Службени гласник Босне и Херцеговине број 49/09

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине, на 54. сједници Представничког дома, одржаној 27. маја 2009. године и на 31. сједници
Дома народа, одржаној 18. јуна 2009. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНАО ДРЖАВНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА ИСТРАГЕ И
ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Закону о Државној агенцији за истраге и заштиту ("Службени гласник БиХ", бр. 27/04 и 35/05) у
члану 1. став (2), иза ријечи: "полицијског органа", ријечи: "као што су полицијска овлашћења, радни
односи, образовање и стручно усавршавање полицијских службеника у СИПА-и" бришу се, а иза
ријечи: "Закон о полицијским службеницима БиХ" додају се ријечи: "Закон о Дирекцији за
координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ, Закон о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ и други закони које примјењује СИПА у
свом раду".
У ставу (3) на крају текста ријеч "БиХ" брише се.
Члан 2.
У члану 3. став (1) тачка 4. брише се.
Досадашње тачке 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 8. постају тачке а), б, ц), д), е), ф) и г).
Члан 3.
У члану 4. став (3) иза ријечи "министара" додају се ријечи: "БиХ (у даљем тексту: Савјет
министара)".
У ставу (5) иза ријечи "организацији" додају се ријечи: "Државне агенције за истраге и заштиту (у
даљем тексту: Правилник)", а ријечи: "који се доноси према Закону о министарствима и другим
органима управе БиХ" бришу се.
Члан 4.
У члану 5. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Запослени у СИПА-и су полицијски службеници, државни службеници, запосленици и остали
запослени у складу са Правилником."
Став (3) мијења се и гласи:
"(3) На радне односе државних службеника примјењује се Закон о државној служби у
институцијама БиХ, а на радне односе запосленика Закон о раду у институцијама БиХ".

У ставу (4) иза ријечи: "државних службеника" ставља се запета и додаје се ријеч "запосленика", а
ријечи: "о унутрашњој организацији" бришу се.
Члан 5.
Члан 7. мијења се и гласи:
"Члан 7.
Руковођење, именовање и разрјешење
(1)

СИПА-ом руководи директор СИПА-е ( у даљем тексту: директор).

(2)

Директор има једног замјеника и помоћнике директора, који за свој рад одговарају директору.

(3) Директора и замјеника директора именује Савјет министара на предлог министра безбједности
БиХ (у даљем тексту: министар), са листе кандидата коју достави Независни одбор, на мандат од
четири године, уз могућност реименовања у другом наредном мандату.
(4) Савјет министара разрјешава директора и замјеника директора према условима и процедурама
које спроводи Независни одбор.
(5)
а)

Директор и замјеник директора могу бити разријешени дужности прије истека мандата:
на лични захтјев;

б) ако му је коначном одлуком изречена дисциплинска мјера због учињене теже повреде радне
дужности;
ц)

ако је осуђен за кривично дјело, осим за кривично дјело из области безбједности саобраћаја;

д)

ако се утврди да је активни члан политичке партије;

е) ако се на основу мишљења надлежне здравствене установе утврди да је трајно спријечен да
обавља дужност.
(6)

Директор и замјеник директора не могу бити из истог конститутивног народа."
Члан 6.

У члану 8. став (2) тачка а) мијења се и гласи:
"а) доношење Правилника уз сагласност Савјета министара, као и других прописа предвиђених
законом, који су потребни ради обављања послова из надлежности СИПА-е".
У тачки б) везник "и" замјењује се запетом, иза ријечи "начелницима" додају се ријечи: "и осталим
руководиоцима основних организационих јединица", а ријечи: "о унутрашњој организацији" бришу
се.
У тачки ц) ријечи: "запосленика СИПА-е" замјењују се ријечима: "запослених у СИПА-и", иза ријечи:
"у складу са" додаје се ријеч "одговарајућим", а ријечи: "Законом о полицијским службеницима БиХ
и другим" бришу се.
Тачке д) и е) мијењају се и гласе:

"д) спровођење активности за набавку оружја и муниције у сарадњи с Агенцијом за полицијску
подршку, а уз сагласност министра;
е) спровођење активности у вези с програмима обуке и стручног усавршавања запослених у СИПАи, а сходно Закону о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о Агенцијама за подршку
полицијској структури БиХ и Закону о полицијским службеницима БиХ;".
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
"(4) Директор је за свој рад и рад СИПА-е, те за ситуацију на подручјима из надлежности СИПА-е
одговоран министру и Савјету министара."
Члан 7.
У члану 9. ст. (3) и (4) мијењају се и гласе:
"(3) Помоћници директора и остали руководећи службеници основних организационих јединица се
постављају, именују, престаје им радни однос у складу са Законом о полицијским службеницима БиХ
и Законом о државној служби у институцијама БиХ.
(4) Након истека мандата помоћника директора, полицијски службеник који је био на таквом
положају распоређује се на положај за који је потребан чин главног инспектора."
Члан 8.
У члану 10. став (2) мијења се и гласи:
"(2) Ако директор не може поново преузети своје дужности и одговорности, спроводи се поступак у
складу с одредбама члана 7. став (3) овог закона."
Члан 9.
У члану 11. тачка 3. брише се.
У тачки 7. ријечи: "о унутрашњој организацији" бришу се.
Досадашње тачке 1, 2, 4, 5, 6. и 7. постају тачке а), б), ц), д), е) и ф).
Члан 10.
У члану 12. назив члана мијења се и гласи: "Послови и задаци Криминалистичко-истражног одјела".
У ставу (1) ријечи: "(у даљем тексту: КИО)" бришу се.
Члан 11.
У члану 13. назив члана мијења се и гласи: "Послови и задаци Финансијско-обавјештајног одјела".
У ставу (1) ријечи: "(у даљем тексту: ФОО)" бришу се.
Члан 12.
Чланови 14, 15. и 16. бришу се.
Члан 13.

У члану 17. назив члана мијења се и гласи: "Послови и задаци Одјела за заштиту свједока".
У ставу (1) ријечи: "(у даљем тексту: ОЗС)" бришу се.
Члан 14.
У члану 18. назив члана мијења се и гласи: "Послови и задаци Јединице за специјалну заштиту".
У ставу (1) ријечи: "(у даљем тексту: ЈСП)" бришу се.
Члан 15.
У члану 19. назив члана мијења се и гласи: "Послови и задаци Одјела за унутрашњу контролу".
У ставу (1) ријечи: "(у даљем тексту: ОУК)" бришу се.
Члан 16.
Члан 20. мијења се и гласи:
"Члан 20.
Додатни послови и задаци организационих јединица
Додатни послови и задаци организационих јединица могу се детаљније уредити Правилником, у
складу с овлашћењима прописаним Законом".
Члан 17.
У члану 21. став (1) ријечи: "везу с Интерполом" замјењују се ријечима: "међународну оперативну
полицијску сарадњу".
Члан 18.
У члану 22. у ст. (1) и (2) ријечи: "надлежна тијела у БиХ" замјењују се ријечима: "тијела из члана 21.
став (1) овог закона".
Члан 19.
У члану 23. став (1) ријечи: "својих послова по овом закону" замјењују се ријечима: "послова
утврђених у члану 3. овог закона".
У ставу (3) ријечи: "Канцеларија за сарадњу с Интерполом" замјењују се ријечима: "надлежних
органа и институција БиХ".
У ставу (4) ријечи: "Без обзира на став", замјењују се ријечима: "Изузетно од одредаба става".
У ставу (5) иза ријечи "поступку" ставља се запета и додају ријечи: "Законом о заштити личних
података и Законом о заштити тајних података".
Члан 20.
Иза члана 24. додаје се нови члан 24а. који гласи:
"Члан 24а.
Прелазни период

(1) У прелазном периоду, организовање и спровођење физичке и техничке заштите лица и објеката
органа БиХ и дипломатско-конзуларних органа који се посебно штите у складу с одговарајућим
законима, међународним обавезама и другим прописима које доноси Савјет министара обављаће
СИПА до остваривања услова да их преузме Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, а
најкасније у року од 90 дана од почетка рада Дирекције.
(2) Заштићена лица у смислу овог закона су: чланови Предсједништва БиХ; предсједавајући Савјета
министара; министри у Савјету министара; предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ; предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ; предсједник Суда БиХ;
главни тужилац БиХ; страни званичници у посјети БиХ и друга лица по одлуци Савјета министара.
(3) Када то ситуација налаже, по одлуци директора, а на основу стручне процјене СИПА-е, СИПА
може пружити заштиту: осталим члановима Парламентарне скупштине БиХ, осталим судијама Суда
БиХ, замјенику тужиоца и осталим тужиоцима Тужилаштва БиХ, лицима запосленим у
институцијама БиХ, у дипломатским и конзуларним представништвима БиХ, те лицима у посјети
БиХ.
(4) Заштићени објекти и друга имовина у смислу овог закона су објекти и друга имовина којој је
БиХ обавезна да пружи заштиту према међународном праву и закону, или по одлуци Савјета
министара".
Члан 21.
У члану 25. став (1) мијења се и гласи:
"(1)

Правилник ће бити донесен у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона."

У ставу (2) иза ријечи "према" додају се ријечи: "Закону о Државној агенцији за истраге и заштиту
("Службени гласник БиХ", бр. 27/04 и 35/05)", а ријечи: "законима из члана 24. овог закона", бришу
се.
Члан 22.
Иза члана 26. додаје се нови члан 26а. који гласи:
"Члан 26а.
Мандат именованих лица
(1) Мандат лица која на дан ступања на снагу овог закона обављају функцију директора и замјеника
директора не може трајати дуже од периода који је прописан чланом 7. став (3) овог закона.
(2) Мандат лица која на дан ступања на снагу овог закона обављају функцију помоћника директора
за Криминалистичко-истражни одјел и помоћника директора за Одјел за унутрашњу контролу трајаће
до истека мандата на који су именовани.
(3) Трајање мандата лицима из ст. (1) и (2) овог члана рачуна се од дана када су директор, замјеник
директора, помоћник директора за Криминалистичко-истражни одјел и помоћник директора за Одјел
за унутрашњу контролу преузели своје дужности."
Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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