
 
  Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

  ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 
 ЗЛОЧИНЕ 
А.бр. 74/2021   

     Дана 29. априлa 2021. године     
Б е о г р а д 

 

 
 

 
Извештај о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних 

злочина (2018-2023) за 1. квартал 2021. године  
 
 
 Праћење спровођења Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина 
предвиђeно је ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 (активност 1.4.3.5), док 
је Тужилачком стратегијом предвиђено да се надзор над спровођењем стратегије врши 
путем кварталних извештаја Републичком јавном тужилаштву, па је у вези са 
наведеним обавезама утврђеним поменутим стратешким документима сачињен  
извештај за 1. квартал 2021. године, по појединачним циљевима: 
  
   

Циљ 1 -  сузбијање некажњивости ратних злочина кроз повећање ефикасности 
истраге и кривичног гоњења свих тешких, масовних и систематски вршених 
ратних злочина наведених у евиденцији догађаја ратних злочина  

 

Повећање ефикасности рада Тужилаштва за ратне злочине  кроз: 

 

-коришћење постојећих капацитета у складу са приоритетима у поступању 
 
 

У периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године Тужилаштво за ратне 
злочине евидентирало је 4 кривичне пријаве против 4 учиниоца, као и 1 кривичну 
пријаву против 1 непознатог учиниоца. 

 
Донето је 5 наредби о спровођењу истраге против 7 лица, од чега су 2 наредбе 

против 3 лица засноване на пренетим доказима из Тужилаштва Босне и Херцеговине.  
 
Водећи се критеријумима за одређивање приоритета ближе дефинисаним 

Тужилачком стратегијом, Тужилаштво је и у овом извештајном периоду посвећено 
радило и на процесуирању високорангираних учинилаца и ангажовањем заменика на 
предметима који обухватају комплексне догађаје у којима је настрадао велики број 
жртава. У складу са тим, акти које је донело Тужилаштво за ратне злочине донело у 
претходном периоду (оптужнице и наредбе о спровођењу истраге) односе се и на 
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сложене кривичне предмете и процесуирање виших официра, команданата већих 
војних формација ранга бригаде. 

 
Истрага се тренутно води у 10 предмета, против 57 лица. 
 
 Подигнуте су 2 оптужнице, против 3 лица, након што су процедурално 

потврђене од стране надлежног суда у Босни и Херцеговини, а односе се на кривично 
дело ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ.  

 
Потребно је свакако напоменути да је пандемија узрокована вирусом КОВИД 19, 

која траје већ дуже од годину дана, у одређеној мери утицала на рад Тужилаштва, те да 
би у редовним околностима интензитет рада Тужилаштва био већи у погледу 
откривања ратних злочина, спровођења истраге, као и суђења (у погледу одазивања 
сведока и вештака и уопштено узевши комуникације са учесницима поступка који 
долазе из иностранства и слично). 
 

Поступајући обрађивачи предмета водили су рачуна о  забрани дискриминације 
које подразумева процесуирање без обзира на националну, етничку и верску 
припадност или статус учиниоца и жртве, како је то предвиђено и Националном 
стратегијом за процесуирање ратних злочина.  
 

Поступајућим  заменицима дате су на детаљно разматрање и анализу пресуде 
већа Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (МКТЈ) и 
Међународног механизма за кривичне судове (ММКС). Очекује се да ће ова активност 
допринети проналажењу и издвајању нових доказа и предузимању даљих корака од 
стране Тужилаштва које су од значаја за процесуирање одговорних за ратне злочине.  

 
Настављена је континуирана сарадња са Тужилаштвом Босне и Херцеговине која 

се одвијала кроз преузимање кривичног гоњења и рада на двосмерној размени захтева 
за помоћ. Циљ је да се и у наредном периоду настави са преузимањем поступака када 
год за то има услова.   

Тужилаштво за ратне злочине део је радне групе за израду нове Националне 
стратегије за процесуирање ратних злочина 2021.-2026. и активно је учествовало у  
консултацијама и до сада одржаним састанцима.  
 

Као један од државних органа који су директно укључени у питање решавања 
несталих, Тужилаштво је у претходном периоду било ангажовано и у изради Нацрта 
другог периодичног извештаја Републике Србије о примени Међународне конвенције о 
заштити свих лица од присилних нестанака. Такође, Тужилаштво се ангажовало и по 
питању израде Нацрта средњорочног извештаја Републике Србије у оквиру Трећег 
циклуса Универзалног периодичног прегледа (УПР) који се подноси Савету Европе, у 
делу који се односи на испуњавање усвојених препорука из надлежности Тужилаштва 
за ратне злочине. 
   
 Тужилаштво је учествовало и у сачињавању прилога за редовне извештаје 
преговарачке групе за Поглавље 23, о спровођењу Националног програма за усвајање 
правних тековина Европске уније (НПАА) у делу мера и активности планираних у 
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циљу успостављања или јачања институционалне структуре и административних 
капацитета. 
 

Тужилаштво за ратне злочине наставило је са учешћем у седницама Радне групе 
за прикупљање чињеница и доказа у расветљавању злочина над припрадницима 
српског народа и осталих националних заједница на Косову и Метохији.  

 
   
Циљ – „Јачање институционалних и стручних капацитета Тужилаштва за ратне 
злочине“ 
 
 

 Проактиван приступ раду и реорганизација рада у Тужилаштву за ратне злочине  
 
 

Током 1. квартала 2021. године исти број заменика тужиоца (10) и тужилачких 
помоћника (8) ради у Тужилаштву за ратне злочине, а запослено је 1 лице на месту 
психолога. 

 
Потреба за јачањем капацитета и даље је актуелна, првенствено имајући у виду 

појачан интензитет регионалне сарадње кроз преузимање кривичних поступака особито 
оних у којима је истрага спроведена од стране надлежних тужилаштава Босне и 
Херцеговине, који изискују додатни напор у погледу упознавања са списима и 
прикупљеним доказима, посебно када је реч о сложеним предметима чији је број 
повећан у претходном периоду.  

 
Такође, иако се рад на домаћим предметима одвија у континуитету, евидентно је 

да и даље постоји потреба за интензивирањем рада на предметима који се налазе у 
предистражној фази, као и да постоји неопходност доношења тужилачких одлука у 
истражним предметима, а решавању овог питања свакако би допринело ангажовање 
додатног броја заменика тужиоца за ратне злочине и тужилачких помоћника.   
 
 

 Формирање заједничких тимова Тужилаштва за ратне злочине и Службе за 
откривање ратних злочина (СОРЗ) 

 

Активност формирања ових тимова је испуњена. Заједнички тимови 
представника Тужилаштва и СОРЗ-а су у извештајном периоду наставили квалитетну 
сарадњу путем редовног одржавања састанака и консултација представника 
институција.  

Раније формирани тимови обрађивача предмета према територијалном принципу 
наставили су са радом.   

 Ефикаснијем заједничком раду допринело би успостављање одговарајуће базе 
података у Тужилаштву за ратне злочине која би била компатибилна са Zy Lab базом 
којом располаже СОРЗ. 

 
 

 Стручно усавршавање 
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Несумњиво је да је пандемија услед КОВИД-а 19 донекле успорила темпо 
стручног усавршавања и почетком 2021. године. Међутим, захваљујући доступној 
технологији, иако у суженом кругу учесника, обуке су се одржавале и током 1. квартала 
2021. године уз помоћ различитих видова интернет платформи. Запослени у 
Тужилаштву узели су учешће у свим обукама које су им биле доступне.  

У марту месецу двоје запослених учествовало је у стручном усавршавању кроз 
CEPOL вебинар на тему “EUROJUST – Мрежа против геноцида, Кумулативно гоњење 
страних терористичких бораца”, који је организовало Републичко јавно тужилаштво.  

Планирано је учешће запослених у Тужилаштву у другом кругу обуке 
„Форензичка анализа писаних изјава“ коју организује Европска агенција за форензику у 
периоду од 12. до 14. маја 2021. године. Ова обука је од значаја за усавршавање 
постојећих знања заменика тужиоца и тужилачких помоћника, али и осталих 
запослених, у погледу корисних истражних техника.   

Као што је то већ поменуто у претходном извештају, неопходно је да стручна 
усавршавања у наредном периоду обухвате едукацију и информисање о релевантним 
одредбама Међународне конвенције о заштити лица од присилних нестанака, с обзиром 
на обавезу Републике Србије установљену чланом 23. те Конвенције, као и обука у 
области међународног кривичног и међународног хуманитарног права и у области 
стратешког планирања, информационих технологија и пројектног менаџмента, како то 
стоји и у претходном извештају о спровођењу Тужилачке стратегије. 

Представници Тужилаштва дали су свој допринос изради публикације ОЕБС-а 
„Жртва кривичног дела и кривичноправни инструменти заштите – (Међународни 
правни стандарди, регионална кривична законодавства, примена и мере унапређења 
заштите), учешћем у изради стручних радова на тему заштите жртава и сведока. 

Планирано је да у наредном кварталу запослени у Тужилаштву за ратне злочине 
у организацији Мисије ОЕБС у Србији похађају обуку на тему поступања са сведоцима 
и оштећенима, са фокусом на психолошки обухват подршке и секундарну 
виктимизацију сведока и оштећених, на којој би учешће требало да узму и 
представници ЈЗЗ и СОРЗ.  

 
 
 Примена нових технологија и метода рада 
 

 
Уз подршку УНДП и Амбасаде Велике Британије дана 19.02.2021. године 

Тужилаштву за ратне злочине уручена је савремена опрема за комуникацију путем 
видео-конференцијске везе. Увођењем овог вида технологије унапредиће се ефикасност 
Тужилаштва,  а овај уређај требало би да олакша узимање исказа учесника у поступку, 
пре свега жртава и сведока ратних злочина који су настањени ван територије Републике 
Србије и који из оправданих разлога не могу да лично приступе Тужилаштву. Уз помоћ 
видео-конференцијске везе биће олакшана организација око одржавања регионалних 
састанака, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију. 
 

Уочено је да постоји потреба за унапређењем инфраструктурних капацитета 
Тужилаштва кроз редовну набавку ИКТ опреме потребне за ефикасан рад и 
функционисање система. 
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 План истраге 
 

У предметима у којима поступају заменици тужиоца су сачињавали план 
конкретне истраге кроз кораке ближе дефинисане Тужилачком стратегијом.  

 
 

 Афирмисање примене института споразума о признању кривичног дела 
 

Као у претходном кварталу.  
 
Заменици тужиоца за ратне злочине у предметима у којима поступају наставили 

су да разматрају могућност примене правног института споразума о признању 
кривичног дела из члана 313.-320. Законика о кривичном поступку. У току извештајног 
периода није било закључених споразума о признању кривичног дела.  
 

У најскоријем периоду тужилац за ратне злочине ће иницирати одржавање 
стручних скупова на тему унапређења решавања питања везаних за закључење ове 
врсте споразума, као и споразума о сведочењу окривљеног. 
 
 
 

 Обезбеђење пуне поверљивости процеса истраге 
 

 
У складу са обавезом предвиђеном ревидираним Акционим планом за Поглавље 

23, релевантним законима и подзаконским актима, у Тужилаштву за ратне злочине 
активно се прати поштовање обавеза о тајности и поверљивости података од стране 
свих запослених у ТРЗ и надзор над применом закона и подзаконских аката у овој 
области.  

 
Настављено је са предузимањем мера за заштиту података од неовлашћеног 

приступа, објављивања и сваке друге злоупотребе, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Свака подигнута оптужница након одржаног припремног 
рочишта објављује се на интернет страници, уз претходну обраду у складу са 
Правилником о анонимизацији, ради заштите података о личности учесника у 
поступцима који се воде пред овим тужилаштвом.  

 
Одлука о томе који се подаци и у ком обиму могу учинити доступним јавности  

захтева посебну процену у сваком конкретном случају. Однос оправданог интереса 
јавности да зна идентитет учесника у поступку и права на приватност тог лица предмет 
је процене у свакој конкретној ситуацији, у зависности од садржине акта који се 
објављује и тај однос зависи између осталог и од фазе у којој се конкретни кривични 
поступак налази.  

 
У извештајном периоду није било услова за подношење захтева за покретање 

прекршајног поступка због постојања основане сумње да је извршен прекршај из члана 
73. Закона о јавном информисању. 
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Лице које је у извештајном периоду засновало радни однос у Тужилаштву 
потписало је изјаву о чувању тајних и поверљивих података сагласно Закону о тајности 
података и у складу са другим законским и подзаконским актима, чији је саставни део 
Упутство о обавези заштите и чувања тајних и поверљивих података  у коме је  дат 
преглед важећих материјалних прописа у погледу тајних и поверљивих података, 
обавези њихове заштите и чувања, као и преглед одредаба кривичних прописа у случају 
поступања изабраних, постављених и запослених лица у супротности са утврђеним 
обавезама. 

 
 

 Финансијске истраге и одузимање имовинске користи стечене кривичним 
делом 

 

Тужилаштво за ратне злочине је у сваком истражном предмету у коме поступа 
наставило да испитује да ли осумњичена лица поседују имовину прибављену 
извршењем кривичног дела. Ни у овом извештајном периоду није било законских 
услова за покретање финансијских истрага, нити покретања поступка за трајно или 
привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела у предметима из 
надлежности ТРЗ. 

У наредном периоду Тужилаштво ће затражити од Службе за откривање ратних 
злочина појачану активност на прикупљању података о финансијском стању 
окривљених. 

Осим тога, планирано је да се у наредном периоду, што ће у извесној мери 
зависити и од епидемиолошке ситуације, и у овој области организују стручни скупови 
ради размене искуства са надлежним органима, првенствено са јавним тужилаштвима и 
судовима из региона, уз учешће међународних организација и институција, где ће једна 
од кључних тема бити обавезно разматрање примене наведеног института у оквиру 
плана рада тужилаштва.   
 
 

Циљ  – унапређење механизма заштите и подршке сведоцима и жртвама 
 

 Заштита сведока и жртава 

Настављена је сарадња са Јединицом за заштиту МУП-а РС (ЈЗЗ) уз доследну 
примену Протокола о сарадњи у области заштите сведока. Заменици тужиоца за ратне 
злочине редовно су одржавали састанке у циљу што ефикаснијег обављања задатака из 
своје надлежности.  

Заменици тужиоца у сваком конкретном предмету су наставили да 
континуирано врше индивидуалну процену сведока и потребу за иницирањем 
процесних и ванпроцесних мере заштите.  
 

Тужилаштво за ратне злочине инсистираће да се у најскоријем периоду настави 
са реализовањем заједничких обука и округлих столова са представницима ЈЗЗ. 
Оснаживање заједничке сарадње несумњиво је фактор који доприноси повећању 
ефикасности у раду обе стране, првенствено када је у питању ванпроцесна заштита 
учесника у поступку. 
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 Подршка сведоцима и жртвама 

 

У складу са ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 почетком 2021. 
године у Тужилаштву за ратне злочине током јануара месеца 2021. године запослено је 
стручно лице – психолог, који учествује у пружању стручне помоћи жртвама и 
сведоцима. 

 
Према Плану и програму рада Тужилаштва за ратне злочине за 2021. годину 

посебна пажња је посвећена стручном усавршавању запослених у Тужилаштву. За 
наредни период планирано је похађање обуке из области заштите и подршке сведока и 
оштећених ради обезбеђивања адекватног нивоа знања и вештина у пружању подршке.   

С обзиром на потребу за унапређењем положаја жртава у поступцима за ратне 
злочине, а са друге стране имајући у виду чињеницу да Удружења жртава играју важну 
улогу у комуникацији Тужилаштва са оштећенима, у извештајном периоду, дана 
09.02.2021. године одржан је састанак између представника Удружења породица 
киднапованих и убијених на КиМ и Тужилаштва за ратне злочине.  

Значај Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима ТРЗ 
препознат је у Националној стратегији за остваривање права жртава и сведока 
кривичних дела у Републици Србији (2019. до 2025.) са пратећим Акционим планом за 
Поглавље 23. Планирано је да се у наредном периоду ради на пуној имплементацији 
ове Стратегије и њеној доследној примени у делу који се односи на унапређење рада 
ове Службе у ТРЗ.     

 

 Одбрана окривљеног 

 

Није било измена у односу на претходни квартал. У сваком предмету којим су 
задужени заменици тужиоца за ратне злочине наставили су да поступају уз пуно 
поштовање права окривљеног лица у складу са важећим прописима, поштујући 
претпоставку невиности, право на правично суђење и право на суђење у разумном року.  

Током 1. квартала 2021. године није поднет ниједан захтев за покретање 
прекршајног поступка због постојања основа сумње да је извршен прекршај из чл. 73. 
Закона о јавном информисању и медијима („Претпоставка невиности – у циљу заштите 
људског достојанства, као и независности, угледа и непристрасности суда или другог 
надлежног органа, нико се у медију не сме означити учиниоцем кажњивог дела, 
односно огласити кривим или одговорним пре правноснажности одлуке суда“). 

Запослени у Тужилаштву који су задужени за односе са јавношћу, првенствено 
портпарол Тужилаштва и лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја, 
у свему се придржавају правила да својим изјавама које се односе на окривљене, не 
повређују њихова права ни на који начин. 

Овлашћено лице за приступ информацијама од јавног значаја у Тужилаштву за 
ратне злочине приликом поступања по захтевима у смислу Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, као и друга овлашћена лица у Тужилаштву, 
стриктно воде рачуна о примени члана 10. став 2. Законика о кривичном поступку, који 
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прописује да ће се податак о томе да ли се против неког лица води истрага, доставити 
само суду, другом јавном тужиоцу или полицији, а окривљеном, његовом браниоцу или 
оштећеном када су испуњени услови прописани одредбама тог Законика. У свему се 
поштују препоруке Венецијанске комисије о европским стандардима у погледу 
независности правосуђа везане за поступање тужилаштва.  

   

Циљ 4 (г) –Постизање напретка у расветљавању судбине несталих лица 

 

 Суђења за ратне злочине и питање несталих лица 

 

У 1. кварталу 2021. године настављена је сарадња између Тужилаштва за ратне 
злочине и Комисије за нестала лица Владе Републике Србије у складу са 
Меморандумом о сарадњи ТРЗ и Комисије потписаним 12. јуна 2018. године.  

  Тужилаштво за ратне злочине је наставило да са Службом за откривање ратних 
злочина и Комисијом за нестала лица учествује у истраживању нерешених случајева 
несталих лица ради разјашњења њихове судбине и у том циљу у извештајном периоду 
планиране су будуће активности у погледу провера и увиђаја лица места ради 
проналаска потенцијалних гробница на локацији Кижевак, општина Рашка где је 2020. 
године започета и ексхумација пронађених посмртних остатака.  
 

Континуирано се одвија комуникација и сарадња у конкретним предметима са 
Комисијом за нестала лица, као и путем размене обавештења и информација и са 
организацијама које раде на прикупљању докумената о прогонима и страдањима, те 
уништеној имовини лица српске националности на подручју бивше СРХ и свих грађана 
на подручју РСК у предратном, ратном и поратном периоду. 

Као што је то речено и у претходном извештају, проблематика несталих лица и 
даље представља једно од питања које захтева бржу динамику у решавању с обзиром да 
је број лица која се и даље воде као нестала изузетно велики, а превазилажење препрека 
некада је немогуће без сарадње држава у региону.  

Комисија за нестала лица периодично прослеђује Тужилаштву за ратне злочине 
нове информације, уз детаљно навођење преузетих обавеза на радној групи за нестала 
лица, са предлогом мера и временским оквиром за реализацију планираних активности 
у више предмета у којима су размењени захтеви за проверу информацција. Комисија је 
обавестила Тужилаштво о новим информацијама и планом активности у наредном 
периоду о даљем поступању по појединачним предметима у вези несталих лица, 
првенствено са територије АП КиМ.  

 
Тужилаштво ће радити на унапређењу и интензивирању сарадње са Комисијом 

за нестала лица Републике Србије која ће се као и до сада, реализовати кроз међусобну 
размену података и информација. Питања која искрсну у сарадњи разматраће се кроз 
округле столове који ће бити организовани редовно ради постизања што ефикасније 
сарадње и комуникације која за основ има Меморандум о сарадњи. Сарадња ће се 
одвијати кроз учешће представника ТРЗ у раду Експертске групе за решавање случајева 
несталих лица на простору бивше СФРЈ.  
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 У наредном периоду планирано је одржавање састанака између представника 
ТРЗ и представника релевантних институција које се баве питањем несталих лица, ради 
усаглашавања даљих активности које су од значаја и у вези са процесом тражења 
несталих на националном и на међународном нивоу.  

Уочено је да су неопходне додатне обуке запослених у ТРЗ у овој области, 
особито имајући у виду установљену обавезу Републике Србије сходно члану 23. 
Међународне конвенције о заштити лица од присилних нестанака.  

 
 

Циљ: „Унапређење регионалне сарадње у области истраге  

и процесуирања ратних злочина“ 

 

 Сарадња са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове 

 
 
Тужилаштво Међународног резидуалног механизма за кривичне судове и 

Тужилаштво за ратне злочине су и у овом извештајном периоду наставили да сарађују 
на предметима међусобним упућивањем и поступањем по захтевима за помоћ, као и 
приступом бази података Electronic disclosure sistem од стране запослених у 
Тужилаштву за потребе предмета у којима поступају. Проширен је круг запослених  
који имају приступ овој бази. 
 

Током 1. квартала 2021. године настављена је реализација заједничког пројекта у 
коме учествује више запослених у Тужилаштву за ратне злочине и МРМКС под 
називом „RFA project OWCP“, који обухвата детаљну анализу свих случајева позитивне 
сарадње тужилаштава у погледу анализе предмета „категорије 2“, захтева за помоћ, 
предмета који се тичу регионалне сарадње, предмета где су уступљени докази, 
документи и информације, као и предмета у којима су обезбеђени сведоци.  
 

Планирано је да се сарадња истим темпом настави, а да је такав став заузет и од 
стране Тужилаштва механизма, јасно произилази и из извештаја који је у децембру 
месецу 2020. године Главни тужилац Механизма поднео Савету безбедности УН, 
констатујући да је остварен одређени напредак у погледу трансфера одређених 
потврђених оптужница против оптужених високог и средњег ранга из Босне и 
Херцеговине у Србију, као и да ће Тужилаштво механизма и даље сарађивати са свим 
тужилаштвима у региону како би се обезбедило да напредак који је остварен протекле 
године, буде и настављен.  Осим тога, ТРЗ континуирано спроводи активности које су 
детаљно предвиђене ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 у погледу  
сарадње са Међународним резидуалним механизмом. 
   

Састанак представника Тужилаштва за ратне злочине и МРМКС (време 
одржавања – април 2021. године) организован је у циљу сачињавања извештаја који 
главни тужилац Механизма подноси у наредном периоду Савету безбедности УН. 
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Сарадња би у наредном периоду требала да буде унапређена и кроз учешће у 
заједничким обукама, односно стручно усавршавање између осталог и на тему 
сексуалног насиља у предметима ратних злочина.  

 
За квалитетно обезбеђење и рад са обимном документацијом и доказима 

достављеним од Међународног резидуалног механизма, потребно је да се обезбеди 
адекватан додатни простор и одговарајућа хардверска и софтверска опрема. 

 
 

 Међународна и међуинституционална сарадња 

 

 а) сарадња са Тужилаштвом БиХ и Државним одвјетништвом Републике 
Хрватске 

 
Тужилачком стратегијом предвиђено је унапређење регионалне сарадње у 

области истраге и процесуирања ратних злочина која је од суштинског значаја и без 
које је немогуће квалитетно процесуирање лица одговорних за ратне злочине. 

У претходном кварталу није било регионалних конференција услед пандемије 
вируса COVID -19, док су се састанци на нивоу главних представника тужилаштава 
реализовали путем телефонских комуникација.   

Ни у овом извештајном периоду нису се стекли услови за подношење предлога 
за уступање кривичног гоњења страној држави. У предметима који су уступљени пре 
извештајног периода, поступајући заменици тужиоца наставили су редовну писану 
комуникацију са надлежним регионалним тужилаштвима ради информисања о фази у 
којој се поступак налази и статусу предмета. 

 Регионална сарадња била је одржана и у овом извештајном периоду.  
Оптужнице које су подигнуте резултат су добре регионалне сарадње са Тужилаштвом 
Босне и Херцеговине.  

Сарадња је настављена и путем размене захтева за помоћ. У периоду од 
01.01.2021. године до 31.03.2021. године Тужилаштво БиХ поднело је 18 захтева за 
помоћ, од чега је удовољено на 9 захтева, а исто толико захтева се налази у раду. 
Тужилаштво за ратне злочине поднело је 42 захтева за помоћ Тужилаштву Босне и 
Херцеговине, од чега је до сада удовољено на 4 захтева, док још увек није одговорено 
на 38 захтева за помоћ. 

 
У периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године Државно одвјетништво Р 

Хрватске поднело је ТРЗ-у 5 захтева за помоћ, од чега је удовољено на 1 захтев, а по 4 
захтева се још увек поступа. У истом периоду, Тужилаштво за ратне злочине поднело је  
31 захтев  за помоћ Државном одвјетништву Републике Хрватске, од чега је удовољено 
само на 3 захтева, а још увек није одговорено на 28 захтева.  

 
Иако сарадња са правосудним органима БиХ даје значајне резултате, регионална 

сарадња са Републиком Хрватском још увек није на задовољавајућем нивоу, имајући у 
виду наведену статистику, те чињеницу да надлежни судови Републике Хрватске и даље 
доносе одлуке о суђењу у одсуству и да је у Хрватској и даље на снази Закон о 
ништетности одређених правних аката правосудних тијела бивше ЈНА, СФРЈ и 

 10



 11

Републике Србије из 2011. године који отежава сарадњу између два тужилаштва, што 
даље имплицира да резултати сарадње умногоме зависе и од става Министарства 
правосуђа Републике Хрватске у сваком конкретном предмету. Пракса је показала да 
односно приспеће одговора на захтев у највећем броју случајева траје јако дуг 
временски период.    

Са циљем превазилажења препрека које коче ову сарадњу, тужилац за ратне 
злочине ће у најкраћем периоду иницирати конференције и регионалне састанке.  

Планирано је да једна од тема свакако буде и афирмисање института уступања 
кривичног гоњења у сарадњи са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Државним 
одвјетништвом Републике Хрватске у складу са важећим прописима који регулишу овај 
институт и међународну сарадњу. 

                                                                                                                                                                               

 б) сарадња са Мисијом европске владавине права на АП КиМ – ЕУЛЕКС и 
Привременим институцијама самоуправе у Приштини 

Као и у претходном периоду, заменици тужиоца за ратне злочине су се 
захтевима за помоћ обраћали ЕУЛЕКС-у у Приштини, у складу са процедурама 
Узајамне правне помоћи предвиђене Техничким протоколом за имплементацију ИБМ и 
у оквиру предмета у којима поступају. Током извештајног периода Тужилаштво за 
ратне злочине поднело је 2  захтева, а по истима још увек није поступљено.   

У наредном периоду потребно је успоставити адекватан механизам за 
унапређење сарадње између правосудних органа Републике Србије са Привременим 
институцијама самоуправе у Приштини, водећи рачуна и о Закључку Владе Републике 
Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2013. године, којим је усвојен текст Процедура 
узајамне правне помоћи, при чему је потребно водити рачуна и о чињеници да је 
мандат ЕУЛЕКС-а делимично промењен током 2018. године у погледу извршних 
овлашћења Мисије. 

  

Циљ “Подизање свести и унапређење односа друштва према значају 
процесуирања ратних злочина” 

 

 Транспарентност рада Тужилаштва за ратне злочине  
 
 
                У 1. кварталу 2021. године интернет страница била је најважнији инструмент 
обавештавања о раду тужилаштва. На захтеве за приступ подацима од јавног значаја 
тражиоцима информација је овлашћено лице Тужилаштва одговарало у законском 
року. У извештајном периоду поднета су 4 захтева на које је благовремено одговорено. 
 

    Све оптужнице подигнуте у извештајном периоду које су прошле фазу 
припремног рочишта објављене су на сајту Тужилаштва у складу са Правилником о 
анонимизацији оптужница Тужилаштва. Оптужнице се анонимизују с обзиром да је, у 
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складу са одредбама Закона о заштити података о личности, неопходно заштитити 
податке о личности, особито када су у питању жртве кривичних дела, а које посебну 
заштиту у том правцу жртве уживају и у складу са Директивом 2012/29 ЕУ Европског 
парламента и Већа од 25. октобра 2012. године.  

 
Подизање оптужнице и њено потврђивање представљају почетак поступка пред 

надлежним судом, па објављивање личних података окривљеног на самом почетку 
кривичног поступка подлеже рестриктивнијем режиму у односу на каснију фазу 
кривичног поступка. Ово посебно имајући у виду да се и на интернет страницама 
судова који поступају у предметима ратних злочина, у оквиру одељка „Судска пракса“ 
одлуке (пресуде и решења) у највећем броју анонимизују.  
 
             С обзиром на извештај Европске комисије у коме је указано да је стање на 
интернет страници ТРЗ погоршано, Тужилаштво је још током претходног квартала уз 
подршку УНДП, отпочело израду новог сајта који ће бити активан током наредног 
квартала.    
 

Портпарол тужилаштва наставио је са редовном комуникацијом са 
представницима медија, организација цивилног друштва и удружењима жртава. Као и у 
претходном периоду, информације су медијима и заинтересованим лицима највећим 
делом ишле путем писаних одговора или саопштења. Благовремено је и у најкраћем 
року одговарано на све упите заинтересованих лица, а стриктно се водило рачуна о 
интересима правилног вођења поступка и заштити личности на које се подаци односе.   
  

Планирано је да се информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине ажурира 
током маја месеца 2021. године. 
 

Имајући у виду да је у наредном периоду планирано усвајање новог стратешко-
планског документа за процесуирање ратних злочина који би требало да замени  
Националну стратегију за процесуирање ратних злочина, извесно је да ће иста 
активност изискивати и одређене измене у Тужилачкој стратегији. 

 
  
 
 


