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I – УВОД 

 

Програм рада Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: Агенција) за 2016. 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“, 

број 45/15) и представља операционализацију Средњорочног плана Агенције за период 2016-2018. године. 

 

Приоритети рада Агенције у 2016. години дефинисани су, прије свега, законским прописима који се односе на надлежности Агенције, 

Средњорочним планом Агенције 2016-2018. године и обавезама које проистичу из Акционог плана Савјета министара Босне и Херцеговине за 

спровођење Реформске агенде. 

 

Законом о Државној агенцији за истраге и заштиту („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 и 40/12) прописана је надлежност 

Агенције и то: 

 

1. спречавање, откривање и истрага кривичних дјела из надлежности Суда Босне и Херцеговине, а посебно: организованог криминала, 

тероризма, ратних злочина, трговине људима и других кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним 

правом, те тешког финансијског криминала; 

2. прикупљање обавјештења и података о кривичним дјелима из надлежности Суда Босне и Херцеговине, те праћење и анализа 

безбједносне ситуације и појава које погодују настанку и развоју криминала; 

3. пружање помоћи Суду и Тужилаштву Босне и Херцеговине у  прикупљању обавјештења, те извршавање налога Суда и главног 

тужиоца БиХ;  

4. заштита свједока; 

5. спровођење међународних споразума о полицијској сарадњи и других међународних инструмената у њеној надлежности; 

6. криминалистичка експертиза; 

7. остали послови прописани законом и другим прописом. 

 

Агенција је у 2016. години радила на укупно 2267 предмета који су се односили на откривање и истраживање кривичних дјела из надлежности 

Суда БиХ, од чега је 1004 окончала или 44%. Од укупног броја предмета, 1267 предмета је било истражних, од чега је 499 окончано или 39%, 

док је обавјештајних предмета било 1000, од чега је 505 окончано или 51%. 

 

У 2016. години Агенција је надлежним тужилаштвима у БиХ поднијела укупно 128 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном 

дјелу против укупно 356 лица (325 познатих физичких лица, пет НН лица и 26 правних лица) и 16 допуна извјештаја против укупно 55 лица 

(54 физичка лица и једног НН лица).  
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Посматрајући по приоритетима прокламованим у Програму рада Агенције за 2016. годину, резултати рада су сљедећи: 

1. тероризам и кривчна дјела која се могу довести у везу с тероризмом:  

- рађено на 41 предмету од којих је 17 окончано или 41%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено 30 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 35 физичких 

лица и  три допуне извјештаја против три лица; 

- пријављено 70 кривичних дјела тероризма и кривичних дјела која се могу довести у везу са тероризмом; 

2.  финансијски криминал и корупција:  

- рађено на 175 предмета од којих је 85 окончано или 49%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено 38 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против укупно 192 

лица (168 физичких лица, три НН лица и 21 правног лица) и девет допуна извјештаја против 45 лица (44 физичка лица и једног НН 

лица); 

- пријављено 113 кривичних дјела финансијског криминала и корупције; 

3.  неовлаштени промет опојним дрогама:   

- рађено на 25 предмета од којих је осам окончано или 32%; 

- надлежним тужилаштвима поднесена четири извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 11 

физичких лица; 

- пријављено пет кривичних дјела у вези са неовлаштеним прометом опојним дрогама.   

4. трговина људима и кријумчарење људи:   

- рађено на 28 предмета од којих је 14 окончано или 50%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено шест извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 15 

физичких лица и једна допуна извјештаја против једног лица; 

- пријављено девет  кривичних дјела трговина људима и кријумчарење људи;   

5. недозвољени промет оружјем и војном опремом:  

- рађено на десет предмета од којих су три окончана или 30%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено шест извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 13 лица (12 

физичких лица и једног НН лица) и двије допуне извјештаја против пет лица; 

- пријављено 11 кривичних дјела у вези са недозвољеним прометом оружја и војне опреме; 

6. кривотворење исправа:  

- рађено на осам предмета од којих је пет окончано или 63%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено 15 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 26 физичких 

лица; 

- пријављено 28 кривичних дјела у вези са кривотворењем исправа; 

7. кривотворење новца:  

- рађено на два предмета од којих није ниједан окончан; 

- надлежним тужилаштвима поднесен један извјештај о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против пет лица; 

- пријављено једно кривично дјело кривотворење новца; 
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8. повреда ауторских права:  

- рађено на 15 предмета од којих је осам окончано или 53%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено осам извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 12 лица 

(девет физичких лица и три правна лица); 

- пријављено девет кривичних дјела у вези са повредом ауторских права; 

9. прање новца и финансирање терористичких активности: 

- рађено на 32 предмета од којих је осам окончано или 25%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено шест извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 23 лица (21 

физичког лица и два правна лица); 

- пријављено 16 кривичних дјела која су у вези са прањем новца;  

10. ратни злочини и кривична дјела кажњива по међународном хуманитарном праву:   

- рађено на 882 предмета од којих је 329 окончано или 37%; 

- надлежним тужилаштвима поднесена четири извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против седам 

лица (шест физичких лица и једног НН лица). 

- пријављено шест кривичних дјела у вези са ратним злочинима. 

11. остала кривична дјела:  

- рађено на 49 предмета од којих су 22 окончана или 45%; 

- надлежним тужилаштвима поднесено десет извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 17 лица и 

једна допуна извјештаја против једног лица; 

- пријављена 33 кривична дјела. 

 

Од укупног броја поднесених извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу, 17 извјештаја којима је пријављено 166 

лица (152 физичка лица, 13 правних лица и једно НН лице) и осам допуна извјештаја којима су пријављена 43 лица (42 физичка лица и једно 

НН лице) поднесени су због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело организовани криминал у вези са кривичним дјелима 

финансијског криминала и корупције, трговином људима, неовлаштеним прометом опојним дрогама, прањем новца, кривотворењем исправа  

и осталим кривичним дјелима.  

 

У склопу истрага кривичних дјела из надлежности Агенције вођено је и 19 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 БиХ у легалне новчане токове убачено 32.084.951,95 КМ 

нелегално стеченог новца, док је причињена материјална штета од пријављених кривичних дјела укупно износила 30.026.846. КМ  (причињена 

штета за три правна лица са подручја БиХ). 
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Материјална штета по буџете у БиХ идентификована поднесеним извјештајима о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима из области 

финансијског криминала износи 29.641.116,4 КМ, а незаконито стечена имовинска корист идентификована извјештајима износи 3.004.198,52 

КМ. 

 

У оквиру криминалистичко-обавјештајног рада рађено је на укупно 1000 предмета, од којих је окончано 505 или 51%. Током обавјештајног 

рада сачињено је укупно 2.514 КОИ 4x4, 72 обавјештајне анализе, 80 аналитичких пресјека и 48 обавјештајних пакета. 

 

У оквиру активности које се односе на посебне истражне радње, за потребе Агенције поступано је по 197 наредби Суда БиХ, по осам наредби 

окружних судова и 42 наредбе кантоналних судова, те по 187 наредби Тужилаштва БиХ, једној наредби окружних тужилаштава и 36 наредби 

кантоналних тужилаштава. За потребе других полицијских агенција поступано је по 116 наредби кантоналних судова. Спроведене су 1363 

посебне истражне радње, од тога 1255 надзора и техничко снимање телекомуникација, четири надзора и техничкo снимањo просторија, 90 

тајних праћења и техничкo снимањo лица и предмета, осам кориштења прикривених истражитеља и кориштења информатора и шест 

симулираних и контролисаних откупа и симулираних давања поткупнине. 

 

У 2016. години поднесено је и 1967 извјештаја о предузетим мјерама и радњама, лишена су слободе 233 лица, извршено је 375 претреса 

објеката, саслушано 3912 свједока и испитано 299 осумњичених лица. Реализовано је 69 оперативних акција у којима су привремено одузете 

одређене количине дроге (хероина  1222,2 г, марихуане 9500 г, спида  3000 г, кокаина један г), чија се вриједност процјењује на око 117.000 

КМ, те је привремено одузета одређена количина оружја (седам ком. дугих цијеви, десет ком. кратких цијеви, десет кг експлозива, 36 ком. 

МЕС-а, 3259 ком. муниције разног калибра и 100 кг живе). У акцијама које су биле усмјерене на откривање кривичних дјела спречавања 

недозвољеног кориштења ауторских права привремено су одузете 103 књиге које су копиране и дистрибуиране без одобрења аутора. 

 

На основу 220 наредби и захтјева Тужилаштва БиХ и Суда БиХ и 23 захтјева међународних институција и страних држава пружене су мјере 

заштите и подршке за укупно 198 лица у процесу заштите свједока. У оквиру програма заштите свједока поступано је према 21 лицу, те су 

проведене 94 мјере заштите и 189 мјера подршке. 

 

Јединица за специјалну подршку имала је 29 оперативних ангажовања, у оквиру којих је лишила слободе 18 осумњичених лица, пружила 

помоћ приликом 24 претреса објеката и помоћ приликом спровођења 21 лица. Током оперативних ангажовања 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 114 предмета унутрашњих истрага, од којих је окончано 100 или 88%. У 95 унутрашњих 

истрага нису утврђени елементи повреде службене дужности полицијских службеника, док су у пет предмета достављени захтјеви 

Дисциплинској комисији за покретање дисциплинског поступка против 14 полицијских службеника због теже повреде службене дужности. 

Дисциплинска комисија донијела је закључак о обустави вођења дисциплинског поступка против 11 полицијских службеника, док су три 

полицијска службеника суспендована до окончања кривичног поступка. Одсјек за безбједносне провјере је на основу 100 захтјева за провјеру 

706 лица, извршио безбједносне провјере за 643 лица и о извршеним провјерама поднио 392 извјештаја подносиоцима захтјева.  
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Међуагенцијска и међународна сарадња 

 

Потписани међународни споразуми: 

- Споразум о кориштењу иАРМС-а, потписан 22.2.2016. године, потписници су Државна агенција за истраге и заштиту, Дирекција за 

координацију полицијских тијела БиХ и Национални централни биро, Интерпол Сарајево; 

- Споразум о успостављaњу заједничког истражног тима, потписан 25.1.2016. године између тужилаштава Краљевине Холандије, 

Републике Аустрије и Босне и Херцеговине. 

 

Потписани међуагенцијски споразуми: 

- Споразум о сарадњи у области форензичких испитивања и вјештачења, потписан 4.3.2016. године, потписници су Државна  агенција за 

истраге и заштиту и Агенција за форензичка испитивања и вјештачења;  

- Споразум о међусобном пружању помоћи и оперативној сарадњи, потписан 15.3.2016.године, потписници су Државна  агенција за 

истраге и заштиту и МУП-ови свих 10 кантона у ФБиХ; 

- Протокол о сарадњи и координацији активности у случају мигрантске кризе у Босни и Херцеговини (април-јуни 2016. године), 

потписници су Служба за послове са странцима, Гранична полиција БиХ, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ, Државна  агенција 

за истраге и заштиту, Управа полиције Федерације Босне и Херцеговине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и 

Полиција Брчко дистрикта БиХ. 

 

Остварена је добра сарадња на 39 предмета са свим полицијским агенцијама у БиХ, као и са Министарством безбједности БиХ, 

Министарством одбране БиХ, Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, Службом за послове са странцима, Управом за индиректно 

опорезивање БиХ и другим институцијама БиХ. Од предмета издвајамо предмете „Дамаск“, „Стријелац 2” и Стријелац 2/Путник 

(тероризам) у којем су размијењене оперативне информације и остварена сарадња са свим полицијским агенцијама у БиХ, те са Обавјештајно-

безбједносном агенцијом БиХ, Министарством безбједности БиХ и другим институцијама у БиХ. У предметима „Лист II“, „Бокс“, „Лиштица“ 

и „Рингишпил“ (организовани криминал у вези са финансијским криминалом) остварена је сарадња са Управом за индиректно опорезивање 

БиХ и уз помоћ Полиције Брчко дистрикта БиХ, МУП-а Републике Српске, МУП-а Западнохерцеговачког кантона, МУП-а Унско-санског 

кантона, МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, МУП-а Кантона Сарајево, МУП-а Тузланског кантона, МУП-а Средњобосанског 

кантона, МУП-а Зеничко-добојског кантона спроведене су оперативне акције у којима је лишено слободе 61 осумњичено лице. У предмету 

„Папирус“ (организовани криминал у вези са кривотворењем исправа) сарадња је остварена са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, 

Граничном полицијом БиХ, МУП-ом Кантона Сарајево, МУП-ом Републике Српске, МУП-ом Тузланског кантона, МУП-ом Херцеговачко-

неретванског кантона и МУП-ом Средњобосанског кантона. 

 

Криминалистичко-истражно одјељење остварило је међународну сарадњу на 44 предмета (тероризам два предмета, финансијски криминал и 

корупција два предмета, организовани криминал 13 предмета, недозвољена трговина наркотицима 18 предмета и трговина људима девет 

предмета), а сарадња је остварена са 17 држава. Од предмета у којима је остварена успјешна сарадња издвајамо предмете: 

- „ЦД1/13 ОЦЕАНС“ у којем је формиран заједнички истражни тим са полицијом Краљевине Холандије и Републике Аустрије и 
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размијењене информације. 

- „Дамаск“ (тероризам и кривична дјела у вези са тероризмом) у којем је остварена сарадња са надлежним органима Републике Аустрије, 

Црне Горе, Швајцарске Конфедерације, Савезне Републике Њемачке, Краљевине Шведске, Краљевине Данске, Уједињеног Краљевства и 

Сједињених Америчких Држава; 

- „Твинс“ (организовани криминал, међународна трговина људима, међународно врбовање ради проституције) у којем је остварена сарадња 

са МУП-ом Републике Србије, МУП-ом Републике Хрватске, МУП-ом Републике Аустрије и Полицијом СР Њемачке, која је резултирала 

спровођењем оперативне акције на територији Републике Аустрије, Савезне Републике Њемачке, Републике Србије и Босне и 

Херцеговине; 

- „Французи 2016“ (организовани криминал у вези са неовлаштеним прометом оружјем и војном опремом те производима двојне намјене) у 

којем је остварена сарадња са Националном жандармеријом Републике Француске; 

- „Волан“ (крађа возила) у којем је остварена сарадња са МУП-ом Републике Србије; 

- “Папирус” (организовани криминал у вези са кривотворењем исправа) у којем је остварена сарадња са Републиком Србијом и Краљевином 

Холандијом и др.  

 

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 2016. години 

Финансијско-обавјештајно одјељење остварило је сарадњу са 22 државе. 

 

Законодавна активност 

 

Министарству безбједности БиХ упућена је 29.12.2016. године иницијатива и нацрт Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, на 

мишљење и достављање у даљу процедуру. Након доношења Закона, потребно је донијети и нови Правилник о унутрашној организацији 

Државне агенције за истраге и заштиту. 

 

Приједлог Одлуке о утврђивању посебног додатка на плату запослених у Државној агенцији за истраге и заштиту упућен је Министарству 

безбједности БиХ 14.7.2008. године, а ургенција 27.1.2016. године. Министарство безбједности БиХ одлучило је да ову област ријеши 

јединствено за сва полицијска тијела на нивоу БиХ Одлуком о условима, начину и процедурама за утврђивање посебног додатка на плату 

полицијским службеницима Босне и Херцеговина и државним службеницима Државне агенције за истраге и заштиту који обављају 

оперативно-истражне послове, а процедуру усвајања провешће у складу са својим надлежностима. 

 

Кадровска попуњеност 

 

Агенција је 31.12.2016. године имала укупно 709 запослених, што је 74% у односу на број систематизованих радних мјеста, од чега 498 

полицијских службеника или 73% попуњених радних мјеста,  74 државна службеника или 69% попуњених радних мјеста и 137 запосленика 

или 82% попуњених радних мјеста (31.12.2015. године 706 запослених). Радни однос у Агенцији засновао је 31 полицијски службеник, један 
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државни службеник и један запосленик, док је радни однос престао за 22 полицијска службеника, пет државних службеника и три запосленика 

(за једног мирују права и обавезе из радног односа).  

 

Буџетска средства 

 

Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину, који је усвојен у 

децембру 2015. године, Агенцији су одобрена буџетска средства у износу од 32.919.000 КМ, од чега за текуће издатке 27.671.000 КМ и за 

капиталне издатке 5.248.000 КМ. У децембру 2016. године преструктурирана су буџетска средства тако што су са позиције 613500 - издаци за 

услуге превоза и горива пренесена буџетска средства у износу од 14.000,00 КМ на позицију 821100 - набавка земљишта. Одлуком Савјета 

министара Босне и Херцеговине пренесена су буџетска средства у износу од 2.000.000,00 КМ на Службу за заједничке послове институција 

Босне и Херцеговине. Након преструктурирања, буџет Агенције износио је укупно 30.919.000 КМ, од чега је утрошак средстава износио 

укупно 26.924.244 КМ или 87%. Од тога: 

- за текуће издатке износ средстава био је 27.657.000 КМ, од чега је утрошак 25.262.405 КМ или 91%, 

- за капиталне издатке износ средстава био је 3.262.000 КМ, од чега је утрошак 1.661.839 КМ или 51%.  

  



10 

 

 

П
о

к
а

за
т
е
љ

и
 р

е
зу

л
т
а

т
а

 

и
л

и
 у

т
и

ц
а

ја

Ј
е
д

и
н

и
ц

а
 м

је
р

е
њ

а
 (%

, 

б
р

о
ј 

и
л

и
 о

п
и

с
н

о
)

П
о

л
а

зн
а

 в
р

и
је

д
н

о
с
т (
н

)

Ц
и

љ
а

н
а

 в
р

и
је

д
н

о
с
т
 

(н
+

1
)

О
с
т
в

а
р

е
н

а
 в

р
и

је
д

н
о

с
т
 

н
а

 к
р

а
ју

 г
о

д
и

н
е
 (н
+

1
)

И
зв

о
р

и
 ф

и
н

а
н

с
и

р
а

њ
а

 

(б
у

џ
е
т
, 
к
р

е
д

и
т
и

, 

д
о

н
а
ц

и
је

 и
 о

с
т
а
л

о
)

П
л

а
н

и
р

а
н

и
 т

р
о

ш
к

о
в

и

О
с
т
в

а
р

е
н

и
 т

р
о

ш
к

о
в

и

П
л

а
н

и
р

а
н

и
 к

в
а

р
т
а

л
 з

а
 

п
р

о
в

о
ђ

е
њ

е

К
в

а
р

т
а

л
 к

а
д

а
 ј

е
 

а
к

т
и

в
н

о
с
т
 п

р
о

в
е
д

е
н

а

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 14

1.1.1.1. Спроводити све законом 

предвиђене активности, у складу са 

наредбама и захтјевима Тужилаштва 

БиХ и Суда БиХ, у оквиру откривања 

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 1.257.955 1.115.495 2016. 2016.

Све наредбе Суда и 

Тужилаштва по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.2.  Спроводити све законом 

предвиђене активности, у складу са 

наредбама и захтјевима Тужилаштва 

БиХ и Суда БиХ, у оквиру откривања 

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 5.777.995 5.310.698 2016. 2016.

Све наредбе Суда и 

Тужилаштва по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.3.  Спроводити све законом 

предвиђене активности, у складу са 

наредбама и захтјевима Тужилаштва 

БиХ и Суда БиХ, у оквиру откривања 

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 2.513.800 2.310.991 2016. 2016.

Све наредбе Суда и 

Тужилаштва по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.4. Успоставити систем 

интегрисаних финансијских истрага

Криминалистичко-

истражно одјељење

Проценат 

отворених 

финансијских 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 0 100 100 буџет 123.253 112.187 2016. 2016.

Отворене су финансијске 

истраге у свим предметима 

гдје постоји основа сумње за 

утврђивање користи 

произашле из вршења 

кривичног дјела

Показатељи Извори финансирања и трошкови
Вријеме 

провођења

II - ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1.1.1. Повећати број извјештаја о почињеном кривичном дјелу у истрагама кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

1.1. Спречавање, откривање и истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

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

Програми, пројекти и активности Коментар

Носилац активности 

(организациона 

јединица)



11 

 

 

1.1.1.5.  Спроводити све законом 

предвиђене активности, у складу са 

наредбама и захтјевима Тужилаштва 

БиХ и Суда БиХ, у оквиру откривања 

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 712.137 654.732 2016. 2016.

Све наредбе Суда и 

Тужилаштва по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.6. Спроводити све законом 

предвиђене активности,  у складу са 

наредбама и захтјевима Тужилаштва 

БиХ и Суда БиХ, у оквиру откривања 

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 2.975.046 2.734.039 2016. 2016.

Све наредбе Суда и 

Тужилаштва по овој врсти 

криминала су извршене

1.1.1.7. Оперативно ангажовати 

Јединицу за специјалну подршку по 

наредбама директора СИПА-е 

Јединица за специјалну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби 

директора за 

оперативно 

ангажовање

% 100 100 100 буџет 7.590.114 4.251.018 2016. 2016.

Све наредбе директора 

Агенције за ангажовање 

Јединице су извршене

1.1.1.8. Сарађивати и размјењивати 

информације у кривичним 

истрагама са полицијским 

агенцијама 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 962.182 886.416 2016. 2016.

Одговорено је на све упите 

домаћих и иностраних 

партнера за доставу 

тражених информација у 

складу са законском 

регулативом

1.1.2.1. Спроводити посебну 

истражну радњу "Надзор и техничко 

снимање телекомуникација" по 

наредбама Суда БиХ

Сектор за оперативну 

подршку

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 985.779 897.494 2016. 2016.

Све наредбе Суда за 

провођење ове посебне 

истражне радње су извршене

1.1.2.2.  Спроводити посебну 

истражну радњу "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 1.233.128 1.121.867 2016. 2016.

Све наредбе Суда за 

провођење ове посебне 

истражне радње су извршене

1.1.2. Ојачати оперативне и техничке капацитете ради бољег кориштења посебних истражних радњи у откривању и истраживању најтежих облика кривичних дјела из надлежности Суда БиХ
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1.1.2.3.  Спроводити посебну 

истражну радњу "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 1.233.128 1.121.867 2016. 2016.

Све наредбе Суда за 

провођење ове посебне 

истражне радње су извршене

1.1.2.4. Спроводити посебне 

истражне радње "Симулирани и 

контролисани откуп и симулирано 

давање поткупнине" и "Кориштење 

прикривених истражитеља и 

кориштење информатора" по 

наредбама Суда БиХ

Криминалистичко-

истражно одјељење

Степен 

извршених 

наредби Суда 

БиХ за 

спровођење 

посебне 

истражне радње

% 100 100 100 буџет 295.119 241.757 2016. 2016.

Све наредбе Суда за 

провођење ове посебне 

истражне радње су извршене

1.1.2.5. Спроводити посебну 

истражне радњу "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 246.143 224.373 2016. 2016.

Све наредбе Суда за 

провођење ове посебне 

истражне радње су извршене

1.1.3.1. Спроводити унутрашње 

истраге на основу захтјева

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

спроведених 

унутрашњих 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 100 100 100 буџет 243.925 224.373 2016. 2016.

Проведене су све унутрашње 

истраге на основу захтјева по 

свим основама

1.1.3.2. Утврдити оправданост 

примјене средстава принуде од 

стране полицијских службеника

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

спроведених 

истрага у односу 

на број захтјева 

за утврђивање 

оправданости 

примјене 

средстава 

принуде

% 100 100 100 буџет 121.876 112.187 2016. 2016.

У свим случајевима 

употребе средстава принуде 

проведене су истраге и 

утврђено је да су средства 

принуде кориштена у складу 

за законом

1.1.3.3. Извршити безбједносне 

провјере по захтјевима институција

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

извршених 

провјера у 

односу на број 

захтјева

% 100 100 100 буџет 387.676 448.747 2016. 2016.

Извршене су провјере по 

свим захтјевима институција 

у БиХ

1.1.3. Унаприједити законитост у обављању послова из надлежности СИПА-е
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1.1.3.4. Вршити интерни надзор над 

примјеном у раду Закона о заштити 

тајних података и Закона о заштити 

личних података 

Одјељење за 

унутрашњу контролу и  

Сектор за планирање, 

аналитику, сарадњу и 

информисање

Број извршених 

унутрашњих 

инспекцијских 

надзора

Број 15 15 14 буџет 100.000 74.791 2016. 2016.

Извршен је планирани број 

унутрашњих инспекцијских 

надзора и дате су препоруке 

за отклањање уочених 

недостатака

1.2.1.1. 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 4000 4200 2514 буџет 2.052.691 1.885.993 2016. 2016.

Није постигнуа циљана 

вриједност из слиједећих 

разлога:                                 - 

вриједност за базни период 

прецијењена,              - 

поклања се већа пажња 

квалитету него квантитету 

прикупљених информација,    

- израђен је већи број 

продуката аналитичког рада 

што представља 

квалитативни помак у 

обавјештајном раду. 

1.2.1.2. 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 400 420 637 буџет 2.260.248 2.077.845 2016. 2016.

Направљен је видан 

квалитативни помак у 

обавјештајном раду

1.3.1.1. Спровести програме заштите 

свједока из БиХ по захтјевима 

Тужилаштва БиХ и Суда БиХ

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

спроведених 

програма 

заштите свједока 

у односу на број 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 381.020 0 2016. 2016.
Извршене су све наредбе 

Суда БиХ

1.3. Свеобухватна подршка и заштита свједоцима у поступцима пред Судом БиХ

1.3.1. Радити на свим аспектима заштите свједока

1.2. Прикупљање обавјештења и података о кривичним дјелима из надлежности Суда БиХ

1.2.1. Радити на прикупљању и аналитичкој обради обавјештења и података о кривичним дјелима
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1.3.1.2. Спровести програме заштите 

свједока других држава

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

спроведених 

програма 

заштите свједока 

у односу на број 

захтјева Суда БиХ 

и Тужилаштва 

БиХ

% 100 100 100 буџет 381.020 0 2016. 2016.
Извршене су све наредбе 

Суда БиХ

1.3.1.3. Поступити по наредбама Суда 

БиХ и Тужилаштва БиХ за 

спровођење мјера заштите 

заштићеним свједоцима који 

свједоче пред Судом БиХ

Одјељење за заштиту 

свједока

Проценат 

спроведених 

мјера заштите у 

односу на број 

наредби за 

спровођење 

мјера заштите 

свједока

% 100 100 100 буџет 474.765 0 2016. 2016.
Извршене су све наредбе 

Суда 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 4

1.1.1.1. Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту 2016. НЕ НЕ НЕ НЕ

29.12.2016. године Министарству 

безбједности БиХ упућена је 

иницијатива и текст нацрта Закона о 

Државној агенцији за истраге и 

заштиту на мишљење и достављање 

у даљњу процедуру

1.1.1.2. Закон о полицијским службеницима Босне и 

Херцеговине
2016. НЕ НЕ НЕ НЕ

Државна агенција за истраге и 

заштиту није овлаштени предлагач

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

1.1. Спречавање, откривање и истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

1.1.1.  Повећати број извјештаја о почињеном кривичном дјелу у истрагама кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

Вријеме провођења Статус закона закључно са 31.12.2016. године

КоментарНазив закона

III - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ЗАКОНИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2016. ГОДИНУ

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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Планирани 

квартал за 

провођење

Квартал 

када је 

активност 

проведена

Упућен 

руководиоц

у

Усвојен од 

стране 

руководиоц

а

Упућен СМ 

БиХ 

(ДА/НЕ)

Усвојен на 

ЦМ БиХ 

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.1. Одлука о утврђивању посебног додатка на 

плату запослених у Државној агенцији за истраге 

и заштиту

2016. ДА НЕ НЕ НЕ

Приједлог ове одлуке упућен је Министарству 

безбједности БиХ 14.07.2008. године, а ургенција 

27.01.2016. године. Министарство безбједности 

БиХ је одлучило да ову област ријеши 

јединствено за сва полицијска тијела на нивоу 

БиХ Одлуком о условима, начину и 

процедурама за утврђиванје посебног додатка на 

плату полицијским службеницима Босне и 

Херцеговине и државним службеницима 

Државне агенције за истраге и заштиту који 

обављају оперативно-истражне послове и даљњу 

процедуру усвајања ће провести у складу са 

својим надлежностима.

1.1.1.2. Правилник о унутрашњој организацији 

Државне агенције за истраге и заштиту
2016. НЕ НЕ НЕ НЕ

Прије доношења овог правилника потребно је 

извршити доношење новог Закона о Државној 

агенцији за истраге и заштиту. Нацрт је упућен 

Министарству безбједности на мишљење и 

достављање у даљњу процедуру 29.12.2016.

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

2016. ГОДИНУ

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

1.1. Спречавање, откривање и истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

1.1.1.  Повећати број извјештаја о почињеном кривичном дјелу у истрагама кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

Вријеме провођења
Статус подзаконског акта закључно са 31.12.2016. 

године

КоментарНазив подзаконског акта
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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 

Предсједништву 

БиХ                     

(ДА/НЕ)

Усвојен у 

Предсједништву 

БиХ             

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5 6 7 8

-

-

-

Назив међународног уговора

Вријеме провођења Статус међународног уговора закључно са 31.12.2016. године

Коментар

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

ЗАШТИТУ ЗА 2016. ГОДИНУ

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 СПРОВЕДЕНИМ КОСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ  

 

У току израде годишњег извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту за 2016. годину вршене су консултације са Министарством 

безбједности БиХ, Дирекцијом за координацију полицијских тијела БиХ и Министарством финансија и трезора бИх. Консултације су се 

односиле на формални изглед извјештаја и усклађеност са буџетским оквиром. 

 

 

 

 Д И Р Е К Т О Р 

 

 Перица Станић 

 

Очекивани период 

реализације

Завршен              

(ДА/НЕ)

1 2 3 4 5

1.1.1. Повећати број извјештаја о почињеном кривичном дјелу у истрагама кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

1.1.1.1. ИБИХ-СИПА-2 изградња објекта за смјештај и обуку 

Јединице за специјалну подршку 
Крај 2017. НЕ У ПОСТУПКУ

Завршене активности:                                           

- набављено грађевинско земљиште,             - 

одобрено идејно рјешење.

1.1. Спречавање, откривање и истраге кривичних дјела из надлежности Суда БиХ

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

2016. ГОДИНУ

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

Вријеме реализације Статус              

(ЗАВРШЕНО, У 

ПОСТУПКУ, 

ОДЛОЖЕНО)

Коментар


