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АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Извјештај са семинара одржаног 25. и 26.03.2022. године у Требињу 
на тему „Спровођење истраге и заједнички истражни органи“ 

 

Збор адвоката Требиње, у сарадњи са Комисијом за спровођење и контролу 
стручне обуке aдвоката, стручних сарадника за правне послове и aдвокатских 
приправника Адвокатске коморе Републике Српске, организовао је семинар на 
тему „Спровођење истраге и заједнички истражни органи“, који је одржан 
25. и 26. марта 2022. године у хотелу „Нар“ у Требињу. 
 
Предавачи на семинару били су Диана Кајмаковић, тужилац Тужилаштва БиХ, 
Давор Кнежевић, стручни савјетник-истражитељ у Тужилаштву БиХ, Миодраг 
Стојановић, адвокат из Бијељине и Јово Марковић, начелник јединице за 
оперативну техничку подршку у МУП РС. 

 

У циљу јачања капацитета адвоката у области кривичног права, на семинару 
су, примјеном интерактивног приступа, обрађене разне теме, као што су: 

- Измјене Закона о кривичном поступку Републике Српске, 
- Основ и отварање истраге и формирање заједничких истражних тимова 

и законски оквири у БиХ, 
- Дигитална форензика: вештачења, форензичке копије и сл., 
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- Планирање, руковођење и надзор над истрагом ( права и овлаштења 
тужиоца и овлаштених службених лица у истрази ), 

- Сарадња са полицијом, укључујући координацију и назор тужиоца и 
овлаштених службених лица у истрази, 

- Радње доказивања за које је потребно судско одобрење, 
- Начин извођења доказа прибављених примјеном посебних истражних 

радњи, 
- Законито прикупљање доказа и приговор законитости доказа ( 

процедура одлучивања, судска пракса ) и 
- Посебне истражне радње: пресретање у комуникацији ( општи увод и 

законитост доказа ). 

 

Семинару је присуствовало 25 адвоката, 3 стручна сарадника за правне послове 
и 3 адвокатска приправника ( 31 лице, од чега: 12 из Бања Луке, 8 из Требиња, 
3 из Теслића, 2 из Приједора, 2 из Бијељине, 2 из Источног Сарајева, 1 из Добоја 
и 1 из Козарске Дубице; 12 лица женског пола и 19 мушког пола ). 

 

 

 Учесници семинара активно су, својим питањима, дилемама и сугестијама, 
учествовали у семинару. 
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Након завршетка семинара, електронским путем, учесницима је достављен 
материјал кориштен на предавању: 

 

- Конвенција Савјета Европе о прању, трагању, одузимању и привременом 
одузимању прихода стеченог кривичним дјелом и о финансирању 
тероризма и 

- И. Кос, С. Петровић и Ј. Марковић, Приручник о претресању 
компјутерских система, уређаја за похрањивање компјутерских и 
електронских података и мобилних телефонских апарата, Високи 
судски и тужилачки савјет БиХ, Сарајево, 2013. 
 

Уз дневни ред и евалуациони лист, учесницима је одштампан и уручен и текст 
Закона о измјенама и допунама кривичног законика Републике Српске. 

Евалуација обуке показала је да су учесници високом просјечном оцјеном од 
9,8 оцијенили организацију, презентације, материјал за обуку, вријеме за 
дискусију и пленарне сесије, дискусије и критике. 

 


