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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ТУЖИЛАЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИСТРАГУ И 

ГОЊЕЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

- за 2. квартал 2021. године - 

 

 

 

 Праћење спровођења Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина  

(Тужилачка стратегија) предвиђeно је ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 

(активност 1.4.3.5), док је том 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 2. 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 

 

 Почев од 01.јануара 2021. године закључно са 30. јуном 2021. године, у 

Тужилаштву за ратне злочине евидентирано је 6 кривичних пријава, против 8 познатих 

лица, као и 3 кривичне пријаве против непознатих учинилаца.  

 

 У току су истраге у 11 предмета, у односу на 59 лица.  

  

Од почетка 2021. године до 30. јуна 2021. године донето је 7 наредби о 

спровођењу истраге против 9 лица, од чега су 3 наредбе засноване на пренетим 

доказима.   

 

Током 2. квартала 2021. године подигнуте су две оптужнице.  

 

Једна оптужница подигнута је након што је претходно преузето кривично 

гоњење у том предмету од надлежних органа Босне и Херцеговине. Оптужницом је 

обухваћено једно лице које се терети за извршење кривичног дела ратни злочин против 

цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ. Поступак је обустављен из процесних 

разлога.  

 

Друга оптужница подигнута је против једног лица, због кривичног дела ратни 

злочин против ратних заробљеника из члана 144. КЗ СРЈ. Оптужница је резултат 

спроведене истраге од стране Тужилаштва за ратне злочине, а током 2. квартала 

налазила се у фази преиспитивања пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у 

Београду.  

 

 По оптужницама Тужилаштва за ратне злочине из ранијег периода, Виши суд у 

Београду, Одељење за ратне злочине донео је током 2. квартала две осуђујуће пресуде  

у односу на  3 лица. Наведеним пресудама оптуженом Ч.М. изречена је казна затвора у 
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трајању од 13 година, окривљеном Ј.П. казна затвора у трајању од 15 година, а 

окривљеном Н.Н. казна затвора у трајању од 7 година. 

Приоритет у раду је на сложеним предметима што подразумева ангажовање 

заменика тужиоца на прикупљању података са циљем формирања предмета који 

обухватају комплексне догађаје и очекује се да ће поједине истраге које се воде у 

оваквим предметима већ у наредном кварталу резултирати подизањем оптужнице. 

Поступајући заменици и даље активно раде на анализирању пресуда већа 

Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (МКТЈ) и Међународног 

механизма за кривичне судове (ММКС), са циљем проналажења и издвајања доказа и 

предузимања даљих корака из надлежности Тужилаштва за ратне злочине.  

 

Настављена је сарадња са Тужилаштвом Босне и Херцеговине која се одвијала 

кроз преузимање кривичног гоњења и рада на двосмерној размени захтева за помоћ, а 

циљ је да се и у наредном периоду настави са преузимањем поступака када год за то 

има услова. На Регионалној конференцији тужилаца чије је одржавање планирано за   

септембар 2021. године једна од тема биће и унапређење овог вида сарадње.   

Представници Тужилaштва за ратне злочине део су радне групе формиране за 

израду нове Националне стратегије за процесуирање ратних злочина (2021.-2026.). 

Активности ове радне групе биле су интензивне током 2. квартала, одржано је више 

консултација и састанака. У априлу 2021. године сачињена је ех-ante анализа стања у 

области процесуирања ратних злочина и израђен је нацрт радног текста Националне 

стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године који је 

објављен на сајту Министарства правде. На последњем састанку одржаном током 

извештајног периода разматрани су пристигли предлози и коментари заинтересованих 

субјеката за измену Радног текста стратегије, у оквиру завршног консултативног 

процеса.    

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 АП КиМ.  

 

   

Циљ – „Јачање институционалних и стручних капацитета Тужилаштва за ратне 

злочине“ 

 

 

У току 2. квартала 2021. године оснажени су капацитети Тужилаштва, имајући у 

виду да су два заменика тужиоца упућена у ово Тужилаштво ради обављања функције а 

на основу одлуке Републичког јавног тужиоца. 

 

У претходном периоду, с обзиром на повећану примену ИТ технологија, особито 

услед епидемије КОВИД 19 (из ког разлога су обуке, семинари и састанци 

организовани делимично уживо, а делом путем различитих online платформи), указала 

се потреба за јачањем административних капацитета у ИТ сектору запошљавањем 

додатног броја запослених, с обзиром на тренутне капацитете тог сектора којима 

располаже ТРЗ (1 запослени). 
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 Формирање заједничких тимова Тужилаштва за ратне злочине и Службе за 

откривање ратних злочина (СОРЗ) 

 

У извештајном периоду је настављена сарадња раније формираних заједничких 

тимова Тужилаштва и СОРЗ-а кроз редовно одржавање састанака и консултација 

представника институција.  

Раније формирани тимови обрађивача предмета према територијалном принципу 

наставили су са радом.   

 Планирано је да у наредном периоду Тужилаштво иницира код Службе за 

откривање ратних злочина интензивније прикупљање података који су од значаја за 

остваривање имовинско-правних захтева оштећених, с обзиром на вишеструки значај 

решавања овог питања током кривичног поступка. 

 

 

 Стручно усавршавање 

 

У периоду од 12. до 14. маја 2021. године запослени у Тужилаштву учествовали 

су у наставку обуке „Форензичка анализа писаних изјава“ коју организује Европска 

агенција за форензику. Ова обука је од значаја за усавршавање постојећих знања 

заменика тужиоца и тужилачких помоћника, као и осталих запослених, у погледу 

корисних истражних техника.  

Сви стратешки документи које Тужилаштво у свом раду примењује значајну 

пажњу посвећују заштити и подршци сведока и оштећених, уз разумевање чињенице да 

је од суштинског значаја препознавање потреба сведока и оштећених и благовремено 

отклањање препрека са којима се несумњиво сусрећу током кривичног поступка. Од 

посебног значаја овде је и блиска и ефикасна сарадња и разумевање између државних 

органа који сарађују по овом питању, нарочито у циљу превенције секундарне 

виктимизације оштећених. Стога је у циљу даљег унапређења ове сарадње Мисија 

ОЕБС у Републици Србији организовала за представнике ТРЗ, Јединице за заштиту и 

Службе за откривање ратних злочина током 2. квартала 2021. године обуку на тему 

поступања са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина “Успостављање и 

одржавање ефективне комуникације у контексту превенције ретрауматизације и 

секундарне виктимизације” са фокусом на психолошки обухват обуке и секундарну 

виктимизацију сведока и оштећених. У реализацији обуке учествовали су руководилац 

Одељења за подршку сведоцима Суда БиХ, Алма Тасо Дељаковић и стручна сарадница 

у Одељењу за подршку сведоцима, Јелена Крезић. 

 

 Примена нових технологија и метода рада 

 

 

 Очекује се да у скоријем периоду представници Тужилаштва за ратне злочине 

отпочну са учешћем у обукама везаним за коришћење САПО програма. 

 

У претходном периоду је уочено да постоји потреба за унапређењем 

инфраструктурних капацитета Тужилаштва кроз осавремењивање ИКТ опреме, 

потребне за ефикасан рад и функционисање система.  
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 План истраге 

 

У складу са одредбама Законика о кривичном поступку, поступајући заменици у 

сарадњи са овлашћеним лицима СОРЗ-а дефинишу кораке за сваки појединачни 

предмет у истрази, водећи рачуна о свим релевантним радњама и мерама које је 

потребно предузети како би истрага била спроведена што ефикасније, при чему су 

динамика и редослед радњи ближе описани и предложени и Тужилачком стратегијом. 

 

 

 Афирмисање примене института споразума о признању кривичног дела 

 

 

У току извештајног периода није било закључених споразума о признању 

кривичног дела.  

Са циљем повећања броја споразума о признању кривичног дела, који има  

несумњиве бенефите у погледу ефикасности кривичног поступка, у наредном периоду 

посебна пажња посветиће се афирмисању примене наведеног института. Очекује се да 

ова тема буде предмет разматрања и на наредној Регионалној конференцији тужилаца 

чије је одржавање планирано за септембар 2021. године. 

 

 

  

 Обезбеђење пуне поверљивости процеса истраге 

 

 

Као и у претходном периоду, сагласно важећим прописима и обавезама 

предвиђеним ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, доследно се води рачуна 

о поштовању обавеза о тајности и поверљивости података од стране свих запослених у 

ТРЗ и врши 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.  

Новозапослена лица упозната су са обавезом чувања 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. 

 

И у наредном периоду радиће се на благовременом информисању запослених о 

насталим изменама и редовном праћењу доследног поштовања обавезе о тајности и 

поверљивости података од стране свих запослених, вршењем надзора над применом 

закона и подзаконских аката у овој области, од стране тужиоца за ратне злочине и за то 

овлашћеног заменика тужиоца, као и спровођење мера за заштиту података од 

неовлашћеног приступа, објављивања и сваке друге злоупотребе у складу са важећим 

Законом о заштити података о личности. 
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Финансијске истраге и одузимање имовинске користи стечене  

кривичним делом 

 

 

Као и до сада, 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 иницираће се активности Тужилаштва у погледу 

подношења иницијативе Служби за откривање ратних злочина како би предузели 

појачане активности на прикупљању података о финансијском стању окривљених, што 

подразумева и податке о њиховом имовном стању у Републици Србији, а по 

могућности у иностранству, примања, уплате пореза и доприноса, а све у циљу 

остварења законске обавезе која се односи на одузимање имовине проистекле из 

кривичног дела, што предвиђа Закона о одузимању имовине протистекле из кривичног 

дела у члану 2. став 1. тачка 9. 

 

 На иницијативу Тужилаштва, предлогом Акционог плана за спровођење 

Националне стратегије за ратне злочине (2020-2026) обухваћена је активност која се 

односи на континуирану сарадњу ТРЗ, СОРЗ-а и Јединице финансијске истраге МУП-а 

у прикупљању података ради откривања имовине која је у очигледној несразмери са 

незаконитим са незаконитим приходима окривљеног, када околности и прикупљени 

подаци на то указују.  

 

 Планирано је да се на тему финансијских истрага, с обзиром на њихов значај и 

потребу да се том питању посвети већа пажња, у наредном периоду иницирају округли 

столови са представницима институција које се баве овом проблематиком. 

 

Циљ  – унапређење механизма заштите и подршке сведоцима и жртвама 

 

 Заштита сведока и жртава 

 

Заменици тужиоца за ратне злочине редовно су одржавали састанке са 

представницима Јединице за заштиту у циљу што ефикаснијег обављања задатака из 

своје надлежности.  

У сваком конкретном предмету настављено је са индивидуалном проценом 

сведока и, по потреби, са иницирањем процесних и ванпроцесних мера заштите.  

У извештајном периоду у више наврата заменици тужиоца су одржали састанке  

на којима су разматрана питања која су од значаја за пружање подршке лицима која су 

ушла у програм заштите, а везана су за побољшање услова живота тих лица, решавање 
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здравствених проблема и других питања. По потреби, овим састанцима присуствовали 

су и представници Јединице за заштиту.  

 

 Подршка сведоцима и жртвама 

 

Као што је то већ напоменуто у оквиру тачке „Стручна усавршавања“ већи број 

запослених у Тужилаштву за ратне злочине активно је учествовало у online обуци на 

тему подршке сведоцима и оштећенима.  

 

 Два заменика тужиоца за ратне злочине учествовала су у III Регионалном 

састанку служби за подршку жртвама и сведоцима са представницима регионалних 

тужилаштава и судова који поступају у предметима ратних злочина. Састанак је 

организован од стране УНДП у Републици Црној Гори у периоду од 27. до 29. јуна 

2021. године са циљем размене искустава, превазилажења проблема у пракси, те јачању 

комуникације и регионалне сарадње ових служби у циљу пружања адекватне подршке 

жртвама и сведоцима. 

 

Рад Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у Тужилаштву 

за ратне злочине усаглашава се у континуитету са Националном стратегијом за 

остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 

2020.-2025. године и пратећим Акционим планом за период од 2020.-2025. године, као 

и са Директивом 2012/29/ЕУ Европског парламета и Савета од 25. октобра 2012. године 

којим се успостављају минимални стандарди у вези са правима, подршком и заштитом 

за жртве кривичних дела. 

 

 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 2. 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“). 

У складу са Правилником о управи у јавним тужилаштвима лице које је 

задужено за обавештавање приликом давања изјава испред Тужилаштва за ратне 

злочине, води рачуна о интересима правилног вођења поступка и оправданој заштити 

личности на које се подаци које пружа путем усмених или писаних саопштења или на 

други погодан начин и у свему се придржава правила да својим изјавама које се односе 

на окривљене, не повређује њихова права ни на који начин. 
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Планирано је да у наредном кварталу иницира организовање нове обуке која ће 

представити на тему основа и унапређења односа са медијима као наставак семинара 

„Ефикасна комуникација и односи са јавношћу у правосуђу“ одржаног у децембру 

2020. године, у сарадњи са Службом за откривање ратних злочина и Јединице за 

заштиту.  Стручно усавршавање из ове области предвиђено је ревидираним Акционим 

планом за Поглавље 23. 

 

 

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

 

 Суђења за ратне злочине и питање несталих лица 

 

У 2. 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.  

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. 

 

Тужилаштво за ратне злочине је учествовало у састанцима са државним 

органима који се баве решавањем питања несталих и са Удружењима која се активно 

баве расветљавањем судбине и проналажењем отетих и несталих лица.    
 

Представници Тужилаштва за ратне злочине узели су учешће у састанку са 

представницима Министарства правде и Комисије за нестала лица Владе Републике 

Србије дана 11.05.2021. године. 

 

О посвећености свих релевантних актера решавању питања несталих лица 

говори и податак да је Удружење породица киднапованих и несталих са АП Косова и 

Метохије дана 19. маја 2021. године организовало округли сто на тему „Ексхумације и 

идентификације несталих“. У овом догађају је учествовало више представника 

Тужилаштва за ратне злочине, Комисије за нестала лица, Међународне комисије за 

нестала лица, Међународни комитет црвеног крста и други. Представници ТРЗ узели су 

учешће у дискусији и указали да ће тужилаштво узети у обраду сваку достављену 

информацију која може допринети решавању потраге за несталим лицима, да пружа и 

да ће пружати максималну подршку сведоцима и жртвама. На састанку су 

представници институција указали на проблеме са којима се сусрећу у раду, дајући 

предлоге за решавање и убрзање проналаска несталих.  

 

Више учесника испред Тужилаштва за ратне злочине је учествовало и у састанку 

одржаном дана 14. јуна 2021. године коју је организовало Удружење породица 

киднапованих и несталих са АП Косова и Метохије. 

 

 Осим са поменутим Удружењем, у 2. кварталу 2021. године сарадња је постојала 

и са другим удружењима која се баве проблематиком несталих лица, као што је 
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Удружење породица косметских страдалника. Такође, представници Тужилаштва су 

посетили и чланове породице несталих, ради пружања подршке и подизања нивоа 

свести о значају заједничког решавања питања несталих, које је било и остало 

приоритет у поступању овог Тужилаштва. 

  

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.   

Дана 20. маја 2021. године тужилац за ратне злочине је обишла локацију 

„Кижевак“ где је обављена ексхумација посмртних остатака несталих у ратним 

сукобима на АП КиМ.   

 

 

Циљ: „Унапређење регионалне сарадње у области истраге  

и процесуирања ратних злочина“ 

 

 Сарадња са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове 

 

Запослени у Тужилаштву континуирано спроводе активности које су детаљно 

предвиђене ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, а односе се на сарадњу са 

Резидуалним механизмом која обухвата прибављање документације преко „официра за 

везу“, анализу прибављених докумената, сарадњу на конкретним предметима са 

Тужилаштвом механизма на којима су пренети докази. Кораци су конкретизовани 

најчешће путем састанака одржаним између Главног тужиоца Механизма, Сержа 

Брамерца и тужиоца за ратне злочине и њихових сарадника.  

 

 Током 2. квартала одржана су два састанка.  

 

Први састанак одржан је 20. априла 2021. године путем видеоконференцијске 

везе ради сачињавања извештаја који Главни тужилац подноси Савету безбедности 

Уједињених нација у јуну месецу. На састанку су разматрани резултати које је 

Тужилаштво за ратне злочине остварило у претходном периоду, као и друга питања 

везана за регионалну сарадњу и сарадњу између Тужилаштва за ратне злочине и 

Тужилаштва Механизма. 

 

Други састанак одржан је 24. јуна 2021. године, а тема је између осталог била 

одржавање Регионалне конференције тужилаца која је планирана за септембар 2021. 

године у Београду, као наставак такозваног „Палићког процеса“, који се организује још 

од 2004. године, а који је препознат од стране међународних институција као 

механизам којим се ојачава сарадња између држава у региону у процесуирању ратних 

злочина.  
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Да постоји конкретни напредак у овој сарадњи указао је Главни тужилац 

Механизма у извештају Савету безбедности ове године, констатујући да је Тужилаштво 

за ратне злочине преузело важне списе који се односе на високорангиране и 

средњерангиране учиниоце, при чему је то Тужилаштво спремно да пружи помоћ 

неопходну за рад на тим списима, укључујући и обуку и директну помоћ у предметима.  

 

 У извештајном периоду Тужилаштво је поднело Међународном резидуалном 

механизму за кривичне судове захтев за измену заштитних мера и достављање изјава и 

транскрипата у интегралном облику, везано за поступак који је Тужилаштво покренуло 

у претходном периоду у односу на високорангирано лице. 

 

Континуирано се одвија сарадња 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. 

 

Уочено је да је за квалитетно обезбеђење и ефикаснији рад са обимном 

документацијом и доказима достављеним од Међународног резидуалног механизма, 

потребно да се обезбеди адекватан додатни простор и одговарајућа хардверска и 

софтверска опрема, па ће Тужилаштво иницирати решавање овог питања у наредном 

периоду.  

 

 

 Међународна и међуинституционална сарадња 

 

 а) сарадња са Тужилаштвом БиХ и Државним одвјетништвом Републике 

Хрватске 

Одржан је континуитет у регионалној сарадњи кроз преузимање кривичног 

гоњења и размену захтева за помоћ.   

У извештајном периоду ТРЗ је Тужилаштву БиХ упутило 21 захтев за помоћ, од 

чега је удовољено на 8 захтева, док на 13 захтева није одговорено. Тужилаштво БиХ је 

ТРЗ-у упутило 19 захтева, удовољено је на 6 захтева, док је у 13 захтева у раду.  

 

Државно одвјетништво Републике Хрватске упутило је ТРЗ-у 6 захтева, од чега 

је удовољено на 1 захтев, док сe 5 захтева налази у раду. ТРЗ је ДОРХ-у упутило 8 

захтева, од чега је удовољено на 5 захтева, док на 3 захтева није одговорено.  

 

Специјално државно тужилаштво Црне Горе упутило је захтев за 1 помоћ ТРЗ, 

који се налази у раду. 

 

Унапређење сарадње одвијало се и кроз учешће представника ТРЗ у III 

регионалном састанку служби за подршку жртвама и сведоцима, ком су присуствовали 

представници регионалних тужилаштава и судова који поступају у предметима ратних 

злочина (од 27. до 29. јуна 2021.године), са циљем размене искустава, превазилажења 

проблема у пракси, те јачању комуникације и регионалне сарадње ових служби у циљу 

пружања адекватне подршке жртвама и сведоцима. 
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Тужилац за ратне злочине иницирала је билатерални састанак са Тужилаштвом 

Босне и Херцеговине који је планиран за почетак 3. квартала, па ће наредни извештај 

обухватити детаљније информације са овог састанка. Планирано је да теме обухвате 

регионалну сарадњу у предметима „категорије 2“ и у предметима у којима је преузето 

кривично гоњење од државних органа Босне и Херцеговине. 

Планирано је да једна од тема 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. 

             На квалитет регионалне сарадње са Босном и Херцеговином указује и податак 

да је током 2. квартала 2021. године након преузимања кривичног гоњења, подигнута   

нова оптужница против 1 лица због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из чл. 142 ст.1 КЗ СРЈ, као и да је по преузетој оптужници из претходног 

периода првостепени суд донео једну осуђујућу пресуду у односу на два окривљена 

лица којима су изречене казне затвора у трајању од 15 и 7 година. 

 Са циљем наставка једног од најзначајнијих пројеката под називом „Палићки 

процес“, који је започет  још 2004. године и већ тада препознат као један од начина за 

унапређење регионалне сарадње, планирано је Тужилаштво за ратне злочине у 

наредном кварталу организује Регионалну конференцију тужилаца у Београду, са 

циљем даљег неговања добросуседских односа. Теме конференције биће анализе 

резултата досадашње сарадње, питања у решавању захтева за помоћ, решавање питања 

несталих лица, сарадња са МРМКС и друге важне теме које се тичу регионалне сарадње 

у предметима ратних злочина. 

 

 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.  

ТРЗ је упутило 5 захтева за помоћ Специјалном тужилаштву Еулекс-а у 

Приштини, на које није одговорено. 

Неопходно је да се у најскоријем року пронађу механизми који ће допринети 

повећању размене захтева за помоћ, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 

број 018-1862/2013-1 од 07.03.2013. године, којим је усвојен текст Процедура узајамне 

правне помоћи.  
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Циљ “Подизање свести и унапређење односа друштва према значају 

процесуирања ратних злочина” 

 

 Транспарентност рада Тужилаштва за ратне злочине  

 

 

Нова интернет страница Тужилаштва пуштена је у рад. Услед обимности 

података и потребе за што прецизнијим и квалитетнијим приказом података у одељку 

„Статистика“, који ће обухватити шири статистички пресек, актуелне информације и 

детаљан приказ поступања надлежних судова по поднетим оптужницама, овај одељак 

се још увек ажурира. 

  

 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 одговарано на 

све упите заинтересованих лица, при чему се водило рачуна о интересима правилног 

вођења поступка и заштити личности на које се подаци односе.   

  

Информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине ажуриран је током маја месеца 

2021. године. 

 

 

 


