На основу члана 3. Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 36/08), чл. 8. и 11. Пословника о
раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 93/09) и Одлуке о расписивању јавног
конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата за полицијске руководиоце и
замјенике руководилаца полицијских тијела Босне и Херцеговине, број 03-50-1-10334/09 од 22. 12. 2009. године, Независни одбор као независно тијело полицијске
структуре Босне и Херцеговине р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за спровођење процедуре одабира кандидата за избор директора и замјеника директора
полицијских тијела Босне и Херцеговине
I – ОСНОВ
Независни одбор као независно тијело полицијске структуре Босне и Херцеговине, у
складу са Законом о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и
Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“ бр. 36/08 ) и Пословником о раду Независног
одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ бр. 93/09), спроводи поступак одабира најуспјешнијих кандидата за
сљедеће позиције:
1/01 Директор Граничне полиције Босне и Херцеговине
Број извршилаца: 1 (један)
1/02 Замјеник директора Граничне полиције Босне и Херцеговине
Број извршилаца: 1 (један)
2/01 Замјеник директора Државне агенције за истраге и заштиту
Број извршилаца: 1 (један)
3/01 Директор Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине
Број извршилаца: 1 (један)
3/02 Замјеник директора Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине
Број извршилаца: 2 (два).
II – ОПИС ПОСЛОВА
1/01 Директор Граничне полиције Босне и Херцеговине представља Граничну
полицију; израђује годишњи план рада, те годишњи буџет за Граничну полицију и
предлаже их на усвајање Савјету министара БиХ посредством Министарства
безбједности БиХ; руководи и усмјерава послове из надлежности Граничне полиције;
учествује у изради државног плана активности који дефинише питања која треба да
буду предузета у вези са спречавањем илегалних миграција, као и кривичних дјела и
прекршаја из надлежности Граничне полиције; дефинише оперативну стратегију за
успјешно управљање границом; обезбјеђује правилно извршавање смјерница и налога

тужиоца о радњама полицијских службеника у вези с кривичним поступком;
обезбјеђује сарадњу с агенцијама за спровођење закона, те осталим одговарајућим
органима у БиХ; обезбјеђује спровођење међународних споразума у области надзора и
контроле преласка државне границе; предлаже надлежном тијелу покретање преговора
везаних за закључивање међународних споразума о сарадњи у вези с питањима
границе, врши сталне анализе ради рационалног распореда особља и техничких
средстава; обезбјеђује примјену и поштовање утврђених стандарда професионалних
вјештина и обуке за особље; подноси редовне извјештаје о раду и ситуацији на терену
министру безбједности БиХ, а по потреби или на захтјев министра, подноси и посебне
извјештаје; доставља извјештаје Парламентарној скупштини БиХ, Савјету министара
БиХ и Предсједништву БиХ, на њихов захтјев; врши и друге дужности прописане
законом или другим прописима. Директор је одговоран за законит рад Граничне
полиције и за законито трошење средстава додијељених Граничној полицији из Буџета
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.
1/02 Замјеник директора Граничне полиције замјењује директора у вријеме његовог
одсуства и извршава дужности које му пренесе директор. Ако директор није у
могућности да испуњава своје дужности и одговорности, испуњава их замјеник
директора, све док директор поново не буде у могућности да их преузме или до
именовања новог директора. Замјеник директора за свој рад одговоран је директору.
2/01 Замјеник директора Државне агенције за истраге и заштиту замјењује
директора за вријеме његовог одсуства; извршава поједине дужности које му пренесе
директор те обавља задужења која му, према потреби, додјељује директор с циљем
ефикасног и правилног обављања послова. Ако директор није у могућности да
испуњава своје дужности и одговорности, испуњава их замјеник директора, све док
директор поново не буде у могућности да их преузме или до именовања новог
директора.
3/01 Директор Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине представља Дирекцију; израђује годишњи план рада према смјерницама
и политикама које утврде предсједавајући и замјеници предсједавајућег Савјета
министара БиХ те нацрт годишњег буџета Дирекције и предлаже их министру
безбједности БиХ, који их просљеђује Савјету министара БиХ на усвајање; руководи и
усмјерава обављање послова из надлежности Дирекције; извјештава јавност о раду из
своје надлежности; подноси годишњи извјештај о раду Дирекције министру
безбједности БиХ, који га просљеђује Савјету министара БиХ, те посебне извјештаје
према потреби или на захтјев министра безбједности БиХ; подноси извјештаје
Парламентарној скупштини БиХ, Савјету министара БиХ и Предсједништву БиХ, на
њихов захтјев; врши и друге дужности прописане законом и другим прописима.
Директор је одговоран за законитост рада Дирекције и за законито трошење средстава
која су јој додијељена.
3/02 Замјеник директора Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине помаже директору у вршењу његових дужности, замјењује директора за
вријеме његовог одсуства, испуњава поједине дужности која му пренесе директор, те
извршава задужења која му, према потреби, додјељује директор с циљем ефикасног и
правилног обављања послова Дирекције. Ако директор није у могућности да испуњава
своје дужности, извршава их један од замјеника директора, све док директор не буде
поново у могућности да их преузме или до именовања новог директора.

III – МАНДАТ
Директори и замјеници директора бирају се на период од четири године.
IV – ОПШТИ УСЛОВИ
Кандидати за све позиције морају испуњавати сљедеће опште услове: да су старији од
18 година, да су држављани Босне и Херцеговине, да нису отпуштени из државне
службе у институцијама БиХ, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у
периоду од три године прије дана подношења пријаве за упражњење позиције, да су
здравствено способни за обављање наведених послова на које се пријављују, да се
против њих не води кривични поступак, да нису осуђени за кривично дјело, осим
кривичних дјела против безбједности саобраћаја и да нису обухваћени одредбом члана
IX 1. Устава Босне и Херецговине.
V – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Осим општих услова, кандидати за све позиције из овог јавног конкурса морају
испуњавати и сљедеће посебне услове, и тo: да посједују високу стручну спрему - VII
степен образовања и радно искуство у тој спреми у трајању од најмање пет година, да
имају чин главног инспектора полиције или виши чин и најмање три године рада у том
чину и да нису чланови политичке партије.
VI – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат треба да приложи сљедеће оригинале или од
надлежног органа овјерене документе: радну биографију, факултетску диплому, личну
карту издату од ЦИПС-а, увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци, доказ
да није осуђен за кривично дјело са изузетком кривичних дјела против безбједности
саобраћаја не старије од три мјесеца, овјерену изјаву да није отпуштен из државне
службе у институцијама БиХ, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у
периоду од три године прије дана подношења пријаве за упражњену позицију, овјерену
изјаву да није обухваћен одредбом члана IX 1. Устава БиХ, љекарско увјерење,
овјерену изјаву да није члан политичке партије, увјерење о траженом радном искуству
у наведеној струци издато од релевантне институције, доказ да се против њега не води
кривични поступак и доказ да је обављао послове и задатке у чину главног инспектора
полиције или вишем чину у трајању од три године.
Са свим кандидатима који испуне услове из овог конкурса обавиће се интервју, о чему
ће кандидати бити благоврмено обавијештени.
VII – ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
Овај конкурс биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику
Брчко Дистрикта БиХ“, дневним новинама: ''Дневни аваз'', ''Глас Српске'', ''Дневни
лист'', те на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ.
VIII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Босне и Херцеговине“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве с траженим документима достављају се лично или препоручено поштом, уз
упозорење „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу:
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине - Независни одбор
71000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1, са назнаком
«Јавни конкурс за директоре и замјенике директора полицијских тијела Босне и
Херцеговине»

