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ПРЕДГОВОР

Неспорна је актуелност проблематике опасних материја, a посебно екс-
плозивних, и то нарочито у односу на присутну опасност од изазивања удеса, 
односно извршења кривичних дела експлозијом експлозивних материја са 
тежим последицама по живот људи, имовину и животну средину, а који су 
последњих година све присутнији. Управо актуелност ове проблематике, 
као и сам значај процене ризика у спречавању кривичних дела која се могу 
извршити експлозивним материјама, с једне стране, и још увек недовољна 
заступљеност стручне и научне литературе из ове области, с друге стране, 
главни су разлози који су утицали на опредељење за истраживањем ризика 
везаних за проблематику експлозивних материја. 

Монографија је писана на основу резултата теоријских и емпиријских ис-
траживања спроведених током израде докторске дисертације под називом 
„Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених екс-
плозивним материјама“, коју је аутор др Дејан Бошковић одбранио у но-
вембру 2012. године на Факултету за безбедност и заштиту у Бањој Луци, као 
и на основу накнадно спроведених истраживања у овој области од стране оба 
аутора. 

Из сасвим оправданих разлога монографија није оптерећена методо-
лошким приступом који су аутори користили у истраживању проблематике 
експлозивних материја, тако да су презентирани само краћи садржаји из ме-
тодологије истраживања. 

Монографија је таквог садржаја да може послужити за едукацију студен-
тима одређеног профила студија, као и полазницима одговарајућих облика 
стручног оспособљавања и усавршавања. Такође, монографија је значајна и 
за практично поступање у области експлозивних материја и у том смислу 
може бити од користи припадницима Сектора за ванредне ситуације, крими-
налистичке и униформисане полиције када раде на спречавању и сузбијању 
деликата у вези са проблематиком експлозивних материја, као и јавним ту-
жиоцима и судовима. Садржаји у монографији су тако конципирани да могу 
бити од користи привредним друштвима, другим правним лицима и преду-
зетницима који послују са експлозивним материјама, као и другим субјек-
тима који остварују контакт са експлозивним материјама.

Аутор др Дејан Бошковић изражава посебну захвалност за научну и 
стручну помоћ ментору проф. др Здравку Скакавцу, академику проф. др 
Миодрагу Симовићу и проф. др Драгомиру Јовичићу, члановима Комисије 
за оцену и јавну одбрану докторске дисертације, док оба аутора захваљују 
Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије који им је омогућио 
коришћење одговарајућих емпиријских података.
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На крају срдачно захваљујемо цењеним рецензентима који су својим кон-
структивним и корисним примедбама и сугестијама допринели оваквој кон-
цепцији монографије и њеном квалитету.

Београд, 2017                                                                                                АУТОРИ
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РЕЗИМЕ

Експлозивне материје су веома погодно средство за изазивање технич-
ко-технолошких удеса који веома често садрже елементе одређених кри-
вичних дела којима се угрожавају здравље и животи људи, материјална добра 
и животна средина. Експлозивне материје су једна врста опасних материја, 
што недвосмислено указује на степен њихове опасности и разорне моћи при-
ликом њиховог активирања. Имајући то у виду, у монографији се прво и из-
носе садржаји који се односе на појам и поделу опасних материја, а потом 
на појам и врсте експлозивних материја, са посебним освртом на каракте-
ристике и основне делатности са опасним материјама (производња, промет, 
транспорт и смештај) од значаја за процену ризика од извршења кривичних 
дела. У том контексту, на основу резултата спроведених истраживања, пре-
зентиране су мере заштите и надзора у производњи, промету, транспорту и 
складиштењу експлозивних материја с аспекта њиховог значаја за отклањање 
узрока и идентификацију ризика од извршења кривичних дела експлозивним 
материјама.

Из анализе начина извршења кривичних дела експлозивним материјама, 
што је од значаја за идентификацију ризика и њихову анализу, произашла је 
и класификација таквих кривичних дела у три основне групе. Тако, у прву 
групу спадају кривична дела која се могу извршити употребом експлозивне 
материје, али без њеног активирања, док другу групу чине кривична дела 
чије извршење подразумева активирање експлозивне материје. У трећу групу 
спадају кривична дела која у свом опису не садрже конкретна средства извр-
шења, али, поред осталих средстава, могу да буду извршена и експлозивним 
материјама, при чијем извршењу такође долази до експлозије експлозивне 
материје.

У склопу процене ризика од извршења кривичних дела одговарајућа 
пажња је посвећена значају процене ризика у домену превенције, односно у 
спречавању извршења кривичних дела експлозивним материјама. Овај сег-
мент истраживања, сасвим логично, полази од појма и класификације ризика 
и методологије процене ризика од извршења кривичних дела у основним де-
латностима са експлозивним материјама, па до презентирања садржаја који 
се односе на конкретне методе које се могу користити у процени ризика од 
извршења ових кривичних дела. Полазећи од значаја процене ризика у до-
мену рада са експлозивним материјама, поред националне правне регулативе 
и стандарда, извршена је и анализа међународних аката и стандарда од зна-
чаја не само за спречавање већ и за сузбијање кривичних дела која се врше 
експлозивним материјама. Оваква детаљна анализа указала је и на извесне 
недостатке у регулативи експлозивних и других опасних материја од утицаја 
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на предузимање превентивних мера у циљу спречавања техничко-техно-
лошких удеса изазваних експлозивним материјама, посебно оних тежих који 
представљају и извршење кривичних дела, па је и уследила компаративна 
анализа усклађености националног законодавства са европским правом у 
овој области.

Полиција, која делује пре свега репресивно, има и значајну улогу у спре-
чавању кривичних дела која се врше експлозивним материјама, па је стога и 
указано на могућности деловања полиције и Сектора за ванредне ситуације 
у домену процене ризика од извршења кривичних дела која се врше или се 
могу извршити употребом неке од експлозивних материја. С аспекта ефикас-
нијег превентивног деловања, посебно су потенциране слабости класичног 
реактивног концепта деловања полиције у односу на предности проактивног 
деловања и указано је на нужност и предност благовремене и потпуне са-
радње полиције и Сектора за ванредне ситуације, као и на њихову сарадњу са 
другим субјектима.

Активност и међусобна сарадња полиције, Сектора за ванредне ситуације, 
јавног тужилаштва, привредних друштава и неких других субјеката од ог-
ромног је значаја за ефикасно спречавање кривичних дела која се могу извр-
шити експлозивним материјама. У циљу успешније идентификације ризика 
од извршења кривичних дела експлозивним материјама и ефикаснијег пре-
дузимања мера за отклањање и смањење таквих ризика, указано је и на мо-
гућности превентивног деловања полиције након извршеног кривичног дела 
експлозивним материјама.

SUMMARY

Explosive material is very convenient mean for causing technical and technological 
accidents, which often contain elements of certain criminal acts that endanger the 
health and lives of people, property and the environment. Explosive material is 
just one sort of dangerous material or substance, which clearly indicates the degree 
of their danger and destructive power during their detonation. Considering this, 
in this monograph the content related to the concept and division of dangerous 
explosive material is mentioned an discussed first and then the concept and types of 
explosive material, with special emphasis on the characteristics and basic activities 
with hazardous substances (production, trade, transport and storage) which 
are important for the assessment of risk to commit the offenses. In this context, 
based on the research results, measures of protection and control in production 
are presented, according to place, transport and storage of explosive materials in 
terms of their importance for the elimination of the causes and recognizing risks of 
committing the criminal offenses by using explosive substances and material.

By analysing the methods of committing crimes using explosive materials, which 
is of importance for risk identification and analysis, I came up with classifying such 
offenses into three main groups. Thus, in the first group there are offences that can 
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be made by using explosive material, but without its detonation, while the second 
group consists of offences whose execution involves the activation of explosive 
material. The third group includes offences which by definition do not include 
specific means of execution, or, among other means, can be executed by explosive 
material, when the execution includes an explosion of an explosive substance or 
material.

As part of the risk assessment of committing criminal offenses an adequate 
attention is paid to the importance of risk assessment in the field of prevention, 
i.e. prevention of offenses where explosive substances are used. This segment of 
the research, logically, starts with the concept and classification of risk and risk 
assessment methodologies for committing offenses in basic activities with explosive 
materials, to presenting content related to specific methods that can be used for 
estimating the risk of committing of these crimes. Given the importance of risk 
assessment in the field of dealing with explosive material, in addition to national 
legal regulations and standards, an analysis of international laws and standards was 
carried out which is important not only for prevention, but also for the suppression 
of criminal offenses that are committed using explosive material. Such detailed 
analysis points to certain shortcomings in the regulation of explosive and other 
hazardous materials from the impact of taking the preventative measures in order 
to prevent technical and technological accidents caused by explosive material, 
especially those which due to their scale of usage are considered as criminal 
offences, and because of that a comparative analysis of the level of harmonisation of 
national legislation with European law in this area was carried out.

Police primarily acts in repressive way, and also has an important role in the 
prevention of crimes that are committed by using explosive material, and therefore it 
is pointed that there is a possibility for the police and the Department for Emergency 
Situations to take actions in the field of risk assessment of criminal offenses that are 
committed or can be committed by using some of the explosive material. From the 
aspect of more effective preventive action, the thing that is especially emphasised 
is the weaknesses of the classic reactive concept of the policing in relation to the 
benefits of proactive policing and it is pointed to the necessity and advantages 
of timely and complete cooperation between the police and the Department for 
Emergency Situations, as well as their cooperation with other entities.

Active and mutual cooperation between the police, the Department for 
Emergency Situations, the public prosecutor’s office, companies and other 
entities is of huge importance for effective prevention of criminal offences that 
can be committed by explosive material. In order to successful identify the risk 
of committing the offenses where explosive material is used and more efficiently 
take measures towards the elimination or reduction of such risks, it is pointed to 
the possibility of preventive policing after the offense was committed by explosive 
material.
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