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На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 

42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 11. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и 

извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Државна агенција за истраге и заштиту п о д 

н о с и 
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I - УВОД 

 

Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: Агенција) за 2021. годину урађен је у складу са Одлуком о годишњем планирању 

рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14) и Упутством о начину припреме 

годишњег програма рада и извјештаја о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 45/15, 64/18 и 7/19). 

 Агенција је у 2021. години радила на укупно 2969 предметa који су се односили на откривање и истраживање кривичних дјела из надлежности Суда БиХ, од 

чега су 1553 окончана или 52%. Од укупног броја предмета, 1301 предмет је био истражни, од чега је 458 окончано или 35%, док је обавјештајних предмета било 

1668 од чега је 1095 окончано или 66%. 

 У 2021. години Агенција је надлежним тужилаштвима у БиХ поднијела укупно 122 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против укупно 

323 лица (311 физичких лица, девет правних лица и три НН особе) и 23 допуне извјештаја против укупно 55 физичких лица. 

  Посматрајући по приоритетима прокламованим у Програму рада Агенције за 2021. годину, резултати рада су сљедећи: 

 

Ред. 

бр. 

Кривична дјела из 

надлежности Агенције 

Предмети 
Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о 

почињеном кривичном дјелу поднесени тужилаштвима у БиХ 

Бр. 

кривичних 

дјела 

откривених 

поднесеним 

извјештајима 

и допунама 

извјештаја 

Бр. предмета 

на којима је 

рађено у 2021. 

Бр. 

окончаних 

предмета у 

2021. 

% 

окончаних 

предмета 

Бр. 

извјештаја 

Бр. лица 

обухваћених 

извјештајима 

Бр. допуна 

извјештаја 

Бр. лица 

обухваћених 

допунама 

извјештаја 

1. 

Тероризам и кривична дјела 

која се могу довести у везу 

са тероризмом 

22 2 9% 3 3 - - 8 

2. 
Финансијски криминал и 

корупција 
241 152 63% 42 88 13 34 99 

3. 
Неовлаштени промет 

опојним дрогама 
59 21 36% 21 52 3 10 26 

4. 
Трговина људима и 

кријумчарење људи 
37 6 16% 11 31 1 1 17 

5. 
Недозвољени промет 

оружјем и војном опремом 
21 7 33% 11 13 1 2 18 

6. Кривотворење исправа 12  2  17% 13 96 1 3 20 

7. Кривотворење новца 10 3 30% 2 2 - - 2 

8. Повреда ауторских права 38 13 34% 2 5 - - 2 

9. 

Прање новца и 

финансирање 

терористичких активности 

101 49 49% 12 28 4 5 15 

10. 

Ратни злочини и кривична 

дјела кажњива по 

међународном 

хуманитарном праву 

669 176 26% - - - - - 

11. Остала кривична дјела 91 27 30% 5 5 - - 25 
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 Од укупног броја поднесених извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу, поднесено је 13 извјештаја којима су пријављене 62 физичка 

лица и шест допуна извјештаја којима је пријављено 16 физичких лица. Извјештаји су поднесени због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело 

организовани криминал у вези са кривичним дјелима финансијског криминала и корупције, неовлаштеног промета опојним дрогама, кријумчарењем људи, 

кривотворењем новца и прањем новца.  

 Имовинска корист идентификована поднесеним извјештајима о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима из области финансијског криминала износи 

608.000,00 КМ и 40.000,00 еура.  

 У склопу истрага кривичних дјела из надлежности Агенције вођено је 11 финансијских истрага. Агенција је препознала важност вођења ове врсте истрага ради 

утврђивања незаконито стечене имовине вршењем кривичног дјела и стварања претпоставки за њено одузимање у судском процесу. Овој врсти истрага посвећена 

је нарочита пажња, те, иако није формирана посебна унутрашња организациона јединица која би се бавила овим истрагама, извршена је прерасподјела постојећег 

кадра. 

 Истрагама кривичних дјела прања новца утврђено је да је кроз финансијски систем Босне и Херцеговине у легалне новчане токове убачено 10.994.525,24 КМ 

нелегално стеченог новца, док је причињена материјална штета од пријављених кривичних дјела укупно износила 9.942.727,28 КМ, те стечена имовинска корист 

износила је 10.994.525,24 КМ. 

 У оквиру криминалистичко-обавјештајног рада, обавјештајног рада по линији кривичних дјела ратних злочина и у области прања новца рађено је на укупно 

625 предмета, од којих је окончано 280 или 45%, те на још 1043 аналитичка предмета из области прања новца, од којих је 815 окончано или 78%. Током обавјештајног 

рада сачињено је укупно 2687 КОИ 4x4, 56 оперативних анализа и 56 профила мета по линији криминалистичко-обавјештајног рада и линији рада ратних злочина и 

25 оперативних анализа и 540 прелиминарних анализа у финансијско-обавјештајном раду. 

 У 2021. години поднесен je и 2731 извјештај о предузетим мјерама и радњама, лишено је слободе 217 лица, извршено је 588 претреса објеката, саслушано 3996 

свједока и испитано 648 осумњичених лица. Реализованo je 85 оперативних акција у којима су привремено одузете одређене количине дроге (8,183 кг кокаина, 4,100 

кг хероина, 161,836 кг марихуане – сканка, 579 ком. канабис сатива стабљика,  3,513 кг амфетамина, 11 литара амфетаминског уља, 3,2 кг спида, 105 ком. екстази 

таблета, 1 кг кофеина, 21 г смјесе за мијешање „едел вајс“), те је привремено одузета одређена количина оружја (19 дугих цијеви, 16 кратких цијеви, 10117 ком. 

муниције разног калибра, 15 бомби, 46,1 кг експлозива, три ручна ракетна бацача, једна тромблонска мина, једно допунско пуњење и три електрична детонатора). 

 У оквиру активности које се односе на посебне истражне радње, за потребе Агенције поступано је по 69 наредби Суда Босне и Херцеговине, 54 наредбе 

кантоналних судова, шест наредби окружних судова и шест наредби Суда Брчко дистрикта БиХ, те по 65 наредби Тужилаштва Босне и Херцеговине, 32 наредбе 

кантоналних тужилаштава, три наредбе окружних тужилаштава и пет наредби Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ. За потребе других полицијских агенција поступано 

је по 83 наредбе кантоналних и општинских судова. У оквиру посебних истражних радњи проведена су 582 надзора и техничка снимања телекомуникација. 

 На основу 138 наредби и захтјева Тужилаштва и Суда Босне и Херцеговине у оквиру процедуралних мјера заштите пружене су мјере заштите и подршке за 

105 лица, у оквиру програма заштите свједока пружене су мјере заштите и подршке за десет лица, а на основу 46 захтјева међународних институција и страних 

држава пружене су мјере заштите и подршке за 14 лица.  

Јединица за специјалну подршку имала је 52 оперативна ангажовања, у оквиру којих је лишила слободе 22 осумњичена лица, пружила помоћ приликом 39 

претреса објеката и девет претреса покретних ствари, извршила 23 прегледа лица, спровођење 21 лица, вршила обезбјеђење високе делегације четири пута, вршила 

три пута обезбјеђење одузетих предмета. Од маја 2018. године полицијски службеници Јединице за специјалну подршку пружају помоћ полицијским службеницима 

Граничне полиције БиХ ради спречавања илегалног преласка миграната преко државне границе. У 2021. години десет полицијских службеника Јединице за 

специјалну подршку пружало је помоћ Граничној полицији БиХ на подручју Теренске канцеларије Исток – Теренска канцеларија Зворник у спречавању илегалних 

прелазака државне границе. Током оперативних ангажирања није било повријеђених полицијских службеника Јединице за специјалну подршку нити лица према 

којима су предузимане мјере, а употреба силе оцијењена је као законита и правилна. 

 Одјељење за унутрашњу контролу поступало је по 122 предмета унутрашњих истрага, од којих је окончано 116 или 95%. Поднесено је девет захтјева за 

утврђивање дисциплинске одговорности против 11 полицијских службеника због теже повреде службене дужности , од којих су у шест првостепених дисциплинских 

поступака изречене дисциплинске санкције према седам полицијских службеника, један дисциплински поступак против два полицијска службеника није вођен јер 

је наступила застара, у једном дисциплинском поступку један полицијски службеник ослобођен је дисциплинске одговорности док је један дисциплински поступак 

још увијек у току. Поднесена су четири приједлога директору Агенције за дисциплинску санкцију против четири полицијских службеника због почињених лакших 

повреда службене дужности, који су окончани израцањем санкција због почињених лакших повреда службене дужности према четири полицијска службеника.  
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Међуагенцијска и међународна сарадња 

 

Током 2021. године потписан је Споразум о формирању заједничког истражног тима између Државне агенције за истраге и заштиту и Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, а односи се на сарадњу у борби против тешких облика организованог криминала. 

 Остварена је добра међународна сарадња на 23 предмета, од којих су два предмета у вези са тероризмом, два предмета у вези са финансијским криминалом 

и корупцијом, пет предмета у вези са неовлаштеним прометом опојним дрогама, девет предмета у вези са трговином људима и кријумчарењем људи и пет предмета 

у вези са организираним криминалом. Остварена је успјешна сарадња са надлежним органима Републике Хрватске, Републике Србије, Републике Словеније, Црне 

Горе, Савезне републике Њемачке, Краљевине Шпаније, Краљевине Белгије, Републике Француске, Републике Аустрије, Републике Италије и Сједињених 

Америчких Држава. 

 Сарадња је остварена са свим полицијским тијелима у Босни и Херцеговини, као и са Министарством безбједности Босне и Херцеговине, Обавјештајно-

безбједносном агенцијом Босне и Херцеговине, Дирекцијом за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, Службом за послове са странцима, Управом 

за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине и другим институцијама у Босни и Херцеговини.  

  Специфичан вид сарадње представља сарадња Финансијско-обавјештајног одјељења која се одвија у области спречавања и истраживања кривичних дјела 

прања новца и финансирања терористичких активности. Сарадња се одвија преко Егмонт групе, и у 2021. години Финансијско-обавјештајно одјељење је упутило 

157 захтјева страним финансијско-обавјештајним јединицама за достављање информација те 50 одговора на захтјеве страних финансијско-обавјештајних јединица 

и 35 спонтаних информација. Стране финансијско-обавјештајне јединице упутиле су Финансијско-обавјештајном одјељењу 42 захтјева за достављање информација 

и 150 одговора на захтјеве Финансијско-обавјештајног одјељења те 36 спонтаних информација. 

 

Законодавна активност 

У оквиру нормативно-правних послова донесена је Инструкција о начину поступања са предметима и актима у оквиру Документ менаџмент система у 

Државној агенцији за истраге и заштиту, Одлука о одређивању безбједносног подручја-контролне тачке у Државној агенцији за истраге и заштиту, Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о заштити тајних података у Државној агенцији за истраге и заштиту, Правилник о провођењу Закона о заштити личних података 

у Државној агенцији за истраге и заштиту, Интерне процедуре за рад у ЦИДА 2 апликацији и бази података и Интерне процедуре у поступку са сталним средствима 

и залихама које су предложене за отпис у Државној агенцији за истраге и заштиту. 

 

Кадровска попуњеност 

 

 Агенција је 31.12.2021. године имала укупно 775 запослених, што је 80% у односу на број систематизираних радних мјеста, од чега су 574 полицијска 

службеника или 84% попуњених радних мјеста, 67 државних службеника или 62% попуњених радних мјеста и 134 запосленика или 80% попуњених радних мјеста. 

Радни однос у Агенцији засновало је 20 полицијских службеника, док је радни однос престао за 13 полицијских службеника и шест државних службеника.  

 

Буџетска средства  

 

Савјет министара Босне и Херцеговине, на 22. сједници, одржаној 16.12.2020. године, донио је Одлуку о привременом финансирању институција Босне и 

Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар – март 2021. године, на 30. сједници донио Одлуку о привременом финансирању 

институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период април – јуни 2021. године, на 41. сједници одржаној 23. јуна 2021. године 

донио је Одлуку о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јули–септембар 2021. 

године и на 58. ванредној (телефонској) сједници одржаној 28.9.2021. године донио је Одлуку о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине за период октобар – децембар 2021. године. Агенцији су одобрена средства у износу од 29.636.000 КМ. Почетком јуна 

текуће године извршена је измјена Динамичког плана расхода на начин да је умањена буџетска позиција 611200 – Накнаде трошкова запослених за износ од 60.000 

КМ те извршено увећање буџетске позиције 613100 – Путни трошкови у истом износу. Такође средином децембра текуће године, по одобрењу Министарства 

финансија и трезора БиХ, извршен је пренос 1.100.000,00 КМ са позиције капиталних улагања на позицију бруто плате и накнаде, тако да је укупно за текуће издатке 

било одобрено 30.736.000 КМ. Извршење буџета износило је 30.126.049 КМ или 98,01%.  
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1.1.1.1. Спровођење законом 

прoписаних активности, у складу 

са наредбама и захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ, на 

откривању кривичних дјела 

тероризма и недозвољене трговине 

АБХО

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби и 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 1.276.000 1.276.000 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.2.  Спровођење законом 

прoписаних активности, у складу 

са наредбама и захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ, на 

откривању кривичних дјела 

организованог криминала, 

криминала у вези са трговином 

људима, опојним дрогама и 

осталим кривичним дјелима 

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби и 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 5.866.000 5.876.400 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.3.  Спровођенје законом 

прoписаних активности, у складу 

са наредбама и захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ, на 

откривању кривичних дјела 

финансијског криминала и 

корупције

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби и 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 2.552.000 2.552.300 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.4. Провођенје интегрисаних 

финансијских истрага

Криминалистичко-

истражно одјељење

Проценат 

отворених 

финансијских 

истрага 

% 100 100 100 буџет 125.000 125.500 2021. 2021.

Отворене су финансијске 

истраге у свим предметима 

гдје постоји основа сумнје за 

утврђивање користи 

произашле из извршења 

кривичног дјела

II - ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општи циљ/принципи развоја: V УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: 14. УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 14.1. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСНОГ СЕКТОРА У БИХ СА АСПЕКТА ОДГОВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ

Специфични циљ: Унапређење система истрага кривичних дјела, прикупљања обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом БиХ

Извори финансирања и трошкови

1.1. Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

1.1.1. Истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

Носилац активности 

(организациона 

јединица)

Програми, пројекти и активности Коментар

Вријеме провођењаПоказатељи
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1.1.1.5.  Спровођење законом 

прoписаних активности, у складу 

са наредбама и захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ, на 

откривању кривичних дјела прања 

новца и финансирања 

терористичких активности

Финансијско-

обавјештајно одјељење

Степен 

извршених 

наредби и 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 723.000 723.100 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.6. Спровођење законом 

предвиђених активности,  у складу 

са наредбама и захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ, на 

откривању кривичних дјела ратних 

злочина и кривичних дјела 

кажњивих по међународном 

хуманитарном праву

Сектор за истраживање 

ратних злочина и 

кривичних дјела 

кажњивих по 

међународном 

хуманитарном праву и 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби и 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 3.437.000 3.438.100 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.7. Оперативно ангажовање 

Јединице за специјалну подршку 

по наредбама директора СИПА-е 

Јединица за специјалну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби 

директора за 

оперативно 

ангажовање

% 100 100 100 буџет 4.912.000 5.081.000 2021. 2021.

Све наредбе судова и 

тужолаштава по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.8. Сарадња и размјена 

информација у кривичним 

истрагама са полицијским 

тијелима и осталим партнерима у 

земљи и иностранству

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла, Сектор за 

планирање, аналитику, 

сарадњу и 

информисање

Степен остварене 

сарадње у 

односу на број 

запримљених 

захтјева за 

сарадњу

% 100 100 100 буџет 978.000 978.700 2021. 2021.

Одговорено је на све упите 

домаћих и иностраних 

партнера за доставу 

тражених информација у 

складу са законском 

регулативом

1.1.2.1. Изграднја објекта за 

смјештај и обуку Јединице за 

специјалну подршку

Степен 

завршетка радова
% 5 100 5 буџет 0 0 2021 2021

Коментар је дат у табели VI - 

Извјештај о реализцији 

јавних инвестиција

1.1.3.1. Повећати број и квалитет 

прикупљених информација и 

обавјештајних података

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

Финансијско-

обавјештајно одјељење, 

Сектор за истраживање 

ратних злочина и 

кривичних дјела 

кажњивих по 

међународном 

хуманитарном праву, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Број сачињених 

КОИ 4x4
Број 2784 2800 2687 буџет 2.083.000 2.083.500 2021. 2021.

Направљен је кавалитативни 

помак у обавјештајном раду 

усвајањем нове Инструкције 

о обавјештајном раду

1.1.2. ИБИХ-СИПА-2

1.1.3. Прикупљање и аналитичка обрада обавјештења и података о кривичним дјелима
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1.1.3.2. Повећати број и квалитет  

продуката аналитичког рада

Криминалистичко-

истражно одјељење, 

Финансијско-

обавјештајно одјељење, 

Сектор за истраживање 

ратних злочина и 

кривичних дјела 

кажњивих по 

међународном 

хуманитарном праву, 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Укупан број 

продуката 

аналитичког рада

Број 614 620 678 буџет 2.295.000 2.296.000 2021. 2021.

Направљен је кавалитативни 

помак у обавјештајном раду 

усвајањем нове Инструкције 

о обавјештајном раду

1.1.4.1. Провођење посебне 

истражне радње "Надзор и 

техничко снимање 

телекомуникација" по наредбама 

Суда БиХ

Сектор за оперативну 

подршку и регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 1.053.000 1.004.000 2021. 2021.

Све наредбе суда за 

провођење ове истражне 

радње су извршене

1.1.4.2.  Провођење посебне 

истражне радње "Надзор и 

техничко снимање просторија" по 

наредбама Суда БиХ

Сектор за оперативну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 1.316.000 1.555.000 2021. 2021.

Све наредбе суда за 

провођење ове истражне 

радње су извршене

1.1.4.3.  Провођење посебне 

истражне радње "Тајно праћење и 

техничко снимање лица,  

транспортних средстава и предмета 

који стоје у вези са њима" по 

наредбама Суда БиХ

Сектор за оперативну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 1.316.000 1.255.000 2021. 2021.

Све наредбе суда за 

провођење ове истражне 

радње су извршене

1.1.4.4. Провођенје посебних 

истражних радњи "Симулирани и 

контролисани откуп и симулирано 

давање поткупнине" и "Кориштење 

прикривених истражитеља и 

кориштење информатора" по 

наредбама Суда БиХ

Криминалистичко-

истражно одјељење и 

регионалне 

канцеларије Бања Лука, 

Мостар, Сарајево и 

Тузла

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 269.000 269.100 2021. 2021.

Све наредбе суда за 

провођење ове истражне 

радње су извршене

1.1.4.5. Провођење посебне 

истражне радње "Надзирани 

превоз и испорука предмета КД" 

по наредбама Суда БиХ

Сектор за оперативну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 263.000 251.000 2021. 2021.

Све наредбе суда за 

провођење ове истражне 

радње су извршене

1.1.4. Провођење посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда БиХ
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1.1.5.1. Провести унутрашње 

истраге на основу захтјева

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

проведених 

унутрашњих 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 100 100 100 буџет 125.000 125.500 2021. 2021.

Проведене су све 

унутрашње истраге на 

основу захтјева по свим 

основама

1.1.5.2. Утврдити законитост 

примјене средстава принуде од 

стране полицијских службеника

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

извршене оцјене 

законитости у 

односу на број 

захтјева за 

утврђивање 

законитости 

примјене 

средстава 

принуде

% 100 100 100 буџет 125.000 125.500 2021. 2021.

У свим случајевима 

употребе средстава принуде 

извршена је оцјена 

законитости и утврђено је да 

су средства принуде 

употребљена у складу са 

законом

1.1.5.3. Извршити безбједносне 

провјере по захтјевима институција

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

извршених 

провјера у 

односу на број 

захтјева

% 100 100 100 буџет 376.000 376.500 2021. 2021.

Извршене су провјере по 

свим захтјевима институција 

БиХ

1.1.5.4. Вршити интерни надзор над 

примјеном закона и подзаконских 

аката у раду Агенције

Одјељење за 

унутрашњу контролу и  

Сектор за планирање, 

аналитику, сарадњу и 

информисање

Број извршених 

унутрашњих 

инспекцијских 

надзора

Број 15 15 38 буџет 251.000 251.000 2021. 2021.

Извршени су инспекцијски 

надзори у свим основним 

организационим јединицама

1.1.6.1. Провести програме заштите 

свједока из БиХ по захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

проведених 

програма 

заштите свједока 

у односу на број 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 382.000 385.500 2021. 2021.
Извршене су све наредбе 

Суда БиХ

1.1.6.2. Провести програме заштите 

свједока других држава

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

проведених 

програма 

заштите свједока 

у односу на број 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 382.000 385.500 2021. 2021.
Извршене су све наредбе 

Суда БиХ

1.1.6.3. Поступити по наредбама 

Суда БиХ и Тужилаштва БиХ за 

провођење мјера заштите 

заштићеним свједоцима који 

свједоче пред Судом БиХ

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

проведених мјера 

заштите у односу 

на број наредби 

за провођење 

мјера заштите 

свједока

% 100 100 100 буџет 464.000 117.765 2021. 2021.
Извршене су све наредбе 

Суда БиХ

1.1.6. Заштита свједока

1.1.5. Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ
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Планирани 

квартал за 

провођење

Квартал када је 

активност 

проведена

Упућен СМ 

БиХ           

(ДА/НЕ)

Усвојен на 

СМ БиХ        

(ДА/НЕ)

Процедура у 

ПС БиХ          

(ДА/НЕ)

Усвојен у 

ПС БиХ          

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту I - ДА НЕ НЕ НЕ

Закон је у парламентарној 

процедури 2020. године и 

још није усвојен

a) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

Програм 1.1. Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

Пројекат 1.1.5. Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ

III - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ЗАКОНИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општи циљ/принцип развоја: V УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: 14. УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Специфични циљ: Унапређење система истрага кривичних дјела, прикуплјанја обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом 

БиХ

Назив закона

Вријеме провођења Статус закона закључно са 31.12.2021. године

Коментар

Средњорочни цилј: 14.1. УНАПРЕЂЕНЈЕ СИГУРНОСНОГ СЕКТОРА У БИХ СА АСПЕКТА ОДГОВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ
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Планирани 

квартал за 

провођење

Квартал када 

је активност 

проведена

Упућен 

руководиоцу 

(ДА/НЕ)

Усвојен од 

стране 

руководиоца 

(ДА/НЕ)

Упућен СМ 

БиХ           

(ДА/НЕ)

Усвојен на 

СМ БиХ        

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Правилник о унутрашњој организацији Државне 

агенције за истраге и заштиту
II - НЕ НЕ НЕ НЕ

- Чекало се доношење новог 

Закона о Државној агенцији за 

ситраге и заштиту                                                                                          

- Обзиром да Закон још није 

усвојен, формирана је Радна 

група за израду Правилника 

који је у завршној фази прије 

достављања у даљу процедуру.

IV - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 

2021. ГОДИНУ

Програм 1.1. Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

Пројекат 1.1.5. Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ

Општи циљ/принцип развоја: V УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: 14. УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни цилј: 14.1. УНАПРЕЂЕНЈЕ СИГУРНОСНОГ СЕКТОРА У БИХ СА АСПЕКТА ОДГОВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ

Специфични циљ: Унапређење система истрага кривичних дјела, прикуплјанја обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом 

БиХ

Назиб подзаконског акта

Вријеме провођења Статус закона закључно са 31.12.2021. године

Коментар

Планирани 

квартал за 

провођење 

Квартал када је 

активност 

проведена

Упућен СМ 

БиХ 

(ДА/НЕ)

Усвојен на 

СМ БиХ 

(ДА/НЕ)

Процедура у 

Предсједништ

ву БиХ 

(ДА/НЕ)

Усвојен у 

Предсједништ

ву БиХ 

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5 6 7 8

-

-

-

Назив међународног уговора Коментар 

Вријеме провођења
Статус међународног уговора закључно са 31.12.2021. 

године

V - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И 

ЗАШТИТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општи циљ/принципи развоја: V УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТАA

Стратешки циљ: 14. УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 14.1. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСНОГ СЕКТОРА У БИХ СА АСПЕКТА ОДГОВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ

Специфични циљ: Унапређење система истрага кривичних дјела, прикупљања обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом 

БиХ
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VII – ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

 

Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту за 2021. годину био је доступан 14 дана на порталу „еКонсултације“, а Извјештај о проведеним 

косултацијама, уз прибављена мишљења Министарства финансија и терзора Босне и Херцеговине, Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Уреда 

за законодавство Савјета министара Босне и Херцеговине, је у прилогу материјала који се доставља Савјету министара БиХ на усвајање.   

 

 

     ДИРЕКТОР 

  ГЛАВНИ ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ 

 

    Дарко Ћулум 

Очекивани 

период 

реализације

Завршен 

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5

1.1.5.1. Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за 

специјалну подршку
Крај 2024. НЕ У ПОСТУПКУ

Завршене активности:

- набављено грађевинско земљиште;

- одобрено идејно рјешење;

- у преговарачком поступку изабран понуђач за 

израду Главног пројекта;                                                                                         

- добијени су локацијски услови;                                                                                                           

- потписан уговор о набавци услуга ревизије 

техничке   документације Главног пројекта за 

извођење радова на изградњи базе.

Hазив пројекта јавних инвестиција

Вријеме реализације Статус         

(ЗАВРШЕНО, У 

ПОСТУПКУ, 

ОДЛОЖЕНО, 

ПРЕКИНУТО)

Коментар 

1.1.5. ИБИХ-СИПА-2

1.1. Прикупљање обајештења и података, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ

VI - ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 

2021. ГОДИНУ

Општи циљ/принципи развоја: V УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: 14. УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 14.1 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСНОГ СЕКТОРА У БИХ СА АСПЕКТА ОДГОВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ

Специфични циљ: Унапређење система истрага кривичних дјела, прикупљања обавјештења и података о кривичним дјелима и заштите свједока у поступцима пред Судом 

БиХ


