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АНГАЖОВАЊЕ ПРИКРИВЕНОГ ИСЛЕДНИКА36

САЖЕТАК: Наш Законик о кривичном поступку, слично 
другим савременим кривичнопроцесним законодавствима, пред-
виђа могућност предузимања посебних доказних радњи, под 
одређеним условима. Једна од законом предвиђених посебних 
доказних радњи је ангажовање прикривеног иследника. Аутор 
се у раду бави следећим питањима: анализом посебне доказне 
радње ангажовање прикривеног иследника са аспекта законских 
решења у упоредном праву, формалним и материјалним усло-
вима за ангажовање прикривеног иследника и карактеристика-
ма института са аспекта актуелног кривичнопроцесног законо-
давства Републике Србијe. Посебну пажњу аутор ће посветити 
једном од најспорнијих питања у оквиру овог института а то је 
питање извршења кривичних дела од стране прикривеног ислед-
ника у току његовог ангажовања. 

Кључне речи: посебне доказне радње, прикривени ислед-
ник, кривично дело учињено од стране прикривеног иследника 

УВОД

Убрзани развој технике и технологије, које прати и убрзано застаре-
вање постојећих достигнућа, захтевају велику способност прилагођавања 
у савременим условима. Ова тенденција је заступљена и у области извр-
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шења кривичних дела, нарочито у области организованог криминалитета, 
чији је основни циљ да остану прикривена. Додатне тешкоће у открива-
њу кривичних дела организованог криминалитета представља сложеност 
криминалних делатности у чијем извршењу учествује већи број лица, који 
користе најсавременија техничка средства, што повећава могућности де-
ловања и на међународном плану. У таквим условима ефикасно супрот-
стављање организованом криминалитету мора бити прилагођено његовим 
карактеристикама, облицима и формама испољавања, као и степену дру-
штвене опасности који са собом носе такве криминалне радње. Показало 
се да уобичајене истражне методе у супротстављању „обичним” кривич-
ним делима не дају потребне резултате, због чега се и јавила потреба за 
установљавањем посебних мера, које би се примењивале у циљу открива-
ња, доказивања и спречавања тежих кривичних дела, нарочито кривичних 
дела у области организованог криминалитета. 

У циљу откривања криминалних група и начина њиховог деловања, 
као и прикупљања потребих доказа за покретање кривичног поступкa, 
многе државе су у своје законодавство увеле посебне мере, под различи-
тим називима: тајне методе, специјалне истражне методе, посебне доказне 
радње и сл. Без обзира како их назвали, њихова суштина је иста: супрот-
стављање најтежим облицима криминалитета. Наведене мере су уведене 
и у законодавство Републике Србије под називом посебне доказне радње. 

Посебне доказне радње представљају мере тајног прикупљања по-
датака у погледу извршења тешких кривичних дела. Њихова основна ра-
злика у односу на уобичајене истражне радње јесте у доказној снази. Док 
класичне полицијске мере не могу да се користе као доказ у кривичном 
поступку, осим изузетно, и имају само неформалну сазнајну вредност за 
потребе планирања даљих истражних радњи у кривичном поступку, пода-
ци до којих се дошло током спровођења посебних доказних радњи могу 
се користити као доказ у кривичном поступку.

Посебне доказне радње у одређеној мери доводе до ограничавања 
основних људских права а ради постизања већег циља, односно заштите 
тих истих права и заштите друштва као целине (кршење закона ради ње-
говог спровођења). Полазећи од такве природе посебних доказних радњи, 
којима се у великој мери задире у људска права (пре свега право на при-
ватност), примена ових мера има оправдање само уколико се користе у 
изузетним случајевима, на начин којим се минимално, привремено, само 
у мери у којој је неопходно, ограничавају људска права и слободе и то у 
односу на она кривична дела која се, због својих карактеристика, не могу 
откривати, спречавати и доказивати класичним методама.
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С обзиром на наведене проблеме које примена посебних доказних 
радњи повлачи, постоје различита мишљења у савременој теорији и прак-
си у погледу њихове оправданости. Међутим, самим тим што редовне, 
традиционалне истражне методе не пружају довољно могућности за от-
кривање, доказивање и спречавање тешких кривичних дела и „склањање” 
криминалаца са улице, не треба одбити могућност њихове примене, већ 
прецизно одредити услове за њихову примену и ограничити их само на 
ситуације када се на други начин не може постићи адекватно супротста-
вљање најтежим облицима криминалитета. Као аргумент у корист увође-
ња и примене посебних доказних радњи могу се навести бројна позитив-
на искуства држава које примењују наведене мере. 

Једна од најефикаснијих, али и најсложенијих посебних доказних 
радњи јесте ангажовање прикривеног иследника. Прикривени иследник 
као посебна доказна радња има велику улогу у активностима савремених, 
пре свега развијених држава у супротстављању организованом кримина-
литету. Овај институт је на сличан начину уређен у кривичнопроцесним 
законодавствима европских држава. Позитивна искуства и потребе ефика-
сног супротстављања организованом криминалитету утицали су на то да 
наведена мера буде уведена у кривичнопроцесно законодавство Републике 
Србије. 

ПРИКРИВЕНИ ИСЛЕДНИК У УПОРЕДНОМ ПРАВУ  
– ПРИМЕРИ НЕМАЧКЕ И САД

Пре анализе института прикривеног иследника и његових основних 
карактеристика, предности и проблема у примени, потребно је указати на 
два аспекта законског регулисања овог института. Први се односи на др-
жаве англосаксонског правног система, док се други односи на државе 
европско-континенталног правног уређења. Иако се на први поглед може 
стећи утисак да је реч о потпуно различитим институтима, који су и дефи-
нисани различито,1 детаљнијим сагледавањем се уочава да је, с обзиром 
на њихову природу и суштину, реч о једном истом субјекту у борби про-
тив организованог криминалитета, са идентичном сврхом примене.

1 У САД се говори о тајним операцијама (undercover operations)  и прикривеном аген-
ту (undercover officer) као субјекту који спроводи те операције, док се у европским држава-
ма употребљава назив прикривени иследник, као субјект који предузима посебну доказну 
радњу у случајевима предвиђеним законом. 
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Прикривени иследник у немачком законодавству

Ангажовање прикривеног иследника је као посебна доказна радња у 
европским државама најпре уведена у немачко кривичнопроцесно зако-
нодавство новелама од 9. јуна 1989. године, да би крајем осамдесетих и 
почетком деведесетих година друге европске државе увеле слична закон-
ска решења. 

Немачки аутор Koriath дефинише прикривеног иследника као поли-
цијског службеника са промењеним идентитетом (легендом) који, делују-
ћи тајно у одређеном временском периоду, у контакту са одређеним кри-
миналним круговима долази до информација корисних за откривање, раз-
јашњавање и спречавање кривичних дела, пре свега оних који спадају у 
организовани криминалитет.2 У „легенду” прикривеног иследника се уно-
се: име, националност, адреса и други подаци, нпр. занимање и функција. 

Прикривени иследник може бити ангажован уколико постоје чиње-
нице које указују да је учињено неко од следећих кривичних дела: 1) у 
области нелегалног промета опојних дрога или оружја, односно у обла-
сти фалсификовања новца или хартија од вредности; 2) у области заштите 
државе; 3) дело из заната или навике, или 4) ако је дело извршено од 
стране члана банде или на други организован начин. Такође, прикривени 
иследник се може ангажовати под условом да одређене чињенице указују 
да постоји опасност од понављања кривичног дела и уколико се на други 
начин не би могло доћи до разјашњења проблема или би решавање било 
знатно отежано. 

Прикривеном иследнику се даје могућност да, уз измењени иденти-
тет односно „легенду” учествује у правном саобраћају, такође да потпи-
сује уговоре, учествује у судским поступцима, уписује се као сопственик 
у земљишне књиге, оснива фирме, пријави место становања, региструје 
моторно возило итд3. 

Одобрење за деловање прикривеног иследника даје државно тужила-
штво а уколико постоји опасност од одлагања и у случају када се одобре-
ње државног тужиоца не може благовремено добити, ангажовање може 
почети и без одобрења. Међутим, у тим случајевима, уколико државно 
тужилаштво у року од три дана није дало одобрење, прекида се спрово-
ђење мере. Државно тужилаштво одобрење даје у писменом облику и оно 
садржи и рок на који се мера одређује. Спровођење мере се може проду-
жавати све док постоје услови за њену примену.4

2 Koriath, G., Verdeckter Ermittler: ein europaweit taugliches Instrument? Oder-brauchen 
wir- lӓnderübergreifende Normen für den Einsatz verdeckter Ermittler, Kriminalistik, 8–9/1996, 
535.

3 Шкулић, М., Прикривени иследник – законско решење и нека спорна питања, Бе-
збедност, 3/2005, 375.

4 Исто, 376.
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Прикривени иследник у правном систему САД

Слично као и у законодавствима европских држава, у кривичном про-
цесном праву САД је предвиђен институт „прикривени агент” (undercover 
agent). Ratio legis увођења овог института у законодавство САД је иден-
тичан разлозима којима су се руководиле европске државе, а слично је 
предвиђена и његова улога, која се своди на инфилтрирање у криминалну 
групу и тајно, прикривено деловање ради прикупљања потребих доказа 
у циљу решавања тешких кривичних дела, пре свега кривичних дела ор-
ганизованог криминалитета. Суштинска разлика у решењу које пропису-
је англосаксонско законодавство налази се у могућности да према овом 
законском решењу постоји могућност комбиновања активности полициј-
ских информатора, чак и неке врсте криминалаца-покајника и прикриве-
них агената, који могу и формално заједно да делују у криминалној групи 
а поред тога, понекад се чак омогућава и ангажовање прикривених ad hoc 
прикривених агената који долазе из саме криминалне средине5. Наведено 
није својствено европским кривичнопроцесним законодавствима.

За америчку праксу је специфично да се прикривени агенти могу ин-
филтрирати у криминалне групе по потреби и на веома дуг период, од-
носно тако да представљају „кртице” у криминалном окружењу. Овакво 
решење је скопчано са великим ризицима: опасност од откривања, про-
блем неопходности укључивања у криминалне активности с обзиром да 
су део криминалног окружења дужи период. Међутим, проблеми крими-
налног деловања прикривених агената се у америчком правном систему не 
решавају са аспекта законског регулисања овог питања, већ кроз праксу, 
тачније заташкавање оваквих деловања прикривеног агента од стране саме 
полиције.6

RATIO LEGIS АНГАЖОВАЊА ПРИКРИВЕНОГ ИСЛЕДНИКА

Потребе ефикасног супротстављања организованом криминалитету 
и неефикасност редовних истражних мера у откривању, спречавању и до-
казивању ових кривичних дела, довеле су до тога да велики број држава у 
своје кривичнопроцесно законодавство уведе посебне мере, чијом приме-
ном би се постигао циљ ефикасног супротстављања најтежим облицима 
криминалитета.

5 Исто, 377.
6 Исто.
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Постоје различити називи за ове посебне мере од државе до државе: 
посебне истражне технике, тајне операције, посебне доказне радње и сл. 
Наш законодавац се определио за назив „посебне доказне радње”. Чини 
се да је назив „посебне доказне радње” адекватан, јер из самог назива 
произилази да се ради о мерама другачијим (посебним) у односу на опште 
криминалистичке мере које се редовно примењују у откривању и докази-
вању општег криминалитета. Надаље, назив ових мера указује на њихову 
основну сврху, односно да имају доказну снагу пред судом. 

С аспекта других, уобичајених кривичних дела примена посебних 
доказних радњи би се могла сматрати недозвољеном. Када је реч о кри-
вичним делима из области организованог криминалитета, њиховим ка-
рактеристикама и природи, примена таквих мера има своје оправдање. У 
овој сфери долази до изражаја повезаност одређених феноменолошких 
карактеристика једног облика криминалитета и правне, односно кривич-
ноправне и кривичнопроцесне регулативе, и то првенствено у односу на 
стварање најпогоднијег нормативног амбијента за ефикасно откривање и 
доказивање кривичних дела из те сфере.7 

Посебне доказне радње су „тајне операције које се спроводе без зна-
ња лица која су тим мерама погођена, уз примену адекватних оптичких, 
акустичких и других техничких средстава којима се, према правилима 
обавештајног рада, прикупљају релевантна сазнања и подаци о организо-
ваној криминалној делатности”8. Међу посебним доказним радњама наро-
чит значај имају мере инфилтрације у криминалну средину, у које спада и 
ангажовање прикривеног иследника.

Прикривени иследник, као посебна доказна радња, има велику улогу 
у активностима савремених, нарочито развијених држава, у супротставља-
њу организованом криминалитету, посебно његовим међународним обли-
цима. Овај институт је на сличан начин уређен у кривичним процесним 
законодавствима европских држава, а управо због потребе ефикаснијег и 
бржег откривања, спречавања и доказивања кривичних дела организова-
ног криминалитета, која прелазе оквире деловања надлежних органа једне 
државе, формиране су и одређене међународне организације, међу којима 
посебну улогу има Организација европске полиције (ЕВРОПОЛ). Међу-
народна сарадња је посебно важна са аспекта ангажовања прикривеног 
иследника, чије деловање у неким случајевима захтева брзу и свеобухват-
ну узајамну подршку европских земаља.9

7 Исто, 379.
8 Лукић, Т., Прикривени иследник, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 10/2005, 506.
9 Шкулић, М., нав. дело, 375.
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Ангажовање прикривеног иследника представља најсложенију по-
себну доказну радњу, чија примена захтева испуњење великог броја усло-
ва, који су неопходни за њено успешно спровођење, с циљем обезбеђења 
доказа, предмета и трагова о извршеном кривичном делу, с једне, и за-
штиту идентитета и телесног интегритета прикривеног иследника, с друге 
стране. Како би примена мере била потпуно успешна, битни предуслови 
су добровољни пристанак прикривеног иследника, његова мотивисаност 
и сналажљивост.10 

Ангажовање прикривеног иследника има значај како у предистра-
жном поступку (у циљу прикупљања доказа и података од значаја за 
откривање кривичних дела и покретање кривичног поступка), тако и у 
кривичном поступку (уколико се испитује као сведок). Прикривени ислед-
ник у предистражном поступку представља једну врсту „агента”, односно 
лица које на притајен, крајње дискретан начин, прикупља податке о одре-
ђеној организованој криминалној групи или криминалним групама, одно-
сно уопште о организованом криминалитету, до којих долази тако што 
се, у ствари, убацује у криминалну групу или на неки други прикривени 
начин повезује са члановима криминалне организације. У предистражном 
поступку је улога прикривеног иследника оријентисана на прикупљање 
доказа у вези са делатношћу организованог криминалитета. У ствари, он 
тада прикупља одређене податке до којих својим прикривеним, односно 
тајним активностима може доћи. Његова делатност је обавештајног ка-
рактера, по самој својој природи тајна, те усмерена како на откривање 
кривичних дела, тако и на прикупљање података на основу којих се већ 
откривена кривична дела могу разјаснити и доказати, али се његовим ак-
тивностима могу спречити кривична дела која би иначе била извршена од 
стране припадника криминалне организације.11

Примена ове посебне доказне радње, због овлашћења којима при-
кривени иследник располаже и других аспеката његовог одређивања и 
деловања, носи одређене проблеме: опасност за људска права и могућ-
ност злоупотреба, опасност за углед полиције и поверење грађана у њене 
институције.12

С обзиром да на путу спровођења ове мере стоје бројни практич-
ни проблеми и препреке, ангажовање прикривеног иследника је оправда-
но само у случајевима који су повезани са тежином кривичног дела и то 
само у оним ситуацијама када друге мере немају успеха. Главна препрека 

10 Матијевић, М., Криминалистички аспекти ангажовања прикривеног истражиоца, 
Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, 1/2011, 92–93.

11 Шкулић, М., нав. дело, 374.
12 Фејеш, И., Одговорност прикривеног иследника и његове „жртве“ за извршено 

кривично дело, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2006, 406–407.
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у примени мере прикривеног иследника прозилази из неповерења члано-
ва злочиначке организације према новим члановима, што им онемогућава 
продор у сам врх злочиначке пирамиде. Осим ове препреке, разлози ретког 
коришћења мере се налазе и у недовољно јасној правној уређености оби-
ма и услова деловања прикривеног иследника у криминалном окружењу. 
Имајући у виду наведено, примена ове мере је строго условљена пошто-
вањем принципа легалитета, сразмерности, супсидијарности и надзора13. 

Прикривени иследници дају највише успеха у прикупљању доказа 
о извршеним кривичним делима која остају непозната органима гоње-
ња. Значајан проценат међу тим делима имају консесуални деликти од-
носно кривична дела „без оштећеног”, која се извршавају уз сагласност 
обе стране и ником није у интересу пријављивање органим прогона, док 
је затицање на делу или откривање на основу сазнања из других извора 
сасвим изузетно. Класични примери за ове облике кривичних дела су ко-
рупција, проституција и др. Често су невидљиви и врло опасни деликти 
нужног саизвршилаштва, када ни жртва није заинтересована за пријављи-
вање кривичног дела јер се боји, или се и сама налази у кажњивој зони.14  
Наведена кривична дела укључују тајне, комплексне и вољне радње, које 
је врло тешко, ако не и немогуће, истражити ако полиција треба да чека 
на изјаве сведока, физичке доказе. Како би се та кривична дела успешно 
гонила, полиција мора да се инфилтрира у редове криминалаца.15

ПРИКРИВЕНИ ИСЛЕДНИК  
У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У правни систем Републике Србије посебне доказне радње су уведе-
не одредбама Законика о кривичном поступку из 2001. године, који је, у 
поглављу „Посебне одредбе о поступку за кривична дела организованог 
криминала, корупције и друга изузетно тешка кривична дела” регулисао 
само једну посебну доказну радњу – надзор и снимање телефонских и дру-
гих разговора или комуникације другим техничким средствима и оптичко 
снимање лица. Изменама и допунама Законика о кривичном поступку из 
2002. године, предвиђене су и друге посебне доказне радње, укључујући и 
ангажовање прикривеног иследника. Суштина прописивања посебног по-
ступка за кривична дела организованог криминала је потреба да се обез-

13 Лукић, Т., Посебности кривичног поступка за организовнани криминал, тероризам 
и корупцију, докторска дисертација, Нови Сад, 2006, 150.

14 Лукић, Т., нав. дело, 507.
15 Joh, E. E., Kršenje zakona radi njegovog sprovođenja: učešće prikrivenih agenata 

policije u izvršenju krivičnih dela, Bezbednost, 1/2013, 198.
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беди лакше откривање и доказивање ових тешких кривичних дела, за шта 
одредбе општег поступка нису најпогодније.16 

Ratio legis увођења посебних доказних радњи, прописивања круга 
кривичних дела у погледу којих се ове мере могу предузимати и услова за 
њихово предузимање (како општих, која важе за све посебне радње, тако 
и посебних, која се односе на сваку појединачну посебну доказну радњу) 
налази се у стварању „повољнијих нормативних и фактичких услова за 
разјашњавање и доказивање тог облика криминалног понашања”17. Према 
Законику о кривичном поступку18 посебне доказне радње се могу одре-
дити према лицу за које постоје основи сумње да је учинило кривично 
дело из чл. 162. Законика а на други начин се не могу прикупити докази 
за кривично гоњење или би њихово прикупљање било отежано. Посебне 
доказне радње се изузетно могу одредити и према лицу за које постоје 
основи сумње да припрема неко од наведених кривичних дела, под усло-
вом да околности случаја указују да се на други начин кривично дело не 
би могло открити, спречити или доказати или би то изазвало несразмерне 
тешкоће или велику опасност. 

Законски услови  
за ангажовање прикривеног иследника

Ангажовање прикривеног иследника је „најексклузивнија” посебна 
доказна радња, која носи и највећу опасност, с обзиром да подразумева 
инфилтрирање лица одређеног за прикривеног иследника у криминалну 
групу, с циљем да „уђе” у групу као њен члан, како би могао доћи до по-
требних података и доказа о кривичном делу. Стога примена ове мере за-
хтева испуњење прецизно одређених услова (материјалног и формалног).

Материјални услов ангажовања прикривеног иследника подразумева 
кумулативно испуњење два елемента, у погледу: 1) врсте кривичног дела 
за које се мера може применити – постојање основа сумње да је извршено 
кривично дело за које је посебним законом одређено да поступа тужила-
штво посебне надлежности, и 2) доказних тешкоћа које изискују примену 
ове посебне доказне радње – да се применом других доказних радњи не 
могу прикупити докази за кривично гоњење или би њихово прикупљање 
било знатно отежано. 

У нашој теорији је спорно питање примене мере ангажовања при-
кривеног иследника у случају постојања основа сумње да се припрема 

16 Лазин, Ђ., Прикривени иследник у кривичном поступку, Правни живот, 9/2004, 487.
17 Шкулић, М., нав. дело, 379.
18 Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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одређено кривично дело. Аутор Лукић је става да није потребно да се 
сумња да је кривично организованог криминала извршено, већ је довољна 
сумња да постоји криминална организација, припадност одређеног лица 
тој организацији и могућност да би кривично дело организованог кри-
минала могло бити извршено. Основи сумње треба да постоје према бар 
једном одређеном лицу. Овде се обично ради о индицијама којих мора 
бити више и оне се морају односити на одређено лице или на више њих.19

Формални услов за ангажовање прикривеног иследника се састоји, 
такође, од два кумулативно испуњена елемента. Први елемент се одно-
си на постојање процесне иницијативе јавног тужиоца у облику образло-
женог предлога. Други елемент подразумева доношење одлуке којом се 
та иницијатива одобрава, односно судија за претходни поступак доноси  
образложену наредбу којом одобрава спровођење мере. Испуњеност услова 
за ангажовање прикривеног иследника оцењује се према чињеницама које 
стоје на располагању судији за претходни поступак у тренутку доношења 
наредбе за примену мере а не „према закључку првостепеног суда о томе 
да ли се радило о кривичном делу организованог криминала или не”20.

С обзиром на препреке и проблеме које носи примена мере, посеб-
не услове који морају бити испуњени да би се ангажовање прикривеног 
иследника могло одредити, треба имати на уму да њено одређивање не би 
смело да поприми рутински карактер. Субјект коме припада право иници-
рања предузимања мере ангажовање прикривеног иследника (као и дру-
гих посебних доказних радњи) дужан је да у свом захтеву објасни посто-
јање и природу тешкоћа ради чијег је превазилажења неопходна примена 
такве мере.21

Одређивање прикривеног иследника  
и ко може бити ангажован

Након одобравања мере, конкретизација лица које ће бити ангажова-
но за прикривеног иследника препуштена је надлежним службама. При-
кривеног иследника под псеудонимом или шифром одређује министар 
надлежан за унутрашње послове, директор Безбедносно-информативне 
агенције или директор Војнобезбедносне агенције (примарно), односно 
лице које они овласте (секундарно). 

19 Лукић, Т., нав. дело, 509.
20 Илић, Г., Матић Бошковић, М., Посебне мере тајног прикупљања података у кри-

вичном поступку – поглед из правосуђа, Београдски центар за безбедносну политику, Бео-
град, 2015, 16.

21 Шкулић, М., нав. дело, 380.
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Према актуелном законском решењу за прикривеног иследника, по 
правилу, може бити одређено овлашћено службено лице органа унутра-
шњих послова, Безбедносно-информативне агенције или Војнобезбедно-
сне агенције, а уколико то захтевају посебне околности случаја може бити 
ангажовано и друго лице, које може бити и страни држављанин. Уколико 
се јави ситуација да за прикривеног иследника буде одређено лице које 
није припадник Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-инфор-
мативне агенције или Војнобезбедносне агенције, субјект овлашћен за 
одређивање прикривеног иследника би требало да у решењу којим неко 
лице одређује за ту улогу, образложи посебне околности сучаја које нала-
жу потребу за постављањем тог лица.22

У погледу могућности да за прикривеног иследника може бити, под 
одређеним условима, ангажован страни држављанин, треба указати на ре-
шење у претходном Законику о кривичном поступку,23 које је било другачи-
је у том делу, јер је за ангажовање страног држављанина као прикривеног 
иследника постављао услов постојања узајамности. Наведено решење је 
било адекватније, јер је приликом испуњености услова за ангажовање стра-
ног држављанина као прикривеног иследника, било потребно узети у обзир 
билатералне и мултилатералне међународне уговоре о међународној поли-
цијској сарадњи, нарочито уколико се истраге спроводе у вези са сузбија-
њем међународног кријумчарења дрога, оружја, фалсификовања новца. 

Нови Законик о кривичном поступку више не прописује да за прикри-
веног иследника мора бити ангажовано „друго обучено лице”. Законодавац 
се вероватно руководио чињеницом да Законик о кривичном поступку не 
садржи одредбе у погледу конкретизације начина деловања прикривеног 
иследника, које се спроводи по правилима оперативног рада, и самим тим 
подразумева да ће се обука вршити у складу са наведеним правилима. 

Надаље, законодавац није прецизно навео да прикривени иследник 
не може бити лице које потиче из криминалног окружења, што оставља 
простора за мишљење да је такво решење могуће. Иако сам појам ислед-
ник указује да је реч о особи која је полицајац или обавља послове сли-
че полицијским, у циљу спречавања евентуалних злоупотреба у пракси, 
не би било лоше да се овакво прецизирање унесе у законски текст. Ово 
тим пре што прикривени иследник у свом ангажману располаже бројним 
овлашћењима и што је, због природе његовог деловања, теже спроводити 
контролу над његовим радом.

22 Илић, Г., Матић Бошковић, М., нав. дело, 16.
23 Законик о кривичном поступку, Службени гласник СРЈ, бр. 70/2001 и 68/2002 и 

Службени гласник РС, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005-други закон, 49/2007, 
20/2009-други закон, 72/2009 и 76/2010.
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Трајање мере ангажовања прикривеног иследника

Временски период на који се одобрава мера ангажовања прикривеног 
иследника разликује се од државе до државе. Према Законику о кривич-
ном поступку Републике Србије ова мера траје колико је потребно да се 
прикупе докази, а најдуже годину дана. По потреби, на образложен пре-
длог јавног тужиоца, судија за претходни поступак може продужити тра-
јање мере за најдуже шест месеци. Трајање мере је ограничено одредбом 
да се ангажовање прикривеног иследника прекида чим престану разлози 
за њену примену. Уочава се да је трајање ангажовања прикривеног ислед-
ника уређено нешто другачије него трајање других посебних доказних 
радњи, што заједно са ограничењем примене мере на кривична дела за 
које је посебним законом одређено да поступа тужилаштво посебне на-
длежности, додатно наглашава њен ultima ratio карактер и сложеност у 
погледу примене.

Овлашћења прикривеног иследника

Ради што успешнијег извршења свог задатка, прикривени иследник 
има одређена овлашћења у погледу могућности употребе техничких сред-
става за фотографисање или тонско, оптичко или електронско снимање, 
овлашћења за улазак у туђи стан и друге просторије и сл. Како наведе-
на овлашћења представљају изузетке од права на приватност, она морају 
бити строго законом регулисана.24

Подаци које прикупља прикривени иследник 
и њихов доказни значај

Ангажовање прикривеног иследника је мера која подразумева при-
купљање две врсте података од стране прикривеног иследника: а) подаци 
који ће сами по себи моћи да представљају доказ у кривичном поступку, 
и б) подаци који не представљају доказ сами по себи, већ који доказни 
значај добијају у склопу исказа прикривеног иследника у својству сведо-
ка. Радње прикривеног иследника по природи ствари имају неформалан 
карактер све док он не буде саслушан као сведок. 

24 Лукић, Т., нав. дело, 513.
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Прикривени иследник као сведок  
у кривичном поступку

Испитивање прикривеног иследника као сведока је факултативног 
карактера, односно оно представља само процесну могућност. Када је реч 
о начину саслушања прикривеног иследника, примењују се општа прави-
ла саслушања сведока. Једини изузетак у односу на статус других сведо-
ка јесте правило о тајности идентитета прикривеног иследника приликом 
његовог испитивања у својству сведока. Прикривени иследник се испи-
тује као сведок под шифром или псеудонимом, тако да се странкама и 
браниоцу не открије његова истоветност.

Исказ прикривеног иследника нема карактер ексклузивног доказа, 
јер се судска одлука не може засновати искључиво или у одлучујућој мери 
на исказу прикривеног иследника. Разлог за ову одредбу не треба a priori 
тражити у неповерењу према овој врсти сведока, већ као ограничење у 
прилог начела правичности. Утемељена је на ставу да онда када се ради 
о исказу сведока који је непознат за странке, произилази неопходност да 
такав доказ сам по себи, а у одсуству других доказа, не може бити дово-
љан да би се на њему засновала одлука суда, посебно осуђујућа пресуда.25

ОДГОВОРНОСТ ПРИКРИВЕНОГ ИСЛЕДНИКА 
ЗА ПРОТИВПРАВНЕ РАДЊЕ У ТОКУ СВОГ АНГАЖОВАЊА

Ангажовање прикривеног иследника подразумева његово инфилтри-
рање у криминалну организацију и прикривено деловање у циљу прику-
пљања релевантних података. Овакво деловање, по правилу, подразумева 
и предузимање одређених мера и активности које се налазе на граници 
легалног а неретко прелазе у кажњиву зону, укључујући и извршење кри-
вичних дела. У таквим случајевима, било какав покушај да се избегне 
предузимање захтеваних активности у оквиру криминалне организације 
може изазвати сумњу од других припадника криминалне групе и довести 
до откривања идентитета и физичког интегритета прикривеног иследника. 
Због наведене „несигурности” прикривеног иследника у погледу тога шта 
и под којим условима може предузети у одређеној ситуацији, потребно је 
законом прецизно уредити питања (не)одговорности прикривеног ислед-
ника у погледу његовог противправног деловања у току ангажовања. 

25 Шкулић, М., Коментар Законика о кривичном поступку, Правни факултет Универ-
зитета у Београду, Службени гласник, Београд, 2011, 1256.
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Забрана подстрекавања  
на извршење кривичног дела

У погледу кривичне одговорности прикривеног иследника у току 
његовог ангажовања у Законику о кривичном поступку постоји само јед-
на одредба. Изричитом законском одредбом забрањено је да прикривени 
иследник подстиче на извршење кривичног дела. Он не може деловати у 
својству „агента провокатора”, односно уколико би прикривени иследник 
вербалном или неком другом радњом код неког припадника криминалне 
групе створио или учврстио одлуку да изврши кривично дело, изложио би 
се кривичном гоњењу и кажњавању. 

У пракси се неретко дешавају ситуације које излазе из оквира закон-
ске регулативе. Нпр. полиција сазна да се одређено лице бави трговином 
дроге и онда организује акцију где се припадник полиције јавља као ку-
пац. Непосредно пре саме „трансакције” или у току њеног одвијања, до-
лази до лишавања слободе продавца дроге. Полицајац који је учествовао 
у акцији се, уколико дође до покретања кривичног поступка, позива евен-
туално као сведок или се чак прикрива његова улога у спровођењу акције. 
Аутор Шкулић је мишљења да овакве ситуације, иако имају криминално- 
-политичко оправдање, нису у складу са законом, те да треба створити за-
конску могућност која би дозвољавала провоцирање извршења одређених 
кривичних дела (корупција, кривична дела везана за опојне дроге, орга-
низовани криминалитет), позивајући се на то да слична решења постоје у 
другим законодавствима.26 

Извршење кривичног дела 
од стране прикривеног иследника

Наш Законик о кривичном поступку нема изричитих одредби о из-
вршењу кривичног дела од стране прикривеног иследника. У погледу на-
веденог питања треба разликовати две ситуације: 1) уколико прикривени 
иследник изврши кривично дело ван свог ангажовања и 2) уколико при-
кривени иследник изврши кривично дело у току ангажовања (било чиње-
њем, како би прикрио свој положај и идентитет, или нечињењем, у ситуа-
цији када не спречи извршење кривичног дела).

У погледу прве ситуације, односно уколико прикривени иследник из-
врши кривично дело ван свог ангажовања, примењују се општа правила 
за утврђивање одговорности и кажњавање прикривеног иследника.

Друга ситуација је изузетно сложена и њено решавање разликује се 
у англосаксонском правном систему у односу на европско-континентални. 

26 Шкулић, М., нав. дело, 390.
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Вршење и провоцирање кривичних дела од стране прикривеног иследни-
ка у земљама континенталног правног система је забрањена. У Италији 
прикривеном иследнику није дозвољено да врши нити да провоцира кри-
вична дела, односно да делује у улози „агента провокатора”. У Немачкој 
је забрањено вршење кривичних дела, али се он ослобађа одговорности 
за евентуална кривична дела која је извршио у случају крајње нужде с 
циљем добијања поверења криминалне организације. 

С друге стране, у САД, као земљи англосаксонског правног система, 
дозвољено је да под одређеним условима тајни агент врши кривична дела. 
Уколико после започете тајне истраге наступи ситуација да прикривени 
иследник не може избећи извршење кривичног дела, о томе мора обавести-
ти и добити одобрење од надлежног службеника Федералне полиције. Ако 
то из објективних разлога није могуће, прикривени иследник може уче-
ствовати у кривичном делу и без одобрења, али у року од 48 сати о томе 
мора обавестити Савезну дирекцију ФБИ. Ако постоји опасност од приме-
не силе и наношења повреда трећих лица, одобрење даје директор ФБИ.27

Наш Законик о кривичном поступку на садржи одредбе о (не)одго-
ворности прикривеног иследника за извршено кривично дело у току свог 
ангажовања, чиме оставља отворене могућности за различита тумачења. 
У теорији су присутна три различита решења у погледу решавања овог 
питања:

1.– Екстремно, да прикривени иследник не треба да одговара за из-
вршено кривично дело. Заступници овог става наводе да већ само анга-
жовање прикривеног иследника и његово убацивање у криминалну гру-
пу подразумева да у њеном саставу мора да врши кривична дела, као и 
сви остали чланови групе, јер у супротном постоји велика вероватноћа 
да буде откривен. Овакво решење је заступљено у САД, али условом да 
је то нужно потребно како би се: прибавиле информације, сазнања или 
доказна средства којима се остварују циљеви кривичног гоњења изврши-
лаца најтежих кривичних дела у саставу мафијашке организације; очувала 
веродостојност прикривеног иследника; отклонила смртна опасност или 
опасност од тешке телесне повреде прикривеног иследника. Основни при-
говор оваквом ставу је да свака држава има циљ да се бори против кри-
миналитета, а давање законских овлашћења за извршење кривичног дела 
од стране прикривеног иследника доводи до сасвим супротног ефекта.28

27 Лукић, Т., нав. дело, 160.
28 Ничић, Ж., Прикривени иследник као стандард у супротстављању организова-

ном криминалу, у: Супротстављање организовнаом криминалу: правни оквир, међународни 
стандарди и процедуре, Научно-стручни скуп са међународним учешћем Тара 27–29. мај 
2013, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 492.
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Пракса одобравања кривичних дела је тајна, неоправдана и у сукобу 
са неким од основних претпоставки демократског вршења полицијских 
дужности. Шта је одобрено вршење кривичних дела? Реч је о пракси да 
се прикривеним полицијским службеницима дозвољава понашање које би 
било кривично ван контекста истраге. Упркос широкој употреби у тајним 
операцијама, одобрени криминал је предмет малог броја прописа и упут-
става. Одобрени криминал имплицира нека од основних питања о улози 
полиције у демократском друштву. Ова питања укључују контролу дис-
креционог поступања у полицијском раду, транспарентност доношења 
одлука и морални ауторитет полиције.29

2.– Делимична одговорност прикривеног иследника – не одговара 
за кривична дела која је учинио у свом раду уколико их је извршио у 
ситуацији крајње нужде.То значи да прикривени иследник не чини кри-
вично дело уколико је одговарајућу радњу којом је проузроковао кривич-
ноправно релевантну последицу, предузео да би тиме од себе или другог 
отклонио истовремену нескривљену опасност која се на други начин није 
могла отклонити, а при том учињено зло није веће од зла које је претило. 
Уколико прикривени иследник изазове опасност из нехата или прекорачи 
границе крајње нужде, он се тада сматра учиниоцем кривичног дела, али 
се може блаже казнити, а ако је до прекорачења дошло под особито олак-
шавајућим околностима, он може да буде и ослобођен од казне.30

Овај став полази од тога да се већ самим ангажовањем и уласком у 
криминално окружење прикривени иследник излаже опасности. Прили-
ком утврђивања његове одговорности треба поставити питање да ли је 
прикривени иследник био дужан да се излаже опасности. С обзиром на 
његову професију овлашћеног полицијског службеника, произилази да 
има дужност излагања. Међутим, ни ова дужност није апсолутна. Поли-
цајац није дужан да се излаже опасности уколико је сасвим извесно да ће 
доћи до његове смрти. С обзиром да је већ својим ангажовањем прикри-
вени иследник изложен опасности, а када се пред њега постави ситуација 
да мора да изврши кривично дело како би прикрио свој идентитет и за-
штитио свој живот, ради се о додатној опасности која превазилази његову 
професионалну обавезу. Зато он треба да буде свестан да нема законски 
основ да врши кривично дело, али уколико је у питању ситуација да мора 
да спаси свој живот или живот другог, да неће бити рутински гоњен већ 
да ће се примењивати правила крајње нужде, уколико су за то испуњени 
услови. Ово решење нарочито долази у обзир у ситуацији у којој је потпу-

29 Joh, E. E., нав. дело, 197.
30 Наведени став заступа аутор Шкулић. Шкулић, М., нав. дело, 399.
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но извесно да би одређена последица наступила чак и да се он уздржао од 
учествовања у извршењу кривичног дела. 

Аутор Шкулић наводи да правила која се односе на ситуацију извр-
шења кривичног дела од стране прикривеног иследника у крајњој нужди, 
важе и за његово помагање (било физичко, било психичко), док је неспор-
но да прикривени иследник не може деловати као подстрекач, с обзиром 
да у погледу његовог деловања у својству „агента провокатора” постоји 
изричита законска одредба.31

3.– Прикривени иследник је одговоран за кривична дела која је из-
вршио у свом раду. Свако искључење кривичне одговорности мора се на-
вести експлицитно у закону или се то мора подвести под неки од општих 
основа за искључење постојања кривичног дела или кривичне одговорно-
сти. Заговорници овог става полазе од тумачења да уколико је забрањено 
мање, односно подстрекавање на извршење кривичног дела, тим пре је 
забрањено више, односно извршење кривичног дела од стране прикриве-
ног иследника.32

С обзиром на сложеност наведеног питања, најбоље решење је за-
конско регулисање (не)одговорности прикривеног иследника, нарочито 
јер се може очекивати да ће у будућности криминалне групе под сталним 
притиском законодавства, постајати све опрезније у свом деловању и вр-
шити чешће провере спремности својих припадника на разне начине, па и 
кроз вршење кривичних дела. 

ЗАКЉУЧАК

Криминалитет у савременим условима, а нарочито његови организо-
вaни облици, представљају опасност не само по једну државу, већ и шире, 
по међународну безбедност. Традиционалне криминалистичке мере, које 
се примењују код класичних кривичних дела, остају немоћне када је реч 
о кривичним делима организованог криминалитета и других тешких кри-
вичних дела. Стога се јавља потреба за увођењем посебних доказних рад-
њи, као решења за успешно откривање, доказивање и спречавање најтежих 
облика криминалитета. Како специфична природа, облици и опасност које 
са собом носе најтежа кривична дела захтевају посебан приступ у циљу 
њиховог сузбијања, неопходни су и посебни услови за примену ових по-
себних мера. Наведене посебне доказне радње у одређеној мери ограни-
чавају људска права, што доводи до настајања одређених приговора у по-

31 Шкулић, М., нав. дело, 1254.
32 Лазин, Ђ., нав. дело, 495–496.
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гледу њихове примене. Поље њихове примене мора бити веома уско, под 
стриктно дефинисаним законским условима, како би се постигла сврха 
због које су и прописане.

Једна од најзначајнијих, али и најсложенијих посебних доказних рад-
њи је ангажовање прикривеног иследника. Основни проблеми и препреке у 
примени ове мере налазе се у томе што прикривени иследник улази у кри-
миналну групу с циљем да тајно, прикривено делује у циљу прикупљања 
података неопходних за покретање кривичног поступка. Опасност у њего-
вом деловању је стална, јер у сваком тренутку постоји могућност да буде 
откривен, нарочито уколико се издваја својим деловањем, тиме што не по-
ступа на исти начин као други чланови. Наиме, неретко се може догодити 
ситуација која захтева да прикривени иследник мора да изврши кривично 
дело како не би изазвао подозрење других припадника криминалне орга-
низације. Међутим, уколико кривично дело изврши или не спречи његово 
извршење а имао је података о томе да се припрема извршење, поставља 
се питање његове кривичне одговорности. Ово питање се различито регу-
лише у упоредним законодавствима, док наш законодавац не даје одговор 
на наведени проблем. Тиме се прикривени иследник налази у неизвесно-
сти а у теорији је могуће различито тумачење његове (не)одговорности, 
што додатно компликује његов положај. 

И поред приговора у погледу одређених проблема које ангажовање 
прикривеног иследника носи, опасности неког ефикасног метода саме по 
себи нису довољан разлог за његово одбацивање, јер не постоји метод 
који се не може злоупотребити. Уместо тога, неопходно је донети ква-
литетно законско решење у погледу ангажовања прикривеног иследника, 
обављење овог ангажмана поверавати квалитетно обученим појединцима, 
којима ће бити пружене гаранције безбедности и прецизно одређене гра-
нице њихових овлашћења у току ангажовања. Што су овлашћења прикри-
веног иследника и границе његовог деловања веће, тиме и његов рад може 
бити ефикаснији. И обрнуто, увођење већих ограничења онемогућава рад 
прикривеног иследника а самим тим доводи у питање и сврху постојања 
наведеног института.

Као прелазно решење у нашем кривичном процесном праву у погле-
ду решавања питања кривичне одговорности прикривеног иследника, до 
доношења конкретног законског решења, најефикасније би било решава-
ње овог питања по правилима о крајњој нужди. Такође, јавни тужилац 
може да цени сврсисходност кривичног гоњења прикривеног иследника 
на основу интереса који је у конкретном случају претежнији: гоњење при-
кривеног иследника за извршено кривично дело или прогон лица против 
којих је ангажован. 
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Међутим, како сва могућа решења дају могућност слободне оцене од 
стране надлежних органа, што оставља и могућност злоупотребе, најбоље 
решење би било законско регулисање овог питања, као и стално преи-
спитивање и усавршавање института прикривеног иследника у складу са 
захтевима које савремени криминалитет поставља пред државу.
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S u m m a r y

Basic characteristics of the organized crime and problems in preventing, detecting 
and proving criminal acts of organized crime and other severe crimes raises the question 
of adequate reaction of the state.Traditional investigation measures and methods which are 
used in fight against “ordinary” criminal acts do not represent an adequate solution, and 
there is a need for a proactive approach, which includes the introduction and usage of spe-
cial investigation measures.

Faced with an overall need for the effective prosecution of organized crime, the Ser-
bian legislature has implemented some special investigation measures, among which is the 
use of undercover agents.Тhe concept of undercover agent had not existed in Serbia until 
the Maendments to the Criminal Procedure Law in December 2002. However, it has existed 
in many European and other countries which have introduced this solution in the legal pro-
cedure mainly to imrove combat against organised crime.

The application of this special investigation measure carries certain problems because 
the undercover agent has some powers that limit human rights. Because of this problem, 
there are different oppinions in the legal theory about validity of this measure. However, 
the fact that a traditional measures do not give adequate results in combat against organized 
crime is a reason to reconsider the idea of engagement of the undercover agent and other 
special investigation measures, to precisely determine the conditions for their implementa-
tion and limit their appliance only to situations when adequate resist to the most severe 
forms of crime can not be achieved.

Keywords: special investigation measures, undercover agent, criminal offence com-
mited by the undercover agent


