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Сарајево/Sarajevo, 01. 09. 2011.

ПРЕДМЕТ: Извјештај о радној посјети Главној канцеларији Граничне полиције Босне
и Херцеговине, Сарајево

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК), 20. 07. 2011. године,
посјетили су Главну канцеларију Граничне полиције Босне и Херцеговине (ГПБиХ) у
Сарајеву. У делегацији су били чланови и особље Канцеларије секретара Заједничке
комисије: Душанка Мајкић - предсједавајућа, Борјана Кришто - прва замјеница
предсједавајуће, Шефик Џаферовић - други замјеник предсједавајућег, Борислав Бојић,
Сташа Кошарац, Мехмед Брадарић, Крунослав Врдољак и Нермина ЗаимовићУзуновић – чланови ЗК, Жељко Грубешић – стручни савјетник, и Јовица Катић стручни сарадник.
У Главној канцеларији ГПБиХ чланове ЗК поздравио је Винко Думанчић, директор,
Енес Гачанин, замјеник директора, Јово Ђурица, начелник Управе за операције,
Радиша Самарџија, шеф Кабинета директора.
Винко Думанчић, директор ГПБиХ, у уводном дијелу је поздравио чланове ЗК и
захвалио им на посјети и непрекидном интересовању за активности у ГПБиХ.
Душанка Мајкић, предсједавајућа ЗК, у име ЗК и у своје лично име поздравила је челне
људе ГПБиХ. Нагласила је циљеве прве радне посјете чланова ЗК након
конституисања те од Винка Думанчића тражила да изнесе стање, проблеме, предлог
рјешења као и начин на који се чланови ЗК могу ангажовати у рјешавању проблема
који су важни за још успјешнији рад ГПБиХ.
Енес Гачанин, замјеник директора ГПБиХ, у свом излагању је нагласио сљедеће:
- Основне информације о државној граници БиХ и граничним прелазима.
Посебно је нагласио да је Гранична полиција БиХ испунила све обавезе из Мапе пута
за либерализацију визног режима за грађане БиХ те да је ступањем на снагу Одлуке о
либерализацији визног режима за грађане БиХ са Европском унијом, 15. 12. 2010.
године, испуњен један од циљева у 2010. години.
- Организациону структуру ГПБиХ
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- Техничку опремљеност:
- 50 граничних прелаза опремљено је читачима путних исправа,
-

на 50 граничних прелаза у функцији је Информациони систем за миграције
(ИСМ),

-

29 граничних прелаза покривено је видео-надзором,

-

опрема за провјеру вјеродостојности путних исправа,

-

теренска и друга возила,

-

пловила,

-

термовизијске камере, сеизмички сензори и GPS уређаји,

-

службени пси,

-

опрема за пресретање телекомуникација,

-

опрема за форензичка вјештачења телефонских апарата,

-

''И-2'' софтвер за анализу и обраду података,

- Обуку полицијских службеника
- интегрисано управљање границом,
- европске интеграције.
Господин Гачанин посебно је истакао значај размјене информација и извођење
заједничких акција.
Интерпол и Европол, ИЦИТАП, СЕЦИ, ФРОНТЕКС само су неке од међународних
организација са којима су реализоване обуке, операције и анализа ризика.
Изузетно добром оцијенио је сарадњу и са DCAF-om, MARRI-om и IOM-om.
Презентовани су и врло значајни детаљи који говоре о међународној сарадњи,
показатељима миграционих токова у 2010. години, промету лица преко државне
границе БиХ као и правцима кретања илегалних емиграната.
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ГПБиХ У 2011. ГОДИНИ:
Стратегијом Граничне полиције (2010-2014) утврђено је пет кључних
циљева/приоритета који ће омогућити ГПБиХ да испуни своју мисију и визију:
 Повећати способности ГПБиХ да спријечи и смањи прекогранични
криминалитет и илегалне миграције;

 Побољшати углед ГПБиХ у заједници кроз прихватање, поштовање и подршку;
 Унаприједити усвајање и примјену шенгенске правне тековине у ГПБиХ;
 Континуирано унапређивати размјену информација, координацију и сарадњу са
свим партнерским агенцијама;
 Унаприједити руководне и управљачке капацитете ГПБиХ за управљање
промјенама.
Након излагања г. Гачанина, чланови ЗК постављали су питања о раду ГПБиХ с циљем
детаљнијег упознавања са активностима ове полицијске агенције.
Чланови ЗК обишли су и Центар за пресретање комуникација, гдје су упознати са
могућностима које он пружа као и са процедуром рада која је потпуно јасно и прецизно
дефинисана. Након званичног дијела посјете, Душанка Мајкић и Винко Думанчић дали
су изјаве за медије у којима су се осврнули на рад ГПБиХ, стање и приоритете у раду у
2011. години.
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