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На основу члана 7. став (1) тачка е) Закона о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре Босне и Херцеговине и члана 9. тачка е) Пословника о раду
Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине,
Независни одбор је на 12. сједници, одржаној 26. 1. 2011. године усвојио и
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине подноси сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине за 2010. годину

ГЛАВА I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Независни одбор основан је Законом о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 36/08), као
независно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Независни одбор има девет чланова који су именовани на мандат од четири године
одлуком Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ" број 59/09).

ГЛАВА II НАДЛЕЖНОСТИ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА

Независни одбор је, у складу са Законом о независним и надзорним тијелима
полицијске структуре БиХ и Пословником о раду Независног одбора, надлежан за
провођење процеса одабира кандидата и предлагање смјењивања полицијских
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ; објављивање јавних
конкурса и разматрање пријава кандидата, вршење одабира и достављања министру
безбједности БиХ имена највише пет кандидата за руководиоце и имена највише пет
кандидата за замјенике руководилаца полицијских тијела БиХ, предлагање смјењивања
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, ако су починили
кривично дјело, осим за кривична дјела из области безбједности саобраћаја, или ако
почине тешку повреду службене дужности, као и у случају ако утврди да не постижу
одговарајуће резултате, разматрање притужби на рад руководилаца и замјеника
руководилаца полицијских тијела БиХ и обавјештавање о томе министра безбједности
БиХ и Савјета министара БиХ, иницирање покретања дисциплинског поступка против
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, обраду података и
вођење евиденције у складу са законом и другим прописима и остале послове
прописане законом, Пословником о раду и другим прописима.
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ГЛАВА III ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРА
Одјељак А. Реализација задатака кроз одржавање сједница Независног одбора

Независни одбор је своје програмске активности у 2010. години првенствено
усмјерио на то да се у задатим роковима изаберу руководиоци и замјеници
руководилаца полицијских тијела БиХ. Најзначајнија активност коју је Независни
одбор у 2010. години провео из своје надлежности је процес одабира кандидата за
директора и замјеника директора Граничне полиције БиХ, директора и два замјеника
директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и замјеника директора
Државне агенције за истраге и заштиту БиХ.
На 5. сједници, која је одржана 10. 2. 2010. године Независни одбор је разматрао
пристигле пријаве на јавни конкурс за избор директора и замјеника директора
Граничне полиције БиХ, директора и два замјеника директора Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ и замјеника директора Државне агенције за
истраге и заштиту БиХ. Независни одбор је констатова да од укупно четрнаест
пријављених кандидата, тринаест кандидата испуњавају формалне услове тражене
конкурсом и да ће бити позвани на интервју. Делегат Хазим Ранчић је на 42. сједници
Дома народа поставио делегатско питање Независном одбору да ли ће на вријеме бити
испуњени услови из Мапе пута за либерализацију визног режима, а из надлежности
Независног одбора. Независни одбор је на 5. сједници утврдио одговор на делегатско
питање у којем је обавијестио делегата Хазима Ранчића да је Независни одбор
расписао конкурс за упражњене позиције руководилаца полицијских тијела БиХ и да је
размотрио пристигле пријаве, те да ће обавити интервју са кандидатима који
испуњавају услове у што краћем временском периоду.
Независни одбор је одржао интервју са кандидатима за директоре и замјенике
директора полицијских тијела у БиХ 25. и 26. фебруара 2010.године.
Независни одбор је одржао 6. сједницу 5. 3. 2010. и на тој сједници утврдио
ранг-листу успјешних кандидата са којима је обављен интервју. Након извршеног
бодовања, а на основу одредбе члана 13. Пословника о раду Независног одбора као
независног тијела полицијске структуре БиХ, чланови су саставили ранг-листу
успјешних кандидата. На основу Закона о независним и надзорним тијелима
полицијских структура у БиХ, Независни одбор је ранг-листу доставио министру
безбједности БиХ на даљњи поступак.
На 7. сједници Независног одбора, која је одржана 14.4.2010. разматрани су и
усвојени Извјештај о раду Независног одбора за 2009. годину и План рада Независног
одбора за 2010. годину. Представнички дом је усвојио Извјештај о раду Независног
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одбора за 2009. и План рада Независног одбора за 2010. на својој 77. сједници одржаној
12.5.2010., а Дом народа на 47. сједници одржаној 24. 6. 2010.
На 8. сједници одржаној 1.7.2010. године Независни одбор је разматрао
иницијативу за измјену члана 59. Закона о полицијским службеницима Босне и
Херцеговине. Независни одбор је приликом провођења конкурсне процедуре за избор
директора и замјеника директора Граничне полиције БиХ, директора и два замјеника
директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и замјеника директора
Државне агенције за истраге и заштиту БиХ уочио да је Законом о полицијским
службеницима БиХ прописано да кандидати за руководиоца и његовог замјеника
морају имати чин главног инспектора или виши чин и најмање три године у том чину,
те да је овом одредбом великом броју потенцијалних кандидата ограничена могућност
кандидовања на позиције руководилаца полицијских тијела, због тога што не посједују
чин главног инспектора у трајању од три године. Искуство с конкурса који је проводио
Независни одбор, на који се за шест позиција пријавило 13 кандидата, је навело
Независни одбор да отвори расправу о овом питању. Независни одбор је одлучио
обратити се са захтјевом Државној агенцији за истраге и заштиту, Граничној полицији
БиХ, Федералном министарству унутрашњих послова, Министарству унутрашњих
послова Републике Српске и Полицији Брчко Дистрикта БиХ да доставе податке о
укупном броју радних мјеста за која се тражи чин самосталног и чин главног
инспектора, те колико је самосталних инспектора и главних инспектора са стеченим
звањем правне, криминалистичке или друге струке сигурносног смјера. Прије
покретања иницијативе за измјену закона, потребно је имати податке о броју главних и
самосталних инспектора у БиХ.
На 9. сједници која је одржана 27.9.2010. поново је вођена расправа о потреби
покретања иницијативе за измјену члана 59. Закона о полицијским службеницима
Босне и Херцеговине. С обзиром да подаци које је доставило Федерално министарство
унутрашњих послова не садржи податке о броју главних и самосталних инспектора у
кантоналним министарствима унутрашњих послова, Независни одбор је одлучио
обратити се са захтјевом министарствима унутрашњих послова свих кантона у
Федерацији БиХ, да доставе податке о укупном броју радних мјеста за која се тражи
чин самосталног и чин главног инспектора. С обзиром да је Планом рада Независног
одбора за 2010. годину предвиђено одржавање састанка са директорима и замјеницима
директора полицијских агенција БиХ с циљем сагледавања стања њиховог рада и рада
полицијских агенција на нивоу БиХ, Независни одбор је одлучио одржати тематску
сједницу Стање безбједности у БиХ, на коју би позвали директоре Граничне полиције
БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ.
На 10. сједницу Независног одбора, одржану 29. 10. 2010., позвани су директори
Граничне полиције БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ, када се разговарало о стању безбједности у
Босни и Херцеговини. Информисали су чланове Независног одбора о стању
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безбједности у БиХ, сваки из аспекта своје надлежности. Изложили су како постоји
изузетно добра сарадња између полицијских агенција у БиХ, а од проблема су навели
проблем смјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. Независни
одбор је одлучио обавијестити Парламентарну скупштину БиХ, Савјет министара БиХ
и Министарство безбједности БиХ о потреби рјешавања проблема трајног смјештаја
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.
На 11. сједници одржаној 17. 12. 2010. године чланови Независног одбора су
још једном потврдили своју опредијељеност да у свом раду дају снажну подршку раду
институцијама које раде за добробит грађана Босне и Херцеговине, посебно у сегменту
који гарантује потпуну безбједност њеним грађанима. Такођер је одлучено да за
наредну сједницу Независног одбора предсједник у сарадњи са секретаром и
савјетником Независног одбора припреми Извјештај о раду Независног одбора за 2010.
и План рада Независног одбора за 2011.годину, како би га Независни одбор усвојио и
на вријеме доставио Парламентарној скупштини БиХ на усвајање.
Потребно је нагласити да током 2010. године није било притужби на рад
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских агенција Босне и Херцеговине.
Независни одбор у 2010. години није оцијенио потребним иницирати покретања
дисциплинског поступка против руководилаца и замјеника руководилаца полицијских
тијела БиХ, а нити предложити њихову смјену због почињеног кривичног дјела, тешке
повреде службене дужности, непостизања одговарајућих резултата или основаних
жалби грађана и других субјеката на њихов рад.

Одјељак Б. Јавност рада и сарадња са међународним организацијама
Рад Независног одбора су пратили и сједницама присуствовали представници
УСАИД/ПСП, ОХР-а и ЕУПМ-а. Посебно велико интересовање исказали су
представници ОХР-а/Јединице за реформу сектора јавне безбједности у вези покренуте
иницијативе за измјену члана 59. Закона о полицијским службеницима БиХ. Све
сједнице Независног одбора пратили су запослени у Сектору за односе с јавношћу
Парламентарне скупштине БиХ те представници медија у БиХ. Јавност се може
упознати са радом Независног одбора и кроз акте које је овај одбор усвајао и кроз
записнике, јер су објављени на интернет страници Парламентарне скупштине БиХ. На
овај начин је обезбијеђена транспарентност у раду Независног одбора.
Независни одбор је поред одржаних седам сједница, имао низ неформалних
састанака на којима се договарало о будућим активностима Независног одбора,
условима рада и другим питањима.
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Одјељак Ц. Административно-техничка подршка у раду
Заједничка служба Парламентарне скупштине БиХ је по Закону о независним и
надзорним тијелима полицијске структуре у БиХ задужена да пружа сву
административно-техничку подршку у раду Независног одбора. Заједничка служба је
обезбиједила потребне услове за рад Независном одбору кроз ангажовање стручног
особља, али и кроз материјално техничке услове обезбјеђујући простор и друге услове
за несметан рад.

ГЛАВА IV ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Независни одбор је реализовао већину програмских активности планираних у
2010. години, а у складу са Законом о независним и надзорним тијелима полицијске
структуре Босне и Херцеговине.
Независни одбор предлаже Парламентарној скупштини БиХ да усвоји
Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у БиХ
за 2010. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Жико Крунић,с.р.
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