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Uvod
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P
oštovani! Pred vama je novo 
izdanje Brošure GPBiH za 2016. 
godinu. U njoj možete proči-

tati koje su aktivnosti realizirane u 
prethodnom razdoblju, kako napre-
duje suradnja s institucijama u BiH i 
međunarodnim partnerima u borbi 
protiv kriminala i za sigurnost grani-
ca, na koji način surađujemo s građa-
nima i koji su planovi za budućnost. 
U uvodu želim reći nešto više o tre-
nutačnim aktivnostima u cilju pove-
ćanja učinkovitosti GPBiH i zahvaliti 
onima bez kojih naš napredak ne bi 
bio moguć. 
Dulje vrijeme GPBiH odgovara na sve 
zadaće i izazove postojećim ljudskim 
kapacitetima, ali je nužno kadrovsko 
popunjavanje za daljnji razvitak ove 
agencije osobito s težnjom BiH da 
postane članicom EU. Ono što ohra-
bruje je činjenica da će GPBIH u 2016. 
godini odškolovati novu generaciju 
kadeta. Izmjenama Pravilnika o traja-
nju osnovne obuke kadeta Granične 
policije I i II nivo, skraćeno je vrijeme 

trajanja obuke kadeta. Usporedno 
radimo na izradi novog pravilnika 
o unutarnjem ustroju GPBIH u cilju 
moderniziranja policijske agencije. 
Na temelju bilateralne suradnje 
Savezne policije Njemačke i GPBIH, 

ustrojene su radne grupe njemačkih 
eksperata i pripadnika bh. policijske 
agencije koje rade na izradi novog 
pravilnika. Za unapređenje potražne 
djelatnosti GPBIH osobito je važno 
istaknuti da je Delegacija EU u BiH 
odobrila projekt implementacije 
čitača registarskih tablica na granič-
nim prijelazima u BiH. Postojeća apli-

kacija za granične provjere u viso-
kom postotku je poboljšala potražnu 
djelatnost ove policijske agencije 
u otkrivanju osoba ili dokumenata 
koje potražuju nadležna bh. tijela 
ili Interpol. Unapređenje aplikacije 

kojom će se automatski čitati regi-
starske tablice dodatno će pobolj-
šati potražnu djelatnost, te ubrzati 
promet ljudi i prijevoznih sredstava 
preko državne granice BIH, što je 
sukladno standardima EU. 
GPBIH ima novu, suvremeniju i pre-
gledniju internetsku stranicu, a u 
2016. godini ova policijska agencija 
će biti prisutna na društvenim mre-
žama čime želimo unaprijediti komu-
nikaciju s građanima. Pozivamo ih da 
nam se pridruže u borbi protiv svih 
oblika kriminala i korupcije i našim 
službenicima prijave saznanja o ka-
znenim djelima. Zahvaljujem svima 
koji su podržali rad GPBIH u prethod-
nom razdoblju. Uz već pomenute 
u BIH, osobito bih izdvojio potporu 
Ministarstva sigurnosti BIH, Zajed-
ničkog povjerenstva za obranu i si-
gurnost BIH i Neovisnog odbora Par-
lamentarne skupštine. Zahvaljujem 
i brojnim međunarodnim organiza-
cijama koje su nas podržale, osobito 
FRONTEX-u, DCAF-u i IOM-u. 

T
akođer bih istaknuo i dokaza-
ne prijatelje GPBIH, vlade Save-
zne Republike Njemačke i Sje-

dinjenih Američkih Država. U 2016. 
godini želimo osnažiti krim-obavje-
štajnu komponentu GPBIH i zbog po-
većanih aktivnosti, očekujemo bolje 
rezultate u području otkrivanja ka-
znenih djela u vezi s nezakonitom tr-
govinom i krijumčarenjem opojnih 
droga. Uz veći broj policijskih služ-
benika i rješavanje problema poput 
loše infrastrukture na većem broju 
graničnih prijelaza, uvjeren sam u to 
da građani, nadležna tijela i međuna-
rodni partneri mogu očekivati zna-
čajno poboljšanje rezultata u svim 
područjima rada GPBIH.    

ZORAN GALIĆ, RAVNATELJ GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NA PUTU MODERNIZIRANJA 
AGENCIJE

Uvjeren sam da građani, nadležna tijela 
i međunarodni partneri mogu očekivati 
značajno poboljšanje rezultata u svim 
područjima rada GPBIH 

“
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КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

ПОЗОВИТЕ НАС!
Главна канцеларија Граничне полиције 

Босне и Херцеговине

САРАЈЕВО

Реуфа Мухића 2А
Тел. 033/755-300

Канцеларија за професионалне стандарде 

и унутрашњу контролу

САРАЈЕВО

Реуфа Мухића 2А
Тел. 033/755-241

Теренска канцеларија за аеродроме

САРАЈЕВО

Браће Мулића бб
Тел. 033/776-200

Теренска канцеларија Сјевероисток

БИЈЕЉИНА

Кнез Иво од Семберије бб
Тел. 055/224-650

Теренска канцеларија Сјеверозапад

Б. ГРАДИШКА/ГРАДИШКА

Авде Ћука бб
Тел. 051/825-664

Теренска канцеларија Запад

БОСАНСКО ГРАХОВО

Војислава Иветића бб
Тел. 034/851-015

Теренска канцеларија Југ 

ЧАПЉИНА

Згони бб
Тел. 036/811-014

Теренска канцеларија Исток

ВИШEГРАД

Гаврила Принципа бб
Тел. 058/633-015
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D
ržavnu granicu Bosne i 
Hercegovine 2015. godine 
prešlo je 41.980.986 osoba, 

od čega je prilikom ulaska regi-
strirano 21.180.286 prelazaka, a 
pri izlasku 20.800.700. U odnosu 
na 2014. godinu, promet osoba 
preko državne granice veći je za 
oko pet procenata. U 2015. godini 
evidentirano je 3.009 prelazaka ili 
pokušaja prelazaka preko državne 
granice 1.270 osoba za  kojima su 
nadležni organi raspisali potjernice, 
raspise o traganju, mjere zabrane 
prelaska državne granice ili je riječ o 
sigurnosno interesantnim osobama. 
Taj broj veći je za 16 posto u odnosu 
na 2014. godinu. U 2015. godini 
na graničnim prijelazima lišene su 
slobode 382 osobe koje su potraži-
vali nadležni organi u BiH. 

Otkriveno 757 stranih 
dokumenata

Također, 91 osoba lišena je slobode 
prema potjernici Interpola. Među 
njima je bilo presuđenih i osum-
njičenih za najteža krivična djela: 
ubistva, silovanja, zlostavljanja 
maloljetnika, udruživanja u zloči-
načke pothvate i terorizam. Također, 
pronađena su 283 dokumenta BiH 
koji se potražuju prema raznim osno-
vama ili su ih nadležni organi oglasili 

kao poništene/nevažeće, odnosno 
kao ukradene/izgubljene. Otkriveno 
je 757 stranih dokumenata koje je 
potraživao Interpol, što je 7,83 posto 

više u odnosu na 2014. godinu. U 
odnosu na isti period 2014. godine, 
broj stranih državljana kojima nije 
dozvoljen ulazak u BiH povećan je za 

445 osoba. Prelazak državne granice 
nije dozvoljen za 6.291 transportno 
sredstvo, što je više za 21,07 posto u 
odnosu na 2014. godinu. Granična 
policija BiH u 2015. godini na 
graničnim prijelazima, u graničnom 
pojasu i unutrašnjosti BiH evidenti-
rala je 254 krivična djela za koja je 
prijavljeno 306 osoba.

Lišenja slobode po potragama

Službenici JGP Bijeljina u februaru 
2016. lišili su slobode državljanina R. 

Srbije kojeg je potraživao Kantonalni 
sud Sarajevo zbog krivičnih djela 
“genocid“ i “uništavanje kulturnih 
i povijesnih spomenika“. Na jugu 
BiH pripadnici JGP Neum u martu 
2016. lišili su slobode državljanina 
Njemačke za kojim je Interpol Ankara 
raspisao potjernicu zbog krivičnog 
djela “neovlaštena proizvodnja i 
stavljanje u promet opojnih droga, 
psihotropnih supstanci i prekursora“. 
Na sjeverozapadu pripadnici JGP 
Gradiška polovinom decembra 2015. 
lišili su slobode bh. državljanina 

nakon što je graničnim provjerama 
utvrđeno da ga potražuje Državna 
agencija za istrage i zaštitu (SIPA) 
zbog krivičnog djela “ratni zločin 
protiv civilnog stanovništva“. Krajem 
januara 2016. lišili su slobode držav-
ljanina Slovenije za kojim je Centar 
javne bezbjednosti Banja Luka 
raspisao potragu zbog krivičnog 
djela “ubistvo“. 
Na Međunarodnom aerodromu 
Sarajevo, prema potjernicama 
nadležnih bh. organa i sudova, 
lišeno je slobode više osoba zbog 
krivičnih djela: “krijumčarenje 
osoba“, “ubistvo“, “neovlašten promet 
opojnim drogama“, “saučesništvo 
u proizvodnji i trgovini drogom“, 
“razbojništvo“, “prevara“, “krađa“, 
“nasilničko ponašanje“ i dr. 

Krijumčarenje robe

Pripadnici Granične policije BiH 
evidentirali su slučajeve krijumča-
renja različitih vrsta robe na svim 
dijelovima državne granice BiH. 
Krijumčarene su cigarete, duhan, 
tekstil, stoka, novac, opojne droge, 
ljudi, zaštićene vrste životinja, otrovi 
itd. Tokom 2015. godine pripadnici 
GPBiH oduzeli su 17.895 kutija ciga-
reta procijenjene vrijednosti 86.499 
KM, 320 kilograma rezanog duhana 
vrijednosti 7.500 KM, četiri grla 
krupne stoke vrijednosti 12.500 KM, 
2.050 komada tekstilnih proizvoda 
procijenjene vrijednosti 39.860 
KM, 165.294 komada i tehničkih 
proizvoda procijenjene vrijednosti 
62.564 KM i dr. Privremeno je oduzet 
novac, odnosno 198.071 KM.    

Događaji

6  |  Granična policija BiH  |  www.granpol.gov.ba www.granpol.gov.ba  |  Granična policija BiH  |  7

POVEĆAN BROJ 
OTKRIVENIH 
FALSIFICIRANIH 
DOKUMENATA

DOGAĐAJI NA GRANICI

GPBiH otkrio 254 krivična djela za koja je 
prijavljeno 306 osoba

Stranci kojima 
nije dozvoljen 
ulazak u BiH

Na granici uhapšene 473 osobe

Pasoška kontrola na MAS-u

Pronađena su 283 dokumenta BiH koji se 
potražuju prema raznim osnovama ili su 
ih nadležni organi oglasili kao poništene/
nevažeće, odnosno kao ukradene/izgubljene

“

Spriječeno krijumčarenje veće količine oružja u zemlje EU
Službenici Granične policije BiH u aprilu 2016. na Međunarodnom 
graničnom prijelazu Brod spriječili su krijumčarenje veće količine 
oružja i municije u zemlje Evropske unije. Oružje i municija 
pronađeni su prilikom pretresa putničkog motornog vozila Lancia, 
bh. registarskih oznaka, prilikom izlaska iz BiH. U namjenski naprav-
ljenom bunkeru za krijumčarenje ispod poda automobila otkriveno 
je: pet automatskih pušaka i četiri pištolja s pripadajućim okvirima 
za municiju, 381 komad municije za puške i 75 komada za pištolj. 
Državljanin BiH lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje 
da je počinio krivično djelo “neovlašten promet oružjem i vojnom 
opremom te proizvodima dvojne upotrebe“. Oduzeto pet pušaka i četiri pištolja 

Veliki broj slučajeva spriječenog krijumčarenja rezanog duhana



Polovinom aprila 2015. godine 
GPBiH realizirao je operativnu akciju 
“Mreža“ usmjerenu na borbu protiv 
koruptivnih krivičnih djela i krijum-
čarenja. Pretreseno je 11 objekata i 
lišeno slobode 11 osoba. 
Među njima bilo je sedam carinskih 
službenika Uprave za indirektno 
oporezivanje BiH za koje je postojala 
osnova sumnje da su počinili krivična 
djela u cilju sticanja protivpravne 
imovinske koristi: “udruživanje radi 
vršenja krivičnih djela“, “zloupotreba 
službenog položaja ili ovlasti“, 

“primanje dara ili drugih oblika 
koristi“ i “krijumčarenje“, kao i dva 
državljana BiH zbog postojanja 
osnova sumnje da su počinili 
krivična djela  “krijumčarenje“ i 
“davanje dara i drugih oblika koristi“. 
Zbog postojanja osnova sumnje da 

su počinili koruptivna krivična djela, 
lišena su slobode i dva pripadnika 
JGP Gradiška. 
U aktivnostima operativne akcije 
“Mreža“ podršku GPBiH pružila je 
Uprava za indirektno oporezivanje 
BiH.
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Mrežom 
protiv 
korupcije

Otkrivene stabljike 
marihuane
Radeći na sprečavanju neza-
konitog prometa opojnim 
drogama, pripadnici JGP 
Doljani početkom juna 2015. 
na području Ljubuškog otkrili 
su zasad 20 stabljika marihuane 
visine do 1,50 metara. 
Na istom mjestu državljanin BiH 
i Republike Hrvatske lišen je 
slobode zbog postojanja osnova 
sumnje da je počinio krivično 
djelo “neovlaštena proizvodnja 
i stavljanje u promet opojnih 
droga“. 

Oduzeto 2.700 
kutija cigareta
Na MGP Gradiška prilikom 
izlaska iz BiH u oktobru 2015. 
pregledom Renaulta, austrijskih 
registarskih oznaka, službenici 
policije spriječili su krijumča-
renje cigareta.  U prepravljenom 
dijelu vozila kojim je upravljao 
državljanin BiH, otkriveno je 
2.700 kutija cigareta, među 
kojima najviše kutija Marlbora. 

Afganistanci se krili među kožom iz Bugarske
Pripadnici JGP Bijeljina, u saradnji sa 
službenicima Uprave za indirektno 
oporezivanje BiH, polovinom maja 
2015. pronašli su tri državljana 
Afganistana u teretnom motornom 

vozilu Scania, bugarskih nacionalnih 
oznaka. 
Vozač je prevozio kožu iz Bugarske u 
BiH ne znajući da se u vozilu nalaze 
ilegalni migranti. 

Armenci i Turci pokušali ilegalno prijeći granicu 
Pripadnici JGP Trebinje u oktobru 2015. u ilegalnom prelasku državne 
granice otkrili su šest državljana Armenije. Strani državljani došli su 
pješice na područje BiH iz pravca Crne Gore, a otkriveni su u graničnom 
pojasu na području Bileće. Također, zajednička patrola Jedinice granične 
policije Doljani i Postaje granične policije Metković MUP-a Republike 
Hrvatske krajem oktobra spriječila je ilegalan prelazak državne granice 
osam državljana Turske iz BiH u Hrvatsku. 

U julu 2015. godine pripadnici JGP 
Zvornik prilikom granične kontrole 
teretnog motornog vozila, bh. regi-
starskih oznaka, otkrili su 40 janjadi 
bez potrebne dokumentacije. Vozilo 
je kontrolirano u graničnom pojasu 
Drinjača na području Zvornika. U 

augustu 2015. službenici policije spri-
ječili su krijumčarenje veće količine 
robe iz Srbije u BiH. Među robom koju 
su krijumčari prevozili čamcem preko 
Drine, bili su odjeća, građevinski 
materijal, tablete zabranjene za uvoz, 
kreme i bočice vitamina. 

Spriječili krijumčarenje robe, tableta i stoke  

Onemogućen nezakonit promet voća
U saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, 
pripadnici Jedinice granične policije za podršku i kontrolu Terenskog 
ureda Sjeveroistok Bijeljina polovinom septembra 2015. spriječili su 
nezakonit promet veće količine voća bez potrebne dokumentacije za 
uvoz. Roba je otkrivena prilikom granične kontrole kombija, bh. regi-
starskih oznaka, u graničnom pojasu na području Bijeljine. 

U autobusu 
krijumčario četiri 
kilograma marihuane
Pripadnici Granične policije BiH spri-
ječili su krijumčarenje četiri kilograma 
marihuane krajem decembra 2015. 
godine na Međunarodnom graničnom 
prijelazu Klobuk. Droga je otkrivena 
prilikom granične kontrole autobusa 
koji saobraća na relaciji Podgorica 
– Nevesinje u osobnom prtljagu držav-
ljanina Crne Gore. Lišen je slobode 
zbog postojanja osnova sumnje da 
je počinio krivično djelo “neovlašten 
promet opojnim drogama“. 

Događaji



U Mercedesu 
otkrivene cigarete 
i duhan 
Službenici Granične policije 
BiH, uz asistenciju službenika 
MUP-a Zeničko-dobojskog 
kantona, početkom marta 
2016. spriječili su nezakonit 
promet 3.470 kutija cigareta 
i 14,6 kilograma rezanog 
duhana bez potrebne doku-
mentacije na području Zenice. 
Roba je otkrivena prilikom 
kontrole Mercedesa, bh. naci-
onalnih oznaka, u kojem su se 
vozila dvojica državljana BiH. 

Otkriveno 
52 kilograma 
marihuane
Službenici Jedinice granične 
policije Trebinje polovinom 
aprila 2016. u graničnom pojasu, 
mjestu Jablan Do, spriječili su 
krijumčarenje 52 kilograma 
marihuane. 
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Službenici GPBiH otkrili su veću koli-
činu neprijavljenog novca na Među-
narodnom aerodromu Sarajevo 
krajem januara 2016. na letovima 
za Beograd i Istanbul prilikom KDZ 
kontrole. U putničkoj torbi državlja-
nina Narodne Republike Kine nala-
zilo se: 9.050 eura,  27.330 dinara, 

9.000 forinti i 190 KM. Kod držav-
ljanina Turske u džepu pantalona 
otkriveno je 19.570 eura. Službenici 
na Međunarodnom aerodromu Tuzla 
nekoliko dana kasnije na letu za 
Eindhoven spriječili su pokušaj bh. 
državljanina da nezakonito iz BiH 
iznese 12.150 eura. 

Pripadnici Jedinice granične policije 
Trebinje u 2015. i početkom 2016. 
zaplijenili su 29.440 kutija raznih 
vrsta cigareta bez potrebne doku-
mentacije. Cigarete su najčešće 
krijumčarene iz Crne Gore u BiH. 
Najveći dio cigareta zaplijenjen je u 

graničnim pojasevima na području 
Trebinja i Bileće, dok je manji dio 
otkriven na graničnim prijelazima. 
Protiv osoba koje su krijumčarile 
cigarete podneseni su izvještaji 
Tužilaštvu BiH zbog krivičnih djela 
“krijumčarenje“. 

Spriječeni pokušaji 
nezakonitog prijenosa novca

Iračanin s 
falsifi ciranim 
grčkim pasošem 
Polovinom februara 2016. 
godine Iračanin s falsifi ciranim 
pasošem kontroliran je kao 
suvozač u Passatu, nacionalnih 
oznaka Bugarske, prilikom 
izlaska iz BiH na MGP Rača. 
Lišen je slobode i, uz izvještaj o 
krivičnom djelu “falsifi kovanje 
isprave“, predat Okružnom 
tužilaštvu u Bijeljini na daljnje 
postupanje.

Osujećen 
prelazak granice 
s falsifi ciranim 
ličnim kartama
Službenici Jedinice granične 
policije Brod privremeno su 
oduzeli tri falsifi cirane lične 
karte Rumunije koje su držav-
ljani Turske dali na uvid prilikom 
prelaska državne granice. 
Osobe su krajem marta 2016. 
kontrolirane u autobusu, koji je 
saobraćao na relaciji Sarajevo 
– Dortmund, prilikom izlaska iz 
BiH na MGP Brod. 

Za jedan vikend otkrivena tri slučaja 
krijumčarenja cigareta

Uhapšeni Srbijanci 
tri sata nakon 
razbojništva u 
Bijeljini 
Zahvaljujući saradnji pripadnika 
GPBiH i Ministarstva unutrašnjih 
poslova Republike Srpske, na 
Međunarodnom graničnom 
prijelazu Rača u aprilu 2016. 
lišena su slobode dvojica držav-
ljana Srbije osumnjičena da su 
nekoliko sati ranije opljačkali 
zlataru u centru Bijeljine. 
Prilikom pljačke, uz upotrebu 
vatrenog oružja, iz zlatare su 
iznijeli veću količinu nakita. 
Kontrolirani su odvojeno, u dva 
taksija prilikom izlaska iz BiH. 
Zlato je otkriveno pregledom 
državljana Srbije i njihovih 
stvari. 

Zaplijenjeno 29.440 kutija cigareta

Više od tone duhana 
otkriveno u Orašju
U okviru pojačanih mjera spreča-
vanja krijumčarenja akcizne robe 
krajem februara 2016. pripadnici 
JGP Orašje prilikom pretresa stana i 
drugih prostorija vlasništvo državlja-
nina BiH otkrili su: 966 kg sušenog 
duhana u listu, 174 kg rezanog 
duhana i mašinu za rezanje. 

Spriječeno 
krijumčarenje slatkiša
i tehničke robe 
Službenici Jedinice za podršku i 
kontrolu Terenskog ureda Sjeverozapad 
Gradiška krajem januara 2016. spriječili 
su nezakonit promet novih i rabljenih 
tehničkih stvari, te veće količine 
slatkiša. Roba je oduzeta u graničnom 
pojasu na području Gradiške. 

Službenici JGP Bijeljina polovinom 
aprila 2016. spriječili su krijumča-
renje 4.730 kutija raznih vrsta ciga-
reta. U prvom slučaju krijumčarenje 
cigareta otkriveno je u graničnom 
pojasu, mjestu Međaši, kada su 
dvije osobe vozile na biciklu ciga-
rete koje su prethodno ilegalno 
čamcem preko Drine prenesene na 
teritoriju BiH. Drugi slučaj otkriven je 
prilikom ulaska u BiH na MGP Popovi 
graničnom kontrolom Renaulta, regi-

starskih oznaka Slovenije. Prilikom 
pretresa u više namjenski naprav-
ljenih bunkera nađeno je 1.760 
kutija raznih vrsta cigareta akciznih 
markica Srbije. Vozilom je upravljao 
državljanin R. Slovenije. Pripad-
nici JGP Hum oduzeli su 379 kutija 
raznih marki na putnoj komunika-
ciji Metaljka – Čajniče. Cigarete su 
otkrivene prilikom granične kontrole 
Volva, bh. registarskih oznaka, kojim 
je upravljala državljanka BiH. 

Događaji



Интервју
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ДРАГАН КУЛИЋ, 
НАЧЕЛНИК ТК СЈЕВЕРОИСТОК БИЈЕЉИНА 

ПРАТИМО АКТУЕЛНА 
КРЕТАЊА МИГРАНАТА 

У РЕГИOНУ
Начелник Теренске канцеларије Сјевероисток Бијељина, главни инспектор 

Драган Кулић каријеру полицајца започео је 1995. године. С нама је 
подијелио искуства прилагођавања различитим функцијама, очекивања од 

службеника и приоритете у даљем раду Канцеларије

Кулић: Посебан акценат на заштити и надзору границе

Како се развијала Ваша каријера 

полицaјца у ГПБиХ? У којем од 

послова сте се највише прона-

шли? 

До доласка у ГПБиХ обављао сам 
послове командира полицијске ста-
нице. У ГПБиХ радио сам по слове и 
задатке на различитим организаци-
оним нивоима. На локалном нивоу 
обављао сам послове помоћника 
командира за операције и органи-
зацију, а на регионалном начелни-
ка Теренске канцеларије. На цен-
тралном нивоу био сам шеф Опе-
ративног центра, начелник Управе 
за операције, савјетник директора 
и начелник Канцеларије за обуку и 
усавршавање. Имајући у виду да је 
ријеч о истоврсним пословима али 
на различитим нивоима организо-
вања, сваки од њих био је професи-
онални изазов и подразумијевао је 
изузетну одговорност. 

Можете ли нам укратко рећи 

о развоју, организацији и под-

ручју дјеловања Теренске канце-

ларије Сјевероисток? 

Теренска канцеларија Сјевероисток 
са сједиштем у Бијељини формира-
на је 28.12.2001. године као прва ос-
новна организациона јединица на 
регионалном нивоу. У њеном саста-
ву је пет унутрашњих организаци-
оних јединица: јединице граничне 
полиције Бијељина, Брчко, Орашје, 
Брод и Јединица за подршку и кон-
тролу. Дјелокруг ових јединица обу-
хвата општине Бијељина, Ора шје, 
Шамац, Оџак, Дервента, Брод и Брч-
ко Дистрикт. Ово подручје каракте-
ристично је због држа вне границе 
с Р. Србијом и Р. Хрватском која се 
простире ријекама Дрином и Са-
вом. У надлежности Канцеларије 
су изузетно фре кве нтни гранични 
прелази: Брод, Шамац, Орашје, 

Рача, као и безбједносна пробле-
матика коју ка  ра ктеришу појавни 
облици пре  ко граничног кримина-
литета, првенствено кријумчарења 
ак циз не и друге робе, опојних дро-
га, робе широке потрошње, фалси-
фиковање исправа итд.

Које активности су обиљежиле 

претходну годину на подручју 

дјеловања ТК Сјевероисток?

Претходну годину обиљежиле су 
организационо-оперативне мје-
ре подузете у циљу унапређења 
резултата рада у свим областима 
дјеловања. У области граничних 
провјера, које се обављају у циљу 
обезбјеђивања законитог преласка 
државне границе за лица, превоз-
на средства и ствари, подузимане 
су мјере подизања ефикасности. 
Резултат тих мјера јесте повећање 
броја откривених лица и докуме-

ната које су потраживали надлеж-
ни органи. Такође, у области спре-
чавања и сузбијања прекогранич-
ног криминалитета ре гистровано 
је повећање броја откривених 
кривичних дјела. У структури кри-
вичних дјела пре овлађују: “фалси-
фиковање исправа”, “неовлаштена 
произво дња и промет опојних 
дрога”, и “кри јум чарење”. Посебан 
акценат у претходном периоду 
стављен је на заштиту и надзор 
границе у циљу спречавања не-
законитих ми грација у складу с 
актуелним кретањима миграната у 
регији и земљама окружења. 

С обзиром на то да сте радили 

у различитим подручјима по-

лицијског дјеловања, у разли-

читим организационим једини-

цама, према Вашем мишљењу, 

у којим областима је највише 

простора за побољшање?

Рaзгoвaрaлa: Јaсминкa Муjић

Цртице из биографије
Драган Кулић рођен је 1966. године у Бијељини. Завршетком 

Више школе унутрашњих послова у Београду 1991. године, стекао 

је стручно звање правника. Након тога, завршио је Факултет 

цивилне одбране у Београду (Факултет безбедности у Београду), 

а постдипломски студиј на Правном факултету у Бијељини гдје је 

стекао звање магистра правних наука. У Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске радио је на пословима командира 

полицијске станице, а у ГПБиХ руководио је организационим 

јединицама на локалном, регионалном и централном нивоу. Уз 

професионални ангажман, бави се научним и педагошким радом. 

Од 2001. до 2006. године учествовао је у извођењу наставног 

процеса на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци. 

Такође, ангажован је као предавач на курсевима и семинарима за 

истражиоце у области спречавања и сузбијања прекограничног 

криминалитета. Објавио је више од 20 научних и стручних радова 

из кривичноправне и криминалистичко-полицијске области. 

Ожењен је и отац двоје дјеце.
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У области кадровских потенцијала 
могуће је унаприједити систем 
вредновања и оцјењивања резул-
тата рада, те развити систем напре-
довања у каријери који се заснива 
на управљању компетенцијама и 
ефектима рада. Затим, у области 
материјално-техничког опремања 
потребно је обезбиједити додатну 
специјалистичку опрему за надзор 
границе (системи видео-надзора, 
термовизијске камере, сензорски 
системи и др.), као и у области гра-
ничних провјера (читачи регистар-
ских таблица, опрема за преглед 
возила, детекцију живих организа-
ма, детекцију експлозива, хемика-
лија и прекурсора итд.). Како би се 
наведне активности реализовале, 
неопходно је обезбиједити норма-
тивно-правне претпоставке. 

Шта ће бити Ваши приоритети 

рада у наредном периоду?

Реализација стратешких циљева 
које менаџмент ГПБиХ буде по ста-
вљао пред организационе једини-

це, а који се првенствено односе 
на континуирано унапре ђење ни-
воа ефикасности вршења гранич-
них провјера и надзора гра нице у 
циљу подизања степе на безбједно-
сти и заштите држа вне границе, уз 
истовреме но обезбјеђивање опти-
малног транспорта путника, ствари 
и превозних средстава преко др-
жавне границе. Унапређење актив-
ности на спречавању и сузбијању 
прекограничног криминалитета, 
уз посебан акценат на сузбијање 
кријумчарења људи, наркотика, 
оружја, фалсификовања исправа 
и др. Унапређење и развој пар-
тнерства и међусобне сарадње с 

другим полицијским органима и 
агенцијама за спровођење закона, 
грађанима те изградња и јачање 
међусобног повјерења. Посебну 
пажњу у наредном периоду не-
опходно је посветити интензив-
ном праћењу и анализи стања у 

области масовних миграционих 
кретања, те идентификацији и ана-
лизи индикатора ризика у циљу 
адекватног безбједносног одгово-
ра на актуелну миграциону кризу у 
региону.

Уз професионалне радне обаве-

зе, бавите се и научним радом?

Професионални изазови, као и 
обавезе полицијских службеника 
у погледу континуираног стручног 
усавршавања, те одређене преди-
спозиције стечене током образов-
ног процеса, опредијелили су моје 
учешће и ангажовање у области 

теоретског и стручног рада. Таква 
дјелатност, уз остало, подразумије-
ва учешће на научним и стручним 
конференцијама и савјетовањима 
на којима се презентују теоретски 
и стручни радови који се, у скла-
ду с прописаном процедуром, 
објављују у зборницима радова и 
стручним часописима. Као резул-
тат досадашњег рада у наведеној 
области објављено ми је више 
од 20 научних и стручних радова 
из кривичноправне и кримина-
листичко-полицијске области, те 
једна стручна публикација под на-
зивом “Предузимање радњи дока-
зивања у истрази под надзором ту-
жиоца и законитост прикупљених 
доказа” у издању Високог судског и 
тужилачког савјета БиХ.

И на крају, што бисте поручили 

полицајкама и полицајцима по-

водом Дана ГПБиХ?

Користим прилику да упутим че-
ститке запосленим поводом Дана 
ГПБиХ и да им пожелим успјех 
на професионалном и личном 
плану. Такође, препоручио бих да 
изграђују и афирмишу властити, 
а тиме и интегритет институције у 
којој раде, те да своје поступање 
и дјеловање ускладе с највишим 
професионалним и етичким стан-
дардима, што је у њиховом и у ин-
тересу ГПБиХ као цјелине. 

Радни састанак с командирима јединица у саставу ТК Сјевероисток

Користим прилику да упутим честитке 
запосленим поводом Дана ГПБиХ и да 
им пожелим успјех на професионалном и 
личном плану

“

Интервју

R
iječi su ovo svečane prisege 
koju je odlučno i jednoglasno 
izgovorilo 20 kadeta u činu 

“mlađi inspektor“ veljače 2016. 
godine u Agenciji za školovanje i 
stručno usavršavanje u Mostaru. Na 
prigodnoj ceremoniji je promovirana 
druga generacija “mlađih inspek-
tora“ koji su pohađali temeljnu poli-
cijsku obuku druge razine. Obranivši 
završni rad, kadeti su stekli uvjete za 
čin “mlađi inspektor“. 

Obrazovni proces 

Tijekom školovanja, koje je počelo 
kolovoza 2015. godine, kadeti su 

Obuka kadeta

ŠKOLOVANJE KADETA GPBiH

PROMOCIJA MLAĐIH 
INSPEKTORA U MOSTARU
Kadeti prošli teorijsku nastavu s praktičnim vježbama, praktičnu 
obuku i sistematiziranje gradiva uz polaganje završnog ispita

Svečano izjavljujem
da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Bosne 
i Hercegovine,
da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika vršiti 
savjesno i odgovorno,
da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i 
sigurnost svih građana,
i da ću poslove i zadatke policijskog službenika 
odgovorno izvršavati
i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka 
dovodi u opasnost moj život,
ja sam policijski službenik Bosne i Hercegovine.

Galić, Vukoja i Mektić tijekom svečane ceremonije s mlađim inspektorima



radi u PGP Višegrad. “Izuzetno sam 
dobro prihvaćen od kolega. Svi su 
pokazali spremnost za prenošenje 
svog neprocjenjivog znanja i isku-
stva. Radeći na poslovima inspek-
tora za istrage, dobio sam potvrdu 
da je upravo ovo služba kojoj sam 
se radovao i u kojoj se vidim, kao i 
budući profesionalni rad“, kaže Jaga-
njac. Ističe da je tijekom školovanja 
stekao znanje o policijskim poslo-
vima, kriminalističkim naukama 
i pravu. Predavače je predstavio 
kao veoma predane i spremne da 
pomognu kadetima u svim etapama 
obrazovnog procesa. Ono što će 
Harisa doživotno podsjećati na školo-
vanje jesu nova prijateljstva koja je 
stekao jer, kako kaže, druženja su 
im pomogla da budu što učinkovi-
tiji i produktivniji u svakodnevnim 
zadaćama. “Od početka smo se spri-
jateljili i međusobno pomagali u 
radu i učenju. Smatram da je vrijeme 
koje smo proveli zajedno, rezulti-
ralo odličnim team-buildingom. Biti 
siguran u pomoć kolega bez zadrške i 
izgraditi povjerenje kod njih izuzetno 
je značajan faktor u osobnom napre-
dovanju“, zaključuje Jaganjac. 

Nove vještine

Za razliku od “mlađih inspektora“, 
100 kadeta sedme generacije 
u činu “policajac“ još 
se školuje. Tijekom 12 
mjeseci, koliko traje 
stručno obrazovanje 
polaznika temeljne poli-
cijske obuke prve razine, 

kadeti će imati 1.645 nastavnih i 
radnih sati, koji su podijeljeni u tri 
nastavne etape. Nastavni plan i 
program se realizira iz 14 predmeta 
(iz oblasti: poslova policije i pravila 
ponašanja, rukovanja oružjem i 
vještina gađanja, kriminalistike, 
sigurnosti prometa i upravljanja 
policijskim vozilom, specijalnog 

fi zičkog obrazovanja, fi zičke kulture, 
ustavnog uređenja i sustava državne 
uprave, psihologije, kaznenog, prekr-
šajnog i kaznenoprocesnog prava, 
informatike i komunikacija, ljudskih 
prava i engleskog jezika).
U Agenciji za školovanje i stručno 
usavršavanje u Mostaru istaknuli su 
da budući policijski službenici, uz 
učenje i usvajanje novih vještina, 
moraju brinuti o svemu. Kadeti 
otpočinju dan ustajanjem u šest 
sati. Nakon toga, slijede: tjelovježba, 
doručak, mentorski pregled soba i 
zajedničkih prostorija, postrojavanje, 
nastava, obvezno učenje i održa-
vanje kruga. Nakon večere, slijede 
slobodne aktivnosti, no u 23 sata u 
hodnicima su mir i tišina. Kadeti će 

proći i praktični dio nastave u orga-
nizacionim jedinicama GPBiH 

koju realizira Ured za obuku i 
usavršavanje GPBiH. Nakon 
temeljne obuke, kadeti će 

biti primljeni na probni rad 
od 12 mjeseci. GPBiH je u 
dosadašnjem razdoblju 
odškolovao šest generacija 

kadeta prve razine u činu 
“policajac“.   

Obuka kadeta
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Obuka je trajala 955 nastavnih sati, a 
nakon završene prve etape teorijskog 
dijela obrazovnog procesa, realizirana je 
praktično-operativna obuka 

“

prošli tri etape obrazovnog procesa: 
teorijsku nastavu s praktičnim vjež-
bama, praktičnu obuku i sistematizi-
ranje gradiva uz polaganje završnog 
ispita. Školovanje druge genera-
cije kadeta u činu “mlađi inspektor“ 
je realizirano sukladno novom 
nastavnom planu i programu, usugla-
šenim s nastavnim programima svih 
policijskih agencija i prema standar-
dima Europske unije. Obuka je trajala 
955 nastavnih sati. Nakon završene 

prve etape teorijskog dijela obra-
zovnog procesa, realizirana je praktič-
no-operativna obuka tijekom koje su 
kadeti upoznali ustroj, funkcioniranje, 
nadležnosti i poslove organizacijskih 
jedinica GPBiH. 

Svečana promocija 

Certifi kate je kadetima u Mostaru 
uručio ravnatelj Agencije za školo-
vanje i stručno usavršavanje Branko 

Vukoja. Na ovoj svečanosti ravna-
telj GPBiH Zoran Galić je izjavio da 
se samo sa stručno osposobljenim 
kadrovima GPBiH može nositi sa sve 
većim izazovima u nadzoru i kontroli 
prelaska državne granice i borbi 
protiv svih oblika prekograničnog 
kriminala. Obratio se i budućim kole-
gama: “Danas ćete položiti svečanu 
prisegu i ne sumnjam u vašu odluč-
nost i predanost da prihvatite sve 
profesionalne izazove koji su pred 
vama. Ono u što sam potpuno 
siguran jeste to da ste odabrali pravi, 
ali trnovit put kojim ćete ići tijekom 
svoga profesionalnoga rada, pa 
vam želim mnogo uspjeha u  radu, 
dobro zdravlje i osobnu sreću.“ Mini-
star sigurnosti BiH Dragan Mektić je 
čestitao završetak obuke i iskazao 
zadovoljstvo što je osposobljena 
još jedna generacija kadeta GPBiH. 
Obećao je da će, u okvirima svojih 
nadležnosti, pružiti potporu policij-
skim agencijama u radu i zapošlja-
vanju novih kadeta. 

Najbolji kadet 

Policajci u činu “mlađi inspektor“ su 
od polovice veljače 2016. godine na 
radnim mjestima u GPBiH. Najbo-
ljim kadetom druge generacije u 
činu “mlađi inspektor“ u Mostaru je 
proglašen Haris Jaganjac koji danas 

Novi kadeti u 2016. 
GPBiH će u 2016. godini odškolovati novu generaciju kadeta. 
Izmijenjen je Pravilinik o trajanju osnovne obuke kadeta GPBiH I i 
II nivoa.  Uz to, izmijenjen je i Pravilnik o trajanju osnovne obuke 
kadeta GPBiH I i II nivoa. Pomenutim izmjenama skraćeno je trajanje 
temeljne obuke za novu generaciju kadeta s obzirom na žurnost 
rješavanja problema nedostatka policijskih službenika. 
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Vježbe gađanja Praktični rad na terenu

Najboljim 
kadetom 

proglašen 
Haris Jaganjac

Jutarnja tjelovježba



Granična policija BiH zahvalila Ministarstvu 
sigurnosti BiH

Događaji
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P
etnaesta godišnjica i Dan 
Granične policije BiH obilje-
ženi su svečanom akademijom 

11. juna 2015. godine u Sarajevu 
na kojoj su uručena najznačajnija 
priznanja policijskim i državnim 
službenicima i zaposlenicima, kao 
i agencijama i institucijama koje su 
partnerskim odnosom doprinijele 
radu i razvoju prve multietničke 
agencije na državnom nivou. Zvani-
cama se obratio direktor GPBiH 
Zoran Galić koji je govorio o razvoju 
agencije, njenom petnaestogodiš-
njem putu, rezultatima i aktivno-
stima, te strateškim ciljevima za 
budući period.
Ministar sigurnosti BiH Dragan 

Mektić, prilikom obraćanja, istakao je 
da je GPBiH u prethodnih 15 godina 
postigao izuzetne rezultate, ali da su 
pred ovom agencijom veliki izazovi 
s obzirom na činjenicu da će proši-
renjem schengen zone BiH postati 
čuvar vanjske granice Evropske unije. 
Na svečanoj akademiji direktor Zoran 
Galić pohvale za posebne zasluge u 
radu i iskazani doprinos u podizanju 
ugleda GPBiH uručio je tehničaru za 
radiokomunikaciju Adiju Džanoviću, 
samostalnoj referentici za tehničku 
podršku Dragani Elez, samostalnoj 
referentici za kadrovske poslove 

Mirzi Bosović i načelniku Uprave za 
administraciju GPBiH Mustafi  Ovčini. 
Ministar sigurnosti BiH uručio je poli-

SVEČANA AKADEMIJA
OBILJEŽEN DAN I 15. GODIŠNJICA GPBiH 

cijske medalje za hrabrost trojici poli-
cijskih službenika. Jedan od nagra-
đenih, kormilar Jedinice granične 
policije Brod Niko Čukić tokom 
poplava u BiH pokazao je nesebičnu 
požrtvovanost i hrabrost prilikom 
višednevnog evakuiranja stanov-
ništva iz poplavljenog područja, u 
vrijeme kada je i njegova porodica 
bila evakuirana, a kuća s pratećim 
objektima poplavljena. Ministar 
Mektić uručio je policijsku medalju 

za hrabrost policajcu za graničnu 
kontrolu u JGP Hum Vinku Pejoviću 
zbog čestog angažiranja u pružanju 
pomoći građanima u vanrednim situ-
acijama i učestvovanju u spasilačkim 
akcijama tokom poplava. Također, 
medalju za hrabrost dobio je Damir 
Topalović, iz Centralnog istražnog 
ureda GPBiH, jer je u avgustu 2014. 
godine u Goraždu iz živog pijeska u 
rijeci Drini spasio životno ugroženu 
desetogodišnju djevojčicu. 

Značajna priznanja za policijske 
službenike, srebrene policijske 
značke ministar Mektić uručio je 
inspektoru za strateško planiranje i 
evropske integracije Milanu Trapari, 
u to vrijeme šefu Odsjeka za istrage 
u Centralnom istražnom uredu, 
Josipu Šaki i Rasimu Adiloviću, koji 
je, prema ovlaštenju direktora, obav-
ljao poslove i zadatke komandira 
JGP Zvornik. Zahvalnice za dugogo-
dišnju saradnju i doprinos u radu i 
razvoju GPBiH direktor Galić uručio 
je predstavnicima: KM Tradea iz 
Sarajeva, Fakulteta za kriminalistiku, 
kriminologiju i sigurnosne studije, 
Federalnog ministarstva unutrašnjih 
poslova, Ministarstva unutrašnjih 
poslova Republike Srpske, Službe za 
poslove sa strancima BiH, Uprave za 
indirektno oporezivanje BiH, Obavje-
štajno-sigurnosne agencije BiH, Tuži-
laštva BiH i Ministarstva sigurnosti 
BiH.
Na svečanoj policijskoj akademiji 
nastupio je ženski vokalni ansambl 
Muzičke akademije u Sarajevu.   

Govor direktora Zorana Galića

Direktor Zoran Galić s policijskim službenicima nagrađenim za hrabrost i srebrenom policijskom značkom

Uručenje zahvalnice federalnom ministru 
unutrašnjih poslova Aljošu Čampari

Uručenje zahvalnice Ministarstvu unutrašnjih 
poslova Republike Srpske ministru Draganu Lukaču

Zahvalnica Tužilaštvu BiH uručena glavnom 
tužiocu Goranu Salihoviću

Nagrađeni državni službenici i zaposlenici sa direktorom Galićem

Uručena su najznačajnija priznanja policijskim i državnim službenicima i 
zaposlenicima, kao i agencijama i institucijama koje su doprinijele radu i 
razvoju prve multietničke agencije na državnom nivou

Srebrene policijske 
značke ministar 
Dragan Mektić 
uručio je Milanu 
Trapari, Josipu Šaki i 
Rasimu Adiloviću

“



Догађаји
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У октобру 2015. године замјеник 
директора ГПБиХ Зијад Срабовић 
сусрео се с експертима УНДП-а 
за борбу против тероризма и 
корупције Филипом Пирсом и 
Филипом Драговићем, шефицом 
Сектора за сигурност и правду 
Амелом Ћосовић-Медић и менаџе-
рицом Програма за владавину 
права Клаудијом Куљух. Повод 
посјетe делегације УНДП-а био је 

унапређење сарадње у сегменту 
примјене стратегија за борбу 

против тероризма, корупције и 
организованог криминала. 

Делегација 
УНДП-а 
у посјети 
ГПБиХ

Састанак с 
аташеом за 
унутрашњу 
безбједност 
Амбасаде 
Француске у БиХ 
Директор ГПБиХ Зоран Галић, 
замјеник директора Зијад 
Срабовић и начелник Управе 
за операције ГПБиХ Предраг 
Радојчић разговарали су с 
аташеом за унутрашњу безбјед-
ност Амбасаде Француске у 
БиХ Ериком Емерoом у октобру 
2015. године. Тема састанка 
била је безбједносна ситуација 
у БиХ, регији и шире и дого-
ворен је наставак сарадње.

У сједишту Теренске канцеларије Сјевероисток у Бијељини крајем 
новембра 2015. одржан је састанак делегација Босне и Херцеговине 
и Републике Србије. Анализирана је примјена међусобних споразума 
о сарадњи и разговарано је о актуелној избјегличкој кризи у региoну. 
Договорено је да се покрену иницијативе код надлежних органа у 
БиХ и Србији у циљу закључивања нових споразума који би били 
усклађени са стандардима ЕУ. 

Директор Галић и замјеник дирек-
тора Срабовић крајем јануара 2016. 
у Главној канцеларији примили су 
шефицу Одјела за међународну 
заштиту Високог комесаријата 
Уједињених нација за избјеглице 

у БиХ Стефани Волденберг и вишу 
савјетницу за међународну заштиту 
УНХЦР-а у БиХ Љиљану Кокотовић. 
Разговарано је о подршци УНХЦР-а 
у јачању ГПБиХ. Договорени су 
модалитети даље сарадње. 

Састанак 
делегација 
Србије и БиХ 
у Бијељини

ГПБиХ посјетиле представнице УНХЦР-а 

Примопредаја 
МГП Бијача 
Директор ГПБиХ Зоран Галић 
присуствовао је свечаној примо-
предаји МГП Бијача половином 
фебруара 2016. године. Трећу фазу 
радова, након које је МГП Бијача 
постао један од најмодернијих 
прелаза у региону, финансирала 
је Европска унија уложивши пет 
милиона евра.  

Директор Зоран Галић половином 
фебруара 2016. године разго-
варао је с амбасадором Бразила у 
БиХ Њ. Е. Маноелом Антонијем де 
Фонсеком Кутом Гомезом Пере-

иром. Ово је била наступајућа 
посјета амбасадора Бразила у 
БиХ те су договорани модали-
тети сарадње двију институција у 
наредном периоду.

Руководиоци ГПБиХ Зоран 
Галић, Зијад Срабовић и 
Слободан Крстић крајем 
фебруара 2016. године разгова-
рали су с Клоe Берже, шефицом 
Одјела за правосуђе, унутрашње 
послове и реформу јавне 
управе Делегације Европске 
уније у БиХ, и Бригите Кухар, 

програм-менаџерицом Деле-
гације, о будућим и пројектима 
који се реализују уз финансијску 
подршку ЕУ, а у вези с надлеж-
ностима ГПБиХ. Истакнуто је 
да је одобрен пројекат импле-
ментације читача регистарских 
таблица на граничним прела-
зима у БиХ. 

Представнице Делегације ЕУ у БиХ
у посјети ГПБиХ

Прва посјета амбасадора Бразила у БиХ

Посјета војно-дипломатских пред-
ставника акредитованих у БиХ 
Граничној полицији БиХ реали-
зована је у марту 2016. године. 

Начелник Управе за операције 
Предраг Радојчић војно-дипло-
матске представнике из Аустрије, 
Кине, Њемачке, Грчке, Мађарске, 
Русије, Турске, САД-а, Велике Брита-
није, Белгије, Канаде, Бугарске, 
Румуније, Словеније, Хрватске и 
Србије упознао је о организацији, 
функционисању и активностима 
које спроводи ГПБиХ.

ГПБиХ посјетили војно-дипломатски 
представници акредитовани у БиХ

Девети састанак 
државних 
контакт-тачака 
за ЦБРН у Грузији
Начелник Кабинета дирек-
тора ГПБиХ Радиша Самарџија 
у априлу 2016. учествовао је 
на деветом састанку државних 
контакт-тачака Иницијативе 
ЦоЕ ЦБРН за Југоисточну 
и Источну Европу, који се 
одржава у Тбилисију, у Грузији. 
Европски експерти и државне 
контакт-тачке за ЦБРН разго-
варали су о регионалним 
потребама и недостацима 
управљања отпадом. 



P
rethodnu 2015. i početak 2016. 
godine obilježila je izbjeglička 
kriza u regiji i svijetu. U BIH 

nije zabilježen dolazak na granicu 
većih ili manjih grupa migranata iz 
Sirije, Iraka i Afganistana. Sukladno 
akcionom planu na državnoj razini, 
GPBIH je poduzeo sve potrebne 

mjere i radnje kako bi se adekvatno 
pripremio na mogući priljev izbje-
glica na granicu BIH. 

Okvirni plan

Donesen je Okvirni plan djelovanja 
GPBIH u slučaju masovnog migracij-

PRIPREMA GPBIH TIJEKOM IZBJEGLIČKE KRIZE

GPBIH SAČINIO 
OPERATIVNE PLANOVE 
U SLUČAJU MASOVNOG 
PRILJEVA IZBJEGLICA 

Izbjeglička kriza
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skog   priljeva na teritorij BiH. Ovim 
planom je predviđena preraspodjela 
ljudi i materijalno-tehničkih resursa 
sukladno mogućnostima na dijelove 
državne granice gdje bi se even-
tualno ukazala potreba. Uz ostalo, 
planirane mjere osiguravaju human 
tretman migranata / izbjeglica 
sukladno zakonodavstvu iz oblasti 
migracija i azila i međunarodnom 
pravu. 
Također, intenzivirana je suradnja 
sa svim relevantnim tijelima za 
pitanja izbjeglica s Bliskog istoka 
iz BIH i susjednih zemalja, ali i na 
međunarodnoj razini s FRONTEX-om 
i IOM-om. Uz navedeno, GPBIH je 
aktivno sudjelovao u koordinacij-
skom tijelu za pitanja migracija u 
BiH pri Ministarstvu sigurnosti BIH. 
Zatvaranjem tzv. balkanske rute 
akcent je na mogućim masovnijim 
ilegalnim migracijama preko teri-
torija BIH. U vezi s time, pojačano 
se nadzire granica uz maksimalno 
angažiranje policijskih službenika 
na zaštiti državne granice, naročito 
na detektiranim mjestima, odnosno 

putnim pravcima koji se koriste za 
ilegalne prelaske granice i krijum-
čarenja. Pripadnici GPBIH nadziru 
granicu i sa službenim psima i uz 
potporu specijalističke opreme 
poput termovizijskih kamera. 

Evidentirano 179 ilegalnih 
prelazaka 

U 2015. godini je evidentirano 
179 pokušaja ilegalnoga prelaska 

državne granice. Policijski službenici 
su otkrili na graničnim prijelazima 43 
osobe, a izvan graničnog prijelaza 
136 osoba u ilegalnome prelasku 
državne granice. Među otkrivenim 
osobama je 77 državljana BIH, 35 
Turske, 14 Srbije, 13 Hrvatske, osam 
Albanije, osam Crne Gore, četiri 
Afganistana, tri Iraka, tri Armenije, 
po jedan državljanin Kine, Pakistana, 
Finske, Mađarske i Konga, tri osobe 
s područja Kosova, te šest osoba 

čije državljanstvo nije bilo moguće 
utvrditi. Sukladno potpisanim među-
narodnim sporazumima o readmisiji 
- admisiji osoba, prihvaćena su 44 
strana državljana koji su iz naše 
zemlje nezakonito ušli u neku od 
susjednih zemalja. Statistički pokaza-
telji ukazuju na to da je riječ o poje-
dinačnim i povremenim ilegalnim 
prelascima državne granice, koji se 
ne razlikuju mnogo od statistike 
prethodnih godina.   

Državljani trećih 
zemalja otkriveni u 

ilegalnome prelasku 
državne granice

Sastanak koordinacijskih tijela za pitanja migracija u BiH

BIH nije izložena 
masovnom priljevu 
ilegalnih migranata 
iz susjednih i 
zemalja regije

“

Izaslanstvo GPBIH na Regionalnoj 
konferenciji graničnih policija
Načelnik Kabineta ravnatelja GPBIH Radiša Samardžija, načelnik Uprave 
za operacije Predrag Radojčić i načelnik Uprave za administraciju 
Mustafa Ovčina početkom travnja 2016. godine sudjelovali su na 
Regionalnoj konferenciji graničnih policija u Subotici. Konferenciju je 
organizirala Uprava za granicu MUP-a R. Srbije u suradnji s Fondacijom 
Hans Seidel. Tema Konferencije je bila Upravljanje migrantskom krizom. 
Načelnik Radojčić je prezentirao aktivnosti GPBIH na suzbijanju ilegalnih 
migracija i planove u slučaju mogućeg priljeva većeg broja izbjeglica 
na granicu. Konferenciji su nazočili i predstavnici graničnih policija iz 
Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Rumunjske, Crne Gore i Srbije.

U cilju sprečavanja 
ilegalnih migracija 
pojačano se nadzire 
granica naročito na 
putnim pravcima koji 
se koriste za ilegalne 
prelaske granice i 
krijumčarenja



za istragu i zaštitu, Direkcije za koor-
dinaciju policijskih tijela, Obavještaj-
no-sigurnosne agencije BiH, Službe za 
poslove sa strancima BiH, Uprave za 
indirektno oporezivanje, Ministarstva 
unutrašnjih poslova Republike Srpske 
i Federalne uprave policije BiH. 
U septembru 2015. ministar sigur-
nosti BiH Dragan Mektić i njegov 
zamjenik Mijo Krešić posjetili su 
Glavni ured GPBiH i razgovarali 
s direktorom Zoranom Galićem, 
zamjenikom direktora Zijadom 
Srabovićem i načelnikom Kabineta 
direktora Radišom Samardžijom. 
Povod sastanku bila je izbjeglička 
kriza u regionu. Članovi Zajedničke 
komisije za odbranu i sigurnost 
Parlamentarne skupštine posjetili 
su GPBiH u oktobru 2015. godine. 
Razgovarali su o nedovoljnom 
broju službenika policije, lošoj 
infrastrukturi na graničnim prijela-
zima te nabavci opreme i sredstava 
potrebnih za povećanje efi kasnosti 
agencije. 
Predsjedavajući Zajedničke komisije 
za odbranu i sigurnost Parlamen-
tarne skupštine BiH Sifet Podžić tom 
prilikom istakao je da će zahvaljujući 
profesionalizmu rukovodstva GPBiH, 
ova policijska agencija imati podršku 
Komisije prilikom usvajanja Nacrta 
zakona o Graničnoj policiji BiH, te u 
daljnjem razvoju uopće. 

Uz predsjedavajućeg Podžića, dele-
gaciju su sačinjavali članovi Bariša 
Čolak, Mario Karamatić, Hazim 
Rančić i Hanka Vajzović. O proble-
mima, kao što su loša infrastruktura 
na većem broju graničnih prije-
laza i kadrovska nepopunjenost, 
u novembru 2015. direktor Zoran 
Galić razgovarao je s predsjednikom 
Odbora za žalbe građana Parlamen-
tarne skupštine BiH Vjekoslavom 
Vukovićem. Razgovarano je i o pred-
stavkama građana na rad službenika 
policije. 

Sastanci u 2016. godini 

Direktor GPBiH Zoran Galić i dekan 
Fakulteta za kriminalistiku, kriminolo-

giju i sigurnosne studije Univerziteta 
u Sarajevu, prof. dr. Nedžad Korajlić 
krajem januara 2016. potpisali su 
Sporazum o saradnji. On podrazu-
mijeva naučnostručnu saradnju u 
edukaciji i usavršavanju studenata, 
kao i organizaciju specijalističkih 
kurseva, seminara i vježbi za zapo-
slene u GPBiH. Predstavnici GPBiH, 
Ministarstva unutrašnjih poslova 
Republike Srpske i Ministarstva 
unutrašnjih poslova Tuzlanskog 
kantona održali su radni sastanak 
početkom 2016. godine u sjedištu 
Terenskog ureda Sjeveroistok u Bije-
ljini. Razgovarano je o povećanju 
efi kasnosti pri operativnom postu-
panju u borbi protiv svih oblika 
prekograničnog kriminala. 

Sastanak u Bijeljini

Saradnja
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G
ranična policija BiH u 2015. 
godini intenzivirala je 
saradnju s institucijama u 

BiH. Upravi za indirektno oporezi-
vanje BiH, inspekcijskim i policij-
skim organima ustupljeno je 1.613 
predmeta od čega 54 s obilježljem 
krivičnog djela i 1.313 prekršaja. 
Drugu polovinu 2015. godine obilje-
žilo je nekoliko značajnih sastanaka i 
posjeta. 

Posjete GPBiH 

U augustu 2015. godine zamjenik 
direktora Zijad Srabović učestvovao 
je na sastanku Udarne grupe za 
borbu protiv terorizma, kojim je 
predsjedavao glavni tužilac Goran 
Salihović. Sastanku su prisustvo-
vali i dužnosnici Državne agencije 

SASTANCI 
U CILJU 
RAZVOJA GPBiH
Novi modaliteti saradnje u cilju efi kasnije 
borbe protiv prekograničnog kriminala, 
korupcije i terorizma

SARADNJA U BiH

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH i rukovodioci GPBiH 

Ministar i njegov zamjenik u posjeti GPBiH Potpisivanje SporazumaZoran Galić i Vjekoslav Vuković o predstavkama građana

Predstavnici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine i GPBiH

Na sastanku sa 
predstavnicima MUP-ova 
Republike Srpske i Tuzlanskog 
kantona u Bijeljini razgovarano 
je o povećanju efi kasnosti 
pri operativnom postupanju 
u borbi protiv svih oblika 
prekograničnog kriminala

“



Direktor Zoran Galić, zamjenik 
direktora Zijad Srabović i pomoćnik 
direktora za organizaciju i opera-
cije Slobodan Krstić susreli su se s 
direktorom Agencije za školovanje 
i stručno usavršavanje kadrova 
Brankom Vukojem i njegovim sarad-
nicima u januaru u Mostaru. Povod 
sastanku bile su izmjene i dopune 
Pravilnika o trajanju osnovne obuke 
i obavezama kadeta tokom obuke, 
te Nastavnog plana i programa 
osnovne obuke kadeta Granične 
policije I i II nivo. 
Rukovodioci GPBiH u februaru u 
Glavnom uredu primili su drugog 
zamjenika predsjednika Nezavisnog 
odbora Parlamentarne skupštine 
Matu Jozića, članove Adisu Begić i 
Miroslava Škorića i sekretarku Ivanu 
Lovrić. Direktor Zoran Galić posebno 
je zahvalio Nezavisnom odboru 
Parlamentarne skupštine na podršci 

koja je prethodila donošenju odluke 
Vijeća ministara BiH o školovanju 
nove generacije 170 kadeta GPBiH.

Ilegalne migracije pod 
kontrolom 

U februaru direktor GPBiH prvi put je 
posjetio Službu za poslove sa stran-
cima BiH od imenovanja direktora 
Službe Slobodana Ujića. Na sastanku 
je zaključeno da GPBiH i Služba za 
poslove sa strancima svakodnevno 
razmjenjuju informacije i provode 
zajedničke aktivnosti u cilju pravo-

vremenog djelovanja u slučaju da 
migrantska kriza obuhvati i BiH. 
Zaključeno je da su bh. agencije 
stavile pod kontrolu ilegalne migra-

cije zahvaljujući saradnji, te da je 
zajedničko djelovanje neophodno 
kako bi se odgovorilo na sve sigur-
nosne prijetnje u budućnosti. 

Direktor Zoran Galić, zamjenik 
direktora Zijad Srabović, načelnik 
Ureda za profesionalne standarde 
i unutrašnju kontrolu Vladimir 
Popović i načelnik Uprave za admini-
straciju Mustafa Ovčina sastali su se 
krajem marta s načelnikom Centra 
javne bezbjednosti Trebinje Žarkom 
Laketom. Dogovorene su aktiv-
nosti u slučaju dolaska migranata na 
područje koje operativno pokrivaju 
ove dvije policijske institucije. Ruko-
vodioci GPBiH posjetili su i Zajed-
nički centar za policijsku saradnju 
Srbije, Crne Gore i BiH u Trebinju.   
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Međunarodna suradnja

Direktori Zoran Galić i Slobodan Ujić Rukovodioci GPBiH u Trebinju

O obuci kadeta razgovarano u Mostaru

Bh. agencije stavile 
su pod kontrolu 
ilegalne migracije 
zahvaljujući 
međusobnoj saradnji

“

Saradnja

SURADNJA S FRONTEX-om

UNAPRIJEĐENA SURADNJA 
U ZDRUŽENIM OPERACIJAMA 
I ANALIZI RIZIKA
Pripadnici GPBIH su prvi put u 2015. godini sudjelovali u 
“Združenoj operaciji Coordination Points Land 2015“ koja 
je u BIH realizirana u kolovozu i rujnu na Međunarodnom 
graničnom prijelazu Zupci

M
eđunarodna suradnja 
Granične policije BIH s 
Europskom agencijom za 

upravljanje operativnom suradnjom 
na vanjskim granicama zemalja 
članica EU (FRONTEX-om) je među 
prioritetnim. Realizira se na temelju 
Radnog sporazuma o uspostavljanju 
operativne suradnje između Mini-
starstva sigurnosti BIH i FRONTEX-a. 

Pripadnici GPBIH su u 2015. godini 
surađivali s FRONTEX-om u područ-
jima združenih operativnih akcija, 
obuka i analize rizika. 

Obuka 

Koncem rujna 2015. godine realizi-
rana je Obuka nacionalnih trenera 
iz područja borbe protiv trgovine 

Emir Šuman i Zijad Srabović 
na sastanku u Varšavi 



ljudima u Vilniusu (Litvanija) u kojoj 
su sudjelovala dvojica pripadnika 
GPBIH. Novoimenovani nacionalni 
koordinator za obuku i asistent za 
Virtual Aulu sudjelovali su na Godiš-
njoj konferenciji za obuku. Pripadnici 
GPBIH su nazočili Konferenciji zapo-
vjednika aerodroma 2015. u Malagi i 
Globalnoj konferenciji o budućnosti 
graničnih provjera pod pokrovitelj-
stvom FRONTEX-a. 

Združene operacije 

Policijski službenici GPBIH su prvi put 
u 2015. godini sudjelovali u “Zdru-
ženoj operaciji Coordination Points 
Land 2015“ pod okriljem FRONTEX-a. 
U BIH je realizirana u kolovozu i rujnu 
na Međunarodnom graničnom prije-
lazu Zupci. Uz pripadnike GPBIH, 
operaciju su proveli policijski služ-
benici iz Francuske, Bugarske i 
Hrvatske. Pripadnik GPBIH je sudje-
lovao u “Združenoj operaciji Focal 
Points Land 2015“ na MGP Bajakovo 
u Hrvatskoj. Operacija “Focal Points 
Air 2015” je realizirana u rujnu na 
MGP Brnik u Sloveniji i na Među-
narodnom aerodromu Sarajevo. U 
operaciji je službenik iz Slovenije bio 
angažiran na MAS-u, dok je na MGP 
Brnik sa slovenskim kolegama radio 
službenik GPBIH. 
U pripremi sudjelovanja GPBIH u 

“Združenoj operaciji Coordina-
tion Points Land 2015“ održano je 
nekoliko sastanaka s predstavni-
cima FRONTEX-a. Na jednom od 
njih pripadnici GPBIH obučeni su za 
uporabu aplikacije za izvješćivanje 
u zajedničkim operacijama (JORA). 
Koncem 2015. godine su održana 
dva sastanka na kojima je dogovo-
reno sudjelovanje GPBIH u obukama 
i združenim operacijama FRONTEX-a 
u 2016. godini. Na Godišnjim bilate-
ralnim razgovorima 2015. u Poljskoj 

su nazočili zamjenik ravnatelja GPBIH 
Zijad Srabović i viši inspektor za 
međunarodnu suradnju Emir Šuman. 
Također, sudjelovali su na sastanku 
Sektora za kopnene granice FRON-
TEX-a u studenome 2015. godine u 
Varšavi. 

Analiza rizika 

Pripadnici GPBIH sudjelovali su na 
redovitim sastancima Zapadno-
balkanske mreže za analizu rizika 
(WB-RAN). Na Godišnjem anali-
tičkom sastanku predstavnici GPBIH 
su prezentirali podatake o stanju 
ilegalnih migracija u našoj zemlji. 
Podaci iz BIH i ostalih zemalja sudi-
onica se koriste za izradu godišnje 
analize rizika zemalja Zapadnog 
Balkana u području ilegalnih migra-
cija. Policijski službenici sudjelo-
vali su i na vanrednom analitičkom 
sastanku posvećenom problematici 
nezapamćenog obujma migracijskih 
kretanja na zapadnobalkanskoj ruti, 
radionici za indikatore prekogra-
ničnog kriminaliteta, žurnom 
sastanku u cilju uspostave intenzivne 
razmjene informacija. U okviru djelo-
vanja WB-RAN mreže FRONTEX-u 
su redovito dostavljana statistička 
izvješća. Također, uspostavljen je 
sustav dnevnog izvješćivanja u vezi 
sa stanjem migracijskog toka na 
zapadnobalkanskoj ruti.    

Međunarodna suradnja
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“Združena 
operacija 
Coordination 
Points 2016”
Zamjenik ravnatelja GPBiH 
Zijad Srabović i viši inspektor 
za međunarodnu suradnju 
Emir Šuman u travnju 2016. 
godine sudjelovali su na Prvoj 
konferenciji zemalja domaćina 
“Združene operacije Coordina-
tion Points 2016“ pod pokrovi-
teljstvom Sektora za kopnene 
granice FRONTEX-a. Na konfe-
renciji u Varšavi dogovorene 
su aktivnosti Operacije u 2016. 
godini. 

WB-RAN Radionica o prekograničnom kriminalitetu

Načelnik Semir Pašanbegović i zapovjednik 
Fahrudin Ibrić u Malagi

Pripadnici GPBIH su u 2015. godini surađivali 
s FRONTEX-om u područjima združenih 
operativnih akcija, obuka i analize rizika

“

Интервју

ЂАНЛУКА РОКО, СУБРЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОР ЗА 
ЗАПАДНИ БАЛКАН И ШЕФ МИСИЈЕ ИОМ-а У БиХ

САРАДЊА С 
ГПБиХ И ДАЉЕ 
ПРИОРИТЕТ ИОМ-а
Оно што можемо 
да очекујемо 
у будућности 
јесте мањи број 
миграната који, 
уз подршку 
кријумчара и 
трговаца људима, 
покушавају преко 
БиХ да уђу у ЕУ

Рaзгoвaрaлa: 

Сaнeлa Дуjкoвић 

Л
ице којe веома добро 
познаје активности, 
функ ционисање и раз-

вој Граничне полиције БиХ је 
субрегионални координатор 
ИОМ-а за Западни Балкан и 
шеф Мисије ИОМ-а у БиХ Ђан-
лука Роко. Током 12-годишњег 
рада у регији западног Бал-
кана често је сарађивао с 
ру ководиоцима ГПБиХ, а 
плод те сарадње су успјешно 
реализовани пројекти у циљу 
оперативног јачања агенције. 

Можете ли нам украт-

ко представити Мисију 

ИОМ-а? 

ИОМ успоставио је Мисију у 
Сарајеву 1992. године унутар 
болнице Кошево, покре-
тањем МЕДЕВАЦ програма 
за евакуацију лица рањених 

у рату, која се нису могла лијечити 
локално. Након завршетка рата, 
ИОМ је проширио своју дјелатност 
на повратак избјеглица из ино-
странства и на помоћ бх. државља-
нима и избјеглицама у БиХ при 
пре сељењу у треће земље. Данас 
су програми ИОМ-а углавном фо-
кусирани на подршку релевантним 
бх. органима у управљању мигра-
цијама, спречавању нерегуларних 
миграција и трговине људима, као 
и јачању капацитета институција 

Роко: ГПБиХ је 
добро утемељена и 
цијењена агенција



Један од пројеката ИОМ-а у 

којем учествује ГПБиХ је “Из-

градња капацитета и јачање 

сарадње између агенција за 

спровођење закона Албаније, 

Босне и Херцеговине, Црне Горе, 

Косова, Македоније и Србије”. 

Представите нам пројекат који 

ће бити завршен крајем 2016. 

године? 

Циљ иницијативе коју финанси-
ра Влада Швајцарске јесте уна-
пређење борбе против нерегулар-
них миграција и прекограничних 
преступа унутар региона, што је 
директан допринос побољшању 
безбједности Западног Балкана 
и Западне Европе. Ово ће да се 
постигне припремом специјалног 
и прилагођеног наставног плана 
и програма обуке о заједничким 
патролама и прекограничној са-
радњи и приручника који укључује 
релевантне законе за спровођење 
заједничких патрола, те регионал-
ног приручника о транснационал-
ном криминалу. Такође, ИОМ ће 
да подржи јачање прекограничне 
координације, размјену информа-
ција, заједничке патроле и истраге 
на билатералном, трилатералном и 
регионалном нивоу. Тиме ће да се 
оперативни капацитети граничних 
службеника из Албаније, БиХ, Косо-
ва, Македоније, Црне Горе и Србије 

даље усклађују са стандардима ЕУ 
и интегрисаног управљања грани-
цом. Допринос ГПБиХ кључан је у 
успјеху пројекта. 

Како оцјењујете стање тренутне 

мигрантске кризе и тзв. балкан-

ске руте? 

ГПБиХ засигурно подузима исправ-
не кораке у спречавању могућег 
прилива миграната, у складу с 
планом поступања у ванредним 

ситуацијама који је припремило 
Министарство безбједности БиХ, 
уз подршку ИОМ-а и УНХЦР-а. Како 
примјећујемо, тзв. јужна рута која 
би могла да буде интересантна 
Албанији, Црној Гори и БиХ, није 
нарочито активна, а број лица која 
транзитују кроз БиХ ограничен је. 
Затварањем балканске руте чини 
се да су мање шансе да велики број 

миграната уђе у БиХ. Но, ситуација 
може да се промијени због чега 
је за БиХ и ГПБиХ битно да имају 
алтернативни план. Оно што мо-
жемо да очекујемо у будућности 
јесте мањи број миграната који, уз 
подршку кријумчара и трговаца 
људима, покушавају преко БиХ да 
уђу у ЕУ. За ГПБиХ сузбијање ових 
криминалних мрежа и управљање 
нерегуларним преласцима може 
да се сматра дијелом редовних 
активности. Сигуран сам у то да 

ће у том подручју припадници ове 
полицијске агенције и даље веома 
добро да обављају своје дужности. 
Но, чињеница да су неки од мигра-
ната рањива група којој је потреб-
на заштита усложњава те актив-
ности, те ГПБиХ мора да осигура 
равнотежу између безбједности и 
заштите граница и питања људских 
и права на азил.

БиХ за сарадњу на регионалном 
нивоу. 

Већ дуго година помажете рад 

ГПБиХ. Како оцјењујете развој 

ове полицијске агенције? 

ГПБиХ је добро утемељена и 
цијењена агенција. Током година 
израсла је у институцију која добро 
функционише и има кључну улогу у 
региону западног Балкана. С обзи-
ром на буџетска ограничења, служ-
беници ове агенције добро су обу-
чени и опремљени за спровођење 
најзахтјевнијих задатака чувања 
границе БиХ. Уз то, руководоци ГП-
БиХ имају веома јасно постављене 
дугорочне циљеве интеграција у 
ЕУ и сарађују с институцијама ЕУ, 
попут FRONTEX-а. 

Можете ли у неколико реченица 

резимирати сарадњу ИОМ-а и 

ГПБиХ? 

ИОМ његује партнерство с ГПБиХ 
од оснивања Државне граничне 
службе. ГПБиХ важан је стратеш-
ки партнер у раду на питањима 
управљања миграцијама. Спремни 
смо да радимо заједно и пружамо 
помоћ и подршку. Наше партнер-
ство обухватало је подршку у пре-
сељењу избјеглица, добровољном 
повратку нерегуларних миграната 
у земље њиховог поријекла, као 

и подршку жртвама трговине љу-
дима. Тренутно спроводимо наци-
оналне и регионалне активности 
у области заједничких граничних 
патрола са сусједним земљама и 
успостављања првог трилатерал-
ног Заједничког центра за поли-
цијску сарадњу БиХ, Србије и Црне 
Горе, који је смјештен у просто-
ријама ГПБиХ у Требињу. Морам да 
споменем да су у оквиру неких од 
пројеката ангажовани службени-
ци ГПБиХ као тренери који дијеле 
своја искуства с колегама. 

На који начин ИОМ је подржао 

рад Заједничког центра за по-

лицијску сарадњу БиХ, Србије и 

Црне Горе? 

Заједнички центар за полициј-
ску сарадњу у Требињу први је 

трилатерални центар у овом 
региону. Само захваљујући пре-
даности и напорима БиХ, било је 
могуће да се постигне сагласност 
трију земаља за ову иницијати-
ву. Центар ће да омогући брзу и 
сигурну размјену информација 
и боље планирање заједничких 
операција, чиме се значајно до-
приноси регионалној сарадњи 
у управљању границом. ИОМ је 
подржао преговоре и припрему 
релевантних протокола. Орга-
низовао је студијску посјету у ЕУ 
Центар за полицијску и царинску 
сарадњу између Аустрије, Италије 
и Словеније у Тарвизо-Торл-Маге-
лерну. Такође, донирао је опрему 
за Центар. Желио бих захвалити 
Влади Уједињеног Краљевства и 
Развојном фонду ИОМ-а на финан-
сијској подршци овој иницијативи. 

Интервју
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С кoлeгaмa из ИОМ-а

Ђанлука Роко с 
директором и 
замјеником директора 
ГПБиХ на примопредаји 
донације три службена 
чамца за надзор 
границе, октобар 2015.

Цртице из биографије
Након завршетка студија међународног права и службе у Уједињеним 

нацијама у Африци, Ђанлука Роко придружује се Мисији ОЕБС-а 

у БиХ радећи на изборима у БиХ, Хрватској, Црној Гори и Србији. 

Крајем 1999. године почиње да ради у ИОМ-у. Од 2013. године је 

субрегионални координатор за Западни Балкан и шеф Мисије ИОМ-а 

у БиХ. Током професионалне каријере, радио је на помоћи владиним 

институцијама у изградњи капацитета и активностима техничке 

сарадње у вези с управљањем границом, избјеглицама, тражиоцима 

азила, потпомогнутим добровољним повратком, сузбијањем трговине 

људима, избором и правима миграната. 

У раду на питањима управљања 
миграцијама ГПБиХ битан је стратешки 
партнер и увијек смо спремни да радимо 
заједно и пружамо помоћ и подршку

“



Нови пројекат под покровитељ-

ством ИОМ-а у којем учествује 

и ГПБиХ реализује се у циљу 

јачања капацитета Заједничког 

центра за анализу ризика (ЗЦАР) 

у којем партиципира и ГПБиХ. 

Можете ли укратко представи-

ти пројекат и његов значај, те 

учешће ГПБиХ у њему? 

Заједнички центри за анализу 
ризика су кључни елементи у ме-
ханизмима ЕУ за управљање гра-
ницом, односно миграцијама. У том 
контексту, циљ пројекта је јачање 
структуре коју је БиХ већ раније 
успоставила, почевши од студије 
за одређивање постојећих капаци-
тета и активности ЗЦАР-а, посебно 
у вези с анализом активности 
криј умчарења. Као наставак ове 
студије, посебно креирана обука о 
стратешкој анализи ризика кријум-
чарења миграната, робе, дроге, 
оружја и украдених возила одр-
жана је за аналитичаре у ЗЦАР-у. 
Такође, захваљујући пројекту, 
изра ђен је законски усклађен 
инсти туционални оквир за ЗЦАР 
како би се обезбиједило да руково-
де ћа структура буде независна о 
аге нцијама које учествују у њему. 
Надамо се да ће Влада Уједињеног 
Краљевства наставити да пружа 
подршку овој иницијативи. 

Како ће да се сарадња ГПБиХ и 

ИОМ-а развија у наредном пе-

риоду? Можете ли да најавите 

заједничке пројекте? 

У вези с процесом интеграција у 
ЕУ, али и с обзиром на изазове ми-

грационе кризе, сарадња с ГПБиХ 
и даље ће да буде приоритет за 
ИОМ. ГПБиХ сматрамо драгоцје-
ним партнером не само у БиХ, већ 
и на регионалном нивоу. Сарадња 
се реализује у оквиру регионалног 
програма који финансира ЕУ – “Ре-
гионална подршка за управљање 
миграцијама категорија којима 
је потребна заштита на Западном 

Балкану и у Турској“. Овај пројекат 
фокусираће се на различите обла-
сти у вези с управљањем мигра-
цијама, односно границом. ГПБиХ 
имаће важну улогу у његовом 
спровођењу, посебно у активно-
стима побољшања размјене јавно 
доступних информација у региону 
и хуманитарног управљања гра-
ницом. Такође, пројекат ће да омо-
гући ГПБиХ интеракцију с колегама 
из граничних полиција у региону, 
представницима институција ЕУ, 
као што су FRONTEX-a и ЕАСО, и 
агенција УН, попут УНХЦР-а.   
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G
ranična policija BiH je i 
u 2015. godini aktivnim 
učestvovanjem u Programu 

granične sigurnosti nastavila 
intenzivnu saradnju sa Centrom 
za demokratsku kontrolu oružanih 
snaga (DCAF). Praktična saradnja, 
pod okriljem Programa DCAF-a, 
ima za cilj ubrzani regionalni put 
BiH ka članstvu u Evropsku uniju 
i zajedničku saradnju u oblasti 
evropske sigurnosti. U 2015. 
godini održano je više radionica i 
sastanaka čiji je cilj bio razmjena 
iskustava, edukacija te izgradnja 
novih i unapređenje postojećih 
propisa. 

Zajednički i konkretan 
odgovor 

Prvi sastanak šefova kabineta i 
graničnih službi zemalja Jugoi-
stočne Evrope i vodećih stručnjaka 
DCAF-a održan je u maju 2015. 
godine u Beogradu. Učesnici su 
revidirali dosadašnji napredak i 
konkretne rezultate, te ishode triju 
komponenti Programa granične 
sigurnosti (schengenska inte-
gracija, obrazovanje i obuka, te 
zajedničke i koordinirane opera-
tivne mjere u Zapadnobalkan-
skoj regiji). Na sastanku direktor 
Zoran Galić ukazao je na spre-
mnost Granične policije BiH za 
saradnju u Programu i daljnji 
razvoj kapaciteta. Drugi sastanak 
održan je u decembru u Beogradu 
s ciljem defi niranja elemenata 
regionalnog akcionog plana 
Programa granične sigurnosti 
za period 2016.–2020. godine 
DCAF-a. Razgovarano je o zajed-
ničkom i konkretnom odgovoru 
na trenutne sigurnosne izazove 
u regiji. Vanredni sastanak šefova 
ministarstava i policijskih službi 
odgovornih za migracije održan 
je u Dubrovniku. Delegacije su 
revidirale potrebe u području 
upravljanja granicom i migraci-
jama, diskutirale o elementima 
mogućeg regionalnog odgovora 
na trenutne sigurnosne prijetnje, 
uključujući ozbiljne migracijske 
pritiske i, kao najvažnije, usvojile 
nacrt Regionalnog akcionog plana 

Programa granične sigurnosti za 
period 2016.–2020. DCAF-a.

Operativne akcije 

U 2015. godini uspješno su realizi-
rane i operativne akcije na osnovu 
Godišnjeg plana Programa za 
graničnu sigurnost 2015. DCAF-a 
i zaključaka “Sastanka o pomoći 
u zajedničkim i koordiniranim 
mjerama u regiji zapadnog Balkana 
u okviru DCAF-ovog Programa 
granične sigurnosti”. Operativna 
akcija “Vardar” usmjerena na otkri-
vanje ilegalnih migranata na zelenoj 
granici realizirana je u maju na 
dijelu granice između Makedonije 

i Grčke. Koordinirana operativna 
akcija “Hedera” bila je usmjerena 
na otkrivanje krivotvorenih i neva-
žećih dokumenata koji se koriste za 
prelazak državne granice. Realizi-
rana je tokom augusta i septembra 
na aerodromima u Austriji, Bosni 
i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i 
Crnoj Gori. Granična policija BiH 
bila je nosilac aktivnosti operacije u 
BiH, a provodili su je službenici poli-
cije na Međunarodnom aerodromu 
Sarajevo. Tokom akcije odbijen 
je ulazak u BiH 19 stranih držav-
ljana koji su kontrolirani na drugoj 
liniji provjera. Otkriveno je i sedam 
stranih državljana koji su boravili 
u BiH bez potrebnih odobrenja. 

Tokom akcije “Koštana” u septembru 
i oktobru policijski službenici GPBiH 
pokazali su visok stepen profesi-
onalnosti prilikom intervjuiranja 
velikog broja izbjeglica koje su 
prelazile granicu iz Makedonije u 
Srbiju. 
Akcija “Rosa” provedena je u 
decembru istovremeno u pet 
zemalja: Srbiji, Makedoniji, Crnoj 
Gori, Albaniji i BiH. U našoj zemlji 
realizirana je na pet međuna-
rodnih graničnih prijelaza: Orašje, 
Gradiška, Karakaj, Zupci i Izačić, 
a bila je usmjerena na kontrolu 
putnih isprava na drugoj liniji 
graničnih provjera. Službenici 
GPBiH u 2.675 slučajeva uradili su 
dodatnu graničnu kontrolu doku-
menata na drugoj liniji provjera. 
Odbijen je ulazak u BiH za devet 
osoba s područja Bjelorusije, Srbije, 
Moldavije i Kosova, otkrivena lična 
karta koju potražuje Interpol i neva-
žeća putna isprava BiH. Također, 
otkriven je državljanin Mađarske 
koji je boravio u BiH bez potrebnog 
odobrenja, kao i 115 komada 
sportske opreme za koju vlasnici 
nisu posjedovali potrebnu carinsku 
dokumentaciju. I ovom akcijom 
potvrđeno je da su policijske agen-
cije zemalja Zapadnog Balkana 
sposobne i spremne sarađivati i 
ostvariti operativne rezultate.   

ГПБиХ сматрамо 
драгоцјеним 

партнером не само 
у БиХ, већ и на 

регионалном нивоу 

У вези с процесом 
интеграција у ЕУ, 
сарадња с ГПБиХ 
и даље ће да буде 
приоритет за ИОМ

“

SARADNJA S DCAF-om

USVOJEN PROGRAM 
GRANIČNE SIGURNOSTI 
ZA PERIOD 2016.–2020.

U 2015. godini održano je više radionica i sastanaka čiji je 
cilj bio razmjena iskustava, edukacija te izgradnja novih i 
unapređenje postojećih propisa

Bh. delegacija na sastanku u Dubrovniku

Интервју



У
очи 16. годишњице рада и 
обиљежавања Дана Граничне 
полиције БиХ разговарали 

смо с начелником Кабинета ди-
ректора Радишом Самарџијом. 
С обзиром на то да је службеник 
најдужег радног стажа у овој поли-
цијској агенцији, осврнули смо се 
на његов досадашњи рад и развој 
Граничне полиције БиХ (ГПБиХ), те 
разговарали о плановима за бу-
дућност. 

Међу првима сте почели радити 

у ГПБиХ. Како бисте оцијенили 

претходни период?

Према радном стажу проведеном 
у овој институцији, тренутно сам 
најстарији службеник који ради 
у ГПБиХ, тачније запослен од 
15.02.2000. Мој радни ангажман 
практично је почео одмах након 
што је донесен Закон о Држав-
ној граничној служби БиХ (ДГС) 
и након што је Предсједништво 
БиХ именовало директора и два 
замјеника. Осврћући се на почетке 

рада ГПБиХ и компарирајући то с 
данашњом организацијом и функ-
ционисањем, могу рећи да је на-
прављен велики прогрес. У врије-
ме настанка ове институције, осим 
закона, нису постојали проведбени 
прописи, па ни системски закони, 
нити Министарство безбједности 
БиХ што је знатно отежавало рад.

Током претходних 16 година 

донијете су бројне одлуке битне 

за рад ГПБиХ. Које бисте одлуке 

или догађаје посебно истакли?

С обзиром на то да сам био на из-
вору готово свих информација које 
су обиљежиле рад ове институ-
ције, могу издовјити неке догађаје 
и одлуке као веома битне. У прве 
двије године рада, упоредо с успо-
стављањем службе, преузимани 
су послови граничне контроле од 
ентитетских и кантоналних мини-
старстава унутрашњих послова, 
што је недуго послије ратних де-
шавања било готово незамисливо. 
Постојао је скептицизам да у једној 
институцији могу заједно радити 
службеници трију народа, да све 
поставе и граничне патроле буду 
мултиетничког састава, да Србин 
ради у Кладуши, Хрват у Вишегра-
ду, а Бошњак у Требињу. Одлука 
Предсједништва БиХ о томе да 
први директор ДГС-а буде из реда 
српског народа, а привремено 
сједиште у Источном Сарајеву 

Интервју
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РУКОВОДИЛАЦ 
НАЈДУЖЕГ СТАЖА 

У ГПБиХ

РАДИШA САМАРЏИЈA

Похвалу директора добио 2008., а три године касније уручена му колективна 
награда “Рељефни грб” за рад Кабинета директора

Из биографије начелника 
Радиша Самарџија рођен је 1961. у селу Граб у Трнову. Диплому дипломираног правника 

стекао је 1985. на Правном факултету у Сарајеву. Након завршетка студија, радио је у Вишем 

јавном тужилаштву у Сарајеву. Након тога, био је секретар органа управљања у Војно-

грађевинској установи Народни херој “Карло Батко”, обављао функцију предсједника 

суда и судије за прекршаје у Суду за прекршаје Српске општине Стари Град-Црепољско и 

руководиоца Службе за кадровске, правне и опште послове Фабрике специјалних возила 

Источно Сарајево. Од 2000. године је начелник Кабинета директора ГПБиХ. Учесник је 

бројних семинара и радионица из области менаџмента, руковођења, управљања људским 

потенцијалима и др. Као члан експертних радних група, учествовао је у изради више законских 

и подзаконских аката међу којима су најзначајнији: Закон о ГПБиХ, Закон о Државној агенцији 

за истраге и заштиту, Закон о полицијским службеницима БиХ, Закон о надзору и контроли 

преласка државне границе (уз израду свих подзаконских прописа), Закон о независним 

и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ, Закон о Дирекцији за координацију 

полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ. Активно је 

учествовао у раду радне групе за правну реформу женевског Центра за демократску контролу 

оружаних снага (ДЦАФ), а био је учесник десет министарских конференција о граничној 

безбједности земаља Југоисточне Европе. Био је предсједник и члан је Дисциплинске 

комисије ГПБиХ за полицијске службенике. Главни је уредник Веб-редакције ГПБиХ. Похвала 

директора ГПБиХ за посебне заслуге у раду и исказани допринос у подизању угледа службе 

додијељена му је 2008. године. Ожењен је и отац двоје дјеце. 

Рaзгoвaрaлa: Јaсминкa Муjић

Према радном 
стажу тренутно 
сам најстарији 
службеник који 
ради у ГПБиХ, 
тачније запослен од 
15.02.2000. 

“



(Лукавици) изазвала је разли-
чите и опречне реакције. Међу 
значајнијим дешавањима која су 
обиљежила развој ГПБиХ издвојио 
бих: прво чиновање, доношење 
Правилника о унутрашњој органи-
зацији ГПБиХ, пресељење у нову 
зграду, промјену назива ДГС у Гра-
ничну полицију БиХ, реформу по-
лиције, стратегију развоја ГПБиХ...

Каква је организација Кабинета 

директора ГПБиХ? Јесте ли задо-

вољни постигнутим резултати-

ма?

Кабинет директора је основна 
организациона јединица без уну-
трашњих јединица. Помало је 
чудно, у нашим институцијама не-
замисливо, можда и једини случај, 
да сам на челу Кабинета директо-
ра већ 16 година. Организациона 
јединица којом руководим веома 
је битан сервис и алат једног руко-
водиоца у обављању његове улоге 
и надлежности ради остваривања 
законитости и јавности рада. Уз 
пресумпцију да морате бити одго-
ворни, стручни и професионални 
у раду, да морате посједовати од-
говарајуће моралне и карактерне 
особине, онда то даје тежину, а 
нарочито ако имате среће да вам 
је име Радиша. Добру организацију 
чине квалитетни кадрови који у њој 

раде. У Кабинету, осим три возача, 
ради десет жена, а када радите са 
женама и није тако тешко руково-
дити. Уосталом, о организационој 
јединици на чијем сам челу говори 
и одлука министра безбједности 
БиХ којом је Кабинет директора 
2011. године за рад добио колек-
тивну награду “Рељефни грб БиХ”.

Како данас видите ГПБиХ?

Већ сам истакао да је ова институ-

ција направила значајан прогрес у 
развоју. Израсла је у препознатљи-
ву респектабилну институцију, 
мо жда и више у међународним 
кру говима него у домаћој јавности. 
Желимо да будемо равноправан 
и поуздан партнер свим агенција-
ма како у БиХ, тако и у окружењу. 
Настојимо бити спремни да се 
су протставимо свим видовима 
пре кограничног криминалитета 
и илегалних миграција. Организа-
ци она структура, уз одређене 

Уручење колективне награде Рељефни грб БиХ, јуни 2011.

Интервју
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потешкоће због недостатка људ-
ства и материјално-техничких 
средстава, даје сасвим солидне и 
мјерљиве резултате. Ова агенција 
једина је у БиХ која има ексклузив-
ну надлежност да обавља послове 
заштите границе. Успостављени су 
одређени стандарди у обављању 
послова граничне контроле и 
надзора границе који су добтим 
дијелом компатибилни шенген-
ским и страндардима европских 
граничних полиција. Оно што та-
кође практикује ова полицијска 
агенција јесте перманентна обука 
и стручно усавршавање у свим 
областима, јер само тако могу да се 
прате савремени токови.

У току је израда новог правилни-

ка ГПБиХ. Које новине можемо 

очекивати? 

Ова полицијска агенција крајем 
2015. године са Савезном поли-
цијом СР Њемачке потписала је 
билатерални договор о сарадњи 
и заједнички Оквирни план за раз-
вој и поступно провођење пројек-
та модернизације управе Гранич-
не полиције БиХ. Наведени до-
кументи, уз остало, имају за циљ 
повећање ефикасности свеукупне 
организације, што ће да резултира 
доношењем новог правилника о 
унутрашњој организацији и си-

стематизацији радних мјеста. О 
овој теми одржано је неколико 
заједничких састанака с експерти-
ма из Савезне полиције Њемачке, 
као и Прегледна конференција 
у Мостару. У свјетлу активности 
које су предвиђене Реформском 
агендом, очекује се реформа јавне 
управе а тиме и ове институције. 
Све ово имаће за циљ ефикаснији 
ГПБиХ у заштити границе. Циљ је 
достизање стандарда којим ће се 
испунити сви услови за преузи-
мање обавеза који произилазе из 
статуса БиХ као кандидата за пу-
ноправно чланство у ЕУ.

ГПБиХ недостаје велики број 

службеника. Каква је кадровска 

попуњеност у организационој 

јединици коју Ви водите?

Према важећој систематизацији, 
у Кабинету су попуњена сва рад-
на мјеста. Он нема унутрашњих 
организационих јединица, што не 
значи да их неће бити доношењем 
новог правилника. Реформом ове 
институције, може да се очекује 
и трансформација ове организа-
ционе јединице, те да ће се њена 
структура ускладити с позитивним 
прописима који регулишу ову 
област. У ком правцу ће се то реа-
лизовати, остаје да се види, али у 
овом облику организовања мис-

лим да неће моћи да остане. Уо-
сталом, као и читава институција, 
и ова организациона јединица 
имаће за циљ повећање ефикасно-
сти и функционалности.

Који су планови за наредни пе-

риод? 

Један од значајних сегмената у 
функционисању сваке институције 
јесте остваривање јавности рада, 
за коју је неопходна развијена са-
радња с представницима медија. 
Генерално, сарадња с медијима 
изузетно је коректна, на обостра-
но задовољство, јер настојимо 
благовремено пружити тачну и 
објективну информацију током 24 
часа. Уосталом, наша дјелатност 
веома је специфична и, уз вијести 
о откривању свих врста прекогра-
ничног криминала и сарадњи, на-
стојимо да пласирамо и одређене 
сервисне информације с гранич-
них прелаза, а све у циљу бржег 
протока људи и роба. Односе с 
јавношћу унаприједили смо реди-
зајном веб-странице, а формирана 
је и Веб-редакција. Но, у сегменту 
односа с јавношћу не треба се за-
немарити још један битан фактор, 
а то је рад полиције у заједници. 
У наредном периоду настојаћемо 
да посветимо више пажње овом 
сегменту.   

Састанак запослених у 
Кабинету директора

Oва институција направила je значајан 
прогрес у развоју. Израсла је у 
препознатљиву респектабилну институцију, 
можда и више у међународним круговима 
него у домаћој јавности. Желимо да будемо 
равноправан и поуздан партнер свим 
агенцијама како у БиХ, тако и у окружењу

“



Međunarodna saradnja
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SURADNJA S VLADOM 
SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

KONTINUIRANA 
POTPORA U 

OPREMI I OBUCI
Od osnutka GPBIH, SAD donirao opremu vrijednu 

više od devet miliona KM 

Charles W. Bennett i Aurora Castillo u posjetu GPBIH V
lada SAD-a u kontinuirano 
daje potporu operativnom 
jačanju Granične policije 

BIH. U prethodnom razdoblju 
održano je više sastanaka u cilju 
nastavka suradnje i potpore 
GPBiH. Prvi sastanak s atašeom za 
sigurnost Veleposlanstva SAD-a u 
BIH Nathanom Al-Khazrajijem je 
održan u listopadu 2015. godine. U 
ožujku 2016. godine ravnatelj GPBIH 

Zoran Galić, zamjenik ravnatelja 
Zijad Srabović i načelnik Kabineta 
ravnatelja Radiša Samardžija sastali 
su se s atašeom Al-Khazrajem 
i Tomislavom Cvitanušićem, iz 
Veleposlanstva SAD-a, u Glavnom 
uredu GPBIH. Ovom prigodom 
ataše za sigurnost je uručio 
informatičku opremu GPBIH kao 
donaciju Programa pomoći u borbi 
protiv terorizma Vlade SAD-a. Na 

sastanku je razgovarano o aktualnim 
sigurnosnim izazovima u BIH i 
svijetu te načinima učinkovitog 
suprotstavljanja, s posebnim 
akcentom na borbu protiv terorizma 
kao globalnog fenomena i svih 
oblika organiziranog kriminala.
Nastavljena je suradnja sa 
Međunarodnim programom 
pomoći u kriminalističkoj obuci 
Ministarstva pravosuđa SAD-a 
(ICITAP). S program-menadžerom 
ICITAP-a Charlesom W. Bennettom 
održano je nekoliko sastanaka, a 
koncem 2015. godine predstavio 
je novu savjetnicu ICITAP-a za 
GPBIH i Službu za poslove sa 
strancima BiH Auroru Castillo. 
Na sastancima je razgovarano o 
nastavku suradnje koja se realizira 
pružanjem tehničke i materijalne 
potpore i organiziranjem obuka 
pod pokroviteljstvom ICITAP-a, koje 
pohađaju pripadnici GPBIH. 
Ravnatelj GPBIH Zoran Galić, 
zamjenik ravnatelja Zijad Srabović 
i načelnik Uprave za operacije 
GPBIH Predrag Radojčić koncem 
veljače 2016. su održali sastanak 
s regionalnim savjetnikom 
Programa za kontrolu izvoza i 
sigurnost granica (EXBS Program) 
Biroa za međunarodnu sigurnost 
i sprečavanje širenja naoružanja 
Vlade SAD-a Jerfreyem Outlawom. 
Sastanku su nazočili i regionalni 
koordinatori EXBS-a Vlade SAD-a 
za BIH, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju 
Darko Ivić i Marija Balać. Dogovorene 
su nove specijalističke obuke za 
pripadnike GPBIH u 2016. godini 
i donacija 240 kompleta odora i 
četiri ATV terenska vozila za nadzor 
graničnog pojasa.

Razgovarano je o aktualnim sigurnosnim 
izazovima u BIH i svijetu te načinima 
učinkovitog suprotstavljanja, s posebnim 
akcentom na borbu protiv terorizma

“

Sastanak s predstavnicima Veleposlanstva SAD-a u BIH 

Predstavnici EXBS-a i GPBIH na sastanku
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Obuka za vozače ATV vozila
Pod pokroviteljstvom EXBS Programa pripadnici GPBIH 
i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 
polovicom 2015. godine na Vlašiću pohađali su temeljnu 
obuku za vozače ATV vozila (All Terrain Veihicles). Sudionici 
obuke su stekli praktična znanja o pravilima sigurnosti i 
tehničkom održavanju vozila. Obučeni su i za vožnju na 
terenima s preprekama i u ekstremnim uvjetima. Trenirali su 
na lokalitetu Devečana na 1.780 metara nadmorske visine 
u uvjetima slabe vidljivosti i kiše. Završni je ispit bila vožnja 
na vrh Vlašića (1.933 metara nadmorske visine) tijekom koje 
su savladane i vodene prepreke. Tijekom obuke su korištena 
ATV vozila koja je donirao EXBS Program. Obuku su vodili 
instruktori iz Centra granične policije za specijalističku 
obuku iz Lubana (Poljska).

Pretraživanje komercijalnih vozila
U organizaciji EXBS Programa u Bijeljini u ožujku 2016. godine 
je realizirana obuka “Pretraživanje skrivenih odjeljaka u 
velikim komercijalnim vozilima”. Obuku su pohađali pripadnici 
graničnih policija i carina BIH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ona 
je rezultat projekta “Inicijativa tri zemlje” EXBS Programa koji će, 
nakon duljeg vremena, biti proširen i na Crnu Goru. Uz nadzor 
savjetnika iz SAD-a, obuku su proveli certifi cirani instruktori iz 
graničnih policija i carina BIH, Hrvatske i Srbije. 

Sedamnaest pripadnika GPBIH i MUP-a R. Srbije prošlo obuku 

Trening u lošim vremenskim uvjetima Instruktori iz Centra granične policije za specijalističku obuku iz Lubana

Tehnike pronalaženja skrivenih odjeljaka s krijumčarenom robom Obuku nadgledali savjetnici iz SAD-a

Specijalističke obuke

Međunarodna saradnja Međunarodna saradnja

SARADNJA SA SAVEZNOM POLICIJOM NJEMAČKE 

PROJEKT 
MODERNIZACIJE 
UPRAVE GPBiH
Projektom se želi unaprijediti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 
GPBiH da bi se osigurali postignuti standardi, te u budućnosti 
moglo odgovoriti svim izazovima i zadacima

V
eliki prijatelj razvoja Granične 
policije BiH od njenog osni-
vanja je Vlada Savezne Repu-

blike Njemačke. U prethodnih 16 
godina podržali su brojne obuke 
i donirali specijalističku opremu. 
Njemačka je pomogla obnovu MGP 
Šamac koji je uništen poplavama 
2014. godine. Krajem 2015. godine 
Savezna policija Njemačke najav-
ljuje intenziviranje saradnje s bh. 

Delegacija GPBiH i Savezne policije Njemačke u Potsdamu 

Potpisivanje 
dogovora u 
Potsdamu



Na sastanku su dogovarani elementi 
dvogodišnjeg plana mjera kojim će 
biti defi nirana podrška SP Njemačke 
GPBiH u opremi i obuci i istovre-
meno obaveze bh. policijske agen-
cije.
Realizacija prve faze Projekta moder-
nizacija uprave GPBiH počela je 

odmah nakon sastanka u Pots-
damu. Projektom se želi unaprijediti 
Pravilnik o unutrašnjoj organiza-
ciji GPBiH da bi se osigurali posti-
gnuti standardi, te u budućnosti 
moglo odgovoriti svim izazovima i 
zadacima, posebno u preuzimanju 
obaveza koje proizlaze iz statusa 

BiH kao zemlje kandidatkinje za 
punopravno članstvo u EU. Osno-
vane su zajedničke radne grupe 
eksperata iz SP Njemačke i pripad-
nika GPBiH. 

Projektni zadatak

Radionica koja je održana od 19. 
do 21. januara na Bjelašnici, bila je 
prvi projektni zadatak. Rukovodioci 
GPBiH prisustvovali su prezentaciji 
radne grupe okvirne procjene terito-
rijalne reorganizacije GPBiH u sklopu 
izrade novog pravilnika o unutraš-
njoj organizaciji GPBiH. Zaključke 
s radionice prezentirao je voditelj 
radne grupe i načelnik Uprave za 
operacije GPBiH Predrag Radojčić. 
Prezentaciji su prisustvovali i vodi-
telji Projekta, načelnik Ureda za 
profesionalne standarde i unutrašnju 
kontrolu GPBiH Vladimir Popović i iz 
Savezne policije Njemačke Christian 
Mainzinger.     
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 policijskom agencijom i zajednički 
projekt u cilju modernizacije uprave i 
operativnog jačanja GPBiH. 

Dogovor o saradnji 

Direktor GPBiH Zoran Galić, zamjenik 
direktora Zijad Srabović i načelnik 
Ureda za unutrašnju kontrolu i 
profesionalne standarde Vladimir 
Popović polovinom decembra 2015. 
godine boravili su u višednevnoj 
posjeti Saveznoj policiji Njemačke. 
Na sastanku u Predsjedništvu SP 
Njemačke u Potsdamu predsjednik 
dr. Dieter Romann i direktor Zoran 
Galić potpisali su dogovor kojim je 
najavljeno intenziviranje saradnje 
dviju policijskih agencija. 
Po prvi put imenovan je ofi cir za 
vezu SP Njemačke samo za područje 
BiH. Bh. delegaciji na prikladnoj cere-
moniji predsjednik Dieter Romann 
predstavio je ofi cira za vezu, policij-
skog službenika Olivera Hassa. 

Direktor Zoran Galić 
o Projektu 
Svjesni činjenice da su očekivanja 
od nas svakim danom sve veća, 
prepoznali smo potrebu sveobu-
hvatnog moderniziranja agencije. U 
tome imamo potporu SP Njemačke 
i u dosadašnjem razdoblju uteme-
ljene su radne grupe s pripadni-
cima GPBiH i njemačkim eksper-
tima koji zajednički rade na izradi 
novog pravilnika. Uz teritorijalno 
reorganiziranje, planiramo smanjiti 
broj rukovodećih službenika, a 
povećati broj specijalista iz odre-
đenih područja u GPBiH. Reformom 
želimo prenijeti akcent s Glavnog 
ureda u Sarajevu na granicu, jer je 
ona temelj našega rada. Težimo 
približiti se standardima EU. To 
su bolne reforme koje nose stra-
hove i otpore, ali sam siguran da 
ćemo s ekspertima iz SP Njemačke 
uspjeti prevladati sve zapreke i doći 
do konačnog cilja, a to je: GPBiH - 
respektabilna i prepoznatljiva agen-
cija ne samo u BiH, već i u svijetu. 

Studijska posjeta 
Državnoj graničnoj službi Litvanije
U sklopu Projekta modernizacije uprave GPBiH, zamjenik direktora Zijad 
Srabović, pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Slobodan Krstić 
i načelnik Ureda za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu i vođa 
Projekta Vladimir Popović početkom aprila 2016. boravili su u studij-
skoj posjeti Državnoj graničnoj službi Litvanije. Uz predstavnike GPBiH, 
studijskoj posjeti priključio se i vođa Projekta iz SP Njemačke Christian 
Mainzinger. Uz sastanak u sjedištu Državne granične službe Litvanije u 
Vilniusu, organizirana je i posjeta policijskoj školi u Medininkaiju, teren-
skom uredu i graničnom prijelazu između Litvanije i Bjelorusije.

Pod pokroviteljstvom SP Njemačke u Hotelu “Mepas” u 
Mostaru polovinom marta 2016. održana je Pregledna 
konferencija Projekta modernizacije uprave Granične 
policije BiH. Konferenciji je prisustvovao i ambasador 
Njemačke u BiH Christian Hellbach, koji je istakao da je 
Vladi SR Njemačke ovaj projekt veoma važan zbog neko-
liko sigurnosnih aspekata.
“U ovom trenutku BiH nije opterećena izbjegličkom 
krizom koja je potresla region, ali čuvanje sigurnosti 
granica BiH je i čuvanje sigurnosti SR Njemačke“, kazao je 
ambasador Hellbach i dodao da će Vlada SR Njemačke i 
dalje pružati podršku radu i razvoju GPBiH. 

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić ovom 
prilikom obećao je podršku GPBiH kako u operativnom 
jačanju, tako i razvoju zakonskih okvira. Predsjedava-
jući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH 
Sifet Podžić kazao je da će Komisija, u okviru svojih 
nadležnosti, podržati sve ono što vodi k modernizaciji 
GPBiH. 
Na Preglednoj konferenciji u Mostaru učestvovali su 
i predstavnici SP Njemačke, Zajedničke komisije za 
odbranu i sigurnost BiH, članovi Nezavisnog odbora 
Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici OHR-a, FRON-
TEX-a, IOM-a, DCAF-a, ICITAP-a i GPBiH. 

Pregledna konferencija
Učesnici Pregledne konferencije 

Ambasador Hellbach obratio se prisutnima

Na Bjelašnici razgovarano o teritorijalnoj reorganizaciji

Predstavnici GPBiH s kolegama iz Državne granične službe Litvanije i SP Njemačke

U ovom trenutku BiH nije opterećena 
izbjegličkom krizom koja je potresla region, 
ali čuvanje sigurnosti granica BiH je i čuvanje 
sigurnosti SR Njemačke

Ambasador Hellbach

“
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Intervju

BODO KAPING, NAČELNIK ODJELA ZA MEĐUNARODNU 
SARADNJU SAVEZNE POLICIJE NJEMAČKE

PROJEKT ZA MODERNIJU 
I JAČU GRANIČNU 
POLICIJU BiH
Odgovornost treba 
spustiti na granicu, na 
lokalni nivo. To je ono što 
je SP Njemačke uradila u 
provedenim reformama. 
To su pozitivne prakse 
kojima sam svjedočio i 
za koje garantujem da su 
napredak

N
ačelnik Odjela za međuna-
rodnu saradnju Savezne poli-
cije Njemačke Bodo Kaping 

na Preglednoj konferenciji u Mostaru 
govorio je o Projektu modernizacije 
uprave GPBiH i reformi koju će proći 
bh. policijska agencija. Istaknuo je 
da je SP Njemačke prošla tri velike 
reforme koje su bile veoma bolne, 
ali su povećale efi kasnost rada agen-
cije. Zaključio je da nakon implemen-
tacije projekta, očekuje efi kasniju 
Graničnu policiju BiH. 

Godinama sarađujete s GPBiH. Ova 

policijska agencija dokazala se kao 

pouzdan partner u bilateralnoj 

saradnji? 

SP Njemačke podržava GPBiH od 
osnivanja. Od početka utvrdili smo 
da se u BiH radi profesionalno, anga-
žirano, strasno i u teškim uvjetima. 
Put koji je ova agencija prešla i njen 
razvoj veoma su značajni i vrijedni 
poštovanja. Upravo zbog toga nam 
je važno i veoma ugodno sarađivati 
s pripadnicima GPBiH. I dalje ćemo 
podržavati razvoj ove agencije. 

Koje su ključne oblasti podrške SP 

Njemačke GPBiH?

U nadzoru granice i graničnim provje-
rama. To su dva stuba GPBiH. Podršku 
pružamo savjetovanjem i donacijama 
opreme. Također, značajno nam je 
podržati GPBiH u obuci i školovanju 
kadrova, jer kvalifi cirano osoblje 
smatramo srcem i bazom funkcio-
nalne granične policije. Treći segment 
saradnje baziran je na razvoj Zajed-
ničkog centra za policijsku saradnju 
između BiH, Crne Gore i R. Srbije u 
Trebinju. Uvjereni smo u to da Centar 
ima veoma važnu ulogu u mreži poli-
cijskih agencija EU. Mogu dodati da je 
razvoj Centra u dosadašnjem periodu 
zadovoljavajući. 

Kako ocjenjujete suzbijanje ile gal nih 

migracija preko teritorije BiH?

Nadzor granice i sprečavanje ile galnih 
migracija najveći su izazovi u radu 
graničnih policija. Iluzija je da jedna 
policijska agencija bilo ko je zemlje 
može sama suprotstaviti se tim izazo-
vima. Kao što vidimo, u suzbijanje 
ilegalnih migracija uklju čen je niz 
institucija, lokalnih policija, carina, a 
veoma značajna je i prekogranična 
saradnja s drugim državama. GPBiH 

učinio je značajne ko rake, ali svaka 
saradnja mora se razvijati. Zaštita 
granice u budućnosti veliki je izazov. 
Moderna policijska agencija, opre-
mljena i obučena mora biti teme-
ljena i na zakonskim i podzakonskim 
aktima usklađenim sa standardima 
EU i praksom. Zato je veoma važno 
da pripadnici GPBiH rade s entuzi-
jazmom i spremnošću za promjene. 
To je garancija da će Projekt na kojem 
radimo biti uspješan. 

Da li je slično Vašem i mišljenje 

njemačkih eksperata koji rade u 

BiH? 

Svoj stav uskladio sam s mišljenjem 
kolega koji rade u BiH. Oni su veoma 
zadovoljni dosadašnjom realizacijom 
Projekta. Ističu da su njihova očeki-
vanja prevaziđena. Prema njihovim 
riječima, pripadnici GPBiH vrlo tran-
sparetno govore o problemima. Što 
je još važnije, imaju bogatstvo ideja u 
njihovom rješavanju. 

Koje su ključne promjene koje bi 

trebalo unijeti u novi pravilnik o 

unutrašnjoj sistematizaciji GPBiH?

Investicija u radnu snagu i kvalifi ci-
ranost zaposlenih. Stvaranje dobrih 
uvjeta za rad. Opremanje sofi stici-
ranom opremom. Kao veoma zna-
čajno izdvojio bih delegiranje odgo-
vornosti. Odgovornost treba spustiti 
na granicu, na lokalni nivo. To je ono 
što su pripadnici  SP Njemačke uradili 
u provedenim reformama. To su po-
zitivne prakse kojima sam svjedočio 
i za koje garantujem da su napredak. 
U vezi s tim, važno je da rukovodstvo 
sve vrijeme realizacije Projekta ko-
municira s kolegama o njegovim ci-
ljevima i svrsi. Tu ne mislim samo na 
rukovodstvo GPBiH, već na sve ruko-
vodioce odjeljenja na svim nivoima 
koji moraju objasniti zaposlenim koje 
se promjene uvode i zašto je to tako. 
Svi zaposleni u GPBiH moraju biti 
upoznati o sadržaju reforme. 

Na osnovu onoga što ste vidjeli, na 

kojem nivou je GPBiH kada su uvjeti 

za rad na granici u pitanju?

Vidio sam veoma dobro i savremeno 
opremljene granične prijelaze, ali 
svjestan sam toga da su uvjeti za 
rad na mnogim drugim izuzetno 
loši. Važno je kontinuirano raditi na 
poboljšanju uvjeta za rad i radnog 
okruženja. Za to su potrebni vrijeme 
i novac. Ponovit ću da je omoguća-
vanje boljih uvjeta za rad ispravna i 
dugoročna investicija.    

Razgovarala: Sanela Dujković

Kvalifi cirano 
osoblje su srce i 
baza funkcionalne 
granične policije

Svi zaposleni moraju 
biti upoznati o 
sadržaju reforme

“

“

Kaping: Kontinuirano poboljšavati uvjete rada

Kaping: Prevaziđena očekivanja njemačkih eksperata
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Б
осна и Херцеговина, као одго-
воран фактор међународне 
заједнице, придаје важност 

учествовању у мировним мисијама 
и операцијама дајући активан 
допринос јачању међународне 
безбједности и мирољубивом 
рјешавању криза. 
Гранична полиција БиХ (ГПБиХ) 
једна је од водећих агенција 
у нашој земљи према броју 
упућених полицијских службеника 
у мисије УН-а. Од 2006. године до 
данас 20 полицијских службеника 
ГПБиХ учествовало је у мисијама 
УН-а, и то у Судану, Либерији и 
Кипру. Многи од њих били су на 
престижним функцијама, а такав 
успјешан низ настављен је и данас.

Четири службеника у 
мисијама

Тренутно, четири службеника 
ГПБиХ су у мисијама: Драшко 
Четојевић и Марио Опачак на 
Кипру, те Звјездана Араранковић 
и Ирена Мареља у Јужном Судану. 
Испричали су нам како су се 
припремали за одлазак те каква 
су њихова очекивања. Заједничко 
им је да су мировну мисију схва-
тили као ново искуство којим ће 
да промовишу земљу и ГПБиХ, 
усаврше постојеће вјештине и 
знање те упознају полицијске 

службенике других држава и 
њихов начин рада. 
Драшко Четојевић, инспектор у 
оперативном дежурству Теренске 
канцеларије Сјеверозапад 
Градишка, у мировној мисији 
UNFICYP на Кипру је од октобра 
2014. године. Захваљујући струч-
ности и професионалности, за 
веома кратко вријеме постао 
је командант бх. контингента у 
мисији УН-а на Кипру. На почетку 
је обављао послове службеника 
патроле у зони раздвајања, затим 
је добио позицију координатора 
патролне дјелатности и тренутно 
обавља послове замјеника коман-
дира полиције у сектору 1.
Одлазак у мировну мисију била 
је лична жеља и одлука још из 
периода када је у БиХ било изра-
жено присуствовање међународне 
полиције. 
“Моја улога овдје јесте достојан-
ствено представљање себе, поли-
цијске агенције и земље из које 
долазим, као и стицање нових и 
усавршавање постојећих знања и 
вјештина”, казао нам је Четојевић.
Долазак у нову средину и радно 
окружење за њега није било једно-
ставно јер, како каже, све је друга-
чије почевши од вожње лијевом 
страном, комуникације на енгле-
ском језику те другачије врсте 
послова у односу на оне у БиХ. 

“За прилагођавање боравка у 
мисији немамо много времена. 
Послије једноседмичне обуке 
након доласка, одмах нас упућују 
у станице гдје почињемо редовне 
дужности. Ово је за мене прво 
међународно искуство и рад у 
другачијим условима. Битно је 
напоменути да су свима пружени 
велика солидарност и подршка 
од припадника бх. и континге-
ната из Србије и Црне Горе”, каже 
Четојевић. 
Послове службеника патроле у 
зони раздвајања које је радио на 
почетку, Четојевић пореди с радом 

припадника ГПБиХ у секторима с 
тим што су мандат и овлашћења 
за поступање знатно другачији 
и углавном се своде на изнала-
жење најбољег и најлакшег начина 
за комуникацију са цивилима и 
њихово ненасилно удаљавање из 
зоне раздвајања. Садашњи његови 
послови су руковођење и орга-
низовање рада у сектору, надзор, 
планирање и спровођење поли-
цијских операција, комуникација 
с другим компонентама у мисији 
и одржавање сталних контаката 
с припадницима локалних поли-
цијских снага а у вези са спро-
вођењем мандата УН-а. 
На питање како је породица 
прихватила чињеницу да у БиХ 
неће бити одређено вријеме, 
каже да му је то једно од најтежих 
питања с обзиром на то да је 
ожењен и отац двоје дјеце те да им 
раздвојеност тешко пада. Потцр-
тава да има велику подршку поро-
дице без које би му било тешко да 
се посвети раду и животу у мисији. 

Подршка менаџмента

У мировну мисију UNFICYP на 
Кипру с Аеродрома Сарајево у мају 
2015. године отпутовао је поли-
цијски службеник Марио Опачак. 
Доласком у мировну мисију, у 
периоду прилагођавања Опачак 

ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ У МИСИЈАМА УН-а

Опачак, шеф Полицијске станице Пила, са својим колегама

Опачак у обиласку зоне раздвајањаЧетојевић, командант бх. контингента на Кипру

ГРАНИЧНИ ПОЛИЦАЈЦИ 
ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ 

МИРА У СВИЈЕТУ
Од 2006. године до данас 20 службеника ГПБиХ учествовало је у мисијама УН-а

Meђународна сарадња



Истиче да још од давне 1988. 
године, док је био на школовању 
у војној академији, жели да оде у 
мировну мисију и да му ова много 
значи. 
“Рад у мировној мисији је велика 
част, одговорност, али и обавеза. 
Гдје год се појавимо, прво питање 
јесте одакле смо. На нарукављу 
носим ознаке земље и агенције из 
које долазим. Припадници контин-
гента из БиХ су веома угледни у 
мисији на Кипру као професио-
нални и стручни полицајци и као 
добри другари како међу коле-
гама из УН-а, тако и међу локалним 
становништвом. БиХ нема своју 
амбасаду на отоку, али сви смо 
амбасадори своје земље”, прича 
нам Опачак. 
Како за остале, тако и за њега 
раздвајање од породице није лако. 
На наше питање како су прихва-
тили ту чињеницу, каже: 
“Вјерујем да свакој обитељи 
раздвајање није лако. Уз особну 
жељу и професионалне амби-
ције, обитељ носи велики терет 
мога одласка. За вријеме боравка 
у мисији умро ми је отац. Нисам 
био поред оца у задњим трену-
цима његовог живота, а на сахрану 
сам стигао у посљедњи трен. То 
су неке ствари које ни сав новац 
овога свијета не може платити”, 
закључио је Опачак. 
За разлику од њих, полицијска 
службеница Ирена Мареља је у 
мисији у Јужном Судану. Каже да 
је одлазак у Јужни Судан за њу био 
благи шок. 
“Улазите у земљу која је изашла из 
грађанског рата, у којој су велике 
врућине, маларија, племенски 
начин живота и много других 
ствари. Једноставно, земља у којој 
вас чекају многи изазови и сваки 
дан је изазов. Живот овдје умно-
гоме зависи од тога како га сами 
прихватите, доживите и органи-
зирате, као и подручје на које сте 
распоређени. Радим у главном 
граду Џуби, у кампу гдје живи 
око 30.000 избјеглица. Живот у 
главном граду је лакши него у 
другим градовима. Живим у кампу 
УН-а и живот се своди у том кругу 
јер су изласци вани ограничени”, 

каже Мареља додајући да је рад 
у избјегличком кампу сваки дан 
другачији и прича за себе. 
Рекла нам је и да је тренутни 
мандат мисије заштита цивила, 
тако да се рад УНПОЛ-а своди 
на рад унутар избјегличких 
кампова те да је сарадња с коле-
гама из других земаља одлична и 
занимљива. 
“На једном мјесту се налази 
готово цијели свијет. У мом тиму 
тренутно раде полицијски служ-
беници из Низоземске, Шведске, 
Норвешке, Турске, Шри Ланке, 
Етиопије, Бразила, Сиера Леоне, 
Гане, Непала и БиХ. Радни језик је 
енглески, сваки дан научите нешто 
ново на неком другом језику. Те 
језичне баријере знају бити врло 
занимљиве и хумористичне, па се 
на тај рачун збијају шале у момен-
тима када радни дан буде веома 
тежак, исцрпан и захтјеван”, истиче 
Мареља. 

Нова искуства

Питали смо је и како је бити поли-
цајка у Јужном Судану, на што је 
одговорила да бити службеник 
полицијe је исто без обзира на то 
гдје се налазиш. 
“Дужност полицајца је штитити 
људске животе, одржавати и 
подизати стање сигурности и још 
много тога са чиме се полицајац 
сусреће у свакодневном раду. 

Волим то што јесам и волим посао 
који радим. На почетку сам имала 
узоре и потпору управо од жена, 
полицијских службеница, које 
су одиграле важну улогу у поли-
цијској каријери и на то сам веома 
поносна. У Јужном Судану радим 
као полицијска савјетница. Част 
ми је и задовољство представљати 
своју земљу и полицијску аген-
цију из које долазим, а у којој сам 
од почетка каријере”, наглашава 

Мареља, за коју је мировна мисија 
једно ново животно и професио-
нално искуство за које вјерује да 
ће моћи да употријеби у даљем 
животу и каријери. 
На крају разговора рекла нам је 
да породица није била пресретна 
њеним одласком у мировну мисију, 
али да има њихову подршку. 
Разумију њен позив и жељу за 
унапређењем полицијских знања, 
искустава, стицање нових познан-
става... 
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је радио као службеник патроле 
у Полицијској станици Атиену. 
Неколико мјесеци касније, 
преузео је дужност шефа Поли-
цијске станице Пила, која је уједно 
највећа полицијска станица УН-а 
и, према проблематици, најком-
плекснија. Каже да се брзо 
навикао на нове услове живота и 
рада на Кипру те да су га колеге 
веома добро прихватиле. Томе је, 
свакако, допринијело и његово 
дугогодишње радно искуство у 
Одсјеку за међународну сарадњу, 
а помогла су и искуства колега 
који су раније били у мисији на 
Кипру. Неизоставна је и подршка 
менаџмента Граничне полиције 
БиХ у вези с набавком специфичне 
опреме примјерене поднебљу у 
којем се налази јер су љета веома 
врућа. 

Aмбасадори земље

“Док сам радио у патроли, спре-
чавао сам протузаконит улазак, 
боравак и активности у зони 

раздвајања, контролирао особе и 
слично. Пила је једино мјесто на 
отоку у којем скупа живе кипарски 
Грци и кипарски Турци и гдје 
локална полиција не може дјело-
вати без назочности полицајаца 
УН-а. Сада, док радим на пози-
цији шефа станице, анализирам и 
припремам извјешћа за заповјед-

ника сектора, израђујем планове 
патролирања, обилазим зону одго-
ворности моје станице а, према 
потреби, и сам патролирам. Свако-
дневно комуницирам и с локалним 
становништвом јер ми је циљ, 
као полицајцу УН-а, допринијети 
очувању мира и реинтеграцији 
друштва”, каже Опачак. 

Сектор за међународну сарадњу 
Министарства безбједности 
БиХ организује припремне 
обуке за полицијске службенике 
БиХ у циљу њиховог упозна-
вања процедурa мировних 
мисија УН-а, као и с условима 
рада и живота у оквиру мисија. 
Средином марта 2016. године 
у Центру за обуку за операције 
подршке миру Оружаних снага 
БиХ у Бутмиру завршена је још 
једна обука за будуће полицајце 
УН-а. За најбољег полазника 
обуке, међу 32, проглашен је 
полицијски службеник Јединице 
граничне полиције Аеродром 
Сарајево Едвин Бајрамовић. 
Cлужбеница ГПБиХ Звјез-
дана Араранковић једна је од 
предавача предмисионе обуке, 
односно Курса за полицајце 
УН-а (УНПОЦ) који траје двије 
седмице. 

“Полицијски службеници 
најприје полажу тест познавања 
енглеског језика. Након тога, 
одабиру се кандидати на основу 
броја бодова из енглеског језика, 
агенцијске, националне и сполне 
заступљености. Обука се састоји 
од теоријског и практичног 
дијела. Након завршеног курса 
и положеног теста, полицијским 

службеницима уручују се церти-
фикати о успјешно завршеној 
обуци чиме су стекли увјет да 
аплицирају за одлазак у мировну 
мисију”, каже Араранковић која 
је и била у двогодишњој мисији у 
Судану. Крајем марта отпутовала 
је у Јужни Судан гдје као тренер 
обучава припаднике локалне 
полиције. 

Моја улога на 
Кипру јесте 
достојанствено 
представљање 
себе, полицијске 
агенције и земље 
из које долазим

Драшко Четојевић

Брзо сaм сe 
навикао на нове 
увjете живота и 
рада на Кипру, 
a и колеге су мe 
веома добро 
прихватиле

Марио Опачак

Волим то што јесам 
и волим посао који 
радим

Ирена Мареља 

“ “

“

Свакодневни рад у избјегличком кампу

Предмисионе обуке

Звјездана Араранковић у Јужнoм Судану

Meђународна сарадња
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Team building

U
natjecanju u streljaštvu 
sudjelovalo je osam timova s 
24 policijska službenika. Prvo 

mjesto u pojedinačnom natjecanju 
je osvojio Alija Bajrica iz Terenskog 
ureda za aerodrome, drugo mjesto 
Danijel Tursunović iz TU Sjevero-
istok, a treće Smail Hodžić iz TU 
Sjeverozapad. U timskom natjecanju 
prvo mjesto je osvojio TU za aero-
drome, drugo TU Sjeveroistok, a 
treće Glavni ured. Najuspješnijim na 
takmičenju nagrade su u Glavnom 
uredu uručili ravnatelj i zamjenik 
ravnatelja GPBIH. 

Turnir u malom nogometu

Na stadionu HNK Branitelj u Mostaru 
je održan 11. turnir u malom nogo-
metu GPBIH. Nakon cjelodnevnog 
nadmetanja u korektnom sportskom 
ozračju, prvo mjesto je osvojio tim 

TU Jug. Drugoplasirani je tim TU za 
aerodrome, a trećeplasirani TU Sjeve-
roistok. Za najboljeg strijelca turnira 
je proglašen Damir Livaja, dok je 
titulu najboljeg vratara ponio Dobri-
slav Koprivica, obojica iz TU Jug. 

Hutovo blato 

Na dan održavanja turnira je za upo-
slenike GPBIH, uz fi nancijsku potpo-
ru Sindikata GPBIH, organizirana po-
sjeta parku prirode Hutovo blato. Oni 
koji nisu sudjelovali u nogometnom 
natjecanju uživali su vozeći se čam-
cima i upoznajući bh. prirodni biser. 
U 2015. godini uposlenici GPBIH su 
imali još nekoliko team buildinga za 
pamćenje. Koncem kolovoza 2015. 
su sudjelovali na raftingu kanjonom 
Tare i Drinom. Organizirana su i dru-
ženja povodom vjerskih blagdana, 
Nove godine i Dana žena.    

SPORT I DRUŽENJA

FAIR PLAY I 
POZITIVNO OZRAČJE

Povodom Dana i obilježavanja 15. godišnjice GPBIH 
u svibnju 2015. godine su održana natjecanja u 
streljaštvu i nogometu i organiziran posjet parku 
prirode Hutovo blato

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja s najuspješnijim u streljaštvu

Sudionici raftinga na Tari i Drini 

Dan žena u Glavnom uredu 

Prvaci u malom nogometu 
Tim Sekcije Međunarodnog policijskog udruženja (IPA) u BIH u rujnu 
2015. godine u Poljskoj je osvojio prvo mjesto na 15. svjetskom 
prvenstvu u malom nogometu za policijske službenike. Tim u kojem 
igraju pripadnici GPBIH i drugih bh. policijskih agencija i ranijih je 
godina ostvarivao dobre plasmane na prvenstvu. Uz ostale, u Ukrajini 
2008. godine su osvojili drugo, a u Briselu 2010. prvo mjesto. U 2016. 
godini Sekcija IPA-e u BIH će biti organizator 16. svjetskog prvenstva u 
malom nogometu koje će u kolovozu biti održano u Sarajevu. 

Na stadionu HNK Branitelj u Mostaru je održan 11. turnir u malom 
nogometu GPBIH, a prvo mjesto je osvojio tim TU Jug

Turnir održan u Mostaru

Najbolji tim 
TU Jug 

U parku prirode 



Intervju
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S
amostalni inspektor Fahrudin 
Ibrić komandir je Jedinice gra-
nične policije Aerodrom Saraje-

vo od septembra 2015. godine. Prije 
dolaska u Graničnu policiju BiH, Ibrić 
je osam godina bio načelnik Policij-
ske uprave Srebrenik Ministarstva 
unutrašnjih poslova Tuzlanskog kan-
tona. Od maja 2002. godine u GPBiH 
obavljao je funkciju komandira jedi-
nica granične policije: Aerodrom Tu-
zla, Brčko, Velika Kladuša i Jedinice za 
podršku i kontrolu Terenskog ureda 
Sjeveroistok – Bijeljina. Njegove ko-
lege ocjenjuju ga kao profesionalca 
i dobrog rukovodioca. S njim smo 
razgovarali o rukovođenju, ali i o JGP 
Aerodrom Sarajevo koji bilježi sve 
bolje rezultate u svim segmentima 
rada. 

Predstavite nam jedinicu kojom 

rukovodite. Koje su njene specifi č-

nosti u odnosu na druge u kojima 

ste radili?

Jedinica granične policije Aerodrom 
Sarajevo, prema mojoj procjeni, 
veoma je zahtjevna, složena i speci-
fi čna organizaciona jedinica GPBiH. 
Rad u ovoj Jedinici ne podrazumi-
jeva samo uobičajnu problematiku 

graničnih provjera, već i veliki broj 
dolazaka i odlazaka VIP delegacija 
koji se realiziraju na Međunarodnom 
aerodromu Sarajevo (MAS). Sarajevo 
je administrativni centar BiH, a MAS 
prvi i najfrekventniji aerodrom u BiH. 
Raditi na njemu kompleksnije je u 
odnosu na druge aerodrome ili jedi-
nice GPBiH. Uz svakodnevne zadaće 
koje obavljaju službenici drugih 
jedinica GPBiH, mi moramo kontinu-
irano osiguravati dolazak i odlazak 
važnih delegacija. 

U skladu s tim, koliko se razlikuje 

vaša funkcija u odnosu na pret-

hodne?

Drugačija je u smislu svakodnevne 
angažiranosti i cjelokupne predano-
sti poslu, ali i poslova i zadataka zbog 
specifi kuma Jedinice. Ako želite raditi 
kvalitetno, ostvariti dobre rezultate, 
održati saradnju sa zajednicom i 
ostalim službama na MAS-u, morate 
se svakodnevno maksimalno uključi-
ti u rad i veoma dobro poznavati pro-
cedure i propise koji se primjenjuju 
na Aerodromu. 

Da li su te procedure usaglašene 

sa standardima EU?

Sve procedure i propisi iz sigurno-
snog aspekta koje provode pripad-
nici JGP Aerodrom Sarajevo i Javnog 
preduzeća Aerodrom Sarajevo, 
usaglašeni su s međunarodnim stan-
dardima koje propisuju Međunarod-
na organizacija za civilnu avijaciju 
(ICAO), Međunarodna asocijacija za 
zračni promet (IATA), Evropska konfe-
rencija civilne avijacije (ECAC) i druge 
agencije koje reguliraju sigurnost 
civilne avijacije. 

Koje biste posjete VIP delegacija 

izdvojili kao posebno zahtjevne za 

Jedinicu u 2015. i početkom 2016. 

godine?

Kada govorimo o planiranju, orga-
nizaciji i osiguranju dolazaka VIP 
delegacija na MAS i njihovog odlaska 
iz BiH, treba istaknuti posjetu Pape 
Bosni i Hercegovini, kao i dolazak i 
odlazak velikog broja delegacija na 

obilježavanje 20. godišnjice strada-
nja Srebreničana. Iz sigurnosnog 
aspekta, veoma zahtjevna bila je i 
posjeta delegacije Vlade R. Srbije na 
čelu s premijerom Aleksandrom Vuči-
ćem. Početak 2016. godine obilježila 
je i posjeta kuvajtskog emira Bosni i 
Hercegovini. 

Koje biste rezultate JGP Aerodrom 

izdvojili u 2015. godini?

Ostvarili smo veoma kvalitetne i obi-
mne rezultate u istražnoj i potražnoj 
djelatnosti, kao i prekršajima. Otkri-
vene su 294 osobe i 44 dokumenta 
koje potražuju bh. organi i Interpol 
po raznim osnovama. Oduzeta su 32 
falsifi cirana dokumenta. Uglavnom, 
riječ je o osnovnim dokumentima za 
prelazak državne granice: pasošima 
i ličnim kartama, te vizama ili do-
zvolama za boravak u zemljama EU. 
Otkriveno je 19 krivičnih djela, od 

čega 12 krivičnih djela falsifi ciranja 
dokumenata. JGP Aerodrom Sara-
jevo imao je rezultate i u otkrivanju 
koruptivnih krivičnih djela. Naš 
službenik prijavio je krivično djelo 
“davanje dara i drugih oblika koristi“. 
Borba protiv korupcije i u vlastitim 
redovima za nas nije samo fl oskula. 
U saradnji sa Centralnim istražnim 
uredom GPBiH, procesuirali smo i 
dokazali počinjenje krivičnih djela 
“zloupotreba službenog položaja“ 
i “primanje dara i drugih oblika 
koristi“ policijskog službenika iz Je-
dinice. Istaknuo bih da je zabilježen 
veoma mali broj predstavki građana 
na rad ili ponašanje službenika i, što 
je veoma bitno, niti jedna od njih 
nije bila osnovana. Kao komandir 
poseban akcenat stavljam na ko-
munikaciju s putnicima, odnosno 
građanima, jer su službenici JGP Ae-
rodrom Sarajevo prva slika BiH kada 
ulazite u našu zemlju. 

FAHRUDIN IBRIĆ, KOMANDIR JEDINICE GRANIČNE POLICIJE 
AERODROM SARAJEVO 

KVALITETNIJI I 
OBIMNIJI REZULTATI
U 2015. otkrivene 294 osobe i 44 dokumenta koje potražuju bh. organi i 
Interpol prema raznim osnovama  Oduzeta su 32 falsifi cirana dokumenta

Razgovarala: Sanela Dujković 

Ibrić: Sve procedure 
i propisi u skladu sa 
standardima EU

Ostvarili smo 
veoma kvalitetne i 
obimne rezultate u 
istražnoj i potražnoj 
djelatnosti, kao i 
prekršajima

“
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Može li se reći da su sveukupno 

poboljšani rezultati rada JGP Aero-

drom Sarajevo? 

Ponosno mogu istaći da su rezultati u 
2015. u odnosu na 2014. kvantitetom 
i kvalitetom poboljšani. Još bih do-
dao da je u 2015. godini evidentirano 
148 prekršaja. Uz to, 130 prekršaja 
ustupljeno je drugim organima, naj-
češće Policijskoj upravi Ilidža, Upravi 
za indirektno oporezivanje i inspek-
cijskim organima. U 46 slučajeva ot-
kriven je pokušaj nezakonitog izno-
šenja novca iz BiH. Privremeno smo 
oduzeli oko 367.000 eura, 281.000 
američkih dolara, 10.000 funti i dr. 
Spriječili smo pokušaj unosa sata 
Rolex vrijednog 15.000 eura bez po-
trebne carinske dokumentacije. Ista-
knuo bih još dva slučaja kada smo u 
saradnji sa pripadnicima Centralnog 
istražnog ureda GPBiH, privremeno 
oduzeli 122 kilograma arome za nar-
gilu. Među posebnim aktivnostima 
Jedinice je rad policije u zajednici. 
Samo u 2015. godini realizirana je 
21 posjeta studenata, srednjoškola-
ca, osnovaca i djece predškolskog 
uzrasta koji su imali priliku upoznati 
rad policijskog službenika na MAS-u i 
obavljanje pasoške kontrole. 

Šta smatrate vlastitim doprinosom 

rezultatima postignutim u pret-

hodnom periodu?

U rukovođenju veoma je bitno imati 
neposredan kontakt s prvim sarad-
nicima, kao i policajcima koji rade 
na Aerodromu. Bez svakodnevne 
analize rada i predviđanja na osnovu 
te analize ne možete postići kvalitet 
rada. Drago mi je što sam odgovorio 

principu kooperativnog rukovođenja 
u jedinicama u kojima sam radio. 
Takvo rukovođenje je izazovno i za-
htjevno jer daje širinu u vašem, ali i 
djelovanju prvih saradnika koji mogu 
samostalno donositi odluke, ali i od-
govarati za njih. 

Uz Jedinicu GPBiH, za sigurnost na 

MAS-u zaduženo je i Javno predu-

zeće Aerodrom Sarajevo. 

Sektor sigurnosti JP Aerodrom Sara-
jevo zajedno s nama provodi mjere 
sigurnosti koje su na izuzetno viso-
kom nivou. Činjenica da nismo imali 
ozbiljnijih prijetnji sigurnosti na Aero-
dromu govori u prilog toj konstataciji. 

Pripadnici JGP Aerodrom Sarajevo 

često provjeravaju ostavljeni prt-

ljag.

To je svakodnevnica svih aerodroma 
na svijetu, pa i na MAS-u putnici če-
sto, a najčešće iz nemara, ostave prt-
ljag. Ono što je dobro u svim slučaje-
vima provjere sadržaja prtljaga jeste 
da nije bilo predmeta koji bi mogli 
ugroziti sigurnost na MAS-u. Svi 
predmeti su uklonjeni ili naknadno 

uručeni putnicima koji su ih ostavili 
ili izgubili. Ono što je bitno istaknuti 
jeste 24-satno prisustvo antibomb-
nog tima koji je mobilan, opremljen 
i obučen da može odgovoriti na bilo 
koju kriznu situaciju. 

Kakva je opremljenost Jedinice? 

Nedavno je Jedinicu posjetila Među-
narodna agencija za sigurnost civilne 
avijacije (ICAO). Inspektori su utvrdili 
da imamo sofi sticiranu opremu koja 
se koristi na svjetskim aerodromima. 
To nam daje za pravo da kažemo da 
imamo vrlo kvalitetnu opremu za 
granične provjere i održavanje sigur-
nosti na MAS-u. Važno je napomenuti 
to da se kontinuirano treba zanavljati 
oprema. 

Koji su daljnji planovi?

Dosadašnji rad Jedinice bio je na 
zadovoljavajućem nivou. Ipak, na 
MAS-u ima toliko izazova i prostora 
da se rad i rezultati nadgrađuju kon-
tinuirano. Rekao bih da je dosadaš-
nji uspjeh dobra osnova za daljnje 
poboljšanje kvaliteta rada i stanja 
Jedinice.    

Intervju

JGP Aerodrom Sarajevo u 2015. godini 
Na MAS-u je u 2015. godini evidentiran prelazak državne granice 
766.790 osoba što je povećanje frekvencije putnika za 7,3 posto. Pove-
ćan je i broj odbijenih ulazaka stranaca u BiH za 84,5 procenata. Odbi-
jen je ulazak 605 osoba, među kojima je čak 500 državljana Republike 
Turske. Nadležnim tužilaštvima JGP Aerodrom podnio je 18 službenih 
izvještaja zbog postojanja osnova sumnje da je na MAS-u počinjeno 18 
krivičnih djela.  

Dosadašnji uspjeh 
dobra osnova za 
daljnje poboljšanje 
kvaliteta rada i 
stanja Jedinice

“

З
ахваљујући разумијевању и 
подршци бх. институција и ор-
гана власти ГПБиХ посједује 

адекватну материјално-техничку 
опрему за граничну контролу 
усклађену са стандардима ЕУ. У 
протеклом периоду из властитог 
буџета за капиталне издатке, 
уз набавку полицијске опреме, 
уређаја за преглед докумената, 
термовизијских камера и сензора, 
службених паса и друге опреме, 
значајна средства издвојена су за 
набавку службених возила.  

Теренска возила 

ГПБиХ тренутно посједује 314 
службених возила. У 2015. години 
за набавку возила из капиталних 
улагања издвојено је 2.175.934 КМ.  
Купљено је 26 комбија, пет џипова 
и једно возило средње класе који 
су дистрибуирани основним ор-
ганизационим јединицама ГПБиХ  
на терену за надзор и контролу 
државне границе. Буџетом ГПБиХ 
у 2016. години планирано је 
1.200.000 КМ за набавку возила. 
Међу транспортним возилима 
која се користе у свакодневном 
раду, посебну вриједност имају 

она с термовизијским уређајима 
и специјалистичком опремом. 
Такође, свакодневно се користе  
мотори и  чамци, а располажемо и 
АТВ возилима. 

Нове технологије 

Значајна средства уложена су 
у информационе технологије и 

комуникације, нарочито када је 
ријеч о унапријеђеној апликацији 
за граничне провјере. Информа-
циони систем ГПБиХ интензивно 
је развијан посљедњих пет 
година. Израстао је у савремен и 
респектабилан систем првенстве-
но захваљујући сензибилитету 
руководства ГПБиХ за развој ове 
области, као и великом труду и 
знању запосленика Одсјека за 
информатику Управе за операције 
ГПБиХ. 

Апликација за граничне 
провјере 

ГПБиХ располаже са шест типова 
читача докумената. На терену се 
користи 199 читача биометријских 
докумената. У посљедних пет 
година апликацијом за граничне 
провјере евидентирано је 87 
милиона лица. Надограђен је 
и јединствени мејлинг систем. 
Развијен је интранетски портал 
са збирком законских прописа 
ГПБиХ, реализована јединствена 
збирка специмена и фалсифико-
ваних докумената, апликација за 
контролу и евиденцију потрошње 
горива, ЕСРП, доменски сервиси 
и др. Да би све наведено могло 
функционисати, био је потребан 

јак хардвер тако да ГПБиХ распола-
же савременим дата-центром. Овај 
центар, према количини података 
који се дневно процесуирају, један 
је од најјачих на нивоу државних 
институција у БиХ.  

Нова веб-страница 

ГПБиХ има нову веб-страницу 
www.granpol.gov.ba технолошки и 
дизајном усклађену са савременим 
трендовима израде веб-страница. 
Информативног је карактера и 
подразумијева олакшан приступ 
посјетилаца информацијама из 
надлежности ГПБиХ. Омогућава 
једноставно праћење новости ГП-
БиХ било да је ријеч о саопћењима 
за јавност или огласима ове поли-
цијске агенције. Направљена је у 
циљу унапређења комуникације 

припадника ГПБиХ с грађанима. 
Посјетиоци странице www.
granpol.gov.ba могу да се упознају 
о функционисању, организацији, 
надлежностима, активностима и 
резултатима ГПБиХ. Страница нуди 
интерактивну мапу граничних пре-
лаза и основне податке и контакте 
организационих јединица ГПБиХ. 
Грађани могу електронски да 
поднесу жалбе на рад службеника 
полиције или прослиједе инфор-
мације и сазнања о прекогранич-
ном криминалу и корупцији. На 
исти начин могу поставити питања 
из надлежности ГПБиХ. Страница 
је дизајнирана уз финансијску 
подршку Швајцарске агенције за 
развој и сарадњу.    

НОВИТЕТИ: ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА У ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

АДЕКВАТНА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА 
ОПРЕМА ЗА ГРАНИЧНЕ КОНТРОЛЕ
Апликацијом за граничне провјере посљедњих пет година евидентирано 

87 милиона лица 




