
 

 
 

 

 
71 123 Istočno Sarajevo, Nikole Tesle 59; Telefon: 057 326-100; Fax: 057 326-105; 057 326-106 

71 123 Источно Сарајево, Николе Тесле 59; Телефон: 057 326-100; Факс: 057 326-105; 057 326-106 

 

Bosna i Hercegovina 

Ministarstvo sigurnosti 
Državna agencija za istrage i zaštitu 

Босна и Херцеговина 

 Министарство безбједности 
Државна агенција за истраге и заштиту 

 

 

Број: 16-03-02-3-4308-     /17 

Источно Сарајево, 22.12.2017. године 

 

 

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 53/03, 

42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину 

праћења и извјештавања o раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Државна агенција за 

истраге и заштиту доноси 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Источно Сарајево, децембар 2017. године 
 



2 

 

 

  

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

I – УВОД ...............................................................................................................................................................................................  3 

 

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ...................  6 

 

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА  

        ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ............................................................................................................. 11 

 

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА  

        ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ............................................................................................................. 12 

 

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА  

       ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ .............................................................................................................. 13 

 

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА  

        ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ............................................................................................................. 14 

 

VII – ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАДА............................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3 

 

 

 

I – УВОД 

 

Преднацрт Програма рада Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: Агенција) за 2018. 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 2018-

2020. године. 

 

Приоритети рада Агенције у 2018. години дефинисани су, прије свега, законским прописима који се односе на надлежности Агенције, 

Средњорочним планом Агенције 2018-2020. 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. 

 

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

криминала, што је назначено и стратешким документима Агенције и једна je 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 
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отвореним предметима и предметима који ће бити отворени у 2018. години а који се односе на ове врсте криминала. Посебна пажња биће 

посвећена проактивном дјеловању Агенције с циљем спречавања ових кривичних дјела. Ради тога је предвиђено 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 спровођење интегрисаних финансијских истрага. 

 

Један од приоритета у 2018. години биће и рад на предметима који се односе на кривична дјела прања новца и финансирања 

терористичких активности, нарочито имајући у виду да су приоритет рада Агенције кривична дјела тероризма, као и актуелну појаву 

врбовања ради одласка на страна ратишта и одласка држављана Босне и Херцеговине на страна ратишта. 

 

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

представља сталну активност Агенције. У 2018. 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 Босне и Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херцеговине који се односе 

на нове отворене истраге. 

 

Спровођење програма заштите свједока, заштита и пружање подршке свједоцима који свједоче у поступцима пред Судом Босне и 

Херцеговине и у 2018. години биће један од приоритета рада Агенције. Oсигураће се оптимална кадровска и материјална подршка 

Одјељењу за заштиту свједока како би на адекватан начин спровео све активности у оквиру заштите свједока. 

 

Планирано је кадровско јачање Агенције запошљавањем 13 полицијских службеника у чину полицајац и 25 у чину млађи инспектор, који 

ће у 2017. години почети обуку у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару. У 2018. години спроводиће се 

планиране активности које се односе на изградњу објекта за трајни смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку. 

 

Сектор за оперативну подршку ће, спровођењем посебних истражних радњи из своје надлежности и пружањем подршке у спровођењу 

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 и активности Одсјек за противдиверзиону, 

противексплозивну и техничку заштиту и Група за криминалистичку технику и полиграфско вјештачење.  
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Законитост рада Агенције и подизање на виши ниво спровођења Закона о заштити тајних података и Закона о заштити личних података, 

такође представљају један од приоритета у 2018. години. 

 

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. 

 

Стручно усавршавање свих запослених, а посебно полицијских службеника, и материјално-техничко опремање стална је активност 

Агенције која се спроводи реализацијом планова обука и материјалног опремања у складу са расположивим буџетским средствима.  

 

Сви показатељи представљени за поједине активности у Акционом плану годишњег програма рада Агенције за 2018. годину у директној 

су зависности од законски регулисане сарадње са Тужилаштвом БиХ и Судом БиХ, 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, 76/07, 

15/08, 48/08, 16/09, 93/09 и 72/13) тужилац спроводи 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 спровођења Програма рада Агенције у 2018. години су: 

 

1. неусвајање потребних законских и подзаконских аката (у циљу провођења одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, препорука 

Уреда за ревизију институција Босне и Херцеговине и др.); 

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

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

4. недостатак финансијских средстава за обнављање ИТ опреме; 
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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 1.335.600 1.335.600 0 0 0 1.335.600 2018.

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 6.141.000 6.141.000 0 0 0 6.141.000 2018.

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 2.671.300 2.671.300 0 0 0 2.671.300 2018.

1.1.1.4. Провођенје интегрисаних 

финансијских истрага

Криминалистичко-

истражно одјељење

Проценат 

отворених 

финансијских 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 100 100 131.400 131.400 0 0 0 131.400 2018.

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

% 100 100 756.900 756.900 0 0 0 756.900 2018.

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 

спровођење

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

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
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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 3.598.500 3.598.500 0 0 0 3.598.500 2018.

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 4.974.700 4.974.700 0 0 0 4.974.700 2018.

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 1.024.400 1.024.400 0 0 0 1.024.400 2018.

1.1.2.1. Изграднја објекта за 

смјештај и обуку Јединице за 

специјалну подршку

Степен 

завршетка радова
% 100 0 0 0 0 0 0 2018.

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 2500 2550 2.180.700 2.180.700 0 0 0 2.180.700 2018.

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 500 550 2.402.800 2.402.800 0 0 0 2.402.800 2018.

1.1.4.1. Спровођење 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 1.051.100 1.051.100 0 0 0 1.051.100 2018.

1.1.4.2.  Спровођење 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 1.313.800 1.313.800 0 0 0 1.313.800 2018.

1.1.4.3.  Спровођење 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 1.313.800 1.313.800 0 0 0 1.313.800 2018.

1.1.4.4. Спровођенје 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

% 100 100 284.000 284.000 0 0 0 284.000 2018.

1.1.4.5. Спровођење 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

% 100 100 262.700 262.700 0 0 0 262.700 2018.

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. Спровести унутрашње 

истраге на основу захтјева

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

спроведених 

унутрашњих 

истрага у односу 

на број 

покренутих

% 100 100 131.380 131.380 0 0 0 131.380 2018.

1.1.5.2. Утврдити законитост 

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

% 100 100 131.380 131.380 0 0 0 131.380 2018.

1.1.5.3. Извршити безбједносне 

провјере по захтјевима институција

Одјељење за 

унутрашњу контролу

Проценат 

извршених 

провјера у 

односу на број 

захтјева

% 100 100 394.100 394.100 0 0 0 394.100 2018.

1.1.5.4. Вршити интерни надзор над 

примјеном закона и подзаконских 

аката у раду Агенције

Одјељење за 

унутрашњу контролу и  

Сектор за планирање, 

аналитику, сарадњу и 

информисање

Број извршених 

унутрашњих 

инспекцијских 

надзора

Број 15 15 262.760 262.760 0 0 0 262.760 2018.

1.1.6.1. 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

% 100 100 408.300 408.300 0 0 0 408.300 2018.

1.1.6.2. 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

% 100 100 408.300 408.300 0 0 0 408.300 2018.

1.1.6.3. 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

% 100 100 509.080 509.080 0 0 0 509.080 2018.

1.1.6. Заштита свједока

1.1.5. Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступанје на захтјев институција БиХ
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Назив закона Разлози за доношење закона

Усклађивање 

са правним 

насљеђем ЕУ 

(ДА/НЕ)

Планирани 

квартал за 

спровођење

1 2 3 4

...                                  -

б) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

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

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
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Назив подзаконског акта Разлози за доношење подзаконског акта
Планирани квартал за 

спровођење активности

1 2 3

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

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 Разлози за закључивање међународног уговора
Планирани квартал за 

спровођење активности

1 2 3

-

-

-

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

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 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 2018.

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

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 КОНСУЛТАЦИЈАМА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАДА 

 

 

У складу са Oдлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 91/14) и Упутством о начину припреме годишњег програма рада и извјештаја о раду у институцијама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 45/15), Агенција је Преднацрт програма рада за 2018. годину поставила за 

консултације на службеној интернет страници 3.7.2017. године до 14.9.2017. године. 

 

У наведеном периоду на контакт имејл нису стигли приједлози или примједбе заинтересованих страна, па су стога Нацрт и Приједлог 

програма рада за 2018. годину остали неизмјењени у дијелу дефинисања програма, пројеката и активности у односу на Преднацрт који је 

понуђен за консултације. 

 

Нацрт је измијењен у дијелу који се односи на финансије. Наиме, Преднацртом је, у складу са ДОБ-ом за 2018. годину, планирано 

31.556.000 КМ за финансирање рада Државне агенције за истраге и заштиту. Након најаве Министарства финансија и трезора Босне и 

Херцеговине да горња граница очекиваних средстава износи 29.404.000 КМ (од средстава планираних ДОБ-ом одузет је тражени износ 

за финансирање изградње објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку за 2018. годину у износу од 2.152.000 КМ, ради 

неутрошених средстава из ранијих периода на овој ставци), том износу је прилагођен Нацрт програма рада за 2018. годину и једнак је 

финансијском захтјеву за 2018. годину без евентуалних анекса. 

 

У односу на износ средстава тражен финансијским захтјевом за 2018. годину, накнадно је анексом тражено још 2.284.000 КМ, тако да 

укупан износ тражених средстава за 2018. годину износи 31.688.000 КМ и том износу је прилагођен финансијски дио Приједлога 

програма рада за 2018. годину.   

 

 

 

 

  

 

    Д И Р Е К Т О Р 

 ГЛАВНИ ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ 

     Перица Станић 
 

 

 


