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Форензичка обрада импровизованих 
експлозивних направа

Апстракт: У раду су представљене неке врсте импрови зо   ва них 
експлозивних направа (ИЕН) и начини њиховог постав ља ња и ини-
цирања у домаћој форензичкој пракси. Поступање са ек с  плозивним 
направама уопште веома је захтевно и одговорно и носи са собом 
много безбедносних ризика. Самим тим је специ фи ч на и форен-
зичка обрада места догађаја. Зато је веома значајно и ангажовање 
специјално обучене екипе са знањем из области про   тивдиверзионе 
технике с обзиром на то да увек постоји опас но ст од нових експло-
зија. Када је реч о импровизованим експло зи в   ним направама, форен-
зичка обрада места догађаја је ком плек с ни  ја. Свака импровизована 
експлозивна направа је јединствена бу ду  ћи да њена израда зависи 
од знања, маште, искуства учини о ца и расположивости прируч-
них средстава. За квалитетну и свео бу х ва тну форензичку обраду 
места догађаја, с обзиром на то да је сва  ко место догађаја једин-
ствено, веома су значајни иску с тве но уче   ње и анализа случајева 
постављених направа. Циљ рада је да се укаже на могуће начине 
иницирања и постављања екс пло зи вне на праве ради њеног лакшег 
уочавања при про тив дивер зи о ном пре гледу и лакше форензичке 
обраде места догађаја у случају ње ног активирања. У раду су ана-
лизирани начини на које су изра ђе не експлозивне направе, места на 
којима су постављане, начини на које су направе инициране, као и 
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материјални трагови који су ос тали на месту догађаја. Истражи-
вање обухвата период од 2007. до 2022. године. 

Кључне речи: експлозивно средство, импровизована екс пло   зивна 
направа, противдиверзиони преглед, експлозија, форе н зи  чка обрада 
места догађаја.

Увод

Криминалистичка пракса је показала да се експлозије ко ри с те 
за извршење различитих кривичних дела као што су: теро ри зам, 
убиство, наношење тешких телесних повреда, разбо ј ни штво, кра ђе, 
изазивање опште опасности и др. Експлозивна сре д ства се ко ристе 
и као средства и као предмети извршења кри ви чних дела (Бје  ловук, 
Кесић, Жарковић, 2013). Такође, користе их и бомбаши са  моубице. 
Експлозивна средства су веома различита ка ко по свом облику, 
материјалима који су коришћени за њену из ра ду, на ме  ни и прин-
ципу функционисања, тако и према начину пос та в ља ња, и као таква 
могу изазвати веома различите пос ле ди це, од ош те  ћења на подлози 
и околним објектима до људских жр та ва. Ош те  ћења на подлози 
настају услед нагло ослобођене ене р ги је у ви ду то плоте и притиска, 
односно ширењем формираног ударног та ла са које се може мате-
матички описати. (Sachdev, 2004: 50) Ме с та ек  сплозије код којих су 
коришћена експлозивна сре д с тва оби ч но са  држе центар експлозије 
са препознатљивим оштећењем као по сле дицом бризантног дејства 
у виду рупе или кратера (Тhu r man, 2006: 39). Сем ових трагова, на 
месту догађаја могу се на ћи и тра го ви експлозивне супстанце, који 
се изузимају ради ис пи  ти ва ња у фо ре нзичкој лабораторији. На 
месту експлозије мо гу се ко ри стити и уређаји за идентификацију 
експлозива, као на при мер мо бил тре јс (Mobile trace), који у сво-
јој суштини пре д ста в ља по кретни уре ђај за јонску спектрометрију 
који иден ти фикује вр с ту екс пло зи ва на лицу места (Saferstein, 2015: 
446). У неким си ту а цијама мо    же се користити и термална камера. 
Форензичка обра да места до    гађаја са импровизованом експло зи-
вном направом по дра зумева пре  тходну безбедносну процену да ли 
постоји опасност од нових ек сплозија, након које се врши увиђај. 
Место догађаја нај пре тре ба оградити и обезбедити, а онда вршити 
фиксирање зате ченог ста  ња. То подразумева примену технике 
фото гра фи са ња, ски ци ра ње места догађаја, изузимање релевант-
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них трагова за расве т ља ва ње догађаја и израду доку ме н та ције.
Познавање конструкције и различитих начина израде екс пло  -

зивних направа веома је важно и са аспекта превентивног де ло   вања 
полиције, тј. за противдиверзионе прегледе, а ради про на  ла  жења и 
неутралисања направе и спречавање експлозија. Ефе к ти екс плозије 
на окружење у директној су вези са траговима на ме сту до  гађаја и 
представљају полазну основу за утврђивање узро ка екс пло зије и 
одговорности за њу. Зато је веома важно проу чавати еф е  кте експло-
зије на окружење и анализирати поста в ље не екс пло зи в не направе 
(неактивиране и активиране), као и ста л но уса вр ша ва ти стручњаке 
за експлозије уз константну примену нових тех нологија. 

Експлозивна средства могу бити израђена у погонима фаб ри ка 
наменске индустрије, када се израђују формацијска експло зи вна 
средства, али и у кућним условима, када се израђују импро ви-
зована експлозивна средства, односно експлозивне направе. Фо -
р   мацијским експлозивних средствима сматрају се: ручне бом бе, 
антиперсоналне мине, противоклопне мине, артиљеријски про је-
ктили и сл. (Радић, 2007; Радовановић, Павловић, 2013). Екс пло-
зи вно средство састоји се од кућишта, експлозивног пу ње ња и 
склопа за иницирање. Основна улога кућишта је заштитна као и да 
држи све елементе експлозивног средства у једној це ли ни. Такође, 
конструкција кућишта експлозивног средства има веома ва жну 
улогу у парчадном дејству на окружење при његовој ек с пло  зији. 
Експлозивно пуњење се израђује од различитих врста бри зантних 
експлозива као што су тринитротолуен (ТНТ или тро тил), пентае-
ритритолтетранитрат (пентрит), хексоген и др. Ови ек сплозиви су 
„јачи” од иницијалних експлозива због својих ка ра к теристика, као 
што су брзина детонације и др. (Радовановић, 2015: 133) Склоп за 
иницирање, како му само име каже, служи да ини цира активирање 
експлозивног средства, и то се обично врши ко ришћењем упаљача 
различитих конструкција. Експлозивно сре д ство се може иници-
рати и употребом штапина, нееле к три ч ног си стема за иницирање 
(нонел систем, односно примена ватро про во дних честица), елек-
тричног или електронског система и др.

За разлику од индустријске производње формацијских сре д-
става са стандардним компонентама, која се израђују према те х-
ни  чкој документацији у серијској производњи, импровизоване 
ек с плозивне направе (Improvised Explosive Device – IED) израђују се 
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појединачно од приручних материјала и средстава и то најче ш ће 
у радионичким, односно кућним условима. Изглед, кара кте ри с-
ти ке и принцип функционисања ових направа зависе од врсте и 
нивоа зна ња, маште и расположивих средстава учиниоца тако да 
постоје ве о ма различите импровизоване направе. У том смислу, 
са ста но ви шта противдиверзионе технике оваква направа може се 
сма тра ти опаснијом у поређењу са формацијским експлозивним 
сре д с т вом с обзиром на то да полицијски службеници и експерти 
бе з бе д но сти на месту догађаја теже „препознају” направу пошто 
не мо гу да је пронађу у стручној литератури и каталозима прои-
зво ђача на менске индустрије. Оне су јединствене по свом изгледу, 
га ба ри ту и начину функционисања. 

Импровизована експлозивна направа је уређај који је на пра   вљен 
или постављен на импровизован начин тако да обавезно са д ржи 
експлозивну супстанцу – смесу или хемијско једињење на   менски 
створено за уништавање свега што је у њеном окру же њу. Оне могу 
садржати супстанце које се могу набавити у специ ја  лизованим про-
давницама војне опреме за израду компонената на праве, али могу 
се направити и коришћењем компоненти из про   давница за сва-
кодневну потрошњу (амонијум-нитрат, бензин, ек сери, завртњи, 
навртке, комади стакла и др.). Израда импро ви зо ваних експло-
зивних направа обавезно подразумева поседовање специфичних 
знања, а наравно и мотив за бављење недозвољеним активностима. 
У том смеру се одвија и део истраге ради откри ва ња и пронала-
жења учиниоца кривичног дела у вези са експло зи в ном направом. 
Приликом израде експлозивне направе могу се ко ри  стити пред-
мети израђени за друге сврхе (сат, књига, писмо, кишобран, фен, 
електрични струјни проводници, хемијски извор струје као што је 
батерија, прекидач, ђубриво на бази нитрата, сумпорна киселина, 
азотна киселина, метанол и др.) као кућиште или за делове експло-
зивне направе, али се може израдити и на пра ва без кућишта. Ова-
ква експлозивна средства су коришћена за ве о ма различите циљеве 
(Бјеловук, 2019: 39). 

Импровизација неког експлозивног средства може се из вр шити 
у било којој компоненти – на пример, да се за иницирање уместо 
упаљача користи сатни механизам, теле-команда, мобилни телефон 
и сл. Такође, може се користити бризантни експлозив у који су ста-
вљени ексери, завртњи, навртке, парчићи метала, ста кла и др., чиме 
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се повећава парчадно дејство експлозивне направе. 
Уместо бризантног експлозива учиниоци користе и неке дру-

ге ручно направљене смесе, које садрже гориво и оксидатор. Не  ке 
импровизоване експлозивне смесе садрже амонијум-нитрат, цр ни 
барут, ТАТП (триацетонтрипероксид), ХМТД (хекса ме ти ле н   три-
пероксидедиамин), смеше хлората и др. Када се као импро ви зо-
вана експлозивна супстанца користи амонијум-нитрат, онда он 
има улогу оксидатора у смеси. Више од 95% свих терористичких 
на пада изведено је коришћењем АНФО експлозива (Ammonium 
Nitrate Fuel Oil). (Figuli, etal, 2018). У САД је 1995. године у Ок ла хо ма 
Ситију експлозија импровизоване направе на бази амонијум-ни -
трата однела 168 жртава (Thurman, 2006: 95). Експлозија у Ло н до ну 
2005. године за последицу је имала 52 погинула и много ра ње них, 
када је коришћена експлозивна направа која је садржала ТАТП6. У 
Индији је 2014. године било 190 случајева коришћења им провизо-
ваних експлозивних направа, од којих је у 98% слу ча је ва коришћен 
бризантни експлозив7. За процене меха ни ч ких ош те ће ња на месту 
експлозије могу се користити разни ме то ди за си му лацију експло-
зивног процеса. Тако, форензички ин же ње ри вр ше симулацију 
ефеката експлозије користећи разне ме то де, као на при мер метод 
коначних елемената подржан програмима какав је LS DYNA (Yenes, 
etal, 2015), ANSYS/AUTODYN 3D (Fan, etal, 2020), Abaqus (Bjelovuk, 
2019) и др. 

Циљ овог рада је указивање на могуће начине иницирања и по с-
тављања експлозивне направе ради њеног лакшег и бржег уо ча вања 
при противдиверзионом прегледу и ефикасније форен зи чке обраде 
места догађаја у случају њеног активирања.

Материјал и метод коришћени у истраживању

За истраживање је коришћен метод анализе садржаја, одно с но 
студија случајева. Анализиране су документације са форе н зи ч ке 
обраде места догађаја у реалним случајевима када је ко ри ш ће на 
експлозивна направа. Евидентирано је у колико случајева јесте, а у 
колико случајева није активирана. Анализирани су подаци о по сле-

6  https: //www.dhs.gov.pdf, доступан 15. 6. 2022.
7  https: //nacin.gov.in, доступан 15. 6. 2022.
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дицама које су направе узроковале експлозијом у смислу ко ји тра-
гови се најчешће проналазе на месту догађаја, а све у циљу ут врђи-
вања врсте направе, врсте експлозива који је коришћен у на прави и 
начина њеног иницирања. У случајевима када направа није активи-
рана, такође је посматран њен склоп и анализирани де ло ви (који је 
експлозив коришћен и принцип рада, односно начин ини цирања). 
Свако место догађаја било је форензички обрађено и трагови фик-
сирани у складу са правилима струке и међународним стандар-
дима.

Анализирано је на којим местима су постављане екс пло зи в  не 
направе (испод путничког моторног возила, односно на ша си ји 
одоздо, у унутрашњости возила, односно моторном простору, на 
отвореном простору, унутар грађевинског објекта у прт ља ж ни ку 
мотоцикла). Подаци о постављеним и иницираним екс пло зи в ним 
направама долазе из личне архиве аутора, који је у својству стру-
чног лица излазио на свако место догађаја у вези са екс пло зи в ним 
направама. Временски оквир истраживања је 15 година, док про-
сторни оквир обухвата територију града Београда. 

Резултати истраживања и дискусија

Истраживање је подељено у две етапе, и то за период од 1. 1. 
2007. до 1. 1. 2016, и од 1. 1. 2016. до 1. 1. 2022. године јер је при-
мећена смањена употреба штапина8 као средства за ини ци ра ње 
експлозивне направе, а повећан број активираних екс пло зив них 
средстава са даљине. Такође, у првој етапи није било ут вр ђе но који 
је експлозив коришћен за израду направе, када су у пи та њу направе 
које су активиране, односно које су експлодирале. Ис тра живање је 
организовано тако да су најпре анализиране до ку ме н тације о слу-
чајевима постављања експлозивних направа на те ри то рији ПУ за 
град Београд за период 1. 1. 2007. до 1. 1. 2016. У пос матраном пери-
оду забележено је укупно 49 случајева са им про  визованом експло-
зивном направом (у овај број не улазе фор ма цијска експлозивна 

8 Штапински начин иницирања експлозива подразумева да се за иницирање екс пло-
зива користе спорогорећи штапин, детонирајући штапин, детонаторска ка писла бр. 8 
и минерска шибица. Спорогорећи штапин је од црног барута и го ри брзином од 1 цм за 
1-1,5 секунди, док се детонирајући штапин користи за ини цирање већег броја пуњења 
истовремено. Детонаторска каписла служи за ини цирање свих врста експлозивног 
пуњења осим ТНТ (потребан је појачник).
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средства – ручне бомбе, ракетни про је к ти ли, мине и др.). Од тога 
је у 38 случајева импровизована експло зи в на направа активирана, 
док у преосталих 11 случајева импро ви зо вана направа није била 
активирана, и морала је бити неу тра ли са на и уништена на безбе-
дан начин. Која је врста сумњивог пре д ме та пронађена, односно о 
каквој је врсти експлозивне направе реч, утврдила су током про-
тивдиверзионог прегледа специјално обу чена стручна лица – поли-
цијски службеници или припадници слу жби безбедности. Међу 
пронађеним неактивираним експло зи в ним направама шест је 
пронађено као резултат оперативног рада при падника криминали-
стичке полиције, а пет су пронашле поте н ци јалне мете напада. Тих 
пет направа је пронађено испод пу т ни ч ких моторних возила. 

Када је у питању место постављања активираних експло зи в них 
направа код којих је дошло до експлозије, у 15 случајева на пра ва 
је активирана на путничком моторном возилу, од којих је у се дам 
случајева путничко моторно возило било циљ напада. У тим случа-
јевима је наступила материјална штета на возилу и око ли ни, те су 
пронађени трагови у виду оштећења на возилу и око ли ни – кратер, 
делови возила и направе. У преосталих осам слу ча је ва циљ напада 
импровизованом експлозивном направом било је ли це у возилу и 
наступила је смртна последица или су нанете те шке или лаке теле-
сне повреде. 

У шест случајева је приликом иницирања импровизоване 
ек сплозивне направе на возилу наступио пожар. Анализом пре д-
ме та у којима је експлозија проузроковала пожар на возилу зак љу-
чено је да до пожара долази у случајевима када је импро ви зо ва на 
експлозивна направа постављена у непосредној близини делова 
во зила или материјала који могу да, након експлозије, задрже за гре-
јане делове направе и преузму њихову топлоту која ће касније про-
узроковати пожар. Овде првенствено мислимо на седишта во за-
 ча и сувозача као такву врсту материјала (направа постављена на 
патос возила испод седишта возача). У случајевима када се ек с пло-
зија на возилу настави пожаром, форензичка обрада лица ме ста је 
знатно отежана пошто један део трагова бива уништен по жа ром. 
То се највише односи на трагове експлозивног пуњења ко је је кори-
шћено у импровизованој експлозивној направи. У слу ча је вима (11) 
када направа није активирана, утврђено је који је екс пло зив кори-
шћен. 
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Када је у питању место постављања експлозивне направе на 
возилу, у осам случајева направа је била постављена испод, тј. уз 
патос возила, а у пет случајева у моторном простору. У два слу ча ја 
направа је била постављена на подлози испод возила. У 23 слу чаја 
импровизована експлозивна направа активирана је на от во реном 
простору или у грађевинском објекту. Од посматрана 23 слу чаја, 
само у два случаја циљ напада било је физичко лице, када су насту-
пиле последице у виду наношења повреда, док је у 21 слу чају као 
последица настала материјална штета. 

Када је у питању начин иницирања експлозивне направе, у 20 
случајева се није могло поуздано утврдити на који начин је на пра-
 ва активирана због разрушеног места догађаја, постојања ве ли ких 
оштећења услед бризантног дејства и непроналажења ре ле ва н-
тних трагова на месту догађаја. У 13 случајева утврђен је шта пи-
н ски начин иницирања импровизоване експлозивне направе, док 
је у 11 случајева мобилни телефон чинио саставни део ини ци ја л-
ног склопа направе. У четири случаја за иницијални део направе 
су коришћени елементи даљинске команде (принцип рада је као 
код алармних уређаја у систему техничке заштите моторног во зи-
 ла). У једном случају је начин активирања базиран на пријему си г -
нала вибрације и у једном случају постојао је покушај по ве зи ва ња 
импровизоване експлозивне направе на електричну ин с та ла ци ју 
возила у моторном простору. 

У периоду од 2016. до 2022. године пронађено је 18 ек с п ло -
зивних направа од којих 12 јесте, а шест није активирано. Када је 
у питању начин иницирања, експлозивне направе су доми на н т но 
у иницијалном склопу користиле елементе даљинског упра в ља  ња 
(осам случајева), док је у четири случаја за иницирање на пра  ве био 
предвиђен мобилни телефон. У овом периоду штапин је ко  ришћен 
за иницирање експлозивне направе само једном. У пре о с талих пет 
случајева није утврђен начин иницирања. 

У овом периоду направе су углавном постављане испод пу т-
ничког моторног возила (10 случајева), односно на шасију, док су у 
2 случаја биле постављене на подлози испод возила, а једна је ста-
вљена у пртљажни простор мотоцикла. Једна направа је била фи к-
сирана за челични стуб – граничник тротоара и једна је акти ви рана 
на отвореном простору. У три случаја је направа била про на ђена 
од стране оперативних радника криминалистичке полиције у при-
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ватним просторијама (стан, гаража). Направе које су пос та в ља  не 
на шасију путничког моторног возила су постављане ве зи ва њем 
за приступачне делове, док су неке причвршћиване за ме та л не 
делове склопа јаким магнетима. Коришћени су тзв. „НЕО ма г не-
 ти”. Активиране импровизоване експлозивне направе које су би ле 
постављене на доњој површини шасије (патос возила) су у шест 
случајева проузроковале пожар у коме је то возило у по тпу но сти 
изгорело. 

Када су последице коришћења експлозивне направе у пи та њу, 
у овом периоду било је случајева када уопште нису били про на -
ђени релевантни трагови који би послужили за иде н ти фи ка ци ју 
ек  сплозивне направе, начин иницирања експлозивне направе и 
учи  ниоца кривичног дела (на пример, 2016. направа је би ла пос та-
в љена и активирана испод моторног возила). У појединим слу  ча-
је вима било је пронађених трагова, али међу њима није било оних 
који би послужили за идентификацију врсте коришћеног екс  пло-
зи ва. У десет случајева је утврђено да је коришћен екс пло зив пе н-
трит, који се убраја у најбризантније експлозиве (брзина де  то на ци је 
8.260 m/s, густина 1.760 kg/m3). У осам случајева није ут  вр ђе но која 
врста експлозива је коришћена. У два случаја до ш ло је до наношења 
лаких телесних повреда, у једном случају до на  ношења тешких теле-
сних повреда, док је у три случаја нас ту пи ла смртна последица. Код 
свих направа које су пронађене неа к ти ви  ране (6) утврђено је која 
врста експлозива је коришћена за из ра ду направе. 

Ради лакшег праћења резултата анализе документације слу-
чајева са импровизованом експлозивном направом, резултати 
ис траживања приказани су табеларно, тако да су у једној врсти 
приказани подаци за период 2007–2015, у другој за период 2016–
2022, а у трећој су подаци приказани збирно, за свих 15 година.

Табела 1. Преглед броја активираних и неактивираних експло-
зивних направа са врстом коришћеног експлозива, начинима њихо-
вог активирања и местом постављања

период

активирана врста 
експлозива начин активирања место постављања

да не пентрит непознато штапин даљински моб. 
тел. непозн.

испод
возила 
шасија

унутр.
возила/
мотор

подл. 
испод 

возила

пртљажник 
мотоц

отворен/
грађев.

2007-2015 38 11 11 38 13 4 11 20 19 5 2 - 23
2016-2022 12 6 10 8 1 8 4 5 10 0 2 1 2
2007-2022 50 17 21 46 14 12 15 25 29 5 4 1 25
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Направе које нису активиране морале су бити претходно про -
нађене противдиверзионим прегледом, а затим или неу тра ли са-
 не раздвајањем саставних компоненти, или безбедно тра н спо р-
то  ване на полигон ради уништења. За противдиверзиони преглед 
ко  ришћени су службени пси, детектори експлозива, детектори 
ме та  ла, преносни рендгенски уређаји, противдиверзиона огледала, 
те х нологија инфрацрвене термографије (Ghazali, Jadin, 2014), док 
се за манипулисање направом користе самоходна роботска во зи-
 ла. Приликом вршења противдиверзионих прегледа и ма ни пу ли-
са ња направом неопходно је користити специјалну заштитну оп ре-
 му, која мора бити од материјала са таквим својствима да из д р жи 
ударна оптерећења која се јављају у случају експлозија.

Изглед типичне импровизоване експлозивне направе такав је 
да за основне елементе има експлозивно пуњење, систем за ини   -
цирање и кућиште (Beveridge, 1998: 77). Поједини аутори су на 
становишту да се импровизована експлозивна направа састоји 
од главног пуњења и система за иницирање (Thurman, 2006: 121). 
По   једине експлозивне направе су заправо аутомобили-бомбе, за 
ко   је је карактеристично да могу садржати много више експлозива, 
а самим тим и њихова експлозија ствара већа разарања на месту 
до   гађаја9. У домаћој форензичкој пракси аутомобила-бомби није 
би    ло, као ни бомбаша самоубица. Прегледом документација из 
фо    рензичке праксе на територији града Београда примећено је да 
не  ма правила када је реч о импровизацији, те да се експлозивне на -
праве могу израђивати и са кућиштем и без њега. Ефекат пар ча д-
ног дејства кућишта које се кида експлозијом може се ком пе н зо-
ва ти и употребом челичних фрагмената (завртњи, навртке, ексери 
и др.) који се смештају око експлозивног пуњења. У форензичкој 
пра   кси коју обрађује овај рад, тј. у периоду од 15 година, на те ри-
то  рији града Београда само су у два случаја активиране импро ви-
зо ване експлозивне направе садржале завртње/навртке (извршена 
кри вична дела убиства).

Крајем 20. и почетком 21. века био је забележен пораст ко ри -
шћења експлозивних направа (Радовановић, Павловић, 2013). Ово 
се може објаснити ратним окружењем Републике Србије у том пери-
оду, а самим тим и лакшом доступношћу бризантних ек с  плозива и 
експлозивних направа.

9  https: //www.dhs.gov, доступан 15. 6. 2022.
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Истраживање је показало да се импровизација експло зи в-
них направа најчешће спроводи у делу направе који се користи за 
ини цирање. У првом делу посматраног периода (2007–2016) при-
ме ћено је доминантно коришћење штапина за иницирање (13) у 
од носу на даљинско иницирање – телекоманда (4), с тим да се та да 
користио и мобилни телефон за иницирање направе, док се у дру-
гом посматраном периоду (2016–2022) примећује осетан пад бро ја 
случајева у којима је за иницирање експлозивне направе ко ри шћен 
штапин. У другом посматраном периоду се такође уочава по раст 
коришћења даљинске команде у односу на мобилни те ле фон (8 
према 4). Разлог томе је боља контрола тренутка ак ти ви ра ња код 
даљинске команде, пошто „сигнал” код мобилног те ле фо на иде 
преко оператера и базне станице, што подразумева, са ста но вишта 
извршиоца, неконтролисани проток времена до пријема сиг нала на 
направи и њеног активирања. Мишљења смо да је не пре цизна кон-
трола сигнала послатог мобилним телефоном у не ко ли ко случајева 
„спасила” физичко лице, које је било мета напада, те жих повреда 
и смрти. Употреба мобилних телефона у им про ви зо ваним експло-
зивним направама оставља такође могућност по ли цији ефикасни-
јег праћења како направе, тако и извршиоца ана ли зом саобраћаја 
мобилне телефоније. Све ово даје предност да љи нској команди као 
иницијалном склопу направе у односу на мо билни телефон. Када 
је у питању темпирање експлозивне на пра ве, односно одређивање 
тачног тренутка када ће се она ини ци ра ти, примећено је да се сатни 
механизам са класичним металним ска заљкама није користио као 
део система за иницирање. Ова за па жања се могу објаснити чиње-
ницом да се развој науке, технике и технологије одвија веома брзо 
и да су знања из електронике по с та ла приступачнија. Истраживање 
је показало да у великом броју слу чајева (20 у периоду 2007–2015 и 
пет у периоду 2016–2022 од уку пно 67) није утврђен начин иници-
рања експлозивне направе, те је неопходно већу пажњу поклонити 
функционисању екс пло зи в них направа кроз размену искустава на 
светском нивоу и спе ци ја лну обуку стручњака који раде на овим 
пословима, као и про уча вању релевантних трагова на месту експло-
зије који би указали на начин иницирања направе. Веома је важно 
на основу добре пра ксе успоставити стандардне оперативне проце-
дуре којих се тре ба придржавати приликом поступања са експло-
зивном напра вом у случајевима када она није активирана.
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Форензичка обрада места експлозије код којег је евидентно да је 
коришћено експлозивно средство веома је комплексна и зах те вна. 
Стручњаци који се ангажују, било у својству форензичког те хни-
чара било у својству вештака (Bjelovuk, Kesić, Žarković, 2021), морају 
поседовати специфична знања и искуства. Такође, нео пходна је 
и сарадња са екипом за противдиверзиону заштиту. Свако место 
догађаја на коме се врши форензичка обрада као са с та вни део уви-
ђаја јединствено је, али се могу издвојити нека пос ту пања са тра-
говима заједничка за све врсте догађаја са поје ди ним траговима. 
Тако, на пример, биолошки материјал, микро тра го ви, трагови 
папиларних линија трагови обуће и сл. могу се про на ћи код веома 
различитих кривичних дела. Основне смернице за по ступање 
стручњака на терену подразумевају специфична по с ту па ња с обзи-
ром на константну опасност од нових експлозија и мо гу ћност да на 
месту догађаја постоји још експлозивних направа. У том смислу, 
док се не заврши противдиверзиони преглед, фо ре н зи чари треба 
да поступају тако да не узрокују нову експлозију, те да не пале све-
тло, не користе радио-станице, не користе мобилне те лефоне и сл. 
Уколико је експлозивно средство пронађено, не тре ба да му се при-
ближавају, а екипа која обавља про ти в ди вер зи о ни преглед треба да 
користи специјалну опрему (робот, дрон, спе цијална ужад и др.) 
која омогућава поступање са даљине. Вео ма је важно да се на терену 
прикупи што више информација како од присутних лица тако и из 
трагова (Bjelovuk, Kesić, Žarković, 2013). При форензичкој обради 
места експлозије треба се при др жа вати стандардних оперативних 
процедура и помоћу савремених те х ничких уређаја тражити тра-
гове употребе експлозивне направе као последицу бризантног деј-
ства (разарање, рушење, кидање не по средног окружења направе 
као што су кратери, рупе и сл.), де ј с т ва ударног таласа (одбацивање 
предмета, пуцање стакла и сл.), то плотног дејства (горење елеме-
ната у окружењу, пожар и сл.) и тра гове парчадног дејства (делови 
направе и срушених и по ло м ље них елемената) у окружењу.

Како у првом посматраном периоду, у случајевима када је 
на права активирана, није било утврђено која је супстанца ко ри-
ш ће на као експлозивно пуњење, тако је у другом посматраном 
пе ри оду примећен већи проценат случајева у којима је извршена 
хе ми јска идентификација коришћених експлозива. То се може обја-
с ни ти коришћењем савременије опреме са већом осетљивошћу, али 
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и последично бољом едукацијом за изузимање трагова екс пло зи-
в не супстанце, односно узорковање на месту експлозије. Тако је у 
дру  гом посматраном периоду примећен већи проценат броја слу-
ча јева у којима је извршена хемијска идентификација коришће-
них ек  сплозива. У посматраном периоду на територији ПУ за град 
Бе о    град примећено је да није коришћена експлозивна направа са 
ТАТП (триацетонтрипероксид) или неким другим импро ви зо-
ва ним експлозивним пуњењем. У посматраним случајевима, код 
ко јих је извршена хемијска идентификација експлозивног пуњења, 
ко ришћен је војни бризантни експлозив (пентрит) и само у једном 
слу чају привредни експлозив иностране производње. Врста ко ри-
шће ног експлозива значајна је за процену масе експлозивног пу ње-
 ња у направи (Бјеловук, 2019).

На територији Републике Србије последњих година деша ва  ли 
су се тзв. мафијашки обрачуни у којима су се користила ек с пло-
зивна средства која су за циљ имала убиство, застрашивање или 
опомену, као вид специфичног „потписа” појединих кри ми на л  них 
група (тзв. модус операнди). У том правцу се и одвија један део кри-
миналистичке истраге.

Током обрађеног периода импровизоване експлозивне на пра ве 
нису коришћене за извођење терористичких напада, што је чест слу-
чај у другим земљама. У посматраном периоду није еви де нтирано 
ни коришћење сатног механизма са класичним ска за љ ка ма за тем-
пирање тренутка када ће се направа активирати.

Такође, уочено је да на територији града Београда импро ви-
зоване експлозивне направе нису коришћене приликом изв р ше ња 
кривичних дела тешке крађе. Овде се мисли првенствено на на силно 
отварање каса и сефова употребом енергије експлозије. Та ква врста 
употребе импровизованих експлозивних направа до с та је честа у 
бројним земљама Европске уније.

Закључак

Током шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година про шлог 
века употреба експлозивних средстава у криминогеној сре дини 
нашег друштва била је веома ретка, док је деведесетих го дина 20. 
века забележен евидентан пораст недозвољене упо тре бе експло-
зивних средстава, што се објашњава тадашњим ратним ок ру жењем 
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Србије. Исто важи и за почетак 21. века јер је било зао сталих сред-
става (Радовановић, Павловић, 2013).

Криминалистичка пракса у свету показала је да се за кри ми-
налне активности (убиства, наношење тешких телесних повре да, 
наношење лаких телесних повреда, изазивање опште опа с но с ти, 
тешке крађе, терористичка дејства и др.) са употребом екс пло зи-
 ва, између осталог, користе и импровизоване експлозивне на пра ве. 
Оне се постављају на различитим местима као што су: гра ђе   вински 
објекти, отворен простор, путничка моторна возила и сл. Тако је 
и ово истраживање потврдило да се импровизоване ек с пло зивне 
направе користе за криминалне активности и да се по с та вљају на 
различитим местима, и то: испод возила – закачене за ша сију (да 
направа експлодира током вожње или док је возило па р  кирано), 
испод возила на подлози (асфалт и сл.), у моторном про  стору 
возила, на отвореном простору, у грађевинском објекту, у стану и 
др. С обзиром на то да се модерна путничка моторна во зи  ла изра-
ђују тако да имају све већи удео пластичних делова (ра ди мање масе 
возила и мањег отпора ваздуха при кретању), учи ни о цима је теже да 
за постављање експлозивне направе користе ма  гнете. Форензичка 
пракса је показала да поједини учиниоци на пра  ву постављају тако 
да је везују за приступачне делове на ша си ји, а поједини користе јаке 
магнете који снажну привлачну силу ос  тварују и преко пластичних 
елемената (пластична заштита ис под челичног патоса возила). Циљ 
извршиоца кривичног дела је и да постави импровизовану направу 
на такав начин да поте н ци ја л на „мета” напада не може лако да је 
уочи. Из тог разлога се често ко  ристе и „шупљине” на доњем делу 
возила (тзв. тунел патоса). Овај податак је значајан за припаднике 
полиције због места на ко ји ма треба тражити експлозивну направу 
помоћу уређаја за про ти в  диверзионе прегледе.

Анализом коришћених експлозивних направа, било да су оне 
активиране на месту догађаја било да нису, утврђено је да је би ло 
и оних са кућиштем и оних без кућишта, тако да се може ус та-
новити да нема неког посебног правила. Сем ових основних де ло-
 ва, направе могу садржати и детонаторе, извор напајања еле к три-
чном енергијом, електричне проводнике, прекидаче, штампане 
пло че и друге електронске компоненте. Код експлозивних на пра ва 
на подручју Београда примећено је да се импровизација уг ла в ном 
изводи у иницијалном делу направе, као и да се током пос ма тра ног 
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периода користио војни бризантни експлозив, конкретно пе нтрит 
као пуњење, односно да се није користила нека смеса (ТАТП и сл.), 
за разлику од форензичке праксе у другим земљама. Као импро-
визоване експлозивне направе у посматраном периоду на тери-
торији Београда нису коришћени ни тзв. аутомобили-бо м бе. За 
коришћење оваквих врста импровизованих експлозивних на права 
потребна су специфична знања из хемије. Сама про и з во дња експло-
зива у кућним условима веома је ризична јер не по з на ва ње особина 
хемикалија и хемијских реакција може довести до по вређивања и 
страдања при изради направе.

Резултати истраживања показали су да се са развојем науке и 
технике користе све савременији и осетљивији уређаји за иде н ти-
фикацију експлозивног пуњења у направи. Ово се може за к љу чи ти 
из податка да број активираних направа код којих је иде н ти фи-
кован експлозив расте. Уз примену система квалитета и де фи ни-
сање стандардних оперативних процедура на месту догађаја, број 
случајева са идентификованом експлозивном супстанцом се пове-
ћава. 

Развој науке и технике у директној је вези и са применом са -
вре менијих средстава за иницирање експлозивне направе, од но с-
 но примећено је да се у много мањој мери за иницирање екс пло-
зи  ва користи штапин. Све је већа примена уређаја за активирање 
са даљине, с обзиром на то да учиниоци тако контролишу време 
ак  тивирања експлозивне направе. Повећана примена уређаја за ак -
тивирање са даљине у односу на штапинско активирање довела је 
до много чешће примене импровизованих експлозивних на пра ва 
у извршењу кривичних дела против живота и тела жртве него ош -
тећења имовине (упозорења). Ово се може потврдити и чи ње ни -
цом да се у посматраном периоду сатни механизам са кла си ч н им 
металним сказаљкама није користио као део система за ини ци ра ње, 
као и да се развој науке, технике и технологије одвија вео ма бр зо и 
да су знања из електротехнике, односно електронике пос та ла при-
ступачнија. У том смислу, приликом прегледа места до га ђа ја, које 
често може бити и веома затрпано и разрушено, а де лови експло-
диране направе прилично покидани и деформисани, ка да се траже 
релевантни трагови, пажњу треба поклонити про на ла жењу ова-
квих фрагмената. Зато је важна перманентна едукација при падника 
полиције који раде форензичку обраду места екс пло зи је.
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У посматраном периоду импровизоване експлозивне на пра  ве 
су својим активирањем створиле различите последице, за ви  с но од 
врсте направе, врсте и масе коришћеног експлозива, ме с та поста-
вљања, постојања кућишта и других околности на месту до гађаја, 
те је било случајева са кратерима у подлози, механичких ош те-
ћења на возилима и околним објектима у виду секундарних кра-
тера, рушења елемената конструкција, пуцања прозорских ста ка ла 
на околним објектима, пожара на возилу, лаких и тешких те ле сних 
повреда, али и смртних последица. Као последица екс пло зи је могу 
се јавити и одложене реакције организма (повреде уну тра шњих 
органа, психолошке и друге последице), али оне овим истражива-
њем нису обухваћене. Експлозија овакве направе може иза звати 
секундарне експлозије (нпр., гасних инсталација, екс пло зи вних 
и запаљивих супстанци; пожаре и др.) зависно од места на ком је 
експлозивна направа постављена, и последично појаву ток си чних 
супстанци у животној средини. У том смислу, веома је ва ж но пре-
дузети све потребне мере да до експлозије и не дође, што зна чи да 
посебну пажњу треба посветити квалитету про ти в ди ве р зио них 
прегледа и користити савремене уређаје (детектори екс пло зива, 
метал-детектори, савремени уређаји за мерење густине и сл.) са 
високим нивоом осетљивости.

Форензичка обрада места експлозије у случајевима када је кори-
шћена импровизована експлозивна направа веома је захтевна и 
специфична. Приликом форензичке обраде места експлозије зна-
чајно је користити савремене уређаје за детекцију експлозивне 
су п станце, јер је то неопходно за идентификацију врсте екс пло зи-
в не направе. Такође, податак о коришћеној експлозивној суп с та-
н ци важан је за форензичке инжењере јер се онда може одредити 
и ма са експлозива, која може бити у директној вези са ква ли фи ка-
ци јом кривичног дела. Наиме, поједине врсте експлозива сматрају 
се разорнијим у односу на друге, а и већа маса експлозива по д ра зу-
мева и већи притисак који ће се створити експлозијом и може ука-
зивати на намеру да се начине веће последице (већи број жр та ва, 
већа материјална штета), као на пример код терористичког ак та. Да 
би се идентификовала коришћена експлозивна направа по тре бно 
је темељно приступити прегледу места експлозије и про на ћи што 
више релевантних трагова.

Значај идентификације коришћене експлозивне направе је 
велики, с обзиром на то да може указати на извор снабдевања екс-
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пло зивне супстанце и других делова експлозивне направе, по се-
до ва ње специфичних знања код учиниоца и начин извршења кри-
ви ч ног дела (модус операнди) и др. Из података проистеклих из 
ис тра живања може се закључити да је у неким случајевима где је 
постављена експлозивна направа која је активирана у тренутку 
када није било особа у њеној близини, намера извршиоца могла 
би ти само вид поруке, односно упозорења или застрашивања. 
Међутим, податак добијен анализом другог периода (2016–2022) да 
је у 11 случајева од укупно 18 физичко лице било „мета на па да”, 
указује на тенденцију да се импровизоване експлозивне на пра ве у 
последње време највише користе за извршење кривичних де ла про-
тив живота и тела – убиство, тешко убиство и др.). Иде н ти фикација 
експлозивне направе на основу трагова пронађених на ме сту дога-
ђаја доприноси расветљавању догађаја, доказивању кри вичног дела 
и идентификацији учиниоца.
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Forensic Examination of Improvised 
Explosive Devices

Abstract: The paper presents some types of improvised explosive 
devices (IED) and ways of placing and initiating them in domestic foren-
sic practice. In general, handling explosive devices is very demanding and 
responsible and it carries many security risks. Therefore, there are specifics 
in crime scene investigation. The involvement of a specially trained team 
with knowledge of bomb squad techniques is very important, since there 
is always a risk of new explosion. When it comes to improvised explo-
sive devices, crime scene investigation is more complex. Every improvised 
explosive device is unique since its production depends on the knowledge, 
imagination, experience of the perpetrator and the availability of mate-
rials. Thus, such a device can be considered more dangerous compared 
to military explosive devices from the point of view of bomb-squad tech-
niques, considering that members of the police at the scene find it harder 
to recognize the device because they cannot find it in professional literature 
and catalogs. For quality and comprehensive crime scene investigation, it 
is very important to learn and analyze cases of planted devices, since each 
scene is unique. The importance of identifying the improvised explosive 
device is great, considering the fact that it can indicate the source of supply 
of the explosive substance and other parts of the device, the perpetrator`s 
possession of specific knowledge and the manner of committing the crime. 
The aim of the paper is to demonstrate possible ways of initiating and plac-
ing an explosive device for its easier observation in bomb squad examina-
tion and easier crime scene investigation in case of its activation. The paper 
analyzes the ways in which explosive devices were made, where they were 
planted, the ways in which the devices were initiated and physical evidence 
that remained at the crime scene. The research covers the period from 2007 
to 2022. The research has shown that improvisation was mainly performed 
in the initial part of the explosive device, as well as that high explosives 
were used during the observed period.

Keywords: explosive device, improvised explosive device, examination 
of bomb squad team, explosion, crime scene investigation.


