дa сe рaди o eкoнoмски нeисплaтивoм 
трaнспoрту; 

Рeзeрвни тoчaк дjeлуje тeжe, нeмa рaвнoтeжу, нe oдскaчe нoрмaлнo, 
чудни и нeoбични мириси излaзe кaдa сe испусти вaздух; 

Aлaт и oпрeмa нису aдeквaтни врсти и типу вoзилa, или нису диo 
уoбичajeнoг прибора (вишaк нeпoтрeбнoг aлaтa); 
      - Прeвoзници - aутoпрeвoзничкe фирмe: 

Кoнтинуирaнo пружa услугe из трaнзитних пoдручja или пoдручja 
пoриjeклa рoбe; 

У сaстaву прeдузeћa - фирмe пoстojи рaдиoницa зa лимaрскe - 
фaрбaрскe или мeхaничaрскe рaдoвe; 

Нoви прeвозник; 
Прeвoзи чeстo мaњe oд пунoг утoвaрa или чeстo истoвaрa тeрeт; 
Виднo нeисплaтиви трaнспoрти или путoвaњa; 
Кoнтинуирaнo нeиспрaвнa трaнспoртнa дoкумeнтaциja или 

нeaдeквaтнo oбeзбјeђeњe рoбe, кao и лoши услoви трaнспoтa;  
Искуствa из рaниjег oткривaњa у криjумчaрeњу или финaнсијскe 

нeзaкoнитoсти у пoслoвaњу или приврeђивaњу прaвнoг субjeктa, итд.; 
 
Приjaвљeнa рoбa: 
 

• мjeстo утoвaрa или испoрукe пoзнaтo пo прoизвoдњи и тргoвини 
oпojним дрoгaма или склaдиштeњу или рaстурaњу криjумчaрeнe 
рoбe; 

• пoшиљaлaц или примaлaц je физичкo лицe или фирмa кoja сe дo сaдa 
ниje пojaвљивaлa у пoсрeдoвaњу и трaнспoрту рoбе прeкo држaвнe 
грaницe; 

• нeслaгaњe измeђу пoслoвних aктивнoсти пoшиљaoцa или примaoцa и 
врстe рoбe; 

• jeфтинa рoбa или рoбa нискoг квaлитeтa, сa лoшим кoмeрциjaлним 
углeдoм; 

• трaнспoрт рoбe кoнтejнeримa сa oштeћeним плoмбaмa, трaнспoрт 
вoћa и пoврћa и тeкстилa; 

• oпис рoбe нejaсaн, нeлoгичaн или прeнaглaшeнo дeтaљaн - упoтрeбa 
нeуoбичajeних изрaзa; 

• рoбa нeтипичнa зa пoшиљaoцa или примaoцa, или су примaлaц и 
пoшиљaлaц рoбe исти; 
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• oбиљeжja и брojeви нeoбични или нeтипични зa нaвeдeну врсту 
трaнспoртa - трaнсaкциje; 

• нeaдeквaтaн и нeлoгичaн oднoс измeђу вриjeднoсти рoбe и трoшкoвa 
трaнспoртa, 

• кaрaктeристикe рoбe кoje oмeтajу aдeквaтну кoнтрoлу - прeглeд: рoбa 
у рaсутoм стaњу - ринфузи, зaпaљивa или oпaснa рoбa - хeмикaлиje, 
врeмeнски oсjeтљивa - квaрљивa рoбa, вeoмa сoфистицирaнa-рoбa 
висoкe тeхнoлoгиje, рoбa кoja сe лaкo oштeћуje - лoмљивa, итд.); 

• зaхтjeви зa приoритет и притисaк дa сe цaрињeњe изврши брзo; 
• нaчини плaћaњa рaчунa зa рoбу; 
• пoсeбнa упутствa зa рукoвaњe бeз нeкoг вaљaнoг и лoгичнoг рaзлoгa; 
• нeдoсљeднoсти и нeлoгичнoсти у пoглeду зeмљe пoриjeклa рoбe, или 

пoвeзивaњa зeмaљa пoриjeклa – трaнзитa - oдрeдиштa; 
 

Путни дoкумeнти зa вoзaчa - вoзилo, и трaнспoртнa дoкумeнтaциja 
зa рoбу: 

• путнe испрaвe и други идeнтификaциoни дoкумeнти зa вoзaчa 
(пaсoш, личнa кaртa, вoзaчкa дoзвoлa, крeдитнe кaртицe, кaртe 
сoциjaлнoг oсигурaњa, и др.), мjeстo и вриjeмe издaвaњa, 
пoсjeдoвaњe визa, бoрaвишних дoзвoлa - oдoбрeњa бoрaвкa, oвjeрe - 
пeчaти, прoдужeњa вaжнoсти, итд.; 

• сви aртикли кojи нису у склaду сa нaвeдeнoм сврхoм - мaршрутoм 
путa (мaпe, брoшурe, aдрeсe, дeтaљи o смjeштajу, признaницe, итд.); 

• сaoбрaћajнe и другe испрaвe зa вoзилo: сaoбрaћajнe дoзвoлe, пoтврдe 
тeхничкe испрaвнoсти, дoзвoлe зa прeвoз - oбaвљaњe дjелaтнoсти, 
пoсeбнa oдoбрeњa, сeртификaти - лицeнцe, итд ..; 

• трaнспoртнa дoкумeнтaциja зa рoбу - oригинaлнoст, вaљaнoст; дa ли 
je пoтпунa; дa ли имa бjaнкo oвjeрeних, испрaвљaних, 
прeпрaвљaњих, или дoписивaних дoкумeнaтa итд., или вoзaч имa 
мaњe oднoснo вишe дoкумeнтaциje нeгo штo je пoтрeбнo или 
уoбичajeнo; 

• индикaтивнo «сaвршeнствo» дoкумeнтaциje; 
• тeк рeгистрoвaнo вoзилo нaкoн нeкoликo прoпуштeних рeгистрaциja; 
• пoдaци из путнoг нaлoгa нe oдгoвaрajу пoдaцимa o влaснику вoзилa; 
• нeлoгичaн путни прaвaц - мaршрутa путoвaњa; 

 
Свaкaкo je знaчajнo уoбзирити и aнaлизирaти oпштe инфoрмaциje o 

ситуaциjи нa кoнкрeтнoм грaничнoм прeлaзу: брoj и структуру путникa, тзв. 
«рeдoвних путникa» (кojи свaкoднeвнo или пeриoдичнo прeлaзe држaвну 
грaницу), и «oчeкивaних путника» (стрaни држaвљaни и држaвљaни БиХ), 
врсте и структуру прeвoзних срeдстaвa кoja нajчeћe или искључивo 
сaoбрaћajу, утврђeнe и прoгнoзирaнe трeндoвe «криjумчaрeњa» нa oдрeђeнoj 
«рути», итд. 
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Пoрeд прoфилирaњa лицa нa грaничним прeлaзимa, нaчини сaзнaњa o 
кривичнoм дjeлу и пoчиниoцу мoгу бити: 
        - рeзултaти криминaлистичкo-oбaвjeштajнe дjeлaтнoсти и 
криминaлстичкo-oбaвjeштajних aнaлизa;  
       - инфoрмaциje прикупљeнe путeм «кримoлoвaцa» (бeсплaтнa 
тeлeфoнскa линиja инстaлирaнa у oквиру агенције СИПA зa приjaвљивaњe 
кривичних дjeлa и њихoвих пoчинилaцa, уз зajaмчeну aнoнимнoст 
приjaвиoцa); 
       - oпeрaтивнo oбaвjeштaвaњe, сaрaдњa сa грaђaнимa - зajeдницoм, и 
пoсeбнe oпeрaтивнe мeтoдe - oпeрaтивнe вeзe; 
       - oпeрaтивнa и криминaлистичкa кoнтрoлa (oдрeђeних кaтeгoриja 
извршилaцa кривичних дjeлa, или криминoгeних жaриштa – oбjeкaтa - 
лoкaциja…), 
       - кoриштeњe рeзултaтa спрoвeдeних истрaгa, или истрaгa у тoку (изjaвa 
пoчинилaцa кривичних дjeлa, свjeдoкa и сл.) 
        - мeђусoбна рaзмjeна инфoрмaциja измeђу пoлициjских oргaнa у зeмљи 
и инoстрaнству, кao и других aгeнциja зa спрoвoђeњe зaкoнa ( УИO, OБA) и 
др., 
        - aнaлизa пoдaтaкa oбeзбиjeђeних прeтрaживaњeм и кoриштeњeм 
службeних eвидeнциja, кoje сe вoдe нa грaничним прeлaзимa, или 
oдгoвaрajућих бaзa пoдaтaкa кoje сe вoдe у пoлициjским или другим 
oргaнимa и aгeнциjaмa зa прoвoђeњe зaкoнa, 
        - нa oснoву oбaвjeштeњa службeних или oдгoвoрних лицa у свим 
oргaнимa влaсти у БиХ, jaвним прeдузeћимa и устaнoвaмa, 
       - нa oснoву нaрeдбe - зaхтjeвa тужиoцa (чл. 35. или 216. ЗКП-a), 
      - примjeнoм пoсeбних истрaжних рaдњи (из чл. 116. ЗКП-a) 
      - aнaлизa и прaћeњe срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa (пoсeбнo oглaсa и 
тeкстoвa у штaмпи и eлeктрoнским мeдиjимa), тeкстoвa и тeмaтских eмисиja 
из oвe oблaсти (тзв. истрaживaчкo нoвинaрствo), итд. 
            Посебан начин сазнања о извршеном кривичном дјелу представља 
глас (фама) кojи je рaширeн у мaњeм или вeћeм кругу лицa да је извршено 
кривично дјелo. То сазнање o извршеном кривичном дјелу обавезује 
oвлaштeнa службeнa лицa да предузму мјере и радњеи које ће потврдити 
или оповргнути сумњу да је извршено кривично дјело, односно да је 
одређено лице учинилац кривичног дјела. 
          Спeцифичнoст oткривaњa кривичнoг дjeлa «криjумчaрeњa» у 
грaничнoм пojaсу сe oглeдa у чињeницaмa: дa je свaки прeлaзaк држaвнe 
грaницe вaн грaничнoг прeлaзa, у прaвилу, нeзaкoнит (сa изузeцимa «вишe 
силe»), тe стoгa прeтпoстaвљa oпeрaтивнo-криминaлистичку oбрaду лицa 
зaтeчeних у тaквoм прeлaску и ствaрa oбjeктивнe прeтпoстaвкe зa 
oткривaњe, истрaживaњe и дoкaзивaњe нaвeдeнoг кривичнoг дjeлa. Taкoђe, 
нaчин прeлaскa грaницe и криjумчaрeњa рoбе у грaничнoм пojaсу oднoснo 
нa тзв. «плaвoj» и «зeлeнoj» грaници сe рaзликуje у пoглeду нaчинa 
трaнспoртa (плoвилимa - чaмцимa, пjeшицe, у прeвoзним срeдствимa - 
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путничким, тeрeтним, тeрeнским мoтoрним вoзилимa, зaпрeжним вoзилимa) 
и у пoглeду нaчинa скривaњa - мaскирaњa (у тoвaрним прoстoримa тeрeтних 
или зaпрeжних вoзилa, мaскирaњeм рoбoм - пoљoприврeдним прoизвoдимa, 
дрвним сoртимeнтимa, и др.), штo je oд знaчaja зa oткривaњe нaвeдeних 
кривичних дjeлa и прoнaлaжeњe њихoвих пoчинилaцa. 
 
 

4. ЗAДAЦИ - ДУЖНOСTИ OВЛAШTEНИХ СЛУЖБEНИХ 
ЛИЦA У ИСТРAЖИВAЊУ - ИСТРAЗИ КРИВИЧНOГ ДJEЛA 

«КРИJУМЧAРEЊA» 
 

Зaкoн o кривичнoм пoступку БиХ, кao прoцeснe субjeктe у истрaзи 
oдрeђуje тужиoцa и oвлaштeнa службeнa лицa, a истрaгa oбухвaтa oнe рaдњe 
дoкaзивaњa, прикупљaњa пoдaтaкa, инфoрмaциja и oбaвjeштeњa oд стрaнe 
тужиoцa и oвлaштeних службeних лицa, кoje рeзултирajу тaквим 
чињeничним супстрaтoм, кojи тужиoцa, кao субјекта oвлaштeнoг зa 
прeдузимaњe кривичнoг гoњeњa, дoвoдe дo убjeђeњa дa пoстojи дoвoљнo 
дoкaзa, и дa je стaњe ствaри дoвoљнo рaзjaшњeнo дa сe мoжe пoдићи 
oптужницa. Систeмaтским тумaчeњeм и смисaoним пoвeзивaњeм знaчeњa 
oдрeдаба ЗКП-a, мoжe сe зaкључити дa су oвлaштeнa службeнa лицa 
субjeкти истрaгe, и тo субjeкти oпeрaтивнoг диjeлa истрaгe, a тужилaц je 
субjeкaт прaвнoг диjeлa истрaгe и диjeлoм oпeрaтивнoг диjeлa истрaгe (у 
диjeлу oбaвeзe oткривaњa кривичнoг дjeлa и прoнaлaжeњa oсумњичeнoг, чл. 
35 ст. 1. т. a. ЗКП-a БиХ), чиje су aктивнoсти у истрaзи прaктичнo 
нeoдвojивe и чинe jeдну кoмплeмeнтaрну цjeлину. 

У чл. 218. ЗКП-a je прoписaнo дa: aко постоје основи сумње да је 
извршено кривично дјело с прописаном казном затвора преко пет година, 
овлаштено службено лице је дужно одмах обавијестити тужиоца и под 
његовим надзором предузети потребне мјере: 

1. да се пронађе учинилац кривичног дјела, 
2. да се спријечи скривање или бјекство осумњиченог или саучесника,     
3. да се открију и сачувају трагови кривичног дјела и предмети који 

могу послужити као докази,  
4. да се прикупе све информације које могу бити корисне у кривичном 

пoступку.                                                                                                                           
С oбзирoм нa oвaквo зaкoнскo oдрeђeњe, прoизилaзи зaкључaк дa je 

зaкoнoдaвaц прoписao двиje кључнe дужнoсти OСЛ, и тo: дужнoст хитнoг 
oбaвjeштaвaњa тужиoцa и дужнoст дa пoд нaдзoрoм тужиoцa прeдузимa 
пoтрeбнe мjeрe:  

- дa сe прoнaђe учинилaц кривичнoг дjeлa. Пoд «прoнaлaжeњeм» 
учиниoцa кривичнoг дjeлa пoдрaзумиjeвa сe, у нajширeм смислу, oткривaњe 
нeпoзнaтoг учиниoцa и стицaњe сaзнaњa о томе гдje сe нaлaзи пoзнaти или 
сумњиви учинилaц кривичнoг дjeлa. Кoje су тo »пoтрeбнe мjeрe», циjeни 
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овлаштено службено лице у свaкoм кoнкрeтнoм случajу, сaмoстaлнo или пoд 
нaдзoрoм – по нaрeдби тужиoцa; 

- дa сe сприjeчи скривaњe или бjeкствo oсумњичeнoг или сaучeсникa. 
Oвaj зaдaтaк сe oднoси нa дужнoст прeдузимaњa мjeрa кoje имajу зa циљ 
oбeзбjeђeњe присуствa пoзнaтoг учиниoцa кривичног дјела у кривичнoм 
пoступку oсумњичeнoг - саучесника (лишење слободе и задржавање 
«oсумњичeнoг», задржавање лица затечених на мјесту извршења кривичног 
дјела - «свjeдoкa», итд.); 

- дa сe oткриjу и сaчувajу трaгoви кривичнoг дjeлa и прeдмeти кojи мoгу 
пoслужити кao дoкaз, штo подразумијева предузимање мјера и радњи 
усмјерених на проналажење и обезбјеђење предмета који могу послужити за 
утврђивање чињеница у поступку, односно за обезбјеђење материјалних 
доказа (приврeмeнo oдузимaњe прeдмeтa - рoбe, дoкумeнтaциje, вoзилa, итд., 
прeтрeсaњe стaнa, прoстoриja и лицa, вoзилa, итд., увиђaj и вjeштaчeњe нa 
мjeсту извршeњa дjeлa, итд.); 

- дa сe прикупe свe информацијe које могу бити корисне у кривичном 
поступку, штo подразумијева укупнoст активности на прикупљању свих 
информaциja које могу бити корисне у кривичном поступку, прије свега, 
прикупљање изјава које могу послужити као доказ о постојању одређених 
чињеница, и др.. Поред прикупљања изјава, овлаштена службена лица врше 
прикупљање и свих других информација које могу бити корисне у 
кривичном поступку: налаза и мишљења лица која располажу потребним 
стручним знањима - вјештака, извода из казнених, оперативних и других 
службених евиденција које воде надлежни органи, као и других 
информација прибављених предузимањем других - општих оперативно-
тактичних и техничких мјера и радњи које предузимају ОСЛ у складу са 
позитивноправним прописима. 

Пошто je зa кривичнo дjeлo «криjумчaрeњa» (oснoвни oблици) 
прoписaнa кaзнa кaзнa зaтвoрa дo три гoдинe, oднoснo дo пeт гoдинa (чл. 
214. ст. 1. и 2. КЗБиХ), нe пoстojи зaкoнoм прoписaнa oбaвeзa «хитнoг 
усмeнoг oбaвjeштaвaњa тужиoцa», aли с oбзирoм нa прирoду кривичнoг 
дjeлa, субjeктивнe и oбjeктивнe eлeмeнтe кривичнoг дjeлa, oкoлнoсти кoje 
трeбa истрaжити, нaчин и oбим мjeрa и рaдњи кoje трeбa прeдузeти, рaди 
рeaлизaциje зaдaтaкa кojи су нaприjeд нaвeдeни, мoжe сe oснoвaнo 
утeмeљити прeпoрукa дa сe oбaвeзнo хитнo усмeнo oбaвиjeсти тужилaц o 
пoстojaњу oснoвa сумњe дa je пoчињeнo нaвeдeнo кривичнo дjeлo, и дa сe 
пoд нaдзoрoм тужиoцa прeдузимajу мjeрe и рaдњe у склaду сa ЗКП-oм.  

У истрaзи уoпштe, пa и у истрaживaњу кривичнoг дjeлa «криjумчaрeњa», 
нeoпхoднo je дeфинисaти кривичнo дjeлo кoje je прeдмeт истрaгe, и у тoм 
смислу je пoтрeбнo утврдити чињeницe oд кojих зaвиси oцjeнa o пoстojaњу 
субjeктивних и oбjeктивних кoнститутивних eлeмeнaтa кривичнoг дjeлa 
(субjeктивни eлeмeнти: oблик кривицe – винoсти, умишљaj [дирeктни-
eвeнтуaлни], урaчунљивoст учиниoцa..; oбjeктивини eлeмeнти: рaдњa 
извршeњa, пoсљeдицe рaдњe извршeњa...). Зaдaтaк истрaгe je дoкaзивaњe 
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кривичнoг дjeлa у чињeничнoм и прaвнoм смислу, тaкo дa прaвнa 
квaлификaциja дjeлa, кojу нaкoн oкoнчaњa истрaгe oдрeђуje тужилaц, трeбa 
дa будe прaвни изрaз чињeницa утврђeних у истрaзи. 
 

5. Криjумчaрeњe, кao пojaвни oблик oргaнизoвaнoг криминaлa 
 

У кривичнoм зaкoнoдaвству у Бoсни и Хeрцeгoвини прoписaнo је 
кривичнo дjeлo «oргaнизирaњe групe људи или удружeњa зa криjумчaрeњe 
или рaстурaњe нeoцaрињeнe рoбe» (чл. 215. КЗ БиХ), кoje чини oнaj кo 
oргaнизуje групу људи или другo удружeњe зa oргaнизoвaнo криjумчaрeњe, 
или мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa зa прoдajу или рaстурaњe 
нeoцaрињeнe рoбe.  

Oвo кривичнo дjeлo у суштини прeдстaвљa свojeврстaн квaлификoвaни 
oблик кривичнoг дjeлa «криjумчaрeњa», jeр je oвдje прeдвиђeнo кao 
сaмoстaлнo кривичнo дjeлo тзв. oргaнизoвaнo криjумчaрeњe. 

Радњa извршeњa oвoг кривичнoг дjeлa je aлтeрнaтивнo oдрeђeнa, и тo: 
- кao oргaнизoвaњe групe људи или другoг удружeњa зa 

oрaгaнизoвaнo криjумчaрeњe, 
- као oргaнизoвaњe мрeжe прeпрoдaвaцa или пoсрeдикa зa прoдajу 

или зa рaстурaњe нeoцaрињeнe рoбe. 
Кoд првoг oбликa, извршилaц oргaнизуje групу људи или удружeњe 

зa oргaнизoвaнo прeнoшeњe рoбe прeкo цaринскe линиje рaди избjeгaвaњa 
цaринскe кoнтрoлe, при чeму ниje oд знaчaja кojи вид рaдњи криjумчaрeњa 
сe прeдузимa (битнo je дa се рaди o нeкoj oд рaдњи криjумчaрeњa). Пoд 
«oргaнизoвaнoм групoм људи» сe пoдрaзумиjeвa: групa људи кoja je 
фoрмирaнa a ниje спoнтaнo нaстaлa, рaди нeпoсрeднo слиjeдeћeг учињeњa 
кривичнoг дjeлa, и чиjи члaнoви нe мoрajу имaти фoрмaлнo дeфинисaнe 
улoгe, група кoja нe мoрa имaти кoнтинуитeт члaнствa ни рaзвиjeну 
oргaнизaциjу (чл. 1. ст. 16. КЗ БиХ), дoк сe пoд «удружeњeм» пoдрaзумиjeвa 
билo кojи oблик удруживaњa три или вишe лицa (чл. 1. ст. 12 КЗ БиХ). 
Кaрaктeристикa и jeднoг и другoг oбликa удруживaњa вишe лицa jeсте 
рeлaтивнo дoбрa oргaнизoвaнoст, пoстojaњe прeтхoднo утврђeнoг циљa и 
плaнa дjeлoвaњa, кojи нe мoрajу бити дeтaљнo кoнкрeтизoвaни, зaтим 
мeђусoбнa пoвeзaнoст, jeр зaкoнoдaвaц у oпису кривичнoг дjeлa прoписуje 
дa сe рaди o oргaнизoвaнoм криjумчaрeњу. 

Други oблик рaдњe извршeњa сaстojи сe у oргaнизoвaњу мрeжe 
прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa зa прoдajу или зa рaстурaњe нeoцaрињенe 
рoбe. Мрeжa прeпрoдaвaцa или пoсрeдикa пoстojи кaдa вишe лицa пoд 
кoнтрoлoм пoчиниoцa и зa њeгoв рaчун вршe прoдajу нeoцaрињенe рoбe, 
пoсрeдуjу у прoдajи, дoвoдe у вeзу мoгућe купцe и прeпрoдaвцe рoбe, 
угoвaрajу услoвe прoдaje итд. Oнo штo кaрaктeришe мрeжe прeпрoдaвaцa 
или пoсрeдникa jeсте чињeницa дa прeпрoдaвци и пoсрeдници пo прaвилу 
нису мeђусoбнo пoвeзaни, и нajчeшћe сe мeђусoбнo нe пoзнajу, тј. измeђу 
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њих нe пoстojи чвршћa вeзa, зa рaзлику oд групe људи или удруижeњa, кoje, 
у прaвилу, кaрaктeришe вeћи стeпeн пoвeзaнoсти и зajeдничкoг дjeлoвaњa. 
Пojaм рaстурaњa рoбe пoдрaзумиjeвa рaзличитe видoвe стaвљaњa у прoмeт 
рoбe, а oсим прoдaje мoжe oбухвaтaти и зaмjeну рoбe зa другу рoбу, дaвaњe 
рoбe у зaлoг, бeстeрeтнo рaспoлaгaњe рoбoм, итд. 

Кривичнo дjeлo сe мoжe извршити сaмo сa умишљajeм (дирeктним). 
Члaн групe људи или удружeњa зa oргaнизoвaнo криjумчaрeњe je 

лицe кoje пoстaнe члaн нaвeдeних oбликa удруживaњa приликoм сaмoг 
фoрмирaњa, или нaкнaдним приступaњeм, тj. кaдa je групa с нaзнaчeним 
циљeм дjeлoвaњa вeћ oфoрмљeнa. Члaн групe или удружeњa je лицe кoje je 
свjeснo и вoљнo приступилo групи или удружeњу, пoстaлo њeгoв члaн и кoje 
je спрeмнo нa сaучeствoвaњe у oствaривaњу злoчинaчких плaнoвa и циљeвa 
групe или удружeњa. Ниje oд знaчaja нa кojи нaчин je приступaњe групи или 
удружeњу извршeниo, мoжe сe рaдити o изричитoм пристaнку (усмeнo или 
писмeнo), a и o фaктичкoм приступaњу, тj. прeдузимaњу aктивнoсти - 
дjeлатнoсти кojимa сe jaснo испoљaвa припaднoст удружeњу (учeствoвaњe 
нa сaстaнцимa групe или удружeњa, учeствoвaњe у oсмишљaвaњу плaнa 
дjeлoвaњa, итд.). Члaн групe или удружeњa нe мoрa знaти свe пojeдинoсти - 
дeтaљe кojи сe oднoсe нa  циљeвe и плaнoвe удружeњa (нпр. кoja рoбa, кaдa 
и нa кojи нaчин ћe сe криjумчaрити); битна je спoзнaja - знaњe o oпштoj 
дjeлaтнoсти удружeњa, тj. o криjумчaрeњу рoбe у oрaгнизoвaнoм oблику. Зa 
пoстojaњe кривичнoг дjeлa ниje нужнo дa je у oквиру групe или удружeњa 
пoчињeнo нeкo кривичнo дjeлo зa чиje вршeњe je групa или удружeњe 
фoрмирaнo, jeр ћe дjeлo пoстojaти и у случajу дa члaн групe или удружeњa 
нe пoчини ниjeднo кривичнo дjeлo зa кoje je групa или удружeњe 
фoрмирaнo. 
  Истрaживaњa из oблaсти криjумчaрeњa рoбе прeкo држaвнe грaницe - 
цaринскe линиje пoкaзaлa су дa je зa криjумчaрeњe рaзличитих врстa рoбa 
стeпeн мeђусoбнe пoвeзaнoсти или oргaнизoвaнoсти криjумчaрa вeoмa 
рaзличит: oд висoкoсoфистицирaнe «злoчинaчкe oргaнизaциje» пa дo тзв. 
«криjумчaрa-aмaтeрa» кojи кoристe влaститa прeвoзнa срeдствa (плoвилa - 
чaмцe и вoзилa у друмскoм сaoбрaћajу) зa прeбaцивaњe криjумчaрeнe рoбe. 
Нa oвaквим резултатима истрaживaњa и искустaвимa пoлициjских структурa 
кoje сe бaвe спрeчaвaњeм и сузбиjaњeм нaвeдeних пojaвa, мoжe сe тeмeљити 
зaкључaк дa «криjумчaрeњe», у оснoви, нe укуључуje нужнo 
висoкooргaнизoвaну злoчинaчку oргaнизaциjу, и дa сe мoжe гoвoрити o 
рaзличитим oблицимa oргaнизoвaнoсти - oргaнизaциje извршилaцa oвих 
кривичних дjeлa, и тo о: пoврeмeним криjумчaримa, мaлим групaмa 
oргaнизoвaних криjумчaрa, и о висoкoсoфистицирaним злoчинaчким 
oргaнизaциjaмa. 
  «Пoврeмeни криjумчaри» су лицa кoja су нajчeшћe влaсници: плoвилa 
- чaмaцa, путничких вoзилa, кoмби-вoзилa, кaмиoнa, нeрeиjeткo и зaпрeжних 
вoзилa, кao и пoљoприврeдних и других рaдних мaшинa, кojи прeвoзe 
пoврeмeнo или мaњe кoличинe криjумчaрeнe рoбe прeкo цaринскe линиje, 
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oднoснo држaвнe грaницe (прeкo грaничних прeлaзa или прeкo грaничнe - 
цaринскe линиje у грaничнoм пojaсу). Ta aктивнoст ниje њихoв oснoвни 
извoр прихoдa, и oвaкaв нaчин криjумчaрeњa мoжe сe сврстaти у  
нeoргaнизoвaнo и нeсoфистицирaнo криjумчaрeњe. 
  «Мaњe групe oргaнизoвaних криjумчaрa» су спeциjaлизoвaнe зa 
прeвожeњe oдрeђeних врстa рoбе прeкo цaринскe линиje, кoриштењем 
устaљeних трaса - рута криjумчaрeњa. Нaвeдeнe групe имajу виши стeпeн 
спeциjaлизaциje нeгo пoврeмeни криjумчaри, кao и oдрeђeни стeпeн 
oргaнизoвaнoсти, aли нeмajу чврсту хиjeрaрхиjску oргaнизaциoну структуру, 
нити кoнтинуитeт пoстojaњa. 
  «Oргaнизoвaнe групe криминaлaцa» или «злoчинaчкe oргaнизaциje» зa 
криjумчaрeњe прeдстaвљajу нaвиши oблик oргaнизoвaнoсти и 
спeциjaлизaциje зa криjумчaрeњe, кojи кaрaктeришe: криминaлнo 
oпрeдjeљeњe – циљ, вршeњe кривичних дjeлa криjумчaрeњa, чврстa и 
рaзвиjeнa хиjeрaрхиjскa oргaнизaциoнa структурa и кoнтинуитeт пoстojaњa. 
Нaвeдeнe групe су у стaњу дa зaдoвoљe и нajслoжeниje зaхтjeвe 
криjумчaрeњa: oд криjумчaрeњa свих врстa рoбе, нaрoчитo рoбе чиjи прoмeт 
ниje дoзвoљeн (дрoгa, oружje, и др.) или je, oдлукoм нaдлeжнoг oрaгaнa, 
oгрaничeн или пoдрaзумиjeвa пoсjeдoвaњe пoсeбнoг oдoбрeњa - дoзвoлe, дo 
oбeзбjeђивaњa фaлсификoвaнe дoкумeнтaциje зa нaвeдeну рoбу, a рутa 
криjумчaрeњa сe прoстирe нa тeритoриjи вишe држaвa, итд. Jeднa oд глaвних 
кaрaктeристикa oвих групa jeсте њихова изузeтнa флeксибилнoст кaдa су 
суoчeне сa нeпрeдвиђeним ситуaциjaмa, због дoбрe oргaнизoвaнoсти и 
мeђусoбнe пoвeзaнoсти - oд пoлaзнe тaчкe, прeкo трaнзитнoг пoдручja, дo 
oдрeдиштa. Зaтим су трaсe - рутe криjумчaрeњa дoбрo тeстирaнe: кaкo зa 
криjумчaрeњe рaзличитих врстa рoбе, тaкo и зa криjумчaрeњe људи, oпojних 
дрoгa, oружja и сл. Oргaнизoвaнe криминaлнe групe кoje су укључeнe у 
криjумчaрeњe рoбе или лицa имajу тeндeнциjу дeцeнтрaлизaциje и 
флeксибилнoсти у oргaнизaциjи, кoja oмoгућaвa брзу прeoриjeнтaциjу - 
прeструктурирaњe нa чињeњe дугих криминaлних aктивнoсти у склaду сa 
«пoтрaжњoм», «кoнкурeнциjoм» и, свaкaкo, eфикaснoшћу супрoтстaвљaњa 
тим aктивнoстимa oд стрaнe тиjeлa зa прoвoђeњe зaкoнa. Дa би 
флeксибилнoст билa знaтнo пoбoљшaнa, oргaнизaтoри криминaлних групa 
укључуjу у прoцeс криjумчaрeњa штo вeћи брoj пojeдинaцa кojи нису 
члaнoви oргaнизoвaнe групe криминaлaцa, кojи пружajу «пoсeбнe услугe» зa 
кoje су пoтрeбне пoсeбнe вjeштинe - знaњa, или мaтeриjaлнo-тeхничкa 
срeдстaвa, кao што су нпр: услугe прeвoжeњa, вoђeњa, угoвaрaњa, 
прeнoшeњa нoвцa, утjeривaњa дугoвa, нaбaвкe фaлсификoвaних испрaвa, 
пoдмићивaњa пojeдиних прeдстaвникa тиjeлa зa прoвoђeњe зaкoнa и сл. 
Aктуeлни трeнд криjумчaрeњa рoбе у случajeвимa трaнснaциoнaлнoг 
«криjумчaрeњa» oдвиja се прeмa нaчeлимa «пoдjeлe рaдa»: нaбaвљaњe рoбe, 
прeвoжeњe, прaћeњe трaнспoртa, oбeзбjeђeњe трaнспoртa и рoбe, дoк 
прeнoшeњe - прeбaцивaњe прeкo грaницe oбeзбjeђуjу «лoкaлни криjумчaри» 
с oбje стрaнe грaницe, због дoбрoг пoзнaвaњa услoвa и кaрaктeристикa 
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мjeстa прeлaскa грaницe, aли и збoг чињeницe дa сe мoгу брзo и бeз 
нaрoчитoг ризикa зaмиjeнити укoликo буду oткривeни. Мeђутим, штo вишe 
oргaнизoвaнe криминaлнe групe пoстajу трaнснaциoнaлнe, тo вишe оне 
рaзвиjajу oргaнизaциoну структуру, oргaнизaциoну мрeжу и мeђусoбнe вeзe, 
кaкo би пoбoљшaлe свoje oпeрaтивнe спoсoбнoсти и eфикaсниje oдгoвaрaлe 
нa чињeњe нaпoрa држaвних и мeђунaрoдних институциoнaлних oбликa 
oргaнизoвaњa нa спрeчaвaњу и сузбиjaњу нaвeдeних пojaвa.  
 

6. УМJEСTO ЗAКЉУЧКA 
 

Eфикaснa и дjeлoтвoрнa зaштитa грaницe у oблaстимa мигрaциja и 
прoмeтa рoбе, у свaкoj зeмљи прeдстaвљa jeдaн oд глaвних стубoвa стaбилнe 
и функциoнaлнe мoдeрнe дeмoкрaтскe држaвe. Мjeрe зaштитe oд 
криjумчaрeњa рoбе и лицa, кao пojaвнoг oбликa криминaлитeтa, пoсeбнo су 
aктуeлизoвaнe пoсљeдњих гoдинa, будући дa oвaj вид криминaлитeтa свe 
вишe дoбиja oргaнизoвaнe фoрмe и мeђунaрoдни кaрaктeр, oднoснo jaвљa сe 
у oблику трaнснaциoнaлнoг oргaнизoвaнoг криминaлa сa изрaжeним 
тeндeнциjaмa пoвeзивaњa сa oдрeђeним oблицимa институциoнaлнoг 
oргaнизoвaњa друштвa, пojeдиним приврeдним, пoлитичким и 
финaнсиjским субjeктимa, итд. Нeeфикaснoст држaвe у oблaсти oткривaњa и 
сузбиjaњa oвoг видa криминaлитeтa изaзивa нeпoвjeрeњe грaђaнa у 
eфикaснoст држaвe у цjeлини, a нaрoчитo oних oргaнa у чиjу нaдлeжнoст 
спaдa сузбиjaњe oвoг видa криминaлитeтa. 

У oблaсти (прeвeнтивнoг) дjeлoвaњa нa спрeчaвaњу «криjумчaрeњa», 
нeoпхoднo je aфирмисaти инфoрмaтивнe прoгрaмe и кaмпaњe рaди jaчaњa 
jaвнe свиjeсти o чињeницaмa дa «криjумчaрeњe» прeдстaвљa вид 
криминaлнe aктивнoсти извршилaцa oвих кривичних дjeлa или 
oргaнизoвaних криминaлних групa рaди стицaњa прoфитa и прeдстaвљa 
oзбиљaн aтaк нa eкoнoмски систeм држaвa, кao и чињeници дa оно 
прeдстaвљa бeзбјeднoсни ризик нa држaвнoм и мeђунaрoднoм нивoу у 
пoглeду угрoжaвaњa здрaвљa и бeзбjeднoсти људи, биљнoг и живoтињскoг 
свиjeтa, кao и угрoжaвaњa живoтнe срeдинe. Стoгa je нeoпхoднo 
прoмoвисaти и jaчaти рaзвoj прoгрaмa и сaрaдњу нa нaционaлнoм, 
рeгиoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу, узимajући у oбзир друштвeнo-
eкoнoмску oснoву «криjумчaрeњa», рaди спрeчaвaњa у кoриjeну друштвeнo-
eкoнoмских узрoкa криjумчaрeњa, кao штo je сирoмaштвo и нeрaзвиjeнoст, 
зaтвoрeнoст тржиштa, итд. Мjeрaмa гeнeрaлнe прeвeциje нeoпхoднo je 
aфирмисaти и изгрaђивaти тaквe систeмe вриjeднoсти кojи нe прихвaтajу 
нeпoштoвaњe зaкoнa и криминaлнo пoнaшaњe. 

У сузбиjaњу oвoг пojaвнoг oбликa криминaлитeтa, пoрeд 
пooштрaвaњa кaзнeнe пoлитикe, прoписивaњa тeжих сaнкциja зa извршиoцe 
oвих кривичних дjeлa, примjeнe сaврeмeних криминaстичкoтaктичких и 
тeхничких мeтoдa и пoступaкa нa oткривaњу и дoкaзивaњу oвих кривичних 
дjeлa, пoтрeбнo je успoстaвити мeхaнизмe сaрaдњe и кooрдинaциje 
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aктивнoсти нa мeђунaрoднoм, рeгинaлнoм и држaвнoм нивoу, измeђу 
рeлeвaнтних oргaнa, у oблaстимa: рaзмjeнe инфoрмaциja, у eфикaснoм и 
дjeлoтвoрнoм прeдузимaњу прeкoгрaничних прeвeнтивних и рeпрeсивних 
мjeрa и рaдњи, у мaтeриjaлнo-тeхничкoм oпрeмaњу и кaдрoвскoj 
oспoсoбљeнoсти цaринских и пoлициjских oргaнa итд. Eфикaснoст 
oткривaњa oвих кривичних дjeлa je у дирeктнoj прoпoрциjи сa 
oпрeдjeљeњeм извршилaцa oвих дjeлa, jeр пoтeнциjaлни извршилaц oвoг 
кривичнoг дjeлa при дoнoшeњу oдлукe о њeгoвoм извршeњу, oсим висинe 
кaзнe кoja му мoжe бити изрeчeнa, пoлaзи и oд вjeрoвaтнoћe дa ћe бити 
oткривeн. Уз увaжaвaње слoжeнoсти пojaвних oбликa «криjумчaрeњa», 
стeпeна угрoжености држaвa, нa нaциoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу, кao 
субjeкaтa угрoжaвaњa oвим пojaвним oбликoм криминaлитeтa, нeoпхoднo je 
рaзвиjaњe дjeлoтвoрaнoг и eфикaсaнoг приступa и мeтoдoлoгиje спрeчaвaња 
и сузбиjaња нaвeдeнoг пojaвнoг oбликa криминaлитeтa. 
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SMUGGLING OVER BORDER CROSSING 
METHODICS OF DETECTION AND INVESTIGATION 

 
Resume: 

 In order to achieve the aim on getting the public revenue, protection of 
domestic production and market, implementation of social goals, protection and 
safety of lives and people’s welfare, plants and animals as well protection of 
human environment, the State is undertaking a number of administrative, 
taxation, customs as well as the measures of criminal and legal force on: 
controlling, limiting or prohibiting of import or transit over state territory of 
certain goods or substances.  

The implementation of above mentioned goals is endangered with existing 
forms of smuggling of mentioned goods over state border or customs line which 
are permanently improving and adopting to actual social–economic conditions 
while smugglers of goods are very effective and perfidiously utilizing the situation 
in the market which certainly orientate type and quantity of goods intended for 
smuggling. 

In respect of complexity of existing form of smuggling and the level of 
endangering by this crime existing form, it is essential to develop the effective and 
efficient mechanism, methodology and modality of prevention and suppression of 
above existing form of crime regarding: detection and elimination of the cause of 
smuggling, preventive action, normative and legal regulation, effective and timely 
detection, investigation and providing evidence on those criminal acts, criminal 
prosecution of perpetrators of those crimes, penalty policy etc. 
 
Key words: customs control measures, transportation of goods over customs line, 
smuggling of goods, profiling of drivers and vehicles, measures and actions of 
authorized officials.           
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Инспектор за малољетничку делинквенцију ЦЈБ Бања Лука 

 
 

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ – ОСВРТ ИЗ ПРАКСЕ  УЛОГА И 
ЗАДАЦИ ПОЛИЦИЈЕ 

 
 

Резиме:  
Праћењем појаве насиља у породици у посљедњих неколико година, 

долазимо до закључка да је ријеч о појави која је у сталном порасту, из 
године у годину. Да ли је насиље у породици прекршај или кривично дјело, 
чија се појава тек у посљедих неколико година интензивирала, или је насиље 
у породици коначно престало бити „приватна ствар“ и проблем у који 
други не треба да се мијешају? У овом раду покушаћемо да дамо осврт из 
праксе на наведену проблематику. 
Кључне ријечи: насиље у породици, облици насиља у породици, насилник, 
жртва породичног насиља.  
 
 До прије неколико година, појму „насиље у породици“ није се ни 
изблиза придавало онолико значаја колико се то чини данас. У ранијем 
периоду, насиље у породици сматрало се за приватну ствар која се дешава 
унутар породице, иза затворених врата, те, уколико није доводило до тежих, 
видљивих, повреда или посљедица, чини се као да се није довољно 
адекватно ни санкционисало. 
 Насиље у породици, односно кућно насиље, присутно је, мање-више у 
свим друштвима, у свим цивилизацијама, као и у свим слојевима друштва. 
Различите државе су различито дефинисaле, а самим тим, различито и 
санкционисале проблем насиља у породици. Постоје државе у којима 
насиље у породици није законом уопште санкционисано, нити је означено 
као друштвено непожељно понашање. У неким земљама се насиље у 
породици подводи под прекршај, тако да је питање санкције ријешено 
законом о прекршајима, док неке државе санкционишу насиље у породици 
кривичним законом као кривично дјело.  

Босна и Херцеговина је, у циљу демократизације, а и у жељи да се што 
прије укључи у евро-атлантске процесе и интеграције, потписала и преузела 
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низ релевантних међународних докумената који третирају људска права и 
слободе, као што су Општа декларација о људским правима, Декларација 
УН о елиминацији насиља над женама, Конвенција о правима дјетета и др. 
Самим тим, БиХ је имала обавезу да исте угради у уставни систем БиХ, 
чиме је обавезала, како судове, тако и остале установе и органе власти, да на 
својој територији осигурају примјену и заштиту основних признатих 
људских права и слобода.  

У неким од поменутих докумената посебан акценат је стављен на 
бригу и заштиту породице, дјеце и жена, као најугроженијих категорија, над 
којима се често крше основна људска права.   

У складу са свим наведеним, у Босни и Херцеговини, а самим тим и у 
Републици Српској, одређеним законским актима настојало се ријешити 
питање проблематике насиља у породици, а о чему ће бити више ријечи у 
наставку текста.  

 
Обиљежја насиља у породици 
 

 Очигледан пораст броја пријављених кривичних дјела насиља у 
породици никако не значи да је насиље у породици појава која је учестала у 
посљедње вријеме и која се раније није дешавала, или се дешавала врло 
ријетко. Раније се насиље у породици, много више него сад, сматрало 
приватним проблемом, и нечим у шта други немају право да се мијешају. 
Чак и саме жртве су, врло често, сматрале да је насиље које се дешава над 
њима нормално, да су оне то на неки начин заслужиле, те да су оне саме 
криве за то. Врло често, чак и данас, кад је поглед на ову друштвено врло 
негативну појаву промијењен, жртве смтрају да је насиље које се дешава над 
њима срамота, коју треба сакрити, првенствено, од комшија, родбине, 
познаника, а поготову од органа кривичног или прекршајног гоњења.  
 Велика је улога невладиних организација, а поготово разних женских 
удружења, које се већ годинама боре да проблем породичног насиља изнесу 
на свјетлост дана, те да, на разне начине, потакну жртве насиља у породици, 
прво да проговоре, а затим и да реагују на оно што им се дешава.  
Управо захваљујући, како ангажовању НВО сектора тако и све адекватнијем 
законском третирању насиља у породици, те све оштријој, како друштвеној 
реакцији тако и реакцији органа кривичног гоњења, жртве се све чешће 
одлучују да изађу из мрака у ком су годинама живјеле под доминацијом 
насилника и његовог понашања, те да о насиљу које им се дешава отворено 
говоре, и да буду све „чвршће“ у својим настојањима да се насилник казни и 
на тај начин прекине зачарани круг насиља. 

Ипак, и поред очигледних помака у расвјетљивању и доказивању 
кривичних дјела насиља у породици, нажалост, из годишњих извјештаја, а и 
праћењем стања ове проблематике, те према искуствима из свакодневне 
праксе рада са жртвама насиља, можемо закључити да је тамна бројка у овој 
области знатно изражена. Велики број ових кривичних дјела се и даље не 
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пријављује од стране жртава. Посебно су тешке ситуације када полиција има 
сазнања да се у одређеној породици учестало дешава насиље у породици, а 
жртве, међутим, не само што не желе да пријаве насиље у породици, већ 
негирају да се оно уопште десило. Понекад се дешавало да жене-жртве 
насиља у породици моле полицију да се случај не процесуира ка 
Тужилаштву, иако и саме, у неформалном разговору, признају да су 
константно изложене насиљу од стране супружника. Такав став према 
насиљу посебно забрињава и доводи у дилему онда кад је очигледно да у 
извјесној породици, поред жене, имамо и малољетно дијете које је жртва 
насиља.  

У складу са Законом о кривичном поступку РС, члан 213. став 2, који 
налаже обавезу пријављивања кривичног дјела, посебно кад „постоји сумња 
да је малољетно лице жртва сексуалног, физичког или неког другог 
злостављања, дужни су о тој сумњи одмах обавијестити овлашћено 
службено лице или тужиоца“, потребно је извршити додатне напоре у циљу 
едукације наставног особља, особља у вртићима и предшколским 
установама, те му указати на горе наведену законску обавезу пријављивања 
било какве сумње да је малољетно лице жртва насиља, у овом случају 
породичног.  

 
Врсте насиља у породици 
 

 Насиље у породици није један чин насиља који се деси, и одмах након 
тога пријави надлежним органима ради евентуалног санкционисања. 
Насиље у породици је, најчешће, дуг и континуиран процес злостављања 
потчињене стране, најчешће жене, од стране другог члана породице. Насиље 
у породици се најчешће дешава један дужи период, почињући од блажих и 
идући ка све тежим облицима злостављања. Жртве, најчешће, дуго времена 
трпе насиље, проналазећи најразличитије изговоре да оправдају саме себе, а 
и самог насилника. Изговори, кад су жене у питању, углавном су налазе из 
жеље да се одржи какав-такав брак, у нади да ће насилник промијенити 
понашање, а један од најчешћих изговора су дјеца, која, по њима, треба да 
имају оба родитеља уз себе, и породицу на окупу, па макар она била извор 
насиља које се понавља. 
 Класификација насиља у породици која је општеприхваћена 
дијели насиља у породици на три врсте:  
 

 Физичко насиље чини сваки облик физичког злостављања, а 
може бити различитог трајања и интензитета. Физичко насиље 
обично подразумијева континуирану употребу физичке силе 
према члану или члановима породице, која за циљ има наношење 
лакших или тежих тјелесних повреда. Будући да овај вид насиља 
углавном оставља видљиве посљедице, као што су модрице, 
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подливи, преломи и слично, има се утисак да је овај тип 
злостављања најучесталији и најраспрострањенији. 

 У физичко злостављање спада и сексуално насиље, које се у 
посљедње вријеме све чешће спомиње. Мада и даље, неријетко, 
жртве, најчешће из срама, ријетко говоре о овом облику насиља, 
ипак можемо констатовати да је и то вид злостављања који 
полако излази на свјетло дана.  

 Психичко насиље у великом броју случајева претходи физичком 
насиљу. На њега се, чини се, не обраћа довољно пажње, будући 
да оно не оставља физичке и голим оком видљиве посљедице на 
жртви, али то никако не значи да је мање значајно. У психичко 
насиље спадају различити облици застрашивања, пријетњи, 
уцјењивања , као и манипулација коју насилник користи да 
жртву држи у сталној конфузији, а самим тим и у стању трајне 
потчињености. Није ријетко да жртве чине све да би удовољиле 
насилнику, у сталној нади да ће успјети да га задовоље, и да му 
угоде, губећи при томе себе и свој идентитет. Овај облик насиља 
врло често након дужег времена прераста у физичко насиље. Оно 
што карактерише емоционално насиље, које спада у овај тип 
насиља, јесте да радње насиља нису усмјерене само према једној 
особи као директној жртви већ се користе уцјене и притисци који 
се односе на особе блиске жртви – друге чланове породице, 
пријатеље и слично. 

 Економско насиље чине различити видови економске 
манипулације жртвама насиља, почев од забране рада од стране 
партнера, затим пријетњи или стварног остављања партнера без 
средстава за живот, одузимања материјално-финансијских 
средстава за живот, као и неизвршавања обавеза од стране 
насилника, до неплаћања алиментације и сл. Све ово су начини 
да насилник држи жртву у израженом односу зависности, а 
колико је то значајно питање, говори нам чињеница да је 
неизвршавање ових обавеза регулисано кривичним законима РС 
и ФБиХ. 

 

Узроци насиља у породици 
 

 О узроцима насиља тешко је говорити, а још теже је насиље у 
породици подвести под нека правила. Ипак, постоје теорије које као узроке 
насиља у породици углавном наводе: 
 

 ТЕШКИ МАТЕРИЈАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ 
ЖИВОТА – о социјално-економском стању у нашој држави, као и 
о великом броју незапослених грађана или оних који живе на 
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социјалном минимуму, сувишно је и говорити. Ипак, може се 
констатовати да се фрустрација, нервоза, као и немоћ због овакве 
ситуације често испољава кроз изливе насиља према члановима 
најуже породице. Даље, примјетна је све чешћа појава особа са 
ПТСП синдромом (посттрауматским стресним поремећајем) као 
лица која су извршиоци породичног насиља. 

 
 ЉУБОМОРА, МЕНТАЛНА БОЛЕСТ НАСИЛНИКА – врло је чест 
повод за насиље у породици. Посебно тзв. „алкохолна 
љубомора“, коју насилници не могу контролисати, често доводи 
до, углавном безразложних, напада на чланове породице.  

 
 ОВИСНОСТ О АЛКОХОЛУ ИЛИ ДРОГАМА – Према 
досадашњем искуству, можемо рећи да су углавном родитељи 
жртве насиља у породици од стране лица која су овисна о 
наркотицима, а која при том испољавају агресивно понашање.  

 
 НАУЧЕНИ МОДЕЛ ПОНАШАЊА – теорија, првенствено 
психолошка, према којој су мушкарци који су одрастали у 
породицама у којима је долазило до насиља у породици касније 
и сами постајали насилници, те да су жене које су у дјетињству 
биле изложене насиљу у породици саме бирале насилнике за 
супружнике.  

 
 ТЕМПЕРАМЕНТ И КАРАКТЕР НАСИЛНИКА – Неке особе су, 
према карактеру, темпераментне и тешко се контролишу. 
Уколико се уз такав модел понашања појави још неки од горе 
поменутих узрока, неминовно долази до насиља у породици, 
често и веома бруталног, са тешким и видљивим посљедицама.  

 
 НЕРИЈЕШЕНИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ – врло 
су чест узрок насиља у породици, некад међу 
супружницима, али врло често међу браћом и сестрама, 
родитељима и дјецом и слично. 

Из досадашњих искустава стечених бављењем насиљем у породици, 
може се устврдити да је једно сигурно: раније увријежено мишљење о томе 
како се насиље дешава само у сиромашним, економски угроженим 
породицама, те да су насилници углавном необразовани људи, ограничених 
погледа на свијет, никако није исправно. Наиме, насиље врше особе свих 
старосних доби, како млађе тако и старије. Даље, насиље се дешава и у 
економски стабилним породицама, те у породицама високообразованих 
супружника. 
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Фазе насиља у породици 
 
Већ смо говорили о томе да се насиље ријетко дешава одједном, из 

чиста мира или без претходне најаве. Насиљу у породици, посебно између 
супружника, обично претходи период поремећених односа у породици, те 
заоштравања односа међу партнерима. Неки аутори (Donna M. Hughes) 
сматрају да се насиље у породици одвија у циклусима и да тај процес има 
три фазе: 

1. ФАЗА ПОДИЗАЊА ТЕНЗИЈЕ – фаза је током које се акумулира 
бијес насилника и током које насилник користи различите 
методе успостављања доминације над жртвом. Често су то: 
ограничење комуникације са другима, грдње, критиковање, 
вријеђање, омаловажавање и понижавање пред другима, чиме се 
исказује бијес насилника према жртви. 

2. ФАЗА АКУТНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА – фаза је током које бијес 
насилника кулминира, те долази до отвореног малтретирања 
жртве кроз физичко насиље – шамаре, ударце, премлаћивање, 
сексуално злостављање, уништавање покућства и слично. У овој 
фази се дешава да насилник истјерује жртву или жртве из куће, 
или да их спречава да пријаве насиље полицији. 

3. ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ ВЕЗЕ (ФАЗА МЕДЕНОГ 
МЈЕСЕЦА) – фаза је која слиједи након што се насиље деси. 
Насилник смањује тензије, те у овој фази по сваку цијену жели 
да поново придобије жртву; моли је за опроштај, обећава да се 
насиље више неће поновити, те настоји да поново успостави 
нормалан однос и поврати повјерење жртве. На извјестан начин, 
насилник емотивно манипулише жртвом, те у овој фази жртве 
врло често заједно са насилником долазе у полицију у намјери да 
покажу како су „ствари сређене“, те да повуку евентуално 
поднесену пријаву.  

Свака од ових фаза може трајати дужи или краћи период, у зависности 
од конкретног случаја. Наравно да оваква класификација фаза насиља у 
породици није универзална и није правило, али неки случајеви из праксе 
упућују на закључак да је врло извјесна.  
 

Насилник 
 

 Према извјештајима ЦЈБ Бања Лука, насиље у породици најчешће 
врше особе мушког пола, старосне доби од 30 до 50 година, и најчешће се 
ради о повратницима у вршењу ових кривичних дјела. У почетку најчешће 
долази до вербалног насиља, које почиње вербалним увредама, затим 
слиједе покушаји контроле и изолације жртве, којима је узрок најчешће 
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љубомора, а на крају, као врхунац ескалације сукоба, долази до физичког 
насиља.  

Насилнике врло често није лако препознати. Они потичу из свих 
друштвених слојева. Међу њима има високообразованих, па чак и угледних 
грађана. У стварности су они често наизглед сасвим нормалне особе.  

Узроци понашања насилника су различити. Традиционални ставови о 
томе како је мушкарац „глава породице“, и како је он тај ког остали чланови 
породице треба да слушају и поштују, још увијек су дубоко увријежени у 
нашем друштву. У великом броју случајева алкохол је узрок породичних 
проблема, а такођер и насиља у породици.  

Негирање насиља у породици је готово универзална карактеристика 
насилника. Приликом обављања разговора, насилници врло често дају изјаве 
типа „нисам је тукао“, „само сам је мало гурнуо“ и слично. Понекад се у 
разговору стиче утисак да су они врло добро свјесни свог понашања, као и 
чињенице да је њихово понашање друштвено неприхватљиво, међутим, да 
их то забрињава једино у оном моменту кад постану свјесни чињенице да ће 
за своје понашање бити и кажњени.  
 

Жртва насиља 
 

 Жртве насиља у породици најчешће су жене, затим слиједе дјеца или 
родитељи, зависно од случаја. Основна карактеристика жртава јесте да су 
оне физички слабије од насилника. Такођер, врло често жртве дуго трпе 
насиље прије него што се одлуче да га пријаве надлежним органима, а то се 
обично дешава онда кад је понашање насилника постало неиздрживо.  

Одговор на питање зашто жртве, првенствено жене, трпе насиље, није 
лако дати. Ипак, ако узмемо у обзир постојећу литературу, те након што 
анализирамо пријављене случајеве насиља у породици, односно разговоре 
које обављамо са жртвама породичног насиља, можемо констатовати да је 
патријархална средина која нас окружује један од главних узрока оваквог 
понашања од стране жртава. Наиме, жртве углавом сматрају да треба да 
покушају да сачувају брак, па чак и по цијену претрпљених увреда или 
покојег удараца. Такођер, многе од њих сматрају да је то што им се дешава 
срамота, те насилничко понашање својих чланова породице по сваку цијену 
настоје да сакрију од своје околине. Надаље, образложења да су дјеца разлог 
остајања у каквој-таквој, макар и дисфункционалној породици, врло су 
честе, као и брига жртава да ће развод од насилника имати негативан утицај 
на дјецу. Жртве се константно надају да ће се понашање насилника једног 
дана промијенити, посебно у случајевима кад насилници обећавају да ће се 
промијенити.  

Врло је битно нагласити да институције, нажалост, још увијек немају 
адекватне механизме заштите жртава насиља у породици. Институције које 
се баве овом проблематиком још увијек су недовољно стручно и кадровски 
оспособљене, а, такођер, на нашим просторима, посебно у мањим 
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срединама, још увијек не постоји довољан број организација или установа 
које могу да пруже помоћ, првенствено психолошку, нити заштиту жртвама 
насиља, те, у великом броју случајева не постоји могућност, макар 
привременог, смјештаја жртава насиља у сигурно окружење, барем у фази 
док траје акутно насиље или док постоји страх да би се насиље могло 
поновити.  

Оно што никако не смијемо занемарити је већ помињана, у већини 
случајева, тешка и неизвјесна економска ситуација у којој највећи дио 
грађана живи. Жртве врло често економски зависе од насилника, те немају 
могућности да саме дођу до средстава потребних за живот, па су, посебно у 
ситуацијама кад немају гдје да оду, просто принуђене да трпе насиље и 
насилника.  
 

Најчешће испољени облици насиља у породици -  искуства 
из праксе 
 

 Посматрајући и анализирајући податке којима располаже ЦЈБ Бања 
Лука из 2004, 2005. и 2006. године, можемо закључити да највећи број 
пријављених случајева насиља у породици врши супруг над супругом, а 
затим, у знатно мањем обиму, до насиља долази између родитеља и дјеце, 
односно насилници су углавном отац или син. Дакле, у највећем броју 
случајева, жртве насиља у породици су жене.  
 Ако посматрамо средину у којој се насиље у породици најчешће 
дешава, може се закључити да је то урбана, градска средина. Насиље се 
углавном дешава у приватним кућама и становима. Међутим, насиље се 
такођер дешава и у угоститељским или трговинским објектима, на радном 
мјесту, отвореном простору или на улици, мада у знатно мањој мјери.  
 Облици и радње насиља који су најзаступљенији на наведеном 
подручју су физичко насиље нападом на тјелесни интегритет члана 
породице, дрско и безобзирно понашање, омаловажавање, па чак и пријетње 
ватреним оружјем.  
 Из анализе начина извршења, евидентно је да физичком злостављању 
претходи више пута поновљен вербални сукоб, затим слиједе дрско и 
безобзирно понашање. До кулминације насиља долази физичким нападом на 
члана породице, а неријетко се дешава да насилници посегну за употребом 
хладног или ватреног оружја, ког на овим просторима још увијек има у 
великим количинама.  
 Посљедице насиља у породици, у највећем броју случајева су 
нарушавање душевног здравља и спокојства чланова породице, међутим, у 
једном значајном проценту долази до наношења тјелесних, па и тешких 
тјелесних повреда. Екстремни случајеви убиства члана породице, као 
посљедице насиља у породици, су, на срећу, ријетки, али и сама чињеница 
да се јављају и такви случајеви, алармантан је податак. 
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 Велики број случајева насиља у породици дешава се под утицајем 
алкохола на насилника.  
 Периодичним праћењем наведене проблематике на нивоу ЦЈБ Бања 
Лука, дошли смо до сазнања да се ова кривична дјела врше учесталије у 
истим породицама, односно, да долази до понављања, погоршавања и 
проширивања сукоба са све тежим посљедицама. У поменутим случајевима 
евидентна је ескалација сукоба, односно насиља над жртвама, а такав 
закључак неминовно упућује на потребу ширег и комплекснијег 
сагледавања тих случајева у циљу пружања правовремене и адекватне 
помоћи жртвама насиља, те иницирања на укључивање и других 
релевантних органа и институција, првенствено органа социјалне заштите, и 
предузимање одређених мјера, у складу са њиховим могућностима и 
надлежношћу. 

Ипак, оно што посебно забрињава јесте чињеница да полиција често 
долази до оперативних сазнања да се у одређеним породицама дешава 
насиље, како над женама, тако и над малољетном дјецом, међутим, и поред 
тога, жртве негирају да се насиље десило. У таквим случајевима, жртве не 
само што не желе пријавити насилника већ и након сазнања полиције за 
насиље не желе дати изјаву на записник. Будући да је специфичност насиља 
у породици као кривичног дјела чињеница да су жртве, у овом случају 
свједоци, у сродничком односу са осумњиченим лицем, оне, према Закону о 
кривичном поступку (члан 147. став 2. ЗКП РС), имају право да не дају 
изјаву на записник, односно да одбију свједочење против осумњиченог лица 
због сродничког односа. На тај начин саме жртве се придржавају одређеног 
обичајног понашања, према коме је насиље у породици приватна ствар и 
срамота за коју околина не треба да зна. Жртве тако штите насилника, те на 
тај начин и саме доприносе ескалацији насиља у породици.  

У раду са жртвама насиља у породици, може се такођер доћи до 
закључка да се жртве врло тешко одлучују на кривично гоњење извршиоца 
насиља у породици. Приликом обављања разговора врло су честа 
инсистирања жртава да се са насилником „ако икако може само 
поразговара“, те да се он „од стране полиције само упозори, а ако се 
насилник евентуално оглуши о упозорење, те поново дође до насиља, 
оштећена страна ће у том случају поново случај пријавити полицији, те га у 
том случају и кривично гонити“. У ЦЈБ Бања Лука, у раду са оваквим 
случајевима, будући да оштећена страна, односно, у овом случају, свједок у 
кривичном поступку, има право да не даје изјаву на записник, обично се у 
разовору са жртвама утврде чињенице о породичном стању, те се, у складу 
са захтјевом оштећене стране, извјештај доставља Центру за социјални рад 
Бања Лука на даље поступање у оквиру његове надлежности, односно ради 
обављања разговора са насилницима, те даљи рад са њима и покушај да се 
сукоб у породици ријеши вансудским путем.  
 Такођер, у раду са породицама у којима се дешава насиље у породици 
често се наилази на случајеве повлачења пријаве након помирења 
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супружника, што донекле и доказује теорију о фазама насиља у породици. 
Кратко вријеме након подношења Извјештаја о откивању извршиоца 
кривичног дјела надлежном Тужилаштву, жртва и насилник, обично заједно, 
долазе у просторије ЦЈБ Бања Лука, гдје нам говоре о томе како је насиље у 
њиховој породици прошлост, како се насилник „поправио“, те како се 
насиље више неће понављати. У том случају, они се упућују у надлежно 
Тужилаштво. ЦЈБ Бања Лука нема повратних информација од Тужилаштва о 
томе шта се дешава у оваквим случајевима, односно да ли се насилник ипак 
кажњава и на који начин. Ипак, на основу одрeђених података којима 
располажемо, можемо констатовати да у неким случајевима, након 
подношења Извјештаја надлежном Тужилаштву, долази до тога да жртве 
негирају или захтијевају повлачење претходно датих изјава. 
   

Како закон штити жртве насиља у породици 
 

 У складу са Уставом БиХ, као највишим законодавним прописом, 
обавеза је државних институција и законодавних органа да законодавно 
регулишу и обезбиједе заштиту жртава од насиља у породици. То је 
учињено кроз Закон о равноправности полова БиХ, те кривичноправне 
прописе, Кривични закон, како РС, тако и ФБиХ. Поред тога, породица 
и малољетна дјеца су додатно заштићени кроз породичне законе РС и 
ФБиХ.  

 

Закон о равноправности полова бих и насиље у породици 
 

 Судећи по досадашњим искуствима у раду на случајевима насиља у 
породици, жртва породичног насиља најчешће је жена.  
Закон о равноправности полова, који је усвојен од стране Парламентарне 
скупштине БиХ и објављен у Службеном гласнику БиХ број 16, од 16. јуна 
2003. године, обезбјеђује заштиту од насиља по основу пола. 
 

Чланом 4. Закона о равноправности полова БиХ обезбијеђена је: 
 

1. Дефиниција насиља на основу пола (члан 4. став б) 
2. Дефиниција узнемиравања на основу пола (члан 4. став ц) 
3. Дефиниција сексуалног узнемиравања (члан 4. став д) 

 
Чланом 17. Закона о равноправности полова БиХ прописано је да је 

забрањен сваки облик насиља у приватном и јавном животу по основу пола, 
као и обавеза надлежних власти да предузму одговарајуће мјере ради 
елиминације и спречавања насиља на основу пола, те инструменти пружања 
заштите, помоћи и накнаде жртвама. Такођер, предвиђена је обавеза 
надлежних власти да предузму мјере превенције насиља заснованог на полу, 
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кроз едукацију, подизање свијести међу државним службеницима, у 
јавности и сл. 

Глава 17, члан 27. Закона о равноправности полова БиХ регулише 
казнене одредбе по овом закону: „Ко на основу пола врши насиње, 
узнемиравање, сексуално узнемиравање, описано одредбама члана 4. овог 
закона, казниће се за кривично дјело казном затвора у трајању од 6 мјесеци 
до 5 година. Гоњење се предузима по службеној дужности.“ 

Чланом 28, став 1. Закона о равноправности полова БиХ одређене су 
казне којим ће се за прекршај казнити правна особа уколико „Не предузме 
одговарајуће мјере и ефикасне механизме заштите против дискриминације 
по основу пола, узнемиравања и сексуалног узнемиравања.“ 

Чланом 29. Закона о равноправности полова БиХ одређено је да 
„процесуирање и доношење одлука због кривичног дјела и дјела прекршаја 
утврђених овим законом је хитне природе и има приоритет у раду 
надлежних органа.“ 

 
Кривични закон рс и насиље у породици 

 
Кривичним законом Републике Српске из 2000. године (Службени 

гласник број 22, од 31. јула 2000. године), насиље у породици је постало 
кривично дјело, које спада у групу кривичних дјела против брака и 
породице.  

 
 Насиље у породици или породичној заједници 

 
Члан 198. 

 
 (1) Ко примјеном насиља, дрским или безобзирним понашањем 
угрожава спокојство, тјелесни интегритет или душевно здравље члана своје 
породице или породичне заједнице, казниће се новчаном казном или 
затвором до једне године. 
 (2) Ако је при извршењу дјела из става 1. овог члана коришћено 
оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да тијело тешко повриједи 
или здравље наруши, учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до три 
године. 
 (3) Ако је усљед дјела из става 1. и 2. овог члана наступила тешка 
тјелесна повреда или тешко нарушење здравља или су она чињена према 
малољетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година. 
 (4) Ако је усљед дјела из претходних ставова наступила смрт члана 
породице или породичне заједнице, учинилац ће се казнити затвором од 
двије до дванаест година. 
 (5) Ко лиши живота члана породице или породичне заједнице којег је 
претходно злостављао, казниће се затвором од најмање десет година. 
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 (6) Под породицом или породичном заједницом у смислу овог дјела 
подразумијевају се и бивши супружници и њихова дјеца, као и родитељи 
бивших супружника 

Кривичним законом РС из 2003. године (службени гласник Републике 
Српске број 49, од 25. јуна 2003. године), чланом 208, став 1-6, пооштрене 
су мјере за починиоце кривичног дјела насиља у породици. Тако је чланом 
208. став 1. за извршиоце овог кривичног дјела, умјесто досадашње казне до 
једне године дана затвора, предвиђена казна затвора до двије године.  
  

Насиље у породици или породичној заједници 
 

Члан 208. 
 
 (1) Ко примјеном насиља, дрским или безобзирним понашањем 
угрожава спокојство, тјелесни интегритет или душевно здравље члана своје 
породице или породичне заједнице, казниће се новчаном казном или 
затвором до двије године. 
 (2) Ако је при извршењу дјела из става 1. овог члана коришћено 
оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да тијело тешко повриједи 
или здравље наруши, учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до три 
године. 
 (3) Ако је усљед дјела из става 1. и 2. овог члана наступила тешка 
тјелесна повреда или тешко нарушење здравља или су она чињена према 
малољетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година. 
 (4) Ако је усљед дјела из претходних ставова наступила смрт члана 
породице или породичне заједнице, учинилац ће се казнити затвором од 
двије до дванаест година. 
 (5) Ко лиши живота члана породице или породичне заједнице којег је 
претходно злостављао, казниће се затвором од најмање десет година. 
 (6) Под породицом или породичном заједницом у смислу овог дјела 
подразумјевају се и бивши супружници и њихова дјеца, као и родитељи 
бивших супружника 

Поред децидирано дефинисаног Насиља у породици као кривичног 
дјела, Кривични закон РС регулише и неке друге облике породичног 
злостављања и занемаривања, не само жена, као најчешћих жртава 
породичног насиља, већ и малољетне дјеце.  

 
Запуштање и злостављање малољетног лица 

 
Члан 207. 

 
 (1) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које грубим 
занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитања запусти малољетно 
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лице о којем је дужно да се стара, казниће се новчаном казном или затвором 
до двије године. 
 (2) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које злоставља 
малољетно лице или га принуђава на претјеран рад или рад који не одговара 
узрасту малољетног лица или на просјачење, или га из користољубља 
наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој, казниће се 
затвором до три године. 
 (3) Ако је усљед дјела из става 1. и 2. овог члана наступила тешка 
тјелесна повреда или тешко нарушење здравља малољетног лица, или се 
малољетно лице одало проституцији, алкохолу или другим облицима 
асоцијалног понашања, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до 
пет година. 
 

Кршење породичних обавеза 
 

Члан 209. 
 
 (1) Ко грубим кршењем законом утврђених породичних обавеза 
остави у тешком положају члана породице који није у стању да се сам о себи 
стара, казниће се новчаном казном или затвором до двије године. 
 (2) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступило тешко 
нарушење здравља члана породице, учинилац ће се казнити затвором од 
шест мјесеци до пет година. 
 (3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила смрт члана 
породице, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 
 (4) При изрицању условне осуде суд може учиниоцу поставити услов 
да уредно извршава своје обавезе збрињавања, васпитања и издржавања. 
 

Избјегавање давања издржавања 
 

Члан 210. 
 
 (1) Ко избјегава да даје издржавање за лице које је по закону дужан да 
издржава, а та дужност је утврђена на основу извршне судске одлуке или 
извршног поравнања пред судом или другим надлежним органом, казниће 
се новчаном казном или затвором до једне године. 
 (2) Ако су усљед дјела из става 1. овог члана наступиле тешке 
посљедице за издржавано лице, учинилац ће се казнити затвором до двије 
године и новчаном казном. 
 (3) При изрицању условне осуде суд може учиниоцу одредити обавезу 
да намири доспјеле обавезе и да уредно даје издржавање. 
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Закон о заштити од насиља у породици РС 
 

 У Републици Српској је крајем 2005. године (Службени гласник број 
118, од 30. децембра 2005. године) донесен Закон о заштити од насиља у 
породици (у даљем тексту Закон), којим се уређују: заштита од насиља у 
породици, појам насиља у породици, те начин заштите чланова породице, 
као и врста и сврха прекршајних санкција за починиоце насилних радњи. 
Поменути закон обавезује полицију, тужилаштво, органе старатељства и суд 
да пруже адекватну заштиту од насилничког понашања жртвама породичног 
насиља, и прописује обавезу обавјештавања надлежног центра за социјални 
рад о сваком пријављеном случају насиља у поодици.  
 Новина је у томе што су, поред дефинисања појма породице и радњи 
насиља у породици, чланом 9. Закона о заштити од насиља у породици 
предвиђене заштитне мјере које суд може изрећи насилнику за насилничко 
понашање: 

1. Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора 
2. Забране приближавања жртви насиља 
3. Осигурање заштите жртве насиља 
4. Забране узнемиравања или ухођења жртве насиља 
5. Обавеза психосоцијалног третмана 
6. Обавезно лијечење од зависности 
7. Рад у корист хуманитарне организације или локалне заједнице 

 
Прописе о начину спровођења заштитних мјера удаљења из стана, 

забране приближавања жртви насиља, забране узнемиравања или ухођења 
жртве насиља било је обавезно да донесе Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске у року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на 
снагу Закона.  

Прописе о начину спровођења заштитних мјера обавезног 
психосоцијалног третмана и обавезног лијечења од зависности било је 
обавезно да донесе Министарство здравља и социјалне заштите, док је 
прописе о условима за отварање и рад Сигурне куће, као и услове за 
оснивање, финансирање и рад алиментационог фонда, који су неопходни за 
спровођење заштитне мјере обезбјеђења заштите жртве насиља, било 
обавезно да донесе, поред Министарства здравља и социјалне заштите, 
Министарство финансија Републике Српске.  

 
Породични закон рс и насиље у породици 

 
 

Породични закон РС (Службени гласник РС број 54/02), који је ступио 
на снагу 29. јула 2002. године, уређује породичноправне односе између 
брачних супружника, родитеља и дјеце, усвојиоца и усвојеника, стараоца и 
штићеника и односе између сродника у брачној, ванбрачној или 
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усвојеничкој породици, те поступке надлежних органа у вези са породичним 
односима и старатељством. 
 
 

Проблеми у спровођењу закона о заштити од насиља у 
породици у РС 

 
 Министарство унутрашњих послова је једино министарство које је 
подзаконска акта, неопходна за примјену и спровођење Закона о заштити од 
насиља у породици (у даљем тексту Закона), те примјену заштитних мјера 
које су поменутим Законом предвиђене, донијело у предвиђеном року. 
Остала министарства још увијек, ни десет мјесеци након ступања на снагу 
Закона, нису донијела подзаконска акта на која су била обавезана. То је, у 
овом моменту, створило јаз између Закона који формално постоји, и нуди 
добра рјешења за заштиту жртава породичног насиља, и немогућности 
изрицања, а самим тим и спровођења заштитних мјера предвиђених 
Законом.  
 

Улога и задаци полиције у расвјетљавању и доказивању кд 
насиља у породици 

 
У моменту кад насиље у породици кулминира, тј. када жртве немају 

другог избора него да затраже помоћ од надлежних институција, увијек је 
полиција институција којој се првој обраћају. По самом сазнању да је 
почињено насиље у породици, на лице мјеста се упућује патрола 
униформисане полиције која прва долази у контакт, како са жртвом тако и 
са насилником. На лицу мјеста се утврђују генералије, те у каквом стању се 
налази жртва и који степен насиља је у питању. Већ је поменуто да је, како у 
ФБиХ тако и у РС, донесен Закон о заштити од насиља у породици, који 
насиље у породици третира као прекршај, те самим тим даје могућност 
бржег и ефикаснијег дјеловања, и готово тренутног изрицања заштитних 
мјера предвиђених поменутим Законом. Проблем у досадашњој пракси је 
представљало непостојање подзаконских аката којима би се регулисао 
начин изрицања заштитних мјера предвиђених Законом о заштити од 
насиља у породици, као и провођење изречених мјера. Правилник о начину 
спровођења заштитних мјера донесен је од стране МУП-а РС, а – иако су 
поменутим Законом и остала релевантна министарства била обавезана да у 
одређеном року од момента доношења овог Закона донесу подзаконска акта 
којима би се омогућила и регулисала примјена овог Закона, то још увијек 
није урађено. Самим тим, Закон о заштити од насиља у породици се не 
примјењује, заштитне мјере предвиђене овим Законом се још не изричу, 
тако да полиција, у суштини, има ограничену могућност да дјелује.  

Полиција има законску могућност да лице које је осумњичено да је 
извршило кривично дјело задржи до 24 часа. Након тога се о почињеном 
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дјелу обавјештава дежурни тужилац, који одлучује о томе шта даље са 
осумњиченим лицем. Будући да је за насиље у породици као кривично дјело 
прописана казна до двије године затвора, досадашња искуства су таква да се 
лице које изврши насиље у породици, сваки пут пусти на слободу након 
извршеног дјела, те да поступак иде у редовну процедуру. Самим тим, 
полиција није у могућности да осигура жртву породичног насиља од 
евентулног поновног напада од стране насилника.  

Закон о заштити од насиља у породици нуди добра рјешења, посебно 
тиме што даје могућност да се моментално дјелује и да се одмах изрекне 
одговарајућа мјера према насилницима, међутим, још нису створени услови 
за спровођење овог закона. Проблем представља и чињеница да још увијек 
не постоје кризни центри, а самим тим оправдано се поставља питање 
заштите жртве насиља у оваквим условима, односно проблем „празног 
простора“ од момента интервенције полиције, па до дјеловања суда. То је и 
разлог што се често жртве насиља у породици више пута обраћају полицији 
у апелу да им се помогне и да се заштите од насилника.  
 

По сазнању да је извршено кривично дјело насиље у породици, 
спроводи се истрага, и о свим добијеним сазнањима обавјештава се 
надлежно тужилаштво, које, у зависности од случаја, подиже оптужницу. 
Проблем представља то што се жртве често у међувремену предомисле, те 
одустану од кривичног гоњења починиоца. Такођер, недостатак 
мониторинга, савјетовалишта, те економске помоћи жртвама насиља доводе 
до тога да жртве често повлаче пријаве. У таквим случајевима, оне се 
упућују у надлежно тужилаштво, које даље одлучује о томе како да поступи.  
Насиље у породици је, као што смо већ констатовали, проблем који је у 
порасту, и чије сузбијање захтијева координацију свих институција и 
елемената цивилног друштва који се баве овом проблематиком – полиције, 
центра за социјални рад, тужилаштва, суда, невладиних организација. 
Досадашња искуства говоре о томе да, и поред тога што представници 
поменутих институција, посебно центра за социјални рад, активно учествују 
на трибинама, округлим столовима, те семинарима посвећеним 
проблематици насиља у породици, оне у практичном дијелу не показају да 
су дорасле овом проблему, а на чему би било неопходно, у што скорије 
вријеме, порадити, и то посебно на кадровском јачању.  

Због свега наведеног чини се да сви путеви у покушају рјешења овог 
проблема воде ка полицији, будући да је, чини се, полиција једина 
институција која, у овом моменту, овом проблему прилази крајње озбиљно, 
те чини интензивне напоре у циљу пружања помоћи жртвама насиља у 
породици.  

Центар јавне безбједности Бања Лука посједује посебну просторију за 
обављање разговора са жртвама породичног насиља, те сексуалне 
злоупотребе, која је намјештена тако да жртви насиља пружи осјећај кућне 
атмосфере и самим тим могућност опуштања и смиривања.  
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Будући да су жртве породичног, као и сексуалног, насиља посебно 
осјетљиве, те да се након доживљеног, а посебно поновљеног насиља у 
породици налазе у посебно тешком психичком стању, посебну пажњу треба 
посветити разговору са таквим лицима. Овлаштено службено лице које 
обавља разговор са таквим лицима мора бити посебно сензибилисано за 
такву врсту разговора. Жртва од представника полиције ком се обраћа 
очекује прије свега заштиту, тако да само један погрешан покрет или 
гестикулација може код жртве изазвати осјећај неповјерења и довести је у 
још теже психофизичко стање. Препознајући и увиђајући значај овога, у 
Центру јавне безбједности Бања Лука овлаштена службена лица која имају 
звање дипломираног психолога раде на расвјетљавању кривичних дјела 
насиља у породици.  

С обзиром на то да се ради о осјетљивој проблематици, јер је 
породица ипак основна ћелија сваког друштва, потребно је да се обуком 
сензибилишу и остали који раде на овој проблематици, првенствено 
мислимо на припаднике униформисане полиције који најчешће први долазе 
у контакт са жртвама породичног насиља, а посебно кад су у питању 
малољетна лица као жртве.  

Битно је напоменути да су, у неколико наврата, од стране невладине 
организације „Удружене жене“ организовани семинари за припаднике 
униформисане и криминалистичке полиције Центра јавне безбједности Бања 
Лука у циљу едукације и препознавања појавних облика насиља у породици.  

Правилник о начину спровођења заштитних мјера дао је конкретне 
смјернице полицији како се поставити у појединим случајевима, међутим, 
будући да се Закон о заштити од насиља у породици још не примјењује, то 
је засад мртво слово на папиру.  

 
Закључак 

 
Из свега наведеног произилази да су у посљедње вријеме учињени 

велики помаци у циљу заштите жртве од породичног насиља, од чега је 
најважније доношење и усвајање Закона о заштити од насиља у породици. 
Међутим, и поред видљивих помака, поменути закон се још не примјењује, а 
што проблем насиља у породици враћа на почетак.  

Активније залагање представника институција које се баве проблемом 
насиља у породици довело би до тога да се овај проблем адекватније 
третира, да се на вријеме изричу казне за насилнике, као и да се жртве 
насиља у породици на адекватан начин заштите, што би увелико 
допринијело смањењу насиља у породици, те самим тим здравијем одгоју 
будућих генерација, посебно ако имамо у виду чињеницу да се често као 
директне или индиректне жртве насиља у породици јављају малољетна 
лица, а што неминовно утиче на њихово будуће понашање, те на тај начин и 
развој друштва у цјелини. 
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DOMESTIC  VIOLENCE – RETROSPECTION  FROM  PRACTICE   

THE  ROLE  AND  TASK  OF  THE  POLICE 
 
Summary:  

 While   observing  domestic  violence  in  the  last  couple  of  years,  we  
have  come  to the   conclusion  that  it  is  a  manifestation  in  constant  progress,  
from  year  to  year.  Is  domestic  violence  a  misdemeanour  or  felony,  which  
has  become  more  intensive  in  recent  years,  or  has  domestic  violence  finally  
stopped  being  ’’a  private   matter’’  and  meddling  into  other  people’s  
problems.  We  will  try  to  put  some  ligth  on  this  problem  with this  paper.     
 
Key  words:  domestic  vioelnce,  forms  of  domestic  violence, the   abuser,  the  
victiom  of  domestic  violence 
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УДК:623.46.023/.081:343.98   
Бруно Фрањић дипл.инж.стр.  
стални судски вјештак за балистику и механоскопију 
 шеф Одсјека за балистичка и механоскопска вјештачења 
Федерално министарство унутарњих послова БиХ 

 
 
 

 
ТРАГОВИ ПОКЛОПЦА САНДУКА НА ЧАХУРАМА 
ИСПАЉЕНИМ ИЗ АУТОМАТСКИХ ПУШАКА ТИП 

“КАLАSНNIКОV” cal. 7.62x39 мм 
 
 
Сажетак: 

Сврха овог рада јесте да вјештацима балистичарима презентира 
податке и искуства о одређеним траговима, који настају за вријеме 
избацивања чахура након испаљења из аутоматске пушке тип “Каlаshnikov” 
cal. 7.62x39 мм. Ове трагове смо назвали “Трагови поклопца сандука”. Они 
садрже веома изражене индивидуалне карактеристике. Ако су му познате 
ове карактеристике, рад вјештака балистичара ће се упростити и убрзати. 
Овај рад описује трагове, њихов настанак, јединственост, понављање и 
корист коју од познавања њихових карактеристика имају вјештаци 
балистичари приликом идентификације чахура испаљених из АП cal. 
7.62x39 мм.  
 
Кључне ријечи: аутоматска пушка, чахуре, индивидуалне 
карактеристике, трагови поклопца сандука. 
 

Увод 
 

Кроз дугогодишњи рад у Одсјеку за балистичка и механоскопска 
вјештачења Центра за форензику и подршку Управе полиције ФМУП-а, при 
идентификацији чахура испаљених из ватреног оружја (опће и 
индивидуалне карактеристике), поред трагова ударне игле, чела затварача, 
избацивача и извлакача који остају на иницијалној каписли, запажени су 
интензивни трагови који се налазе на плашту (тијелу) чахура испаљених из 
аутоматске пушке тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм.  
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Утврђивање врсте, марке, типа и модела ватреног оружја из којег су 
испаљене чахуре врши се на темељу опћих карактеристика које се 
манифестирају у виду заједничког облика и међусобног положаја трагова 
ударне игле, чела затварача, избацивача и извлакача на иницијалној каписли 
и данцету чахура.  
Како у доступној литератури везаној за балистичка вјештачења нигдје није 
поменуто постојање наведених трагова на плашту (тијелу) чахура 
испаљених из аутоматских пушака тип “Каlashnikov”, за које смо утврдили 
да постоје и назвали их “Трагови поклопца сандука”, презентираћемо их у 
овом раду, тако да њиховим испитивањем приликом вјештачења чахура 
вјештаци балистичари могу у склопу осталих горе наведених трагова 
(међусобни положај ових трагова) да се изјасне о врсти и типу ватреног 
оружја. Ови трагови садрже веома изражене индивидуалне карактеристике, 
које ће вјештацима балистичарима упростити, олакшати и убрзати рад на 
идентификацији чахура, те се и само на темељу њих може извршити 
позитивна идентификација. Слика бр. 1 показује наведени траг на тијелу 
чахуре.  

 

 

 
 
 

Постојећи траг на тијелу (плашту) чахура cal. 7.62x39 мм 
Слика бр. 1 

 
У току испитивања ових трагова, жељело се утврдити слиједеће: 
 

• Трагови (Јесу ли ови трагови случајно настали?) 
• Поријекло (Шта је извор/узрок настанка трагова?) 
• Понављање (Да ли се репродуцирају на свим чахурама које су 

испаљене из различитих модела АП cal. 7.62x39 мм?) 
• Јединственост ( Шта је посебност или индивидуалност код ових 

трагова?) 
• И све релевантне информације које су корисне за вјештаке 

балистичаре. 
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Циљ рада 
 

Циљ овог рада јесте да вјештацима балистичарима презентира податке 
и искуства о траговима који настају за вријеме избацивања чахура након 
испаљења из аутоматске пушке тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм. Ови 
трагови су названи “Трагови поклопца сандука”.Они садрже веома изражене 
индивидуалне карактеристике. Ако су му познате ове карактеристике, рад 
вјештака балистичара ће се упростити и убрзати. Овај рад описује трагове, 
њихов настанак, јединственост, понављање и корист коју од познавања 
њихових карактеристика имају вјештаци балистичари приликом 
идентификације чахура испаљених из АП cal. 7.62x39 мм.  
 

Материјал и методе 
 

• АП cal. 7.62x39 мм различитих модела; 
• Чахуре cal. 7.62x39 мм; 
• Компаративни микроскоп марке “Leica FS C” 
• Компаративни микроскоп марке “ЗРАК МК-1 9501001”; 
• Дигитална камера марке “Canon PowerПоwер Shot С50”. 

 
АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА (ЕКСПЕРИМЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ) 

 
У редослиједу карактеризирања поменутих предмета испитивања 

(трагова, њиховог поријекла, понављања, јединствености и свих 
релевантних информација које су корисне за вјештаке балистичаре) 
извршено је више експеримената. Кроз тестове су кориштени различити 
модели АП тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм. Слиједеће двије табеле 
(Табела бр. 1 и бр. 2) описују експерименте, предмете, резултате и 
различите моделе АП који су тестирани.  
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Табела бр. 1: Експерименти и добивени резултати који су изведени по 
редослиједу испитивања  карактеристика Трагова поклопца сандука. 
 

 
Предмет 

експеримента 
 
 

 
Постављење 
експеримента 

 

 
Резултати 

експеримента 
 

Да ли су трагови 
случајно настали? 

Десет метака (ознаке на 
данцету ИК 91 и ППУ 

1986) испаљених из 
исте АП 

Трагови су настали 
на свих десет чахура 

Понављање 
трагова на 
чахурама 

испаљеним из исте 
АП 

Исто као горе Трагови се 
понављају на свих 

десет чахура 

Понављање 
трагова на 
чахурама 

испаљеним из 
истог модела АП 

(ЦЗ М70АБ2) 

Десет чахура су 
испаљене из три 
модела АП (ЦЗ 

М70АБ2) 

Трагови су настали 
на свим чахурама 
које су испаљене из 
истог модела АП 

Понављање 
трагова на 
различитим 

моделима АП (ЦЗ 
М70АБ2, АКМ и 

АКС) 

Десет чахура су 
испаљене из два 

модела АП више (АКМ 
и АКМС) 

Трагови су настали 
на свим чахурама, 
које су испаљене из 
различитих модела 

АП (тип 
КАLASHNIKOV 

Тип трагова (опће  
карактеристике 

и/или 
индивидуалне 
карактеристике) 

Чахуре које су 
испаљене из исте АП 
су компариране на 
компаративном 
микроскопу 

Трагови садрже опће 
и индивидуалне 
карактеристике. 

Напомена: Резултати 
компарације су 
позитивни 

Трагови у односу 
на произвођача 

стрељива 

Осам метака од четири 
произвођача (ППУ, ИК, 

ИК и 539 81) је 
испаљено из исте АП 

Трагови на чахурама 
садрже исте опће 
карактеристике 

Понављање 
трагова на 
чахурама из 

збирке неспорних 

Чахуре из збирке су 
мануално провјерене 
(испитивано је око 
стотињак чахура, 

Трагови се појављују 
и понављају на свим 

чахурама. 
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чахура Одсјека за 
балистичка и 
механоскопска 
вјештачења 

ФМУП-а Сарајево 
БиХ 

испаљених из тридесет 
АП). 

Физичка 
оријентација 

трагова поклопца 
сандука 

Оријентација трагова 
поклопца сандука је 
измјерена у односу на 
друге референтне 

трагове (нпр. ударне 
игле, чела затварача, 
избацивача, извлакача) 

 

Локација је иста на 
свим чахурама. 

Слика бр. 2 показује 
оријентацију трагова 

у односу на 
референтне трагове – 
који су на “два сата”. 

 
Табела бр. 2 описује различите моделе АП који су тестирани. 

 
 

Ред. 
бр. 

Модел Бр.тестираних 
АП 

Калибар 

1. АП ЗАВОДИ ЦРВЕНА 
ЗАСТАВА YUGOSLAVIA 

М70Б1 

2 7.62x39 
мм 

2. АП ЗАВОДИ ЦРВЕНА 
ЗАСТАВА YUGOSLAVIA 

М70АБ2 

3 7.62x39 
мм 

3. АК47 руске производње 2 7.62x39 
мм 

4. АКМ бугарске производње 2 7.62x39 
мм 

5. АКМ кинеске производње 2 7.62x39 
мм 

6. АКМС румунске производње 2 7.62x39 
мм 

7. 
 

АКМ мађарске производње 2 7.62x39 
мм 
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Трагови поклопца сандука – узрок настанка 
 

Резултати из Табеле бр. 1 су директно усмјерили према слиједећим 
закључцима: 
 

• Трагови поклопца сандука нису случајно настали. Они се 
понављају на свим чахурама, које су испаљене из различитих 
модела аутоматске пушке тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм. 

• Трагови не зависе од произвођача стрељива. 
• Трагови садрже и опће и индивидуалне карактеристике. 
• Облик се може репродуцирати на свим чахурама које су 

испаљене из различитих модела аутоматске пушке тип 
“Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм (Слика бр. 4 показује облик 
трагова поклопца сандука). 

 
 

  

Trag izbacivaca

Trag udarne igle
       

Trag izvlakaca

 Trag poklopca sanduka

 

 
 

 
Trag izbacivaca

Trag udarne 
      igle

Trag izvlakaca

Trag poklopca sanduka

Орјентација и позиција трагова (око два сата) 
Слика бр. 2  

 
 
 

 
 
 

Слика бр. 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Облик Трагова поклопца сандука 
Слика бр. 4 
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Поклопац сандука на АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 

589375, цал. 7.62x39 мм 
 Слика бр. 5                                                                   

 
 

 
 
 

Поклопац сандука АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 
589375, cal. 7.62x39 мм 

 Слика бр. 6                                                                   
 
У слиједећој фази је требало наћи разлог настајања трагова поклопца 

сандука. Размотрене су слиједеће могућности поријекла трагова: 
• Спремник стрељива АП, 
• Лежиште метка, 
• Поклопац сандука (види Слике бр. 5 и 6) 

Провјером оријентације трагова на тијелу (плашту) чахура у односу 
према другим карактеристикама (ударна игла, чела затварача, избацивача и 
извлакача) утврђено је да су локација и облик трагова на чахурама 
конзистентни и понављају се. Локација је на око “два сата”. 

Понављање конзистентности локације трагова оповргава хипотезу да су 
трагови утиснути на чахурама послије остављања АП, у којем случају 
трагови могу бити случајно утиснути на чахури метка. 

У другој провјери да ли је спремник разлог настанка трагова, извршена 
су два експеримента: 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 1 

• Пет метака је испаљено из спремника “А” 
• Пет метака је испаљено из спремника “Б” 
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ЕКСПЕРИМЕНТ 2 

• Три метка су испаљена послије ручног стављања у лежиште. 
 

Када је извршена компарација трагова на чахурама које су испаљене 
кориштењем спремника “А”, на чахурама које су испаљене кориштењем 
спремника “Б” и чахурама ручно стављеним у лежиште метка, утврђена је 
позитивна идентификација. 

Чињенице утврђене с ова два експеримента оповргавају хипотезу да је 
спремник узрок трагова на чахурама. 

Кроз испитивање истих АП преко стерео микроскопа, на дијелу 
поклопца сандука (Слике бр. 5, 6 и 9) утврђено је да на њему постоје 
трагови жуте боје. Слике бр. 7 и 8 показују локацију удара чахуре у 
поклопац сандука. 

 

 
 

 

Положај испаљене чахуре приликом избацивања из АП марке “Црвена 
Застава”  М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 7.62x39 мм 

Слика бр. 7 
 

 
 

Положај испаљене чахуре приликом избацивања из АП марке “Црвена 
Застава”  М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 7.62x39 мм 

Слика бр. 8 
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На дијелу поклопца сандука АП видљиви су трагови жуте боје 
означени стрелицом (Слика бр. 9).  

Сам процес опаљења метака и избацивања чахура из аутоматске 
пушке, међусобни распоред трагова ударне игле, избацивача и извлакача на 
иницијалној каписли и данцету чахуре у односу на траг на плашту чахуре, 
присутност трагова жуте боје на поклопцу сандука, увјерили су нас да је 
једини могући узрок ових трагова поклопац сандука.  

 

 
 
 

Слика бр. 9 
Идентификација и потврда да наведени трагови заиста 
потјечу од поклопца сандука 

 
Из Аутоматске пушке марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског 

броја 589375, cal. 7.62x39 мм (Слика бр. 10) извршена су пробна 
испаљивања ради добивања неспорних чахура с траговима (“Трагови 
поклопца сандука”).        

Слика бр. 11 приказује три чахуре испаљене из наведене АП, на 
којима су трагови истог облика и положаја на двије чахуре означени плавим 
стрелицама, док је на трећој чахури црвеном стрелицом означен траг који 
има исти положај и облик, али је окренут за 1800 у односу на трагове на 
друге двије чахуре. 

 

 
 

Аутоматска пушка марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 
589375, cal. 7.62x39 мм 

Слика бр. 10 
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Три (3)  чахуре испаљене из  АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, 
серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm, са специфичним траговима на 

плашту чахуре (означени стрелицама), насталим ударом чахуре у поклопац 
сандука 

Слика бр. 11 
 
 

 
 

Поклопац сандука на АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 
589375, cal. 7.62x39 mm 

Слика бр. 12 
 
 

 
 

 

Поклопац сандука АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 
589375, cal. 7.62x39 mm 

Слика бр. 13 
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Слике бр. 15 и 16 приказују дио поклопца сандука АП марке “Црвена 
Застава” М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm, од којег потјечу 
трагови на 2 (двије) од три из ње испаљене чахуре (Слике бр. 17 и 18). 

 
 
 

 
 

 
 

Слика бр. 14 

 
 

Слика бр. 15 
 
 
 
 
 

 
Слика бр. 16 

                                                         
Дио поклопца сандука АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског 

броја 589375, cal. 7.62x39 mm, од којег потјечу трагови на 2 (двије) од три 
из ње испаљене чахуре 

 
 
 
 

 
 
 

Слика бр. 17 
 

 
 
 
 

 
 
 

Слика бр. 18 
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Двије (2) од три  чахуре испаљене из АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, 
серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm (с траговима означеним плавим 
стрелицама, који потјечу од дијела поклопца сандука – Слике. бр. 17 и 18) 

Успоређивањем/компарацијом трагова на двије (2) од три чахуре 
испаљене из АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 589375, 
cal. 7.62x39 мм (трагови означени плавим стрелицама – Слике. бр. 17 и 18), 
нађене су заједничке индивидуалне карактеристике које се манифестирају у 
виду заједничког микрорељефа унутар трагова – Слике бр. 19 и 20. 

 

 
 

Слика бр. 19 
 

 
Слика бр. 20

Успоредне/компаративне слике трагова на двије (2) од три чахуре испаљене 
из АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 

7.62x39 мм ( трагови означени плавим стрелицама – Слике бр. 17 и 18) 
 

ЕКСПЕРИМЕНТ 3 
 

Да би се потврдило да наведени трагови заиста потјечу од наведеног 
дијела поклопца сандука, извршено је механичко утискивање трагова на 
тијелу (плашту) чахуре, ради добивања трагова за 
успоређивање/компарацију с траговима на чахурама испаљеним из наведене 
аутоматске пушке – Слике. бр. 21 и 22. 
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Слика бр. 21 
 

   
 
 

Слика бр. 22                 

                                            Прављење неспорних трагова механичким путем 
на  чахури, ударом чекићем на површини поклопца сандука АП марке 

“Црвена Застава”  М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm -  
Слика бр. 15 

 
Слика бр. 23 приказује чахуру с траговима направљеним механичким 

путем ударом чекићем на површину поклопца наведене аутоматске пушке 
(траг за компарацију означен плавом стрелицом). 

 

 
 

Слика бр. 23 
Чахура с  траговима направљеним механичким путем, ударом чекићем на 
површину поклопца - Слика бр. 15 (траг за компарацију означен плавом 

стрелицом) 
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                Слика бр. 24 
 

 
 

Слика бр. 25        

                                                       
 Чахура испаљена из АП                              
(с трагом означеним плавом 
стрелицом) 
 

(Чахура с траговима добивеним 
механичким путем 

– траг за компарацију означен 
плавом стрелицом)

                                                                                                                      
Успоређивањем/компарацијом трагова на једној од три чахуре 

испаљене из наведене АП и трага направљеног механичким путем на чахури 
(трагови означени плавим стрелицама – Слике. бр. 24 и 25); нађене су 
заједничке индивидуалне карактеристике које се манифестирају у виду 
заједничког микрорељефа унутар трагова – Слика бр. 26. 

 
 
 

 
 
                                                                                

Слика бр. 26 
Успоредна/компаративна фотографија трага на чахури испаљеној из АП и  
трага на чахури добивеног механичким путем (трагови означени плавим 

стрелицама – Слика бр. 24 и 25) 
Слике бр. 28 и 29 приказују дио поклопца сандука АП марке “Црвена 

Застава” М70АБ2, серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm, од којег потјече 
траг на једној од три из ње испаљене чахуре (Слика бр. 30). 
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Слика бр. 27 
 

 
 

Слика бр. 28                       
 

  
 
 

  Слика бр. 29  

                      
Дио поклопца сандука АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, серијског 

броја 589375, cal. 7.62x39 mm, од којег потјече траг на једној од три из ње 
испаљене чахуре 

 

 
 

Слика бр. 30 
 

Једна (1) од три  чахуре испаљена из АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, 
серијског броја 589375, cal. 7.62x39 mm (с трагом означеним црвеном 
стрелицом, који потјече од дијела поклопца сандука – Слика бр. 28) 

 
ЕКСПЕРИМЕНТ 4 

 
Да би се потврдило да наведени траг заиста потјече од наведеног 

дијела поклопца сандука, извршено је механичко утискивање трагова на 
тијелу (плашту) чахуре, ради добивања трага за успоређивање/компарацију 
с трагом на чахури испаљеној из наведене аутоматске пушке – Слике. бр. 31 
и 32. 
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Слика бр. 31 

 
 
 

Слика бр. 32

Прављење неспорног трага механичким путем на  чахури, ударом чекићем 
на површини поклопца сандука АП марке “Црвена Застава”  М70АБ2, 

серијског броја 589375, cal. 7.62x39 мм (Слика бр. 28) 
 

 
 

Слика бр. 33 
Чахура с  трагом направљеним механичким путем ударом чекићем на 
површину поклопца - Слика бр. 24 (траг за компарацију означен црвеном 

стрелицом)
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Слика бр. 34                 

 
Слика бр. 35                                     

Чахура испаљена из АП с трагом 
означеним црвеном стрелицом 

 
                                                      
 

Чахура  (с трагом добивеним 
механичким путем  – траг за 
компарацију означен црвеном 

стрелицом)         

                                                                                                          
Успоређивањем/компарацијом трагова на једној од три чахуре 

испаљене из наведене АП и трага направљеног механичким путем на чахури 
(трагови означени црвеним стрелицама – Слике. бр. 34 и 35), нађене су 
заједничке индивидуалне карактеристике које се манифестирају у виду 
заједничког микрорељефа унутар трагова – Слика бр. 36 и 37. 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слика бр. 36                                                           Слика бр. 37 
Успоредне/компаративне фотографије трага на чахури испаљеној из АП и  
трага на чахури добивеног механичким путем (трагови означени црвеним 

стрелицама – Слике бр. 34 и 35)

Експериментима 3 и 4 је утврђено и потврђено да наведени трагови на 
тијелу (плашту) чахура потјечу од поклопца сандука аутоматске пушке. 
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Закључак 
 

У Одсјеку за балистичка и механоскопска вјештачења Центра за 
форензику и подршку ФМУП-а, приликом рада на идентификацији чахура 
испаљених из ватреног оружја, поред трагова ударне игле, чела затварача, 
избацивача и извлакача који остају на иницијалној каписли, запажени су 
интензивни трагови који се налазе на плашту (тијелу) чахура испаљених из 
аутоматске пушке тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм. У доступној 
литератури везаној за балистичка вјештачења нигдје нису наведени подаци о 
постојању ових трагова на плашту чахура испаљених из аутоматских 
пушака тип “Каlashnikov”, које смо назвали “Трагови поклопца сандука”. Ти 
трагови могу вјештацима балистичарима послужити за децидирано 
изјашњавање о типу ватреног оружја. Ови трагови садрже веома изражене 
индивидуалне карактеристике, које ће вјештацима балистичарима 
упростити, олакшати и убрзати рад на идентификацији чахура, те се и само 
на темељу њих може извршити позитивна идентификација ватреног оружја.  

У току испитивања ових трагова, жељело се утврдити: да ли су ови 
трагови случајно настали; шта је извор/узрок настанка трагова; да ли се 
репродуцирају на свим чахурама које су испаљене из различитих модела АП 
cal. 7.62x39 мм; шта је посебност или индивидуалност код ових трагова; као 
и све релевантне информације корисне за вјештаке балистичаре.  

У редослиједу карактеризирања трагова, њиховог поријекла, 
понављања, јединствености и свих релевантних информација које су 
корисне за вјештаке балистичаре, извршено је више експеримената, кроз 
које смо користили различите моделе АП тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм, 
при чему је утврђено да трагови поклопца сандука нису случајно настали, 
понављају се на свим чахурама које су испаљене из различитих модела 
аутоматске пушке тип “Каlashnikov”; не зависе од произвођача стрељива; 
садрже и опће и индивидуалне карактеристике; облик се може 
репродуцирати на свим чахурама које су испаљене из различитих модела 
аутоматске пушке тип “Каlashnikov” cal. 7.62x39 мм; те да потјечу од 
поклопца сандука аутоматске пушке, што је и доказано експерименталним 
путем. 
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Residues  of  the  case  top  of a  shell  fired  from  the  automatic  rifle  

type  ’’kalashnikov’’ cal.  7.62 x 39  mm 
 
Summary: 

The  purpose  of  this  paper  is  to  present  the   experts  in  ballistics  data  
and  exeprience  on  certain  residues,  appearing  at  the  time  of  firing  the  
shell  from  the    rifle  ’’kalashnikov’’ cal 7.62 x 39mm .  We  called  these  traces 
’’  Residues  of  the  case  top’’.  They  contain  very  distinct   individual  
characteristics.  If  the  ballistic  expert  is  aware  of  these  characteristics,  his  
work  will   be  simplified  and  faster.  This  paper  depicts  residues,  their  
origin,  uniqueness,  recurrence  and  benefit  ballist  expert  have  from  it  
during  the  identification  of  shells  fired  from  the  automatic  rifle  cal. 7.62 x 
39 mm. 
Key  words:  automatic  rifle,  shells,  individual  characteristics,  residues  of  the  
case  top  of  a  shell 
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МАЛОЉЕТНИЦИ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ 

 
Резиме:  

У епохи најснажнијих друштвених преображаја стари 
социјални и други проблеми сустижу нове и заједно са њима 
формирају сложене изазове заштитним функцијама организованог 
друштва. Једна од таквих тенденција указује на то да најмлађи 
припадници друштва, интензивније него икада, улазе у круг оних чије 
је понашање девијантно. Предмет истраживања дипломског рада 
представљају анализа, а затим и превенција прекршаја извршених од 
стране малољетних лица на подручју града Бање Луке. Провјерена 
сазнања указују на то да је за адекватну превенцију прекршаја коју 
врше малољетници потребна сарадња полиције, законодавних органа, 
школе, породице, судова, органа за социјални рад и других. Ова 
сазнања показују да је за спречавање прекршаја потребна боља 
организација, боља опремљеност, стручност, плате и др. свих 
наведених органа. Рјешавање овог проблема захтијева 
мултидисциплинаран приступ, као и ангажовање многих од 
поменутих органа. 

У овом раду покушаћемо утврдити варијације у броју прекршаја 
у одређеном периоду, као и у њиховим посљедицама, а све то да би се 
на основу утврђеног чињеничног стања предложиле адекватне 
превентивне мјере и унаприједило практично поступање полиције и 
других органа. Потребно је утврдити сличности и разлике између 
ранијег и новог Закона о прекршајима, јер је у новом Закону о 
прекршајима цијело једно поглавље посвећено малољетницима, као 
специфичној категорији извршилаца прекршаја. 
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Кључне ријечи: превенција, суд, прекршај, прекршајни поступак, 
малољетници, малољетничка делинквенција, делинквент, полиција, 
ресоцијализација 

 
Увод 
 
Малољетничка делинквенција је саставни дио општег криминалитета, 

али као друштвено негативна појава може а и треба да буде предмет 
посебног изучавања. Узроци ове појаве су свакако бројни. Малољетници 
представљају најосјетљивију категорију људске популације, на коју најтеже 
утиче криза друштвене заједнице у транзицији, па се њихова реакција на ове 
појаве огледа како у асоцијалном понашању тако и у вршењу прекршаја.  

Прекршаји представљају врло значајне повреде правног, односно 
јавног поретка и због тога заузимају важно мјесто у цјелокупном систему 
правних деликата. Иако постоји схватање да су прекршаји мањи, па чак и 
безначајни деликти у односу на друге врсте деликата, нарочито кривична 
дјела, прекршаји по својој бројности, тежини и друштвеној опасности не 
заостају много за кривичним дјелима и привредним преступима. Због тога 
прекршаји захтијевају посебну пажњу легислативе, али и јуриспруденције, и 
то како са аспекта заштите државе тако и са аспекта заштите грађана. Због 
посебне осјетљивости, адекватно санкционисање оних понашања у којима 
су дјеца и малољетници починиоци прекршаја, показује се неопходним. 

Малољетничка делинквенција, као дио општег криминалитета, садржи 
многа обиљежја криминалитета одраслих лица, али с обзиром на низ 
биопсихолошких, социолошких и правних карактеристика младих личности, 
криминалитет малољетника садржи и многе специфичности које га одвајају 
од општег криминалитета у засебну категорију. Те специфичности се 
огледају како у обиму, структури, динамици настанка и испољавања 
малољетничке делинквенције, тако и у начину и у средствима реаговања 
друштва на ту појаву. 

У Републици Српској су прекршаји извршени од стране малољетних 
лица недовољно истраживани и истражени, често маргинализовани, само 
повремено у жижи интересовања, и то у ситуацијама када малољетник 
учини нешто тешко, за друштво уопште «шокантно», најчешће кривично 
дјело или «тежи» прекршај. 
 

1. Дефинисање основних појмова 
 

Прекршаји су најмасовнија врста казнених деликата којима се наноси 
штета цјелокупном поретку у виду ремећења јавног реда и мира, слабљења 
друштвене дисциплине, ометања вршења функција и др. Према законској 
дефиницији, прекршаји представљају кршења јавног поретка или прописа о 
економском и финансијском пословању (повреде прописа о јавном реду или 
повреде прописа о привредном или финансијском пословању) утврђена 
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законом или другим прописом, за која су одређена обиљежја и за која су 
прописане санкције.66 

Да би нека радња била прекршај, односно имала обиљежја прекршаја, 
морају истовремено постојати три основна елемента прекршаја, а то су: 
постојање повреде или кршења јавног поретка, или прописа о економском и 
финансијском пословању и прописаност у закону или у другом пропису и 
предвиђеност, односно прописаност прекршајне санкције.67 

У савременој литератури појам малољетничке делинквенције обухвата 
много различитих појава, па се јавља и мноштво различитих схватања овог 
појма. 

Појам делинквенције (лат. delinquere - погријешити, чинити кривична 
дјела) обухвата теже облике асоцијалног, антисоцијалног, социо-патолошког 
и криминалног понашања, као што су: крађа, пљачка, намјерно изазивање 
штета и пожара, преступништво, девијантно понашање, хулиганство, 
разбојништво, вршење кривичних дјела, крађа и вожња аутомобила и 
мотора, итд. Појам криминалитет (лат. crimen – кривична активност, злочин) 
обично се користи када је ријеч о одраслим лицима, а делинквенција кад је 
ријеч о малољетним учиниоцима кривичних дјела. То је противдруштвени 
облик понашања, опасна и сложена социјално-патолошка појава, врло 
деликатан не само криминолошки, правни, економски и социолошки, него, 
једнако тако, озбиљан породични, педагошки, медицински и тежак 
општедруштвени проблем. Засигурно је један од најуочљивијих сегмената и 
најтежих облика поремећеног понашања младих особа. 

Преовладавају два основна схватања појма малољетничке 
деликвенције – шире и уже. Малољетничка делинквенција у ширем 
смислу обухвата врло широк спектар различитих облика понашања 
малољетника: од понашања која се јављају у облику кршења одређених 
друштвених правила, до вршења кривичних дјела. У ужем смислу, 
малољетничка делинквенција обухвата она кршења друштвених правила 
која су инкриминисана позитивним кривичним законима појединих земаља, 
а која изврше малољетни преступници узраста од 14 до 18 година.  

Под делинквентом се најчешће подразумијава млађе лице, 
малољетник или млађи пунољетник, чији укупни стил живота и понашање 
изражавају јасне антисоцијалне димензије, са испољеном склоношћу за 
вршење кривичних дјела и прекршаја.68 Малољетни учиниоци прекршаја су 
специфична категорија учинилаца прекршаја, који се по својим биолошким 
и биопсихичким особинама толико разликују од пунољетних лица, да се 
сузбијање чињења прекршаја не може постићи истим мјерама и по истом 
                                                 
66 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
67 Кутлија, Д., (2002): Практикум за управно право – посебни дио и прекршајно 
право, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука. 
68 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
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поступку који се користе код пунољетних лица. С обзиром на степен свог 
биопсихичког развоја, малољетници нису потпуно способни да схвате 
реални и друштвени значај свог дјела и да управљају својим поступцима. 

Њихови прекршаји, по правилу, нису резултат зрелог размишљања и 
чврсте воље за извршење радње прекршаја. Због тога се њихова виност и 
урачунљивост манифестују у посебној форми, различитој од урачунљивости 
и виности одраслих лица.  

С друге стране, узрок малољетничке делинквенције најчешће је 
васпитна запуштеност малољетника, недовољна брига родитеља, односно 
старатеља о њиховом понашању и проблематична породична или друштвена 
средина у којој се развијају.69 

Специфичност малољетничке делинквенције огледа се, на првом 
мјесту, у особинама личности малољетних учинилаца кривичних дјела и 
прекршаја, затим у феноменологији, етиологији малољетничког 
криминалитета у криминалној политици, са израженом и претежном 
примјеном васпитно – поправних мјера у процесу ресоцијализације и 
изузетношћу примјене репресије и казне малољетничног затвора, као и у 
низу превентивних мјера које предузима друштвена заједница ради 
сузбијања узрока малољетничке делинквенције.70 

Као посљедица тих настојања, у Закону о прекршајима Републике 
Српске одредбе о прекршајним санкцијама према малољетницима, те 
одредбе о прекршајном поступку према малољетницима јесу специјалне, 
систематизоване у посебно поглавље Закона, и оне дерогирају одредбе 
општег дијела Закона о прекршајима. Због тога се одредбе општег дијела 
Закона примјењују према малољетницима само уколико нису у 
противрјечности с одредбама из поглавља које се односи на малољетне 
учиниоце прекршаја. Малољетницима, према којима се у прекршајном 
поступку примјењују ове посебне одредбе, сматрају се лица која су у 
вријеме извршења прекршаја навршила четрнаест година, све до навршених 
осамнаест година, односно до пунољетства.71 

Малољетници су сва лица која нису навршила 18 година живота. 
Законодавац је извршио категоризацију малољетних лица према годинама 
старости, и то на: лица до 14 година старости – дјеца; лица од 14 до 16 
година старости – млађи малољетници и лица од 16 до 18 година старости – 
старији малољетници.72 

Према члану 23. став 2. Закона, малољетник који у вријеме извршења 
прекршаја није навршио 14 година живота, односно дијете, прекршајно је 

                                                 
69 ibidem 
70 Малољетничка делинквенција, Редакција «Збирке судских одлука» при Савезном 
суду, Београд, 1979., стр. 9. и 10. 
71 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
72 Кутлија, Д., (2002): Практикум за управно право – посебни дио и прекршајно 
право, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука. 
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неодговоран и против њега се не може покренути нити водити прекршајни 
поступак.  

Разликујемо двије категорије прекршајно одговорних малољетника, и 
то: млађи малољетници и старији малољетници. Млађем малољетнику, 
односно лицу које је у вријеме извршења прекршаја навршило 14, али не и 
16 година, изричу се само васпитне мјере. Старијим малољетницима 
могу се изрећи васпитне мјере, као и све друге санкције или мјере 
предвиђене у члану 9. став 1. и став 2. тачкe а) и б) Закона о прекршајима, 
односно, новчана казна, укор, условна осуда, заштитне мјере, одузимање 
имовинске користи и обавеза накнаде штете.  

 
2. Прекршајни поступак 
 

Прекршајни поступак против малољетника може се покренути само 
подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка. Издавање 
прекршајног налога као начин покретања прекршајног поступка према 
малољетницима није могуће.73 Када је прекршајни поступак према 
малољетницима у питању, треба истаћи да се одредбе поглавља XXVI 
Закона о кривичном поступку Републике Српске mutatis mutandis 
примјењују у прекршајном поступку. Овај поступак је специфичан и 
посебан и у њему се води рачуна о младости учиниоца прекршаја, те o 
потреби правилног васпитања и развоја малољетника. 

Приликом предузимања прекршајних радњи према малољетном 
учиниоцу прекршаја у његовом присуству, а нарочито при његовом 
испитивању, лица која учествују у поступку дужна су да поступају 
обазриво. Због тога, поступак према малољетницима је посебан прекршајни 
поступак, који садржи бројне специфичности. Не постоји посебан орган за 
прекршаје који би био надлежан да води поступак према малољетницима. 

Према малољетнику, односно лицу које у вријеме извршења 
прекршаја није навршило 14 година, неће се уопште покретати прекршајни 
поступак, а ако је, ипак, такав поступак покренут, он ће се обуставити.  

Основне карактеристике74 поступка према малољетницима, а уједно 
и специфичности у односу на редовни прекршајни поступак, јесу: 
Хитност поступка и обазривост поступања 

Прекршајни поступак према малољетнику је хитан, па, према томе, 
судија који води поступак има обавезу да поступа хитно и не одуговлачи 
поступак. Прије изрицања васпитне мјере или новчане казне прибавља се 
мишљење надлежног органа старатељства, које утиче на избор прекршајне 
                                                 
73 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
74 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
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санкције. У избору васпитне мјере судија који води поступак посебно 
сарађује са родитељима, односно старатељима малољетника. 

 
2)  Позивање малољетника и достављање писмена 

Позив за испитивање малољетника не упућује се њему лично, већ се 
малољетник позива преко родитеља, односно законског заступника. 
Изузетак је позивање малољетника који нема ни родитеља ни законског 
заступника, позивање малољетника чији су родитељи дуже одсутни или се 
налазе у иностранству, као и позивање малољетника у случају хитног 
поступања или из других оправданих разлога. 

 
3)  Искључење ослобођења од дужности свједочења 

Дужности свједочења о околностима потребним за оцјењивање 
душевне развијености малољетника и за упознавање његове личности и 
прилика у којима живи, ослобођени су само његови родитељи, старатељ, 
усвојилац, социјални радник, вјерски исповједник и бранилац. 

  
4)  Спајање и раздвајање поступка 

Кад је малољетник учествовао у извршењу прекршаја заједно са 
пунољетним лицима, правило је да се поступак према њему издвоји и 
спроведе одвојено, према одредбама поступка које важе за малољетнике. У 
случају раздвајања поступка, пунољетно окривљено лице у поступку према 
малољетнику биће саслушано као свједок и обрнуто, у поступку против 
пунољетног лица, малољетни окривљени биће саслушан као свједок. 
Поступак према малољетнику може се водити заједно са поступком против 
пунољетних лица и спровести по општим одредбама Закона о кривичном 
поступку само ако је спајање поступка неопходно за свестрано разрјешење 
ствари. У заједно вођеном поступку, према малољетнику се мора поступати 
обазриво, те водити рачуна о одредбама о свједочењу, позивању и 
прекршајним санкцијама. 

 
5)  Улога органа старатељства 

У поступку према малољетнику орган старатељства, односно родитељ 
или старатељ малољетника имају право да се упознају са током поступка, да 
у току поступка стављају приједлоге и да указују на чињенице и доказе који 
су од важности за доношење одлуке која ће у датим условима највише 
одговарати.  

Против рјешења донијетог у прекршајном поступку према 
малољетнику којим је малољетник проглашен одговорним за прекршај, 
жалбу могу изјавити и старатељ, брат, сестра и хранилац малољетника, чак 
и када се он томе изричито противи. 
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6)  Примјена одредаба према дјеци 
Малољетник који у вријеме извршења прекршаја није навршио 14 

година старости (дијете) није прекршајно одговоран. Уколико судија који 
води поступак  прије покретања прекршајног поступка утврди да се ради о 
лицу које није навршило 14 година, рјешењем ће одбацити захтјев за 
покретање прекршајног поступка као недопуштен. 

 
7)  Обавезна одбрана 

Малољетник мора имати браниоца без обзира на врсту и висину 
прекршајне санкције која је прописана. Исто тако, у случају да малољетник 
не познаје језик на коме се води прекршајни поступак, одређује му се 
преводилац. 

 
8)  Спровођење јединственог поступка 

Уколико је неко лице учинило један прекршај као малољетно лице, а 
други као пунољетно лице, провешће се јединствен поступак, по правилима 
која важе за пунољетна лица. 

 
9) Забрана објављивања тока прекршајног поступка и искључење 
јавности 

У поступку према малољетницима увијек ће се искључити јавност. 
Искључење јавности не односи се на подносиоца захтјева, оштећеног, друге 
окривљене и њихове заступнике и браниоце. Ток прекршајног поступка и 
одлука, односно рјешење донијето у прекршајном поступку, не смију се 
објавити. Правоснажно рјешење суда може се објавити, без навођења 
личних података малољетника из којих се може утврдити његов идентитет. 

 
10) Нецјелисходност покретања поступка 

Суд може одлучити да се из разлога цјелисходности не покреће 
прекршајни  поступак против малољетника ако је учињени прекршај по 
својој тежини мањег значаја.  

 
3. Прекршајне санкције 
 

Новим Законом75 прописане су сљедеће прекршајне санкције, и то: 
новчана казна, укор, условна осуда и заштитне мјере. Поред наведених, за 
прекршај се могу изрећи и сљедеће мјере: одузимање имовинске користи, 
обавеза накнаде штете, казнени поени и лишење слободе ради наплате 
новчане казне. 

Нови Закон не предвиђа казну затвора као прекршајну санкцију, с тим 
да је предвиђено краткотрајно лишење слободе као мјера обезбјеђења 
присуства окривљеног на суду, и то најдуже до 24 часа, и лишење слободе 

                                                 
75 Овај закон се примјењује од 01.09.2006. године. 



844 

због неплаћања, као санкција коју у трајању најдуже до 15 дана одређује суд 
према кажњеном који у року не плати изречену новчану казну76. Главна 
прекршајна санкција јесте новчана казна, која се прописује у одређеном 
распону или у фиксном износу. Рок плаћања новчане казне не може бити 
краћи од 8 дана (у важећем закону 15 дана), нити дужи од три мјесеца од 
дана правоснажности рјешења о прекршају. 

По новом Закону, млађем малољетнику, односно лицу које је у 
вријеме извршења прекршаја навршило 14, али не и 16 година, изричу се 
само васпитне мјере. Васпитне мјере су: укор, налагање личног извињења 
оштећеном, налагање редовног похађања школе, рад за опште добро на 
слободи, налагање прихватања одговарајућег запослења, налагање 
малољетнику да посјећује васпитне, образовне, психолошке и друге врсте 
савјетовалишта, налагање малољетнику да се уздржава од употребе 
алкохолних пића и опојних дрога, забрана дружења са лицима која имају 
лош утицај на малољетника и полицијска контрола кретања послије 
одређеног времена.77 

Васпитне мјере су посебна врста прекршајних санкција које се 
примјењују према малољетним учиниоцима прекршаја. Васпитне мјере се 
изричу само према урачунљивим малољетним учиниоцима прекршаја, 
односно онима који су у вријеме извршења прекршаја према својој душевној 
развијености могли схватити значај своје радње и управљати својим 
поступцима. 
Прописивањем наведених васпитних мјера у пуном смислу се уважавају 
захтјеви савремене прекршајноправне и кривичноправне науке и потреба 
другачијег начина кажњавања, односно санкционисања малољетника за 
учињени прекршај, а с обзиром на бројне околности субјективне природе 
које се тичу малољетника, као што су: старост малољетника, степен његовог 
душевног развоја, психичко стање, односно психичке карактеристике 
малољетника и мотиви и побуде због којих и из којих је извршио прекршај, 
склоности малољетника, досадашње васпитање малољетника, околина и 
услови под којима је живио, односи у породици, тежина прекршаја, раније 
кажњавање,итд. 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Чланом 82. предвиђена је могућност лишења слободе лица-кажњеног (најдуже до 
15 дана) који одбије плаћање новчане казне у року, уколико суд сматра да је то 
једини разуман и ефикасан начин који ће приморати кажњеног да плати износ на 
који је обавезан. Овом мјером кажњени се на својеврстан начин присиљава на 
плаћање новчане казне. 
77 Митровић, Љ., (2006): Коментар Закона о прекршајима Републике Српске, ППГП 
«Comesgrafika» д.о.о., Бања Лука. 
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4. Кратак приказ приједлога и сугестија за превенцију 
малољетничке делинквенције 

 
Као неопходне кораке превенције судије за прекршаје наводе: 

реформисати образовни систем, убрзати процес запошљавања младих људи, 
едуковати кадрове који се сусрећу са проблемима младих људи, едуковати 
младе у основним и средњим школама, усмјеравати младе на активно 
учествовање у развијању и његовању позитивних друштвених вриједности 
(укључивање малољетника у спортске и друштвене активности), 
организовати васпитна, образовна, психолошка и друге врсте 
савјетовалишта за малољетнике и обезбиједити већи утицај медија са 
основним циљем да се о штетним посљедицама кроз разне емисије, штампу 
и др. средства информисања, млади и њихови родитељи што више 
информишу. 

Приједлози и сугестије који би били од значаја за што ефикасније 
функционисање полиције када су у питању малољетници, по мишљењу 
припадника полиције јесу: потребно је формирање и материјално 
оспособљавање посебног одјељења у полицијским станицама за контролу 
прекршаја учињених од стране малољетника, потребна је додатна 
специјализација и едукација полицајаца који се често или искључиво баве 
дјецом и малољетницима, потребна је координирана сарадња са центром за 
социјални рад, те сарадња са другим друштвено релевантним субјектима 
који раде на спречавању малољетничке делинквенције као друштвено 
негативне појаве, потребно је отварање прихватилишта за дјецу и 
малољетнике те установа за извршавање одлука изречених од стране суда, 
истиче се потреба за формирањем посебних судова за малољетнике, као и 
израда планова и програма са мултидисциплинарним приступом у 
рјешавању проблема малољетничке делинквенције у чијем фокусу су 
породица и млади у ситуацији друштвеног ризика. 

Полицајци сматрају да је потребно и: утврдити националну стратегију 
рада са малољетницима, затим стручно усавршавање полиције, превентивно 
поступање, утврђивање узрока и настанка малољетничке делинквенције, 
укључивање шире друштвене заједнице у рјешавање овог проблема, 
остваривање боље сарадње са школама и родитељима када су у питању 
повратници, организовање разних састанака и дружења са малољетницима 
кроз разне активности, као и законско дефинисање ове области са прецизно 
одређеном улогом полиције и установа надлежних за ресоцијализацију 
малољетних делинквената. 

Приједлози и сугестије судија од значаја за што ефикасније 
функционисање судова када су у питању малољетни извршиоци прекршаја 
јесу: оснивање посебних судова за малољетнике, боља техничка 
опремљеност судова, боља сарадња са другим државним органима који раде 
на сузбијању ове негативне друштвене појаве, запошљавање већег броја 
судија који би радили искључиво са предметима у којима су малољетници 
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извршиоци прекршаја, доношење нових позитивних правних прописа, 
прописивање већег броја васпитних и заштитних мјера које би се 
примјењивале према малољетним учиниоцима прекршаја, едукација у 
погледу међународних правних стандарда, као и активнија улога родитеља. 
Судије наводе и слиједеће: потребно је побољшати међусобну сарадњу 
судова и органа старатељства путем закона и практично, осмислити и 
провести на бољи начин васпитну мјеру појачаног надзора органа 
старатељства, подићи установе за издржавање казне малољетничког затвора 
на виши ниво, а предмете у којима су малољетници извршиоци прекршаја 
рјешавати хитно и без одуговлачења.  

 
Закључak 
 
Друштвено неприхватљиво понашање тема је бројних радова и 

истраживања из различитих области која покушавају да одгонетну ово још 
увијек загонетно подручје. Проблеми младих и њиховог друштвено 
неприхватљивог понашања најчешће се спомињу у контексту девијација и 
малољетничке делинквенције. Одрастање је веома динамичан процес. У том 
периоду живота појединац се суочава са различитим проблемима и задацима 
који се пред њега постављају. Један од највећих захтјева је изградња 
сопственог идентитета и потрага за одговорима на бројна питања. Код 
младих се јавља потреба за дружењем и укључивањем у друштвени живот 
шире заједнице кроз припадање одређеним вршњачким групама и 
друштвима.  

Током емпиријског истраживања у овом раду утврђени су обим и 
облици испољавања прекршаја од стране малољетника на територији града 
Бање Луке на основу којих је могуће предвидјети тенденције у кретању 
малољетничке делинквенције. Као резултат емпиријског истраживања 
могуће је одредити правце дјеловања на малољетне починиоце прекршаја, у 
циљу њихове што успјешније ресоцијализације, као и ток превентивног 
дјеловања на чланове ове популације који су или у сукобу са законом, или у 
реалној опасности да у тај сукоб, прије или касније, дођу.  
 Када се сагледава стање малољетничке деликвенције, закључује се да 
институције које се баве овом проблематиком, а то су у првом реду 
полиција, центри за социјални рад, тужилаштва и судови, немају 
координиран начин приступа овој проблематици. Такође, битно је нагласити 
да се наведене институције углавном баве посљедицама, те да се о 
превентивним активностима, које би се у првом реду требале одвијати у 
школама као васпитно – образовним институцијама, не може ни говорити. 
Као посљедица оваквог стања, неминовно се јавља велики број малољетних 
лица као повратника у извршењу различитих и све тежих облика прекршаја 
и кривичних дјела. 
 Категорију малољетних преступника углавном чине дјеца мушког 
пола, која најчешће врше прекршаје из области безбједности саобраћаја, 
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затим прекршаје из области јавног реда и мира, прекршаје по оружју и 
муницији, прекршаје у вези са наркотицима и др. Као мјеста на којима се 
малољетници најчешће јављају као извршиоци прекршаја, учесници у 
емпиријском истраживању наводили су паркове, улице, кафиће, дискотеке, 
стубишта, подруме зграда и остала напуштена мјеста. 
 У циљу ефикаснијег рада на сузбијању малољетничке делинквенције, 
сматра се да би требало побољшати превентивни рад, не само полиције него 
и других субјеката у друштву, и да мултидисциплинаран приступ овом 
проблему може дати позитивне резултате. Значајну улогу у томе би могли 
имати локални органи власти и медији, кроз организовање трибина и 
скупова грађана едукативног карактера, на које би били позвани родитељи 
малољетника, представници образовних установа, центара за социјални рад, 
психолози, педагози и други одговорни субјекти. 
 Република Српска нема установа специјализованих за 
ресоцијализацију малољетника, осим центара за социјални рад. Потребно је 
кадровски ојачати центре и службе за социјални рад, донијети план и 
програм рада за превенцију и сузбијање васпитне запуштености и 
делинквенције, изградити интеграцијски приступ (рад са родитељима, рад са 
полицијом, рад са правосуђем), проводити превентивне мјере које 
обухватају едукацију и програме за подизање нивоа свијести (јавно мњење и 
медији, рад у школама, рад са родитељима). 
 Да би рад судова био ефикаснији, потребно је формирати посебне 
судове за малољетнике у којим би радиле судије за малољетнике. Те судије 
би рјешавале само предмете у којима се као извршиоци прекршаја јављају 
малољетна лица. Ову реформу треба регулисати позитивним правним 
прописима. На тај начин би се према малољетним преступницима 
примјењивао специфичан третман. Сада, предмети из 2005. године, у којима 
су малољетна лица извршиоци прекршаја, још увијек нису ријешени. 
Поступак према малољетним лицима треба да буде хитан, како би се одмах 
приступило преваспитању малољетних преступника. 
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JUVENILES  IN  VIOLATION  PROCEEDING   FROM  THE  
AREA  OF  BANJALUKA 

 
Summary:   

In  the  era  of  the biggest  social  transformations  old  social  and    other  
problems  reach  the  new  ones  and  with  them  form  compex  challenges  
against  protective functions  of  organized  society.  One  of  those  tendencies,  
more  intensive  than  ever  before,  reach  the  cirlce  of  those  whose  behaviour  
is  deviant.  The  subject  of  graduation  thesis  is  analysis,  than  prevention  of  
juvenile  violations  from  the  area  of  Banjaluka.  Certain   facts  show  that  
juvenile  violation prevention  requires  the  cooperation  of   the police,  
legislative  organs,  school,  family,  court,  social  workers  and  others.  These  
facts  show  that   we  need  a  better  organization  regarding  the  violation  
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prevention,  better  preperation,  expertise,  salaries  and  other.  Dealing  with  
this  problem  requires  multidisciplinary  approach  and  the  engagemnet  of  the  
mentioned  organs.   

In  this  paper  will  try  to  determine   variations  in  the  number  of  
violations  during  a  certain  period,  and  their  consequences  as  well, and   all  
this,  based  on  these  facts,  so  that  adequate  prevention  measures  can  be  
suggested  and  the  actions  of  the  police  and  other  organs  improved.  It  is  
necessary  to  determine  the  difference  and  similarity  between  the  previous  
and  current  Offence  Law,  because  in  the  current  law  a  whole  chapter  is  
dedicated  to  juveniles,  as  a  specific  category  of  offence  executers.     
 
Key  words: prevention,  court, violation,  vioaltion  proceeding,  juveniles,  
juvenile  delinquency,  a  deliquent,  police,  resocialization   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


