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I – УВОД 

 
Програм рада Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: Агенција) за 2020. 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) и представља операционализацију Средњорочног плана Агенције за период 2020-2022. године. 

Приоритети рада Агенције у 2020. години дефинисани су, прије свега, законским прописима који се односе на надлежности Агенције, 

Средњорочним планом рада Агенције 2020-2022. године и обавезама које проистичу из Акционог плана Савјета министара Босне и Херцеговине за 

провођење Реформске агенде. 

Приоритет рада Агенција биће борба против тероризма, свих видова организованог криминала, корупције и тешког финансијског криминала, што 

је назначено и стратешким документима Агенције и једна је од главних обавеза из Реформске агенде. У вези с тим, Криминалистичко-истражно 

одјељење и одсјеци у регионалним канцеларијама по овој линији рада интензивираће активности на отвореним предметима и предметима који ће 

бити отворени у 2020. години, а који се односе на ове врсте криминала.  

Континуирано ће се пратити и истраживати активности појединца, група, организација и институција које се баве подстицањем, финансирањем, 

планирањем, или на други начин помагањем тероризма. Пратиће се и истраживати финансијски токови и трансакције путем којих се пружа 

материјална и друга подршка терористичким организацијама, посебно ће се истраживати активности појединих предузећа, хуманитарних 

организација, удружења и других правних субјеката за које постоји сумња да се могу довести у везу с финансирањем терористичких активности. 

Наставиће се активности на предметима који се односе на појединце и организације који испољавају било какав вид екстремизма и радикализма. 

Предузимаће се превентивне и репресивне мјере с циљем спречавања насилног радикализма, екстремизма и тероризма. Превентивне активности 

Агенције су усмјерене према лицима која су највише изложена ризику (млађа популација), односно лицима која се већ налазе у некој почетној фази 

радикализације, како би се спријечила даља радикализација и евентуално регрутовање од стране терористичких организација или лица која су већ 

имала одређене контакте са тим организацијама. Репресивне мјере Агенције усмјерене су у правцу идентификовања лица која организују и 

планирају, односно лица која учествују или су учествовала у извршењу дјела насилног радикализма и екстремизма или тероризма, прикупљању 

доказа и њиховог кривичног гоњења за почињена кривична дјела, а све с циљем отклањања друштвене опасности и стварања безбједносног 

амбијента за живот грађана БиХ. Наставиће се активности на предметима који се односе на проблематику илегалне трговине оружјем, војном 

опремом и производима двојне намјене, с тежиштем на предмете који се могу користити у терористичке сврхе. Посебно ће се радити на унапређењу 

сарадње и размјене информација са регионалним и међународним партнерима у борби против тероризма као и унапређењу размијене информација и 

координације и сарадње са надлежним тијелима у БиХ. Наставиће се са имплементацијом усвојених стратешких докумената, односно Стратегије за 

борбу против тероризма и Акционих планова за провођење Стратегије.  

Радиће се на имплементацији Стратегије за борбу против организованог криминала и Акционих планова, Стратегије у области миграција и азила и 

Акционог плана, Стратегије супротстављања трговини људима у Босни и Херцеговини и Акционог плана и Државне стратегије надзора над опојним 

дрогама, спречавања и сузбијања злоупотребе опојних дрога у БиХ за период 2018–2023. године. Наставиће се са унапређењем  међународне сарадње 

у борби против свих облика организованог криминала уз интензивирање учешћа у међународним организацијама, иницијативама, радним групама и 

тијелима, те омогућавање вођења заједничких истрага и формирања заједничких истражних тимова. Јачаће се технички и кадровски капацитети 

Агенције у области сајбер безбједности, те едукација кадрова с циљем оспособљености одговору безбједносним у вези са криминалним активностима 

које се одвијају посредством интернета. Радиће се на омогућавању приступа појединим базама података службеницима Агенције, што би 
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допринијело ефикаснијем оперативном раду. У свјетлу активирања балканске мигрантске руте, радиће се на заједничкој борби против организованих 

криминалних група и појединаца који учествују у кријумчарењу људи, што ће захтијевати додатна материјално-техничка средства, као и кадровско 

јачање наведене линије рада у Криминалистичко-истражном одјељењу и у регионалним канцеларијама. По овом питању поступаће се у складу са 

Акционим планом хитних мјера, које треба предузети, са фокусом на незаконите мигранте и пропусност границе првенствено са источним сусједима 

Босне и Херцеговине, а који је усвојен на 142. Сједници Савјета министара Босне и Херцеговине.  

Планира се и наставак имплементације усвојених стратешких докумената, односно Стратегије за борбу против корупције БиХ 2015–2019 и 

Акционог плана за провођење Стратегија за борбу против корупције БиХ 2015-2019. Интензивираће се рад на окончању већ покренутих  

криминалистичких обрада из претходног периода које ће због своје обимности наставити у наредном периоду.  

Предвиђено је организационо и кадровско јачање основних организационих јединица чија је надлежност борба против ових врста криминала, 

оснивање посебне основне организационе јединице за борбу против тероризма и у склопу Криминалистичко-истражног одјељења унутрашње 

организационе јединице за провођење интегрисаних финансијских истрага. 

Приоритети у криминалистичко-обавјештајном раду биће: 

- процјена прикупљених података и информација, продубљивање истих, њихово комплетирање, селектовање, аналитичка обрада и унос у 

одговарајуће базе; 

- сачињавање обавјештајних продуката, с посебним акцентом на оперативне анализе и профиле мета по свим линијама рада уз повећање квалитета 

сачињених продуката; 

- вршење надзора над прикупљањем обавјештајних података, стручна координација коришћења, комплетирања и дизајнирања обавјештајних 

података и информација, сачињавање планова рада по конкретним предметима, те вршење процјене вјероватноће у постојање одређеног 

кривичног дјела на основу сачињеног обавјештајног продукта и шеме, уз приједлог смјерница за даљи ток дјеловања по питању расвјетљавања 

одређеног кривичног дјела; 

- активности на унапређењу постојећег система управљања криминалистичко-обавјештајним подацима кроз јасно дефинисан систем критеријума за 

доступност и дисеминацију података (увођење 5x5x5 модела уз испуњење техничких претпоставки и израде нове базе криминалистичко-

обавјештајних података). 

Један од приоритета у 2020. години биће и рад на предметима који се односе на кривична дјела прања новца и финансирања терористичких 

активности. Наставиће се рад на већ отвореним предметима у Финансијско-обавјештајном одјељењу (истражним и обавјештајно-аналитичким) и 

активности у вези са обуком обвезника из члана 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, радиће се на 

повезивање на базе података других институција путем АМЛС апликативног софтвера и реализацији активности из Акционог плана који је настао 

као резултат Процјене ризика од прања новца и финансирања терористичких активности у Босни и Херцеговини, наставиће се са представљањем 

Босне и Херцеговине у Манивал комитету Савјета Европе и другим међународним тијелима и учествовати у изради новог Закона о спречавању прања 

новца и финансирања терористичких активности и пратећих подзаконских аката.  

Рад на предметима који се односе на кривична дјела ратног злочина и кривична дјела кажњива по међународном хуманитарном праву представља 

сталну активност Агенције. У 2020. години Сектор за истраживање ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по међународном хуманитарном 

праву и одсјеци у регионалним канцеларијама по овој линији рада интензивираће рад на већ отвореним предметима и поступиће по свим захтјевима и 

наредбама Суда БиХ и Тужилаштва БиХ који се односе на нове отворене истраге.  

Провођење програма заштите свједока, заштита и пружање подршке свједоцима који свједоче у поступцима пред Судом БиХ и у 2020. години 

биће један од приоритета рада Агенције. У складу са законским и подзаконским актима, као и другим прописима Босне и Херцеговине и међународним 

прописима, предузимаће се и проводити мјере заштите лица која су укључена у програм заштите свједока,  као и лица која имају статус заштићеног свједока, 

како у поступцима који се воде пред Судом БиХ, тако и у предметима који се воде пред судовима других земаља. Радиће се на изналажењу дугорочнијег 
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рјешења питања смјештаја Одјељења за заштиту свједока. Наставиће се активности на изради нормативних аката у складу са одредбама Закона о 

Програму заштите свједока у Босни и Херцеговини.  

Сектор за оперативну подршку ће, провођењем посебних истражних радњи из своје надлежности и пружањем подршке у провођењу оних 

посебних истражних радњи које су у надлежности осталих организационих јединица, пружити подршку квалитетнијем вођењу истрага и 

прикупљању информација и доказа о извршењу кривичних дјела. С тим циљем, проводиће активности и Одсјек за противдиверзиону, 

противексплозивну и техничку заштиту и Група за криминалистичку технику и полиграфско вјештачење. Радиће се на побољшању услова за рад 

истражитеља за посебне операције доношењем Правилника у вези са израдом докумената са измијењеним идентитетом који су неопходни за 

провођење посебних истражних радњи и на њиховом дислоцирању ван сједишта Агенције у сигурну кућу. Вршиће се организација, надзор и 

контрола рада са информантима на нивоу Агенције праћењем утрошка новчаних средстава за регистроване информанте, те проводити активности у 

вези са деактивирањем или ангажовањем нових информаната и праћења стања рада са ангажованим информантима. Потребно је успоставити 

квалитетне праксе које ће допринијети потпуном поштивању oдлука Уставног суда БиХ, које се односе на поступање приликом провођења посебних 

истражних радњи. 

Законитост рада Агенције, такође, представља један од приоритета и у 2020. години. С циљем побољшања законитости радa Агенције, проводиће 

се интерни поступци на основу запримљених захтјева за провођење истих, вршиће се оцјена законитости употребе средстава принуде од стране  

полицијских службеника Агенције, вршиће се редовне, ванредне и контролне инспекције, радиће се на откривању неусклађености интерних прописа 

са законима и другим прописима и предлагати њихово усклађивање, вршиће се безбједносне провјере на основу захтјева институција БиХ и пратити 

примјена Закона о заштити тајних података и Закона о заштити личних података од стране запослених у Агенцији и проводити мјере унутрашњег 

надзора. 

Сарадња са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Судом Босне и Херцеговине, тужилаштвима и судовима нижих нивоа власти, полицијским 

тијелима на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини и осталим партнерима у складу са законским надлежностима, такође је једна од 

приоритетних активности, без чијег унапређења нема успјешне борбе против криминала. Посебна пажња ће се посветити међународној сарадњи са 

полицијама земаља региона и осталих земаља у смислу размјене информација и вођења заједничких активности у оквиру спречавања и истраживању 

кривичних дјела која имају међународну димензију. 

Планирано је кадровско јачање Агенције запошљавањем 15 полицијских службеника у чину полицајац и 35 у чину млађи инспектор, те пет 

државних службеника и три запосленика. Стручно усавршавање свих запослених, а посебно полицијских службеника, један je од сталних приоритета 

којем ће се и у 2020. поклањати посебна пажња. 

С циљем обезбјеђивања финансијске и материјалне подршке провођењу активности из програма рада Агенције, приступиће се изради стратешких 

програма и пројеката, годишњих планова рада, планова набавки роба, услуга и капиталних улагања за 2020. годину у складу са одобреним буџетом за 

2020. годину и у складу са законским роковима, изради неопходних извјештаја за претходну 2019. годину и текућу 2020. годину, изради документа 

оквирног буџета за период 2021 – 2023.године те изради захтјева за буџет за 2021. годину, динамичких планова финансирања и намјенске структуре 

капиталних улагања, реализацији набавки из усвојених планова набавки у складу са законом који, поред осталог, обухватају, као најзначајнији 

пројекат, процедуру избора извођача радова за изградњу Базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку Агенције и рјешавање трајног 

смјештаја регионалних канцеларија у Тузли и Бањој Луци, попису имовине и обавеза у складу са законским роковима, активностима по захтјеву 

Канцеларије за ревизију пословања институција Босне и Херцеговине и Јединице за интерну ревизију, које обухватају и  провођење препорука из 

њихових извјештаја.  

Сви показатељи представљени за поједине активности у Акционом плану годишњег програма рада Агенције за 2020. годину у директној су 

зависности од законски регулисане сарадње са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Судом Босне и Херцеговине, будући да, у складу са Законом о 

кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 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, 
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76/07, 15/08, 48/08, 16/09, 93/09 и 72/13), тужилац проводи истрагу и издаје наредбе за поступање свим органима који учествују у истрази, сви органи 

који учествују у истрази дужни су да обавијесте тужиоца о свакој предузетој радњи у истрази и да поступе по сваком његовом захтјеву. 

Могући проблеми и ризици приликом провођења Програма рада Агенције у 2020. години су: 

1. ограничавање екстерног попуњавања квалитетним полицијским кадровима (финансијска ограничења, законска ограничења); 

2. ограничења у попуњавању радних мјеста државних службеника и неимплементација права на додатак на плату државним службеницима који 

су ангажовани на оперативно-истражним пословима; 

3. недостатак финансијских средстава за рјешавање трајног смјештаја дислоцираних организационих јединица; 

4. недостатак финансијских средстава за обнављање ИТ опреме; 

5. недостатак финансијских средстава и стручних кадрова за развијање властитих база података; 

6. могуће ескалирање мигрантске кризе изазване активирањем „балканске руте“. 
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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 1.276.000 1.276.000 0 0 0 1.276.000 2020.

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 5.867.400 5.867.400 0 0 0 5.867.400 2020.

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 2.552.300 2.552.300 0 0 0 2.552.300 2020.

1.1.1.4. Провођенје интегрисаних 

финансијских истрага

Криминалистичко-

истражно одјељење

Проценат 

отворених 

финансијских 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 100 100 125.500 125.500 0 0 0 125.500 2020.

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

% 100 100 723.100 723.100 0 0 0 723.100 2020.

II - АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2020.

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

Носилац активности 

(организациона 

јединица)

1.1.1. Истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

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

Програми, пројекти и активности

Показатељи Извори финансирања

Планирани 

квартал за 

провођење
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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 3.438.100 3.438.100 0 0 0 3.438.100 2020.

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 5.081.000 5.081.000 0 0 0 5.081.000 2020.

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

% 100 100 978.700 978.700 0 0 0 978.700 2020.

1.1.2.1. Изграднја објекта за 

смјештај и обуку Јединице за 

специјалну подршку

Степен 

завршетка радова
% 100 0 0 0 0 0 0 2020.

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 2.083.500 2.083.500 0 0 0 2.083.500 2020.

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 2.296.000 2.296.000 0 0 0 2.296.000 2020.

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 1.004.000 1.004.000 0 0 0 1.004.000 2020.

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 1.555.000 1.555.000 0 0 0 1.555.000 2020.

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 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.255.000 2020.

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

% 100 100 269.100 269.100 0 0 0 269.100 2020.

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

% 100 100 251.000 251.000 0 0 0 251.000 2020.

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

% 100 100 125.500 125.500 0 0 0 125.500 2020.

1.1.5.2. Утврдити законитост 

примјене средстава принуде од 

стране полицијских службеника

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

проведених 

истрага у односу 

на број захтјева 

за утврђивање 

оправданости 

примјене 

средстава 

принуде

% 100 100 125.500 125.500 0 0 0 125.500 2020.

1.1.5.3. Извршити безбједносне 

провјере по захтјевима институција

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

извршених 

провјера у 

односу на број 

захтјева

% 100 100 376.500 376.500 0 0 0 376.500 2020.

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 251.000 251.000 0 0 0 251.000 2020.

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

% 100 100 385.500 385.500 0 0 0 385.500 2020.

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

% 100 100 385.500 385.500 0 0 0 385.500 2020.

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

% 100 100 480.800 480.800 0 0 0 480.800 2020.

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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Назив закона
Носилац 

активности
Разлози за доношење закона

Усклађивање 

са правним 

насљеђем ЕУ 

(ДА/НЕ)

Претходна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА)

Свеобухватна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА/НЕ)

Планирани 

квартал за 

провођење

1 2 3 4 5 6 7

1. Закон о Државној агенцији за 

истраге и заштиту

Министарство 

безбједности 

БиХ, СИПА

Усклађивање актуелне организационе структуре Државне агенције 

за истраге и заштиту са практичним потребама
НЕ ДА НЕ I

Напомена: Државна агенција за истраге и заштиту је иницирала доношење новог Закона о полицијским слижбеницима Босне и Херцеговине, чије је предлагање у надлежности Министарства 

безбједности Босне и Херцеговине.

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

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

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

III - ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2020.

Општи циљ/принципи развоја: УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

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

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

 
 

Назив подзаконског акта
Носилац 

активности
Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање 

са правним 

насљеђем ЕУ 

(ДА/НЕ)

Претходна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА)

Свеобухватна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА/НЕ)

Планирани 

квартал за 

провођење 

активности

1 2 3 4 5 6 7

1. Правилник о унутрашњој 

организацији Државне агенције за 

истраге и заштиту

Министарство 

безбједности 

БиХ, СИПА

Усклађивање правилника са потребама Државне агенције за истраге 

и заштиту и јачање одређених организационих јединица у складу са 

актуелним сигурносним изазовима

НЕ ДА НЕ II

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

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

IV - ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2020.

Општи циљ/принципи развоја: УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 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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Назив међународног уговора
Носилац 

активности
Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање 

са правним 

насљеђем ЕУ 

(ДА/НЕ)

Претходна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА)

Свеобухватна 

процјена 

утицаја прописа 

(ДА/НЕ)

Планирани 

квартал за 

провођење 

активности

1 2 3 4 5 6 7

-

-

-

V - ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2020.

Општи циљ/принципи развоја: УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 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

 
 

 

Назив пројекта јавних инвестиција Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
Планирани период 

реализације

1 2 3

1.1.2. ИБИХ-СИПА-2

1.1.2.1. Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну 

подршку 
Трајни смјештај и обука Јединице за специјалну подршку Крај 2020.

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

VI - ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2020.

Општи циљ/принципи развоја: УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАСТА

Стратешки циљ: УБРЗАТИ ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Средњорочни циљ: 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 ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАДА 

 

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 преднацрт Програма рада за 2020. годину поставила 

на порталу „еКонсултације“ у трајању од 14 дана. Није било коментара или приједлога заинтересоване јавности. У финансијском дијелу 

приједлог Програма рада урађен је у складу са буџетским захтјевом за 2020. годину.   

 

 

 

 

  

 

 ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА 

 ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ 

 

  Ђуро Кнежевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


