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КОНТРОЛИСАНА ИСПОРУКА – 
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ

Сажетак: Спречавање и сузбијање кривичних дела организованог кри-
миналитета представља посебно сложени задатак, а откривање изрв-
шилаца и доказивање њихове криминалне активности најчешће захте-
ва ангажовање већег броја службених лица, као и синхронизовану примену 
већег броја криминалистичких и кривичнопроцесних мера и радњи (тај-
но праћење и снимање, тајни надзор комуникација, прикривени ислед-
ник, контролисана испорука и сл.). У борби против најтежих кривичних 
дела, већина држава света већ дуго схвата значај међународне сарадње, 
а избор и примена најефикаснијих метода спречавања и сузбијања кри-
вичних дела организованог криминала неретко подразумева и сарадњу 
на међународном нивоу. Интеграција међународних правних стандарда 
из области спречавања и сузбијања организованог криминалитета, као 
и међународних стандарда из области људских права у домаће законо-
давство представља један од предуслова законите примене конкретних 
мера и радњи државних органа Републике Србије како на националном 
нивоу, тако и у међународним разменама. Ово и у погледу контролиса-
не испоруке која се у склопу заједничких акција поводом кривичних дела 
са иностраним елементом припрема, планира и предузима као једна од 
кључних са циљем откривања што је могуће већег броја непосредних 
извршилаца, а уз њих и организатора и наручилаца криминалног дело-
вања. У тексту који следи пажња ће бити усмерена на кривичнопроцес-
не аспекте контролисане испоруке и њену примену у Републици Србији и 
појединим земљама Европске уније.

Кључне речи: кривичнопроцесни аспекти, организовани криминали-
тет, контролисана испорука
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УВОД

Бројне специфичности и промене у делинквентској тактици из-
вршења кривичних дела организованог криминалитета и других об-
лика тешких кривичних дела условили су и озакоњење и примену 
специфичних метода у склопу практичних поступака њиховог спре-
чавања и сузбијања. Откривање и доказивања редовним (класичним) 
оперативним мерама и доказним радњама постало је знатно теже и 
неизвесније у случајевима кривичних дела из области организованог 
криминалитета како на националном, тако и на наднационалном ни-
воу. Ово је, између осталог, условило и оријентацију међународне 
заједнице ка стварању могућности за примену специјалних истраж-
них техника, односно посебних доказних радњи. У овом контексту 
посматрано, од посебног значаја су две конвенције Уједињених на-
ција, од којих је прва донета 1988. године, а друга 2000. Конвенција 
УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних суп-
станци2 представља први документ међународног карактера који је 
предвидео једну од специјалних истражних радњи. У њеном чл. 11 
дефинисани су техника контролисане испоруке (на међународном 
нивоу) и механизми њене реализације.

На неопходност примене посебних истражних мера, када је у пи-
тању супротстављање организованом криминалитету, указала је 12 
година касније и Конвенција Уједињених нација против транснацио-
налног организованог криминала.3 У чл. 20 под називом „специјалне 
истражне технике“, поред осталог, истиче се да државе потписнице 
треба да предузму потребне мере како би омогућиле исправну при-
мену контролисаних испорука и других посебних истражних техни-
ка, попут електронског надзора и других облика откривања и докази-
вања кривичних дела од стране надлежних власти. Овом приликом је 
наглашено да се ефикасност примене специјалних доказних механизама 
тешко може и замислити без одговарајуће међународне сарадње, а упра-
во то је карактеристично за меру контролисане испоруке. 

Организованост криминалних група, а посебно оних које своју кри-
миналну активност врше на територији више држава, подразумева јас-
ну поделу улога. Из тог разлога, шефове криминалних организација нај-

2  У правни систем Републике Србије уведена је Законом о ратификацији Конвенције Уједињених 
нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци („Службени лист 
СФРЈ − Међународни уговор“, број 14/1990).

3  У национално законодавство уведена је 2001. године Законом о потврђивању Конвенције 
Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола, 
од 22. 6. 2001 („Службени лист СРЈ − Међународни уговори“, бр. 6/2001).
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чешће је врло тешко довести у везу са конкретним кривичним делом. 
Овај проблем се настоји решити применом посебних истражних тех-
ника (Бановић, Маринковић, 2006: 514). Са признавањем потребе да се 
у спречавању и сузбијању организованог криминала морају користити 
одређене „специфичне“ методе, које нису свакодневне и уобичајене код 
„класичног“ или „конвенционалног“ криминала, установљен је корпус 
мера које се колоквијално називају специјалним истражним техника-
ма. Наведене истражне технике присутне су у упоредном кривичнопро-
цесном законодавству, па и у бившим југословенским републикама. С 
обзиром на постојећу правну традицију, на овом простору готово да и 
нема значајнијих језичких различитости у њиховом означавању. Тако се, 
на пример, у Законику о кривичном поступку Републике Србије4 и Зако-
ну о казненом поступку Републике Хрватске5 (чл. 332−340) ове истражне 
технике означавају као „посебне доказне радње“, у Законику о кривичном 
поступку Републике Црне Горе6 користи се израз „мјере тајног надзора“, 
док се у Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине7, у Закону о 
кривичном поступку ФБиХ8 (чл. 130–136), Закону о кривичном поступку 
Републике Српске9 (чл. 234−240) користи израз „посебне истражне 
радње“. Македонија ове истражне технике регулише Законом о кривич-
ном поступку10 (чл. 252–271) и користи израз „посебни истражни мерки“, 
док Словенија у Закону о казненом поступку11 нема посебан назив за ове 
мере, већ их назива другим мерама (чл. 149а) органа гоњења које се кори-
сте за обезбеђење доказа, јер се докази не могу обезбедити путем класич-
них (конвенционалних) криминалистичких метода. 

Законске одредбе које дефинишу услове и процедуру иницирања 
специјалних истражних техника, оквир захватања, начин вршења, ду-
жину трајања, механизме контроле, процесна ограничења и доказни до-
машај − део су одговора на стално присутну опасност од нарушавања 
равнотеже између захтева за ефикасношћу кривичног поступка, с једне 
стране, и потребе заштите основних људских права, с друге. Са овим у 
вези, неретко се истиче да одређивање кривичних дела за која се могу 

4  „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
5  „Народне новине“, бр. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17.
6  „Службени лист РЦГ“, бр. 57/09, 49/10.
7  „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 

76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13.
8  „Службене новине ФБиХ“, бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 и 12/10.
9  „Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/12.
10  „Службени весник на Република Македонија“, бр. 150, год. LXVI, 18. 10. 2010.
11  „Урадни лист РС“, шт. 32/12 – урадно пречишћено беседило, 47/13, 87/14, 8/16 – одл. УС, 64/16 − 

одл. УС, 65/16 − одл. УС.
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применити посебне доказне радње представља једно од најспорнијих 
питања савременог кривичног поступка. У случају да је приликом нор-
мирања дефинисан „преузак“ оквир кривичних дела, очекивани ефекти 
би изостали у случајевима у којима су они реално оствариви и у функ-
цији су заштите нарочито важних добара појединаца и заједнице. У слу-
чају „прешироког“ обухвата кривичних дела која могу бити спречавана, 
откривана, расветљавана и доказивана применом специјалних истраж-
них техника, ове „специјалнe“ методе биле би стављене у исту раван са 
другим, класичним доказним радњама. 

Све присутнији интернационални карактер криминалитета, посеб-
но најтежих облика, условио је и потребу за предузимањем координи-
раних, усаглашених и заједничких активности у борби против њега, и 
то не само на регионалном плану већ и на нивоу друштва као целине 
(Бејатовић, 2015: 20−21). Међународна и регионална сарадња и коор-
динација, у државном и међународном одговору на све врсте и облике 
криминалитета, посебно организованог, представља најважнију одред-
ницу у правцу његовог успешног сузбијања (Јоксић, 2010: 62). Само на 
овај начин могу се открити и сва лица која учествују у кријумчарењу 
наркотика (лица која испоручују дрогу, курири, финансијери, органи-
затори кријумчарења, купци дроге, корумпирани службеници полиције 
и царине), руте и начини кријумчарења у свим земљама кроз које дрога 
пролази, укључујући и земље у којима се улаже новац стечен кријумча-
рењем наркотика. У складу са темом рада, у наставку ће пажња бити 
посвећена нормативном регулисању контролисане испоруке у поје-
диним земљама Европске уније и Републици Србији. 

НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ РАДЊЕ КОНТРОЛИСАНЕ 
ИСПОРУКЕ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Када је реч о спровођењу контролисане испоруке у државама ЕУ, од 
значаја је поменути Шенгенску конвенцију12 којом се дефинишу зајед-
ничка правила за визе, спољне границе, прaвосудну и међународну по-
лицијску сарадњу. Полицијска сарадња утврђена Конвенцијом обухвата 
размену података, прекогранични надзор, хитне потере, као и размену 

12  Шенгенска конвецнија потписана је 1990. године, а на снагу је ступила 1995. Потписивању 
конвенције претходило је потписивање Шенгенског уговора 1985. године. Шенгенски споразум 
и Конвенција, заједно са декларацијама, одлукама и другим актима које се односе на слободу 
кретања, чине шенгенски скуп правних аката. Протоколом уз уговор из Амстердама шенгенски 
споразум и остали елементи шенгенског скупа правних аката уврштени су у институционални и 
правни оквир ЕУ.
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полицијских службеника. Чланом 39 Шенгенске конвенције предвиђена 
је обавеза полицијских органа да помажу једни другима у циљу превен-
ције и откривања криминала. Овлашћење за спровођење прекогранич-
ног надзора у државама ЕУ свој правни основ има у члану 40 Шенгенске 
конвенције. Уз наведено, а у циљу сузбијања незаконите трговине опој-
ним дрогама и психотропним супстанцама, државе потписнице обаве-
зале су се да у складу са својим уставима и националним законодавстви-
ма дозволе контролисану испоруку (чл. 73).

Нормативни основ и оквир реализације контролисане испоруке ре-
гулисан је на нивоу ЕУ и држава чланица кроз одредбе закона, уредби, 
директива, смерница и сл. У наставку се даје приказ законских и подза-
конских решења појединих земаља Европске уније.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Аустрији

У Аустрији контролисана испорука регулисана је федералним Зако-
ном о правосудној сарадњи у кривичним стварима са државама члани-
цама Европске уније13 (чл. 71 и чл. 72). У параграфу 71 дефинисано је да 
контролисана испорука представља транспорт робе која је забрањена 
или робе чији је увоз ограничен, из или преко државне територије, и да 
се спроводи по наредби јавног тужиоца. У параграфу 72 наводи се да је 
јавни тужилац, који је надлежан за округ где се очекује да контролисана 
испорука крене или где треба да уђе на територију Аустрије, одговаран 
за одлуке по питању контролисане испоруке преко Аустрије.

Уколико не постоје индиције које се тичу локације планираног места 
уласка илегалне робе, за одређивање контролисане испоруке одговор-
на је канцеларија јавног тужиоца у Бечу. Даље се наводи да је полиција 
дужна да без одлагања обавести надлежног јавног тужиоца о планира-
ној контролисаној испоруци. Када је реч о условима за спровођење, на-
води се да ће се контролисана испорука одобрити уколико су испуњени 
услови за издавање европског налога за хапшење, као и да ће се кори-
стити за разјашњавање таквих кривичних дела где се очекује да ће се у 
истрази доћи до организатора и финансијера.

Јавни тужилац ће одобрити контролисану испоруку у другу земљу 
13  Federal law on judicial cooperation in criminal matters with the Member States of the European Union 

(EU-JZG) (National Council: GP XXII RV 370 AB 439, page 56. Federal Council: 7002 AB 7033, page 
707.). Original version: Federal Law Gazette I No. 36/2004 Amendments: As amended by the following 
laws: Federal Law Gazette I No. 164/2004; Federal Law Gazette I No. 38/2007; Federal Law Gazette I No. 
112/2007; Federal Law Gazette I No. 134/2011; Federal Law Gazette ; Federal law Gazette I No 175/2013, 
Federal law Gazette I No 107/2014, Federal law Gazette I No 120/2016, Federal law Gazette I No 121/2016.
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само уколико постоје гаранције да ће пошиљка бити одузета и да ће уме-
шани бити кривично гоњени. Испорука се неће одобрити уколико може 
доћи до озбиљне опасности по живот, здравље, физички интегритет или 
слободу лица, као и због посебних својстава робе или групе преступ-
ника, а биће пресретнута уколико постоји ризик од губитка пошиљке. 
Испорука се такође неће спровести уколико не постоји гаранција кон-
тинуираног надзора у другој држави. Контролисану испоруку кроз/из 
Аустрије спроводи полиција и редовно се спроводи под надзором како 
би се гарантовала рута испоруке и пратио осумњичени, као и да би се 
роби могло приступити у било ком тренутку. Након завршетка контро-
лисане испоруке, јавни тужилац ће испитати да ли постоји разлог да 
се од државе у којој је осумњичени лишен слободе преузме кривично 
гоњење.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Белгији

Правна правила и стандарди који се тичу контролисане испоруке у 
Белгији потичу из краљевског декрета донетог 2003. године, а у вези са 
имплементацијом Закона о специјалним истражним методама и другим 
истражним методама.14 Полицијске истражне технике, у које спада и 
контролисана испорука, регулисане су декретом и представљају подрш-
ку специјалним истражним техникама наведеним у Законику о кривич-
ном поступку. 

Горе наведени декрет контролисану испоруку дефинише као „над-
гледање пошиљке“ (надгледање лица или робе без лишења слободе на 
крајњој дестинацији) и „одложена заплена“ (састоји се у надзору лица 
или робе и синхронизованог лишења слободе на крајњој дестинацији). 
У оба наведена случаја постоји и могућност ангажовања прикривеног 
иследника, а основни принципи који се морају задовољити јесу принцип 
пропорционалности и принцип супсидијарности. Уколико „праћење по-
шиљке“ полази из Белгије или пролази кроз њу, а дестинација се налази 
ван територије Белгије, мора постојати претходно одобрење од стране 
држава крајње дестинације, као и од држава кроз коју пошиљка пролази. 
Поред овога, захтевају се и гаранције да ће илегална роба бити одузета у 
земљи крајње дестинације, као и да ће особе које су умешане бити кри-
вично гоњене, а уколико је потребно, дозвољена је и употреба заменске 
супстанце. Уколико постоји озбиљан ризик да се предмет контролисане 

14  Moniteur Belge − 12. 05. 2003, N. 172.
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испоруке изгуби и да се над предметом нема стални надзор, полициј-
ски службеник који спроводи контролисану испоруку овлашћен је да 
у било ком тренутку одузме предмет контролисане испоруке. Предмет 
контролисане испоруке може бити било која врста робе, а контролиса-
на испорука особа је забрањена. У изузетним случајевима, полицијски 
службеници могу спровести и контролисану испоруку особа под усло-
вом да у свако доба имају јасан увид у околности и услове под којима се 
врши транспорт особа. Извршење овакве контролисане испоруке спада 
у надлежност посебних полицијских јединица, а за спровођење је по-
требно претходно одобрење јавног тужиоца. 

За спровођење контролисане испоруке мора се добити овлашћење од 
стране надлежног тужиоца по месту започињања испоруке, а одобрење 
је потребно и од овлашћеног тужиоца у месту где је предвиђено да ће 
се испорука одвијати. Уколико се контролисана испорука спроводи у 
контексту текуће судске истраге, мора да се добије и дозвола истражног 
судије. Ако се испорука спроводи по захтеву страних државних органа 
и испорука стиже на белгијску територију, надлежни судија (судија над-
лежан по месту уласка) мора бити укључен. Ако у време када се тражи 
одобрење тачка уласка у земљу није позната, одлуку о спровођењу кон-
тролисане испоруке доноси судија. Приликом спровођења контролиса-
не испоруке, уколико постоји званичан захтев и уколико је тај захтев 
одобрен од стране тужиоца/истражног судије, полицијским службени-
цима државе молиље дозвољено је да уђу на територију Белгије. Прили-
ком одлучивања о захтеву, надлежни органи Белгије оцениће и могућ-
ност уношења оружја и техничких средстава, као и ограничити улогу 
страних полицијских службеника на конкретан случај. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Немачкој

Иако није предвиђена Закоником о кривичном поступку, контроли-
сана испорука је присутна и у криминалистичкој и правосудној пракси 
Немачке. Ово уз ослањање на одредбе директиве за кривични посту-
пак и казне (чл. од 29а до 29д).15 Наведена директива прави разлику 
између три типа контролисаних испорука: контролисани транспорт 
(Kontrollierte Durchfuhr), у случајевима када испорука потиче из стране 
државе и пролази кроз Немачку до друге државе; контролисани извоз 

15  Guidelines for the criminal procedure and fi nes (Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV)) art. 29a–29d. vom 1. Januar 1977, geändert mit Wirkung vom 1. September 
2016 durch Bekanntmachung vom 15. August 2016 [Fundstelle: BAnz AT 24. 08. 2016. B1].
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(Кontrollierte Ausfuhr), у случајевима када испорука започиње у Немачкој 
и завршава се у некој другој држави и контролисани увоз (Кontrollierte 
Einfuhr), у случајевима када се испорука завршава у Немачкој. Контро-
лисану испоруку је могуће наредити за транспорт илегалне робе попут 
психотропних супстанци, оружја, украдених ствари и слично, а орган 
надлежан за доношење наредбе јесте јавни тужилац. Приликом реали-
зације мере у пракси полиција мора поступати у складу са Закоником 
о кривичном поступку16 (чланови 161 и 163 Законика о кривичном по-
ступку), који представљају одредбе општег типа о спровођењу истраге 
и прикупљању информација, а тичу се надлежности јавног тужиоца и 
полиције и поступања са прикупљеним материјалом. 

Koнтролисану испоруку је могуће наредити само уколико на други 
начин није могуће идентификовати организатора или открити руту, а 
надлежност на националном нивоу зависи од тога да ли се ради о слу-
чајевима контролисаног извоза, контролисаног транспорта или је у пи-
тању испорука која започиње у другој држави, а завршава се у Немачкој 
(контролисани увоз). У случајевима контролисаног транспорта надле-
жан је јавни тужилац на чијој територији се налази гранични прелаз 
преко којег ће предмет испоруке ући у земљу (осим уколико истражни 
поступак већ није у току пред немачким јавним тужилаштвом за од-
ређено кривично дело). Исто важи и за контролисани увоз, док је за 
контролисани извоз надлежно јавно тужилаштво на чијој територији се 
очекује да контролисана испорука крене. У случају контролисаног увоза 
и контролисаног транспорта, држава која иницира контролисану испо-
руку или држава кроз коју испорука пролази, односно где се испорука 
завршава, мора гарантовати праћење предмета контролисане испоруке 
у континуитету. Испорука се спроводи тако да се осумњиченом и пред-
мету контролисане испоруке може приступити у сваком тренутку. 

Предмет контролисаних испорука у Немачкој могу бити наркотици, 
дрога, оружје, украдена роба и слични предмети и супстанце. Контро-
лисана испорука спроводи се на начин који све време осигурава пуну 
контролу над предметом испоруке. Контролисане испоруке људи, по-
себно у случају истрага о трговини људима и кријумчарењу миграната, 
забрањене су, с обзиром на то да се заштита људи не може гарантовати 
и да постоји опасност по живот и здравље људи који су предмет трго-
вине или кријумчарења. 

16  Th e German Code of Criminal Procedure  StPO − published on 7. April 1987. (Federal Law Gazette 
[Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), amended by Article 3 of the Act of 23 April 2014 (Federal Law 
Gazette Part I p. 410).
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Захтеви за међународну помоћ у случају контролисаних испорука 
морају увек бити достављени у писаној форми, а спровођење контро-
лисане испоруке у хитним случајевима може се дозволити и на основу 
усменог захтева (писмени се мора накнадно доставити у случају одо-
брења). Од држава које учествују у спровођењу контролисане испоруке 
очекује се да ће истражити курире, организаторе и купце, као и да ће 
запленити пронађене наркотике, оружје, украдену робу и/или имовину, 
а осумњиченим лицима судити и изрећи им адекватну санкцију. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Данској

Законик о кривичном поступку (Administration of Justice Act)17 пред-
ставља нормативни акт којим се детаљно регулишу питања правосуђа 
и правосудних органа. Фокусирајући се на истражне радње, Законик о 
кривичном поступку у поглављу 67 регулише општа правила истраге. У 
поглављу 68 регулисана су питања саслушања и посебних администра-
тивних правила, док поглавља 69 и 70 регулишу питања лишења слободе 
и притвора. Специјалне истражне методе, као што су пресретање ко-
муникација, тајно праћење и снимање, као и ангажовање прикривеног 
иследника, регулисане су у поглављу 71.

Концепт контролисане испоруке није дефинисан наведеним Закони-
ком, а одредбе које се тичу контролисане испоруке могу се наћи у другом 
додатном протоколу уз Европску конвенцију о узајамној помоћи у кри-
вичним стварима,18 док се правила и процедуре могу наћи у смерницама 
Министарства правде.19 Агенција за борбу против организованог и теш-
ког криминала Националног центра полиције Данске представља орган 
задужен за координацију контролисаних испорука, а овлашћење за спро-
вођење контролисане испоруке добија се од регионалног шефа полиције 
на чијој територији се очекује реализација контролисане испоруке. 

Уз захтев за спровођење контролисане испоруке, држава молиља 
мора доставити: спецификацију органа који тражи контролисану испо-
руку, информације о предузетим мерама и садржају захтева, укључујући 

17  Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven, lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, med de ændringer, 
der følger af § 2 i lov nr. 1721 af 27. december 2016, lov nr. 1725 af 27. december 2016, § 4 i lov nr. 80 af 
24. januar 2017, § 1 i lov nr. 203 af 28. februar 2017, § 42 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, § 20 i lov nr. 655 af 
8. juni 2017, § 17 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, lov nr. 669 af  8. juni 2017, § 1 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 og 
§ 1 i lov nr. 674 af 8. juni 2017.

18  Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 
(COE), European Treaty Series − No. 182, ратификован од стране Данске 15. јануара 2003. године.

19  Преузето са:  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html.
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и разлоге за спровођење контролисане испоруке, информације о садр-
жају контролисане испоруке, укључујући и количину наркотика, оружја 
и слично, информације о особама које су укључене у контролисану ис-
поруку (и дански држављани), информације о времену и начину, укљу-
чујући и одредиште контролисане испоруке, информације о другим 
укљученим земљама, информације о дозволи из земље која би требало 
да буде крајња дестинација испоруке, информације о кривичном по-
ступку у земљи која би требало да буде крајња дестинација, вид превоза 
– аутомобил (рег. број, модел, боја, и сл.), воз (број воза, седиште), авион 
(број авона, лета), брод (име, тип, боја), информације о претходним кон-
тактима са данским властима и информације о страним полицијским 
службеницима који могу пратити испоруку и кроз Данску. Мера кон-
тролисане испоруке може се користити искључиво уколико се спроводи 
у складу са поглављем 6720 Законика о кривичном поступку. Употреба 
контролисане испоруке дозвољена је за било коју врсту илегалне робе. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Maђарској

Контролисана испорука у Мађарској регулисана је Законом о по-
лицији21 (чл. 64 (1) f), Законом о међународној сарадњи полицијских 
снага22 (чл. од 17 до 19), a одредбе које се тичу контролисане испоруке 
(иако се експлицитно не наводи) могу се наћи и у Закону о Националној 
безбедносној агенцији23 у чл. 54 (1) h, према ком национална безбеднос-
на агенција, у циљу прикупљања обавештајних података, може пратити 
или надзирати особе (возила, просторије и друге објекте). Законом о по-
лицији прописано је да полиција, у циљу испуњавања својих задатака 
(праћење пошиљке, информатора, ангажовање прикривеног иследни-
ка) може користити технику контролисане испоруке. Приликом спро-
вођења контролисане испоруке, уколико је укључен и прикривени ис-
ледник, наредбу доноси тужилац, а уколико није, наредбу може донети 
и полиција. У складу са Законом о међународној сарадњи полицијских 
снага, а на основу замолнице стране државе упућене Националном по-
лицијском штабу – Криминалистичком центру за међународну сарадњу, 

20  Пре свега, у складу са члановима садржаним у наведеном поглављу, да би се контролисана 
испорука користила, запрећена казна за кривично дело мора бити шест година или више. 

21  Hungary, Act XXXIV of 1994 on the Police (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről szóló).
22  Hungary, Act LIV of 2002 on the international cooperation of law enforcement bodies (2002. évi LIV. 

Törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről).
23  Hungary, Act CXXV of 1995 on the National Security Services (1995. évi CXXV. törvény а 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló).
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контролисана испорука може бити одобрена на територији Мађарске. 
У случају да кашњење може угрозити интересе кривичног поступка, за-
молница може бити послата директно органу надлежном за спровођење 
контролисане испоруке (Централни истражни биро, Управа за царину 
и финансије), о чему мора бити обавештен и Национални полицијски 
штаб – Криминалистички центар за међународну сарадњу. Замолница 
за спровођење контролисане испоруке мора садржати: карактеристике 
пошиљке (време, начин транспорта, идентификационе податке о вози-
лу); идентификационе податке о осумњиченој особи; начин одржавања 
контакта између учесника; начин праћења; број особа које учествују у 
праћењу; околности у вези са испоруком и пријемом пошиљке; мере 
које треба предузети приликом лишења слободе; мере које треба преду-
зети у случају непредвиђених околности.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Хрватској

Контролисана испорука у Хрватској регулисана је Законом о казне-
ном поступку, као и Правилником о начину спровођења посебних до-
казних радњи. На основу писаног и образложеног захтева државног ту-
жиоца, суд може против особе за коју постоје основи сумње да је сама 
или са другим извршила једно од кривичних дела која су таксативно на-
бројана у Закону (кривична дела организованог криминалитета, ратних 
злочина, тероризма и друга тешка кривична дела) одредити примену по-
себних доказних радњи, укључујући и контролисану испоруку. Уколико 
околности налажу да се са извршењем мере започне одмах, налог може 
издати државни тужилац пре почетка истраге на време од 24 сата. У том 
случају, налог са ознаком времена издавања и образложењем државни 
тужилац мора у року од осам сати од издавања доставити судији истраге, 
који одмах одлучује решењем о законитости налога. У случају одбијања 
налога, државни тужилац има право жалбе у року од осам сати о којој 
одлучује веће у року од дванаест сати. Уколико су испуњени законски 
услови за прописивање контролисане испоруке (надзирани пријевоз и 
испорука предмета казненог дјела), меру је могуће применити и на ос-
нову писаног пристанка особе на предмете и средства у његовом влас-
ништву. У случају да се не располаже о подацима о идентитету осумњи-
ченог, меру је могуће одредити и према предмету кривичног дела. 

Контролисану испоруку извршава полиција, а о току извршења 
радњи саставља дневне извештаје и документацију техничког записа 
коју доставља државном тужиоцу, на његов захтев. Истражни судија у 
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свако доба током спровођења контролисане испоруке од државног ту-
жиоца може захтевати достављање извештаја и документације технич-
ког записа на основу којих може донети одлуку о основаности даљег 
спровођења. Документација техничког записа израђује се у два пример-
ка. Један примерак чува се у полицијској архиви, а други примерак уз 
посебан извештај полиција доставља државном тужиоцу уз прикупље-
не снимке и документацију. Снимци, исправе и предмети прибављени 
спровођењем мере могу се употребити као доказ у поступку. 

Начин извршења контролисане испоруке регулисан је Правилником 
о начину спровођења посебних доказних радњи, донесеном од стране 
министра надлежног за унутрашње послове, уз претходну сагласност 
министра надлежног за правосуђе. 

Правилником је прописано да се кoнтролисана испорука спроводи 
на погодан, прикривен начин који не разоткрива или угрожава спро-
вођење посебних доказних радњи. Током реализавања мере дозвоље-
но је коришћење одговарајућих техничких уређаја за позиционирање, 
надзор и документовање, а у сврху израде фото и видео документације 
користе се технички уређаји за пренос и снимање аудио и видео сигна-
ла. Полиција врши привремено складиштење, а потом спроводи увид 
у прикупљене и привремено прикупљене техничке снимке и сачињава 
видео и фото документацију видео-записа, који представља докумен-
тацију техничког записа. Сав прикупљен доказни материјал снима се и 
доставља државном тужиоцу на одговарајућем електронском медију за 
укупно трајање заједно са документацијом техничког записа.

МЕСТО ДОКАЗНЕ РАДЊЕ КОНТРОЛИСАНЕ ИСПОРУКЕ 
У СИСТЕМУ КРИВИЧНОПРОЦЕСНОГ ЗАКОНОДАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уз ослањање на решења дефинисана на међународном нивоу, на 
националном нивоу, тј. на територији Републике Србије, искорак у 
стварању предуслова за ефикасније супротстављање организова-
ном криминалу направљен је доношењем Законика о кривичном по-
ступку из 2001. године24 (чл. 232 и 233). Законска решења која су 
предвиђала могућност прибављања доказа применом мере надзора 
и снимања телефонских и других разговора или комуникација другим 
техничким средствима и оптичког снимања лица каснијим изменама 

24  „Службени лист СРЈ“, бр. 70/2001.
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проширена су и уобличена у оквиру посебних одредби о поступку 
за кривична дела организованог криминала (глава XXIX ЗКП/2001). 
Изменама и допунама ЗКП/2001 из децембра 2002. године, наш за-
конодавац предвидео је и меру контролисане испоруке (чл. 504о), у 
оквиру посебних одредби о поступку за кривична дела организова-
ног криминала.

Важеће одредбе Законика о кривичном поступку,25 чланом 181 до-
маће законодавство, у погледу пошиљки, предвидело је четири модали-
тета контролисаних испорука: 

-  које потичу и испоручују се у оквиру територије Републике Србије;
-  које потичу са територије Републике Србије, а крајња дестинација 

им је нека друга земља;
-  које потичу из неке друге земље, а крајња дестинација им је терито-

рија Републике Србије;
-  које потичу из неке друге земље, пролазе преко територије Републи-

ке Србије, а крајња дестинација им је нека трећа земља.
Контролисану испоруку наређује надлежни јавни тужилац.26 Тужи-

лац наредбом одређује начин спровођења контролисане испоруке (чл. 
181 ЗКП/2011). По окончању контролисане испоруке, полицијски ор-
ган је дужан да јавном тужиоцу достави извештај који садржи: подат-
ке о времену почетка и завршетка контролисане испоруке, податке о 
службеном лицу које је спровело радњу, опис примењених техничких 
средстава, податке о обухваћеним лицима и резултате примењене кон-
тролисане испоруке (чл. 182 ст. 3 ЗКП/2011). И поред тога што законскa 
решењa омогућавају широку примену контролисаних испорука, њихова 
највећа експлоатација у пракси и даље се односи на проблематику суз-
бијања трговине наркотицима. 

Уколико анализирамо горе наведено, можемо видети да је у држа-
вама Европске уније спровођење контролисане испоруке регулисано 
правним актима различитих врста, тј. законима, директивама, уредба-
ма и смерницама. Видљиво је и то да је контролисану испоруку могуће 
одредити за било коју врсту робе, а минимални услови које тражи већи-
на држава, поред званичног захтева за правну помоћ, подразумевају и 
навођење основа сумње, као и пружање свих релевантних информација 
о лицима, видовима транспорта и врсти робе. У одређеним случајевима 

25  „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
26  За разлику од других посебних доказних радњи, контролисана испорука није у „надлежности“ 

судије за претходни поступак. Њу може наредити Републички јавни тужилац, односно јавни 
тужилац посебне надлежности.
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мора постојати и одобрење од стране држава крајње дестинације, као и од 
транзитних држава. Контролисану испоруку углавном наређује јавни ту-
жилац, а изузеци су земље где меру могу наредити и органи полиције или 
царине уз сагласност јавног тужиоца (Данска, Мађарска). У Републици 
Србији спровођење контролисане испоруке регулисано је законом који 
регулише кривични поступак, а за разлику од земаља Европске уније, на-
чин спровођења контролисане испоруке није детаљно разрађиван. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
И ПРЕДЛОЗИ DE LEGE FERENDA

Због негативног утицаја који организовани криминалитет има на 
правни поредак и на остале сегменте друштва, његово сузбијање постаје 
један од стратешких циљева многих држава савременог света, па и Ре-
публике Србије. Специфичност криминалних организација које се баве 
кријумчарењем наркотика јесте таква да се њихове активности неретко 
спроводе на територији више држава. Управо је то један од основних 
разлога за приступање различитим облицима међународне криминали-
стичке и кривичноправне сарадње, па и оне која се реализује кроз меру 
контролисане испоруке.

Специјалним истражним техникама, односно „посебним“ доказ-
ним радњама, поред осталог, надлежним државним органима про-
ширена су постојећа, али и дата сасвим нова овлашћења. Ово је 
подразумевало и специјализацију на нивоу субјеката овлашћених за 
поступање у поступцима за кривична дела организованог кримина-
ла, ратних злочина и високотехнолошког криминала, то јест уста-
новљавање посебних организационих форми судова, тужилаштава и 
специјализованих служби унутар јединица полиције, али и модифи-
кацију процесних правила њиховог поступања у преткривичном и 
кривичном поступку.

Примена специјалних истражних техника, у условима ескалације вр-
шења тешких кривичних дела са елементима међународног карактера, 
крајем ХХ века стекла је своје међународно утемељење. Нове процесне 
форме, којима се настоји повећати ефикасност државних органа при-
ликом откривања и расветљавања најтежих облика криминалитета, 
прихватило је и наше кривичнопроцесно законодавство.

Контролисана испорука као специјална истражна техника пред-
ставља у исто време метод и оружје које савремене државе, удружене 
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у борби против транснационалног организованог криминала, ефикас-
но користе у разбијању организованих криминалних група, без обзира 
којом се илегалном активношћу оне баве. Ова мера има значајну прак-
тичну примену, а њеном реализацијом могу се прибавити битни мате-
ријални докази уколико је мера спроведена у складу са процесним од-
редбама. 

С обзиром на чињеницу да се приликом реализације контролисане 
испоруке могу користити и друге посебне доказне радње, као и да се 
ради обезбеђења доказа неретко користе и одговарајућа техничка сред-
ства за лоцирање лица/ствари, видео и фото документовање, а због мо-
гуће хитности поступања, требало би размотрити и могућност одобра-
вања коришћења одређених техничких средстава, односно појединих 
посебних доказних радњи (на пример, тајно праћење и снимање, тајни 
надзор комуникације, ангажовање прикривеног иследника) од стране 
тужиоца приликом одређивања контролисане испоруке. 
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Summary
Preventing and combating criminal acts of organized crime present a 

particularly complex task, and the detection of perpetrators and the proving 
of their criminal activity most oft en requires engagement of a larger number 
of offi  cials, as well as the synchronized implementation of a large number of 
criminal and criminal procedural measures and actions (secret surveillance 
and recording, communication control, concealed investigator, controlled 
delivery, etc.). In the fi ght against the most serious crimes, most countries in 
the world have long understood the importance of international co-operation, 
and the choice and application of the most eff ective methods of preventing and 
combating criminal acts of organized crime oft en involve cooperation at the 
international level. Th e integration of international legal standards in the fi eld 
of preventing and combating organized crime, as well as international human 
rights standards into domestic legislation, is one of the prerequisites for the 
lawful implementation of concrete measures and actions of state organs of the 
Republic of Serbia both at the national level and in international exchanges. 
Th is also includes controled delivery, which takes one of the key ones in the 
context of joint actions on criminal off enses with a foreign element in order 
to uncover as many direct directors as possible, along with organizers and 
criminals. In the following text, attention will be paid to the criminal aspects 
of controlled delivery and its implementation in the Republic of Serbia and 
certain European Union countries.
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