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1. Руковођење и законитост рада 
 

Државна агенција за истраге и заштиту (у даљем тексту: СИПА) у 2015. години 

реализовала је програмске задатке који су се односили на оперативне активности, али и 

остале активности неопходне за успјешно функционисање, те остварила успјешну 

сарадњу са другим агенцијама за спровођење закона у БиХ, у региону и шире и другим 

релевантним домаћим и страним институцијама. 

Након што је директор СИПА-е разријешен дужности 5.8.2015. године, у складу 

са Законом о Државној агенцији за истраге и заштиту („Службени гласник БиХ“, бр. 

27/04, 63/04, 35/05, 49/09 и 40/12), руковођење СИПА-ом преузео је замјеник директора. 

Савјет министара БиХ 5.11.2015. године именовао је директора СИПА-е. 

У 2015. години СИПА-у су посјетили представници домаћих и међународних 

институција, и пружили подршку раду СИПА-е, а током посјета руководство их је 

упознало са постигнутим резултатима и актуелностима у раду. На састанцима су 

договорени правци будуће сарадње.   

У оквиру послова и задатака који се односе на законитост рада СИПА-е, урађени 

су сљедећи подзаконски акти: 

1. Правилник о поступку директног споразума у Државној агенцији за истраге и 

заштиту; 

2. Одлука о привредним субјектима искљученим из поступка јавне набавке због 

сукоба интереса; 

3. Правилник о измјени Правилника о условима набавке и начину кориштења 

службених возила у Државној агенцији за истраге и заштиту; 

4. Одлука о укидању Одлуке о преносу овлаштења (ношење оружја ван 

дужности);  

5. Правилник о заштити тајних података у Државној агенцији за истраге и 

заштиту; 

6. Правилник о условима набавке и начину кориштења специјализованих 

возила у Државној агенцији за истраге и заштиту; 

7. Одлука о изузимању од примјене Закона о јавним набавкама (девет одлука); 

8. Пословник о раду Комисије за јавне набавке; 

9. Правилник о измјенама и допунама Правилника о трајању основне обуке и 

обавезама кадета у току обуке; 

10. Приједлог Упутства о измјени Упутства о начину попуне образаца и 

електронског уноса података за пријаву новчаних трансакција од стране 

обвезника (упућен Савјету министара БиХ на усвајање посредством 

Министарства безбједности БиХ); 

11. Приједлог Одлуке о одређивању посебног додатка на плату запослених у 

Државној агенцији за истраге и заштиту (упућен Савјету министара БиХ на 

усвајање посредством Министарства безбједности БиХ). 

Поред наведеног, припремљено је 20 мишљења на приједлоге нормативних 

аката. 

Руководство СИПА-е пратило је реализацију буџета. Реализација буџета 

износила је 83%. Крајем јануара СИПА је поднијела захтјев за пренос нереализованих 

средстава на вишегодишња капитална улагања, и то на позицији Пројекат „Изградња 

базе за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку“, позиција 8212 – набавка 

грађевина 495.320,00 КМ. У захтјеву је наведена и новчана донација намијењена за 

пресељење Одјељења за заштиту свједока, позиција 6139 – уговорене услуге у износу 

од 27.239,00 КМ.   
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Од укупно одобрених средстава за текуће издатке, утрошак средстава износио је 

25.861.360 КМ или 96%.  

На позицији вишегодишњих капиталних улагања утрошак средстава износио је 

318.832 КМ или 7%. Средства у износу од 2.921.000 КМ са позиције капиталних 

издатака намијењених за изградњу базе за смјештај Јединице за специјалну подршку 

нису утрошена у 2015. години због дуге процедуре у вези са избором најбоље понуде за 

израду идејног рјешења, те ће у 2016. години бити поднесен захтјев за пренос 

нереализованих средстава. Такође од укупно одобрених 1.500.000 КМ за набавку 

опреме, утрошене су 318.832 КМ јер до краја 2015. године није извршено плаћање свих 

фактура из децембра које ће приспјети у јануару и фебруару 2016. године након чега ће 

утрошак средстава бити много већи.  

 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

 Одобрено Извршено Извршено у 

% Текући издаци 27.068.000 25.861.361 96% 
Капитални 

издаци 

4.421.000 318.832 7% 
УКУПНО 31.489.000 26.180.193 83% 

Табела 1. 
 

Сарадњa са домаћим и међународним полицијским агенцијама и другим 

институцијама била је веома добра. Приликом рада на предметима размјењиване су 

оперативне информације са међународним полицијским агенцијама, нарочито у 

предметима који се односе на организовани криминал и тероризам, те са домаћим 

полицијским агенцијама са којима су спроведене и заједничке оперативне акције, а у 

домаће полицијске агенције пружале су и подршку приликом спровођења акција. У 

децембру 2015. године потписан је Споразум о међусобном пружању помоћи и 

оперативној сарадњи полицијских агенција у БиХ. Споразум су потписали директор 

СИПА-е, директор Полиције Републике Српске, директор Федералне управе полиције и 

шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ. Добра сарадња одржана је и са другим 

институцијама у БиХ у складу са Законом о Државној агенцији за истраге и заштиту и 

потписаним меморандумима о сарадњи. 

СИПА је испунила све обавезе које се тичу редовног извјештавања надлежних 

институција о активностиме из њене надлежности, као и извјештавања о оствареном 

напретку у испуњавању услова из Мапе пута за либерализацију визног режима са ЕУ. 

Такође, СИПА је била домаћин II конференција Еурополове мреже о 

психосоцијалним питањима у области заштите свједока, која је одржана у Сарајеву 11. 

и 12. новембра 2015. године. Конференцији су присуствовали представници Суда БиХ 

и Тужилаштва БиХ, као и  представници 31 државе и четири међународне организације.  

 

2. Кадровска попуњеност  

 
Кадровска попуњеност СИПА-е износи 74% у односу на број систематизованих 

радних мјеста.  

У 2015. години расписана су четири јавна огласа и проведене конкурсне процедуре 

за: 

a) два јавна огласа за пријем државних службеника на осам позиција, а 

процедура за први јавни оглас за седам позиција је окончана и седам 

државних службеника је засновало радни однос 1.8.2015. године, док је 
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процедура за други јавни оглас, такође, окончана али исти је поништила 

Агенција за државну службу БиХ на основу захтјева СИПА-е; 

b) два јавна огласа за пријем 40 запосленика, а након окончања процедуре у 

првом огласу одабран је 31 кандидат и почели су са радом 1.4.2015. године, 

док је по другом јавном огласу попуњено пет оглашених позиција и изабрани 

кандидати почели су са радом 1.7.2015. године.  

Окончане су активности по расписана два јавна огласа у 2014. години за пријем 

кандидата за похађање основне обуке - кадета за први и други ниво:  

a) Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке - кадета за чин 

млађи инспектор, који је објављен 3.11.2014. године, за 20 радних мјеста 

полицијских службеника, а на основу коначне листе номинованих кандидата 

за запошљавање, 20 кадета је завршило четверомјесечну обуку за други ниво 

и са њима је закључен уговор о раду са ступањем на дужност 1.1.2016. 

године. 

b) Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке - кадета за чин 

полицајац, који је објављен 31.12.2014. године, за 12 упражњених радних 

мјеста полицијских службеника за чин полицајац у Јединици за специјалну 

подршку, а одабрани кандидати за похађање основне обуке кадета за први 

ниво започели су осмомјесечну обуку 9.11.2015. године.  

 

ЈАВНИ ОГЛАСИ  

 2014. 2015. 

 Број 

огласа  

 

а 

 

Планирано 

извршилаца 
Запослено 

Број 

огласа  

 

Планирано 

извршилаца 
Запослено 

Полицијски 

службеници 

2 32 - - - - 

Државни 

службеници 

- - - 2 8 7 

Запосленици - - - 2 40 36 

УКУПНО 2 32 - 4 48 43 

Табела 2. 
 

Радни однос засновао је један полицијски службеник, осам државних 

службеника, с тим да је један државни службеник екстерно засновао радни однос, и 36 

запосленика, а  радни однос престао је за укупно 50 запослених и то за 35 полицијских 

службеника, седам државних службеника и за осам запосленика.  

            Покренута је процедура унапређења полицијских службеника по 14 расписаних 

интерних огласа, од којих је један оглас поништен, а за један процедура није окончана 

до краја 2015. године. Осим 12 интерних огласа, окончане су процедуре и по четири 

интерна огласа за унапређење полицијских службеника из 2014. године, те је у 2015. 

години укупно унапријеђено 112 полицијских службеника. 

            У извјештајном периоду проведена су и два интерна огласа за попуњавање 

радних мјеста државних службеника, од 17.12.2014. године и од 30.12.2014. године, при 

чему је унапријеђено 17 државних службеника. 
 

 

3. Активности СИПА-е на откривању криминала 

 
Број предмета на којима је СИПА радила у 2015. години и број окончаних 

предмета на нивоу је прошлогодишњег просјека. Будући да СИПА ради на сложеним 
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предметима од којих многи захтијевају вишемјесечне а некад и дуже истраге, број 

окончаних предмета износи 51% од укупног броја предмета на којима је рађено. 
 

Предмети у раду у 2014. и 2015. години 

 2014. 2015. 

 
Укупно Окончано 

Окончано  

% 
Укупно Окончано 

Окончано  

% 

Истражни 

предмети 
1.235 579 47% 1.050 513 49% 

Оперативно-

обавјештајни 

предмети 

893 430 48% 1.041 550 53% 

УКУПНО 2.128 1.009 47% 2.091 1.063 51% 

Табела 3. 
 

У извјештајном периоду смањен је број наредби Суда БиХ и Тужилаштва БиХ 

по којима је поступано, а број наредби окружних и кантоналних судова и тужилаштава 

у БиХ по којима је поступано повећан је јер су одређени предмети рађени у сарадњи са 

наведеним судовима и тужилаштвима.  
 

Табела 4. 
 

ПОСТУПАЊЕ ПО НАРЕДБАМА – УКУПНО СИПА 

  2014. 2015. +/- % 

Наредбе суда 

Суд БиХ 539 372 -31% 

Окружни судови  8 23 188% 

Кантонални судови 8 47 488% 

Суд Брчко 

дистрикта БиХ 

1 - - 

УКУПНО 556 442 -21% 

 

Наредбе 

тужилаштва  

 

 

 

 

Тужилаштво БиХ 1030 962 -7% 

Окружна 

тужилаштва 

22 14 -36% 

Кантонална 

тужилаштва 

15 52 247% 

Тужилаштво Брчко 

дистрикта БиХ 

2 2 - 

УКУПНО 1069 1030 -4% 

 
УКУПНО 1625 1472 -9% 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА – УКУПНО СИПА 

  2014. 2015. +/- % 

Захтјеви 

суда 

Суд БиХ 20 19 -5% 

Окружни судови  1 1 - 

Кантонални судови 5 6 20% 

УКУПНО 26 26 - 

 

Захтјеви 

тужилаштва  

Тужилаштво БиХ 205 205 - 

Окружна 

тужилаштва 

2 1 -50% 

Кантонална 

тужилаштва 

8 23 188% 
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Табела 5. 
 

У 2015. години рађено је на веома сложеним истрагама, што је захтијевало 

вишемјесечни рад, те до краја извјештајног периода већи број предмета није окончан, 

него је пренесен у 2016. годину. С обзиром на то, број поднесених извјештаја и допуна 

извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу мањи је у односу 

на 2014. годину. Такође, мањи резултати посљедица су тога што се у 2015. години већи 

број предмета налазио у почетној фази истраге.  

 

Извјештаји о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу и 

пријављена лица у 2014. и 2015. години 

 2014. 2015. +/-  % 

Криминалистичко- истражна 

линија рада 

Извјештаји 158 114 -28% 

Лица 502 302 -40% 

Финансијско-обавјештајно 

одјељење 

Извјештаји 6 4 -33% 

Лица 33 28 -15% 

Линија рада истраживања 

ратних злочина и кривичних 

дјела кажњивих по 

међународном 

хуманитарном праву 

 

Извјештаји 66 50 -24% 

 

Лица 
131 43 -67% 

УКУПНО СИПА 
Извјештаји  230 168 -27% 

Лица 666 373 -44% 

Табела 6. 
 

 Допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

кривичном дјелу и пријављена лица у 2014. и 2015. години  

 2014 2015 +/-  % 

Криминалистичко-истражна 

линија рада 

Допуне  27 13 -52% 

Лица 65 33 -49% 

Финансијско-обавјештајно 

одјељење 

Допуне  2 1 -50% 

Лица 15 5 -67% 

Линија рада истраживања 

ратних злочина и кривичних 

дјела кажњивих по 

међународном 

хуманитарном праву 

Допуне  
- 2 - 

 

Лица - 4 - 

УКУПНО СИПА 
Допуне  29 16 -45% 

Лица 80 42 -48% 

Табела 7. 
 

Смањен број поднесених извјештаја и допуна извјештаја утицао је и да број 

кривичних дјела пријављен извјештајима и допунама извјештаја о постојању основа 

сумње о почињеном кривичном дјелу буде мањи у односу на 2014. годину, а 

 

 

 

 

Тужилаштво Брчко 

дистрикта БиХ 

3 - - 

УКУПНО 218 229 5% 

 
УКУПНО 244 255 5% 
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опредијељеност да се ради на комплекснијим предметима који захтијевају 

вишемјесечне истраге утицала је и на остале показатеље рада СИПА-е.   

 

Укупни резултати рада СИПА-е на оперативним предметима  

у 2014. и 2015. години  

 2014 2015 +/-  % 

Извјештаји и допуне извјештаја о 

постојању основа сумње о почињеном 

кривичном дјелу  259 184 -29% 

Пријављена лица 746 415 -44% 

Пријављена кривична дјела 489 342 -30% 

Лица лишена слободе 298 212 -29% 

Извјештаји о предузетим мјерама и 

радњама 

1.325 1.388 5% 

Табела 8. 
   

 

4. Резултати истражног рада по врстама криминала 

 
Статистички показатељи који се односе на спречавање, истраживање и 

откривање кривичних дјела из надлежности Суда БиХ, генерално су нижи скоро по 

свим врстама криминала у односу на 2014. годину. 

Негативни статистички показатељи резултат су, прије свега, рада на веома 

сложеним предметима који захтијевају вишемјесечне истраге. Дакле, када говоримо о 

резултатима рада на предметима, потребно је узети у обзир квалитативну компоненту 

кривичних дјела и сложеност истрага, односно сложенију доказну природу кривичних 

дјела. Имајући у виду сложеност предмета, те веома опсежне истраге, већи број 

предмета није окончан у 2015. години, него су истраге по истима настављене и у 2016. 

години. Ово је један од разлога зашто рад на већем броју предмета није резултирао 

спровођењем оперативних акција и лишењем слободе осумњичених лица, те 

подношењем извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу.  

СИПА је у 2015. години започела рад на већем броју предмета на основу 

ваљаних елемената за отварање истраге. У оквиру рада на предметима спровођене су 

оперативне мјере и радње и прикупљане оперативне информације. Међутим, будући да 

су се ови предмети налазили у почетној или средњој фази рада, зависно од тога када су 

отворени, у 2015. години нису резултирали спровођењем оперативних акција и 

лишењем слободе осумњичених лица, те подношењем извјештаја о постојању основа 

сумње о почињеном кривичном дјелу.  

На ниже резултате рада у одређеној мјери утицала је и недовољна кадровска 

попуњеност појединих организационих јединица нижим и средњим руководним 

кадром. Наиме, одређени број полицијских службеника, због навршених 40 година 

пензијског стажа, у 2015. години отишли су у пензију, након чега су радна мјеста 

начелника и шефова одсјека у већем броју организационих јединица остала упражњена. 

Наведена радна мјеста, прије свега радна мјеста наченика, нису могла бити попуњена 

због недостатка кадрова који испуњавају услове за наведене позиције.  
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  4.1. Организовани криминал 

    4.1.1. Оперативне акције 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Финансијски криминал и 

корупција 

10 11 10% 

Неовлаштени промет опојним 

дрогама 
14 3 -79% 

Трговина људима 2 4 100% 

Кријумчарење људи 1 - - 

Неовлаштени промет оружјем 3 1 -67% 

Кривотворење новца 1 - - 

Фалсификовање исправа - 1 - 

Остала кривична дјела 4 2 -50% 

УКУПНО 35 22 -37% 

Табела 9. 

Спроведене су оперативне акције организованог криминала у вези са: 

- неовлаштеним прометом опојним дрогама „Оскар“, „Капак“, „Убиство у 

Холандији“, „Маркер  4“ и „Маркер“; 

- трговином људима „ЦД“, „Потенцијал“ и „Липстик“; 

- финансијским криминалом и корупцијом „Друкер“, „Бајер“, „Корал“, „Ребус“, 

„Призма“, „Транзит“, „Лист“, „Лист 1“, „Градина“, „Курир“ и „Аего“;  

- неовлаштеним прометом оружјем „Лифт“; 

- кривотворењем новца „Дуо“; 

- кривотворењем исправа „Арт“. 
 

 

4.1.2. Лишења слободе 
 

ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ (ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ У ВЕЗИ СА 

НАВЕДЕНИМ ВРСТАМА КРИМИНАЛА) 

 2014. 2015. +/- % 

Финансијски криминал и 

корупција 

62 49 -21% 

Неовлаштени промет опојним 

дрогама 

44 10 -77% 

Трговина људима - 19 - 

Кријумчарење људи 6 - - 

Неовлаштени промет оружјем - 6 - 

Кривотворење новца 7 1 -86% 

Фалсификовање исправа - 3 - 

Остала кривична дјела 1 6 500% 

УКУПНО 120 94 -22% 

                                              Табела 10. 
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Мањи број спроведених оперативних акција утицао је и на то да број лица 

лишених слободе буде у паду у 2015. години.  

 

 4.1.3. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

            кривичном дјелу  
 

ИЗВЈЕШТАЈИ О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ 

КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И  ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА 

 Извјештаји Лица 

 2014. 2015. +/- % 2014. 2015. +/- % 

Финансијски криминал  10 8 -20% 134 73 -46% 

Коруптивна кривична 

дјела 

4 - -

100,0

0 

13 - -

100,00 Неовлаштени промет 

опојним дрогама 

13 2 -85% 82 7 -91% 

Трговина људима 1 1 - 3 3 - 

Неовлаштени промет 

оружјем 

- 1 - - 8 - 

Кривотворење новца 1 - - 6 - -

100,00 Остала кривична дјела 1 - -

100,0

0 

11 - -

100,00 УКУПНО 30 12 -60% 249 91 -63% 

                                               Табела 11. 
 

 ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА СУМЊЕ О 

ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И  ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  

 Допуне извјештаја Лица 

 2014. 2015. +/- % 2014. 2015. +/- % 

Финансијски криминал  5 1 -80% 20 6 -70% 

Коруптивна кривична 

дјела 

- - - - - - 

Неовлаштени промет 

опојним дрогама 

5 5 - 11 17 55% 

Трговина људима 1 2 100% 2 4 100% 

Кривотворење новца - 1 - - 1 - 

Фалсификовање исправа 2 - -

100,0

0 

3  -

100,00 УКУПНО 13 9 -31% 36 28 -22% 

                                              Табела 12. 

 

Извјештајима је пријављено 86 физичких лица, два правна лица и три НН лица, а 

допунама извјештаја 27 физичких лица и једно НН лице. Од укупног броја извјештаја о 

постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу, 67% се односило на организовани 

криминал у вези са финансијским криминалом, 17% на неовлаштени промет опојним 

дрогама, а по 1% на трговину људима и неовлаштени промет оружјем и војном опремом, док 

је од укупног броја допуна извјештаја поднесено 56% због неовлаштеног промета опојним 

дрогама, 22% због трговине људима и по 11% због финансијског криминала и кривотворења 

новца. 
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  4.2. Тероризам 

       4.2.1. Оперативне акције и лишења слободе 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 7 5 -29% 

Лишења слободе 30 19 -37% 

Табела 13.    

Спроведене су оперативне акције „Дамаск 3“ „Слипер, „Бенелукс“, „Напад на 

ПС Зворник“ и „Сребреница 2015“. 

 

4.2.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном  

         кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  24 30 25% 25 44 76% 

Допуне 

извјештаја 

- - - - - - 

УКУПНО 24 30 25% 25 44 76% 

Табела 14. 
 

 Поднесеним извјештајима пријављена су 43 позната лица и једно НН лице. Од 

укупног броја извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу 

приказаних у табели, поднесено је 16 извјештаја којима су пријављена кривична дјела 

противзаконито формирање и придруживање страним паравојним или 

параполицијским формацијама, којима је пријављено 20 лица, док су у 2014. години 

поднесена четири извјештаја против четири лица за наведено кривично дјело.  

У извјештајном периоду повећан је број извјештаја и допуна извјештаја о 

постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу тероризма и кривичним 

дјелима која се могу довести у везу са тероризмом поднесених Тужилаштву БиХ, као и 

број пријављених лица због максималног ангажовања полицијских службеника на 

предметима из области тероризма који су представљали приоритет рада СИПА-е у 

2015. години.   

 
4.3. Финансијски криминал и корупција 

   4.3.1 Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 14 13 -7% 

Лишења слободе 66 61 -8% 

Табела 15. 
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 Број спроведених акција на прошлогодишњем је нивоу. Спроведене су 

оперативне акције „Друкер“, „Бајер“, „Корал“, „Ребус“, „Аего“, „Чекић“, „Призма“, 

„Транзит“, „Кварц“, „Лист“, „Лист 1“, „Градина“ и „Курир“.  

  

 4.3.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

          кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  52 23 -56% 265 162 -39% 

Допуне 

извјештаја 

12 2 -83% 34 7 -79% 

УКУПНО 64 25 -61% 299 169 -43% 

Табела 16. 

Извјештајима је пријављено 147 физичких лица, 13 правних и два НН лица а 

допунама извјештаја шест физичких лица и једно НН лице.  

Будући да се већи број предмета из области финансијског криминала налазио у 

почетној фази истраге, те да су поједини предмети веома сложени те стога захтијевају 

дужу истрагу, у 2015. години смањен је проценат извјештаја и допуна извјештаја о 

постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу поднесених тужилаштвима у 

БиХ.  

 Материјална штета проузрокована кривичним дјелима износи 28.512.618,17 КМ, 

а 18.530.738,46 КМ у 2014. години, док имовинска корист идентификована 

извјештајима износи 9.355,448,99 КМ, а 25.614.283,46 КМ у 2014. години. 
 

 

4.4. Неовлаштени промет опојним дрогама 

   4.4.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 10 6 -40% 

Лишења слободе 64 11 -83% 

Табела 17. 

Спроведене су оперативне акције „Капак“, „Оскар“, „Убиство у Холандији“, 

„Маркер“, „Бенедикт Пиндрић“ и „Маркер 4“.  
 

 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ОПОЈНА ДРОГА 

 2014. 2015. 

Врста опојне дроге  (Количина у 

г или ком.) 

Вриједност 

у КМ 

 (Количина у 

г или ком.) 

Вриједност 

у КМ 
Хероин 1851г 150.000,00 500 г 30.000,00 
Марихуана – сканк 7653г 50.000,00 1000г 5000 

Остале таблете   107,5г 1500 

Синтетичка дрога спид 2600г 5.000,00 906 г 3500 

Табела 18. 
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4.4.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном  

          кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  19 5 -74% 92 10 -89% 

Допуне 

извјештаја 

5 5 - 11 17 55% 

УКУПНО 24 10 -58% 103 27 -74% 

Табела 19. 
 

 Извјештајима о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу 

пријављено је девет познатих лица и једно НН лице, а допунама извјештаја 17 познатих 

лица. 

Број поднесених извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном 

дјелу у паду је у односу на 2014. годину, јер је у 2015. години, због комплексности 

истрага, било веома мало предмета који су у завршној фази рада. 

 
4.5. Трговина људима и кријумчарење људи 

  4.5.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 3 6 100% 

Лишења слободе 7 20 186% 

Табела 20. 

Реализоване су оперативне акције „СОС“, „ЦД“, „Танго“, „Липстик“, 

„Потенцијал“ и „Језеро“. Повећан број окончаних предмета у овој области утицао је и 

на повећање броја спроведених акција и сходно томе лица лишених слободе.  

 

          4.5.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

                        кривичном  дјелу 

 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  5 7 40% 11 21 91% 

Допуне 

извјештаја 

2 3 50% 3 5 67% 

УКУПНО 7 10 43% 14 26 86% 

Табела 21. 
 

Извјештајима о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу 

пријављено је 20 познатих лица и једно НН лице а допунама извјештаја пет познатих 

лица. 
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У 2015. години окончани су одређени предмети на којима су вођене 

вишемјесечне истраге, приликом чега су прикупљени докази о починиоцима кривичних 

дјела, што је резултирало повећањем процента поднесених извјештаја и допуна 

извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу и сходно томе 

броја лица пријављених извјештајима. 
 

 

4.6. Неовлаштени промет оружјем и војном опремом 
 

   4.6.1.  Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 4 1 -75% 

Лишења слободе 4 6 50% 

Табела 22. 
 

Спроведена је оперативна акција кодног назива „Лифт“, на подручју Сарајева, 

Мостара и Бугојна. Слободе је лишено шест лица и претресени су објекти на шест 

локација. Пронађено је и привремено одузето 11 кг експлозива разне врсте и намјене, 

29 пушака, 34 пиштоља, 4.771 комад муниције разног калибра, 21 ручна бомба, 4,7 кг 

барута, 123 иницијалне каписле за експлозив, 40 каписли за ловачке пушке, зоља, 

граната, штапин за паљење експлозива дужине 100 метара и четири штапина за паљење 

експлозива непознате дужине, 11 пригушивача и други предмети. 

 

4.6.2. Извјештаји о постојању основа сумње о почињеном  кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ 

КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји  Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  8 12 50% 12 19 58% 

Табела 23. 
 

 

Извјештајима је пријављено 18 познатих лица и једно НН лице. Повећан број 

поднесених извјештаја у 2015. години резултат је рада по предметима који нису 

примарно обрађивали кривична дјела неовлаштеног промета оружјем и војном 

опремом, али су током рада, поред доказа за кривична дјела која су истраживана 

наведеним предметима, прикупљени и докази за кривична дјела неовлаштеног промета 

оружјем и војном опремом, на основу којих су поднијети извјештаји о постојању 

основа сумње о почињеном кривичном дјелу. 
 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТО ОРУЖЈЕ И ВОЈНА ОПРЕМА 

 2014. 2015. +/-% 

Оружје дуге цијеви 19 51 168% 

Оружје кратке цијеви 14 59 321% 

МЕС 

Експлозив (кг) - 161 - 

Муниција 

(ком) 

442 12449 2717% 

Бомбе ручне  - 27 - 

Граната - 1 - 

Зоља - 1 - 

Табела 24. 
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4.7. Кривотворење новца 

     4.7.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 1 1 - 

Лишења слободе 9 2 -78% 

Табела 25. 
 

Спроведена је оперативна акција у оквиру које је на подручју Босанске Крупе 

претресено путничко моторно возило у којем је пронађено и привремено одузето 19.500 

КМ у апоенима од 100 КМ, за које се сумња да су кривотворене.  
 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТЕ КРИВОТВОРЕНЕ НОВЧАНИЦЕ 
(Валуте у номиналној вриједности) 2014. 2015. +/- % 

 
КМ  - 291.000.00 - 
ЕУР  

 

7.500,00 - - 

$  20.000,00 - - 

Табела 26. 
 
 

4.7.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

          кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  8 2 -75% 24 2 -92% 

Допуне 

извјештаја 

1 1 - 2 1 -50% 

УКУПНО 9 3 -67% 26 3 -88% 

Табела 27. 

Имајући у виду да је већи број предмета био у почетној фази рада, број 

поднесених извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу знатно 

је мањи у односу на 2014. годину. 

 

4.8. Кривотворење исправа 

    4.8.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

 ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 1 1 - 

Лишења слободе - 4 - 

Табела 28. 
 

Спроведена је оперативна акцију кодног назива „Арт“ у којој су лишена слободе 

три лица, те претресени објекти на шест локација на подручју Орашја и Шамца. Лица 

лишена слободе сумњиче се да су у периоду од 2013. до 2015. године на подручју БиХ 

и Републике Хрватске израђивала и продавала разне кривотворене исправе, и то: 

пасоше, личне карте, возачке дозволе, као и полицијске значке и службене 
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легитимације полицијских агенција, обавјештајних служби и војнобезбједносних 

служби Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и других држава региона, затим  

разне дипломе, увјерења, свједочанства и друге исправе. Током претреса пронађено је и 

привремено одузето пет полицијских значки, двије војне значке, 25 службених 

легитимација и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку.  

Акција „Арт“  спроведена је координирано са МУП-ом Републике Хрватске. 

 

4.8.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

          кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  2 27 1250% 3 35 1067% 

Допуне 

извјештаја 

4 1 -75% 7 2 -71% 

УКУПНО 6 28 367% 10 37 270% 

Табела 29. 
 

Сва пријављена лица извјештајима и допунама извјештаја приказана у табели 

позната су лица, с тим да је извјештајима пријављено и више НН лица.  

У 2015. години завршен је већи број вишемјесечних истрага на предметима који 

се односе на кривотворење исправа, што је резултирало повећањем броја поднесених 

извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу и повећањем броја 

лица пријављених извјештајима.  

 

4.9. Повреда ауторских права  

      4.9.1. Оперативне акције и лишења слободе 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 7 1 -86% 

Лишења слободе - - - 

Табела 30. 

 

Спроведена је оперативна акцију „ПИК“, у оквиру које су претресени објекти на 

четири локације на подручју општине Брод због постојања основа сумње да је 

почињено кривично дјело недозвољено кориштење ауторских права. Претресене су 

двије приватне куће и два пословна објекта, приликом чега је пронађено и привремено 

одузето око 6.500 носача звука и слике за које се сумња да су пиратска издања и око 

3.000 пластичних кутија за паковање носача звука и слике. Два лица саслушана су у 

својству осумњичених и против њих је Тужилаштву БиХ поднесен извјештај о 

постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу и починиоцима. 
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4.9.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном  

           кривичном дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  27 4 -85% 38 4 -89% 

Допуне 

извјештаја 

- - - - - - 

УКУПНО 27 4 -85% 38 4 -89% 

Табела 31. 
 

Извјештајима су пријављена три физичка лица и једно правно лице.  
 

ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТИ 

Врста привремено одузете робе 

(ком) 

2014. 2015. +/- % 

ЦД/ДВД (ком.) 15222 6717 -56% 
Опрема за умножавање (ком.) 98 - - 

Књиге (ком.) 1837 - - 

Кривотворени робни знакови 

заштићених робних марки 
688 3000 336% 

Табела 32. 

 

4.10. Остала кривична дјела 

      4.10.1. Оперативне акције и лишења слободе 

 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 5 5 - 

Лишења слободе 8 11 38% 

Табела 33. 
 

Спроведене су оперативне акције „Хрустић“ по потјерници НЦБ Интерпол 

Загреб због кривичног дјела овјера лажног садржаја, „Хрустић“ по потјерници НЦБ 

Интерпол Рим због неовлаштеног промета опојним дрогама, „Крсмановић“ због 

кривичних дјела ометање рада правосуђа, убиство и подстрекавање и „Адриа“ по 

потјерници надлежних органа СР Њемачке због сумње да је лице лишено слободе у 

наведеној акцији на подручју СР Њемачке починило више тешких кривичних дјела и 

акција „Сораја Q“ због сумње на почињење кривичног дјела повреда тајности поступка.  
 

 

4.10.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

           кривичном  дјелу 
 

 ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА 

СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  
 Извјештаји и допуне   Лица 

 2014.  2015. +/- % 2014.  2015. +/- % 

Извјештаји  13 4 -69% 32 5 -84% 
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Допуне 

извјештаја 

3 1 -67% 9 1 -89% 

УКУПНО 16 5 -69% 41 6 -85% 

Табела 34. 
 

У 2015. години био је веома мали број предмета који су у завршној фази рада 

што је утицало и да број извјештаја и допуна извјештаја поднесених надлежним 

тужилаштвима у БиХ буде много мањи.  

 
 

4.11. Прање новца и финансирање терористичких активности 
 

     4.11.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ  

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције  1 -           -  

Лишења слободе  9 -           -  

Табела 35. 
 

 Није спроведена ниједна оперативна акција, док је у 2014. години спроведена 

оперативна акција „Гибралтар“ у којој је слободе лишено девет лица.  

 

  4.11.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

             кривичном дјелу 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ДОПУНЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА СУМЊЕ О 

ПОЧИЊЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА  

 Извјештаји и допуне Лица 

 2014. 

  

2015. +/- % 2014. 

  

2015. +/- % 

Извјештаји 6 4 -33 33 28 -15% 

Допуне 

извјештаја 

2 1 -50% 15 5 -67% 

УКУПНО 8 5 -63% 48 33 -31% 

Табела 36. 
 

Поднесеним извјештајима и допунама извјештаја о постојању основа сумње о 

почињеном кривичном дјелу утврђено је да је  кроз финансијски систем БиХ у легалне 

новчане токове убачено је 7.986.494,36 КМ нелегално стеченог новца, док је причињена 

материјална штета од пријављених кривичних дјела укупно износила 6.039.108,89 КМ 

(по буџете у БиХ износила 1.466.028,61 КМ, док је причињена штета за два правна лица 

на подручју БиХ износила 4.573.080,28 КМ) а у 2014. години у легалне новчане токове 

убачено је 19.356.726,31  КМ, док је причињена материјална штета од пријављених 

кривичних дјела по буџете у БиХ износила 9.106.864,84 КМ.  

 

4.11.3. Запримљене трансакције 
 

ЗАПРИМЉЕНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 
 2014. 2015. 

 Број Износ (КМ) Број  Износ (КМ) 

Пријављене трансакције од 

банака  375.435 15.815.056.285,82 399.444 16.468.512.790,65 
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Пријављене трансакције од 

других обвезника 
8.066 4.519.869.816,20 5400 2.378.550.161,72 

Сумњиве трансакције 

пријављене од банака 
89 35.259.482,12 181 30.438.426,09 

Сумњиве трансакције 

пријављене од других 

обвезника 

69 2.419.776,27 45 966.003,38 

Сумњиве трансакције по 

процјени аналитичара  
8 2.374.265,80 2 733.436,25 

Табела 37. 
 

 

На основу законских прописа, а по основу пријаве сумњиве трансакције, издат је 

налог обвезнику за привремену обуставу трансакција у износу од 1.982.369,84 КМ и 

300.535,36 ЕУР, на рачунима два физичка и једног правног лица и иста је и продужена 

на основу Рјешења Суда БиХ. 

Због сумње на прање новца, а на основу законског овлаштења, издата су  23  

налога за привремену обуставу трансакција у износу од 782.079,84 КМ на рачунима 53 

физичка лица и 13 правних лица, два налога за континуирано праћење финансијског 

пословања два клијента, те један налог за забрану прометовања вриједносним 

папирима.   

 

4.12. Кривична дјела ратних злочина 
 

      4.12.1. Оперативне акције и лишења слободе 
 

ОПЕРАТИВНЕ АКЦИЈЕ И ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Оперативне акције 30 31 3% 
Лишења слободе 110 78 -29% 

   Табела 38. 
 

 

  4.12.2. Извјештаји и допуне извјештаја о постојању основа сумње о почињеном 

             кривичном дјелу 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ О ПОСТОЈАЊУ ОСНОВА СУМЊЕ О ПОЧИЊЕНОМ 

КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ РАТНОГ ЗЛОЧИНА И ПРИЈАВЉЕНА ЛИЦА - УКУПНО 

 Извјештаји и допуне Лица 

 2014. 

 

 

2015. +/- % 2014. 

 

2015. +/- % 

Извјештаји 61 50 -18%      124      43 -65% 

Допуне извјештаја 2 2 - 2 4 100% 

УКУПНО 63 52 -17% 126 47 -63% 

Табела 39. 
 

Од укупног броја лица пријављених извјештајима о постојању основа сумње о 

почињеном кривичном дјелу, 43 су позната лица и више НН лица, док су у 2014. години 

пријављена 124 позната лица и више НН лица.  
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5. Обавјештајни рад 

5.1. Криминалистичко-обавјештајни извјештаји – криминалистичко-истражна  

       линија рада 

 

РЕЗУЛТАТИ КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЈЕШТАЈНОГ РАДА - УКУПНО 

 2014. 2015. +/- % 

Запримљено криминалистичко-

обавјештајних  извјештаја 4x4 од других 

агенција 

1 21 2000% 

Сачињено криминалистичко-

обавјештајних извјештаја 4x4 

3429 1957 -43% 

Обрађено криминалистичко-обавјештајних 

извјештаја 4x4 

4376 4081 -7% 

Сачињено обавјештајних пакета 58 40 -31% 

Сачињено крим. обавјештајних пресјека 110 67 -39% 

Сачињено крим. обавјештајних анализа 100 68 -32% 

Поступано по кримоловцима 36 36 - 

Табела 40. 
 

             5.2. Криминалистичко-обавјештајни извјештаји – линија рада ратних злочина 
 

РЕЗУЛТАТИ КРИМ. ОБАВЈЕШТАЈНОГ И АНАЛИТИЧКОГ РАДА – 

УКУПНО   2014. 2015. +/- % 
Запримљено криминалистичко-

обавјештајних  извјештаја 4x4 од других 

агенција 

- 

2 

- 

Сачињено криминалистичко-

обавјештајних извјештаја 4x4 

438 
436 

-0,4% 

Обрађено криминалистичко-

обавјештајних извјештаја 4x4 

330 
333 

1% 

Сачињено обавјештајних пакета 57 36 -37% 

Сачињено крим. обавјештајних пресјека 21 15 -29% 

Сачињено крим. обавјештајних анализа 57 45 -21% 

Поступано по кримоловцима 31 28 -10% 

Табела 41. 

 На смањење резултата криминалистичко-обавјештајног рада по линији рада 

ратних злочина знатно је утицаo недостатак полицијских службеника који раде на 

обавјештајно-аналитичким пословима.  
 

 

6. Заштита свједока 
 

    6.1. Процедуралне мјере заштите 
   

ПРОЦЕДУРАЛНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 2014. 2015. +/- % 

Број лица према којима се поступа 94 106 13% 

Оперативне Остварени контакти 

 

133 118 -11% 
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мјере и 

радње 

Интервју са свједоком 60 79 32% 

Процјена пријетњи и ризика  

 

60 79 32% 

Достава позива, пресуда и 

других писмена  
107 134 25% 

Прикупљање и провјера 

информација 

- 22 - 

Мјере 

заштите 

Физичка заштита 95 106 12% 

Техничка заштита - - - 

Мјере 

подршке 

Психолошка подршка - - - 

Здравствена подршка - - - 

Табела 42. 

 Мјере заштите и подршке подразумијевале су планирање и реализацију бројних 

активности, остваривање контакта са свједоком, обављање прелиминарног интервјуа са 

свједоком, процјену пријетњи и ризика, уручење позива, ограничене мјере заштите и 

подршке, превоз из мјеста пребивалишта до Суда БиХ и назад, смјештај свједока или 

њему блиских особа у сигуран објекат сходно сложености случаја и др.  

Статистички показатељи који се односе на процедуралне мјере увећани су, осим 

мјере ,,остварени контакти”, због повећања броја запримљених наредби и захтјева Суда 

БиХ Тужилаштва БиХ за поступање. 
 

 

6.2. Програм заштите свједока 
 

 

 

МЈЕРЕ И РАДЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ СВЈЕДОКА БиХ 

 2014. 2015. +/- % 

Број лица према којима се поступа  17 19 12% 

Оперативне 

мјере и 

радње 

Остварени контакти 

 

185 58 -69% 

Интервју са лицима у 

програму 

- 5 - 

Прикупљање и провјера 

информација  

 

 

56 16 -71% 

Процјена пријетње и 

ризика 

- 3 - 

Мјере 

заштите 

Хитне мјере - 1 - 

Физичка заштита 90 34 -62% 

Техничка заштита - - - 

Прикривени идентитет - - - 

Промјена идентитета  - - - 

Премјештај/релокација у 

БиХ 

2 1 -50% 

Премјештај/релокација у 

другу државу 
2 2 - 

Мјере 

подршке 

Психолошка подршка 2 - - 

Правна подршка 12 2 -83% 

Социјална подршка - - - 

Здравствена подршка 21 8 -62% 

Економска подршка 74 52 -30% 

Табела 43. 
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 Поступање у предметима односило се на пружање мјера заштите и подршке лицима 

укљученим у програм заштите свједока који спроводи Одјељење за заштиту свједока, као и 

заједничко оперативно поступање са припадницима партнерских служби. У оквиру 

поступања по предметима биљеже се негативни параметри у скоро свим активностима. 

Негативни показатељи по појединим параметрима у раду резултат су временског истека 

споразума по појединим оперативним акцијама и немогућности продужетка истих, а самим 

тим и даље примјене програма, што је у надлежности Комисије за примјену програма 

заштите свједока, која је именована у јуну 2015. године, чиме су створени услови за даље 

спровођење активности по наведеном.   

  

    6.3. Мјере и радње по захтјевима међународних институција и других држава 

 

ПРУЖЕНЕ МЈЕРЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА  

И ДРУГИХ ДРЖАВА 

   
 2014. 2015. +/- % 

Број лица према којима се поступа 10 15 50% 

Оперативне 

мјере и 

радње 

 

Остварени контакти 

 

13 133 923% 
Прикупљање и провјера 

информација 
- 11 - 

Процјена пријетњи и 

ризика 

- - - 

Мјере 

заштите 

Физичка заштита 13 50 285% 
Техничка заштита - - - 

Премјештај/релокација у 

БиХ 

1 2 50% 

Мјере 

подршке 

Психолошка подршка - - - 
Правна подршка 7 16 129% 

Социјална подршка - 1 - 

Здравствена подршка - 12 - 

Економска подршка 1 49 4800% 

Табела 44. 
 

  Статистички подаци који се односе на мјере и радње по захтјевима 

међународних институција и других држава, зависе искључиво од броја 

захтјева/замолница које Одјељењу за заштиту свједока доставе партнерске јединице 

других држава, односно међународне институције.  

 
 7. Унутрашња контрола 
 

  7.1. Унутрашње истраге 

 
 

ПРЕДМЕТИ У РАДУ - УКУПНО 

 2014. 

 

2015. 

 
Укупно Окончано 

Окончано 

 у % 

Укупн

о  
Окончано 

Окончано 

 у  % 

Пренесени из 

претходне године  
10 6 60 11 7 63% 



  25 

 

З
ас

н
о
в
ан

и
 у

 

и
зв

је
ш

та
јн

о
м

 п
ер

и
о
д

у
 Жалбе 

грађана 
10 8 88% 21 19 90% 

Захтјеви 

запослених 
51 46 94% 65 61 94% 

Захтјеви за 

оцјену 

законитости 

употребе 

средстава 

принуде 

 

128 128 100% 71 71 100% 

УКУПНО 199 188 94% 168 158 94% 

Табела 45. 
 

Од укупног броја предмета по којима је поступано у 2015. години, 157 је 

запримљено у 2015. години, а 11 предмета је пренесено из 2014. године. Од 157 

запримљених захтјева, 150 је доставио познати подносилац, а седам анонимни 

подносилац.  

           Унутрашњим истрагама обухваћено је 157 запослених, од којих су 152 

полицијска службеника, четири државна службеника и један запосленик, што је за 22% 

мање у односу на 2014. годину, када су унутрашњим истрагама обухваћена 192 

запослена, од којих је 189 полицијских службеника и три државна службеника.  

У 133 унутрашње истраге нису утврђени елементи повреде службене дужности 

полицијских службеника, док су у 14 предмета Дисциплинској комисији доставлјени 

захтјеви за покретање дисциплинског поступка против 17 полицијских службеника због 

постојања основа сумње да су починили повреду службене дужности. Дисциплинска 

комисија изрекла је двојици полицијских службеника санкцију за лакшу повреду 

службене дужности, још шесторици полицијских службеника изречена је санкција за 

лакшу повреду службене дужности и тројици полицијских службеника санкцију због 

теже повреде службене дужности, док је шест полицијских службеника ослобођено 

одговорности. 

 

  7.2. Безбједносне провјере  
 

БЕЗБЈЕДНОСНЕ ПРОВЈЕРЕ  

 2014. 2015. +/-% 

Захтјеви за провјере 69 100 45% 

Број лица за провјере 777 608 -22% 

Извјештаји о извршеним провјерама 109 538 394% 

Број лица за које је извршена провјера 1790 1511 -16% 

Број лица код којих су констатоване 

одређене чињенице које су дате на процјену 

и оцјену подносиоцу захтјева за провјеру  

44 29 -34% 

Број лица за која нису окончане провјере 951 28 -3297% 

Табела 46. 
 

 Поред показатеља наведених у табели, сачињено је пет службених извјештаја да 

осам лица која су била предмет безбједносних провјера посједују кривотворене 

документе о стеченом образовању.  
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  7.3 Унутрашња инспекција и професионални стандарди 
 

 УНУТРАШЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 2014. 2015. +/-% 

Редовне 

Унутрашње 

инспекције 

организационих 

јединица 18 19 6% 

Унутрашње 

инспекције радних 

мјеста - - - 

 

 

Ванредне 

Унутрашње 

инспекције 

организационих 

јединица 1 15 1400% 

Унутрашње 

инспекције радних 

мјеста 

- - - 

Табела 47. 

 

Ванредне инспекције рађене су на основу осам наредби директора и замјеника 

директора и једне наредбе начелника Одјељења за унутрашњу контролу и број 

извршених ванредних испекција зависи од броја издатих наредби директора, замјеника 

директора и начелника Одјељења за унутрашњу контролу.   

 

7.4. Подрегистар тајних података 
 

  Реализоване су  активности на стварању предуслова за цертификацију 

Подрегистра тајних података од стране Министарства безбједности БиХ у смислу 

персоналне безбједности и свих потребних услова за обезбјеђење физичке и техничке 

безбједности, документ безбједности и информатичке безбједности. У извјештајном 

периоду сачињени су подзаконски акти неопходни за рад Подрегистра. 

  Представник Министарства безбједности БиХ извршио је надзор у области 

заштите тајних података у СИПА-и. Након извршеног надзора достављен је Извјештај о 

извршеном надзору са мишљењем да је СИПА испунила минимум стандарда који су 

потребни за постојање безбједносних прописа, те персоналне, документационе и 

физичке безбједности и у том смислу у Подрегистру се може отпочети са руковањем 

НАТО тајним подацима до и укључујући степен тајности „НАТО ТАЈНО“.  

  Такође, у Подрегистру је отпочето са руковањем тајним подацима БиХ до и 

укључујући степен тајности „ВРЛО ТАЈНО“. 

 
 

8. Оперативна и специјална подршка 
 

  8.1. Оперативно-технички надзор 
 

ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ  
   2014. 2015. +/- % 

Надзор и техничко снимање просторија 14  2  -86 %  
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Тајно праћење и снимање лица и предмета  136 116   -15 %  

Кориштење прикривених истражитеља и 

кориштење информатора  17 
7  

-59 %  

Симулирани и контролисани откуп и 

симулирано давање поткупнине  18 
 8 

-56 %  

Надзирани превоз и испорука предмета 

кривичног дјела  3 6 100 %  

      Табела 48. 
 

Број спроведених посебних истражних радњи знатно је мањи у односу на 2014. 

годину, осим надзираног превоза и испоруке предмета кривичног дјела. Смањен број 

посебних истражних радњи у вези је са смањеним бројем наредби Суда БиХ и 

Тужилаштва БиХ за спровођење посебних истражних радњи у 2015. години. 

 

 

ВЈЕШТАЧЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ДОКАЗА 

 2014. 2015. +/- % 

Предмети у раду 34 33 -3 % 

Наредбе Тужилаштва БиХ 27 46 70 % 

 Наредбе Суда БиХ - 3 - 

Захтјеви за оперативно ангажовање 8 2 -75 % 

Извјештаји 54 52 -4 % 

Анализирано мобилних телефона 366 315 -14 % 

Анализирано СИМ картица 453 376 -17 % 

Анализирано рачунара 288 172 -40 % 

Анализирано хард дискова 17 9 -47 % 

Анализирано ЦД-ова/ДВД-ова 13196 21264 61 % 

Анализирано меморијских картица 19 35 84 % 

Анализирано УСБ-ова 72 36 -50 % 

Анализирано камера 1 3 200 % 

Анализирано ручних радио-станица - 1 - 

      Табела 49. 
 

Мањи број службеника за 33% у односу на 2014. годину који раде на вјештачењу 

дигиталних доказа утицао је да број анализираних дигиталних доказа буде знатно мањи 

у односу на 2014. годину.  
 

  8.2. Противдиверзиона, противексплозивна и техничка заштита 
 

ПДЗ ПРЕГЛЕДИ 

 2014. 2015. +/- % 

Захтјеви за ПДЗ прегледе 25 35 40% 
Наредбе за ПДЗ прегледе 1 4 300% 
Прегледи објеката 50 62 24% 
Прегледи терена 2 4 100% 
Транспорт МЕС-а 9 19 111% 
Преглед службених возила 59 116 97% 
Прегледи сумњивих пошиљки - 2 - 
Прегледи лица на пункту СИПА-е 4513 8070 79% 
Прегледи возила на пункту СИПА-е 708 892 26% 
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      Табела 50. 

  Повећан број прегледа објеката и прегледа службених возила резултат су 

уведене праксе да се периодично врше прегледи службених возила која се враћају са 

терена или возила која су на кориштењу 24 сата, као и периодичних прегледа објеката 

који су у власништву или на привременом кориштењу СИПА-е, а у којима су 

смјештене организационе јединице изван сједишта СИПА-е.    

  

8.3. Законито пресретање комуникација 
        

    8.3.1. Поступање по наредбама 
 

        Табела 51. 
 

8.3.2. Спроведене активности у оквиру предмета у раду  
 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА У РАДУ 

 2014. 2015. +/- % 

Надзор и техничко снимање 

телекомуникације 
2526 1431 -43% 

Налози упућени телеком оператерима 10331 7923 -23% 

Транскрипти 

Тужилаштву БиХ 7681 3521 -54% 

Окружним тужилаштвима - 312 - 

Кантоналним тужилаштвима 102 285 179% 

 

Извјештаји 

Тужилаштву БиХ 38 48 26% 

Окружним тужилаштвима - 2 - 

Кантоналним тужилаштвима 3 5 67% 

Службене 

забиљешке 
Тужилаштву БиХ 7 - - 

ДВД-ови са 

аудио 

записом 

Тужилаштву БиХ 2051 580 -72% 

Окружним тужилаштвима - 26 - 

Кантоналним тужилаштвима 37 123 232% 

ДВД-ови са снимљеним материјалом за 

друге полицијске агенције 
1786 761 -57% 

    Табела 52. 
 

ПОСТУПАЊЕ ПО НАРЕДБАМА  

  2014. 2015. +/- % 

Наредбе суда за 

потребе СИПА-е 

Суд БиХ 252 164 -35% 

Окружни судови  9 9 - 

Кантонални судови 27 42 56% 

УКУПНО 288 215 -25% 

Наредбе суда за 

потребе других 

полицијских 

агенција 
Кантонални судови 65 109 68% 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

Суд БиХ 252 164 - 

УКУПНО Окружни судови  9 9 - 

 
Кантонални судови 92 109 68% 

УКУПНО 353 324 -8% 
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 Будући да је у 2015. години запримљено 8% мање наредби судова и 

тужилаштава у БиХ у односу на 2014. годину, пресретан је и мањи број 

телекомуникационих адреса а сходно томе мањи је и број радних налога који су 

упућени телеком оператерима. Такође, смањен је и број ДВД-ова са снимљеним 

материјалом који је достављен надлежном тужилаштву или организационим 

јединицама због кориштења другачијег система нарезивања материјала уз помоћ 

„Римаге“ уређаја. 
 
 
 
 
 

8.4. Оперативне активности специјалне подршке 
 

 

ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ  

 2014. 2015. +/- % 

Лишења слободе осумњичених лица 105 43 -59% 

Спровођење лица   105 43 -59% 

Претреси објеката   32 22 -31% 

Обезбјеђење транспорта одузетих 

предмета 

- 3 - 

Помоћ другим институцијама 21 - - 

- 
Обезбјеђење манифестација - 3 - 

Обезбјеђење ексхумације 2 6 200% 

УКУПНО 265 120 -55% 

Табела 53. 

 

У односу на 2014. годину смањен је број оперативних ангажовања Јединице за 

специјалну подршку, јер је руководство СИПА-е одлучило да организационе јединице 

Агенције траже помоћ Јединице за специјалну подршку само у случајевима када је потребно 

осигурати додатну полицијску тактику, опрему и особље, када су потребне појачане мјере 

сигурности а не у свим случајевима реализације задатка како је била пракса у претходном 

периоду. 

Приликом оперативних ангажовања није било повријеђених полицијских 

службеника Јединице за специјалну подршку нити лица према којима су предузимане 

мјере, а употреба средстава принуде у 54 случаја оцијењена је као законита.    
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9. Закључак 
 

СИПА је ангажовала расположиве људске ресурсе и материјално-техничка 

средства у појачаном капацитету како би оперативност достигла задовољавајући ниво.  

Формирани су оперативни тимови који су радили на најсложенијим предметима 

који се односе на кривична дјела ратних злочина, тероризма и организованог 

криминала, што је резултирало прикупљањем значајних оперативних података о 

кривичним дјелима и починиоцима и откривањем криминалних група које су се бавиле 

тероризмом, финансирањем тероризма, противзаконитим формирањем и 

придруживањем страним паравојним и параполицијским формацијама, неовлаштеним 

прометом опојним дрогама, финансијским криминалом, неовлаштеним прометом 

оружјем и војном опремом и другим кривичним дјелима која су окарактерисана као 

тешка кривична дјела. На овај начин СИПА је наставила испуњавати обавезе из 

државних стратегија за превенцију и борбу против тероризма и за борбу против 

организованог криминала. Негативни резултати у појединим областима у највећој 

мјери су резултат рада на сложеним предметима у којима истраге трају веома дуго. 

Унапријеђена је сарадња са полицијским органима, како у Босни и Херцеговини 

тако и са полицијским агенцијама из земаља окружења и других европских земаља, те 

је настављен поступак прилагођавања европским стандардима. У децембру су 

потписани споразуми о међусобном пружању помоћи и оперативној сарадњи са МУП-

ом Републике Српске, Федералном управом полиције и Полицијом Брчко дистрикта 

БиХ. 
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