Број: 05/1-50-13-312-3-4/14
Сарајево, 23. 04. 2014. године

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2013. годину

април 2014. године

Трг БиХ 1, 71000 Сарајево / Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, тел/tel. +387 (0)33 28 60 91, факс/fax. +387 (0)33 28 60 93

САДРЖАЈ:

ПОГЛАВЉЕ I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ……………….................…………………… 3

ПОГЛАВЉЕ II. НАДЛЕЖНОСТИ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА ……..…..............…..3

ПОГЛАВЉЕ III. ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА.................................................................. 4
Одјељак А. Реализација задатака у оквиру редовних сједница Независног
одбора ……………….....………………………...........................................................…... 4

ПОГЛАВЉЕ IV. САРАДЊА С МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА…………….……………………........………..... 6

ПОГЛАВЉЕ V. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА РАДУ…….... 6

ПОГЛАВЉЕ VI. ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ............................................................7

2

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 31. сједници, одржаној 11. 02. 2013. године, усвојио и
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине подноси сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као
независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2012. годину

ПОГЛАВЉЕ 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).

ПОГЛАВЉЕ 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
спровођење 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
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вођење евиденције у складу са законом и другим прописима и остале послове
прописане законом, Пословником о раду и другим прописима.
ПОГЛАВЉЕ III. ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НЕЗАВИСНОГ
ОДБОРА
Основна надлежност Независног одбора је спровођење процеса одабира
кандидата за руководиоце и замјенике руководилаца полицијских тијела БиХ, те с тим
у вези 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.
У вези с наведеним, Независни одбор је у 2013. години покренуо процедуру у
вези са избором руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ.
Осим ове надлежности, Независни одбор надлежан је и за предлагање
смјењивања руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ,
иницирање покретања дисциплинских поступака против руководилаца полицијских
агенција БиХ. Потребно је нагласити да током 2013. године није било притужби на рад
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ.
Независни одбор у 2013. години није оцијенио потребним да иницира
покретање дисциплинског поступка против руководилаца и замјеника руководилаца
полицијских тијела БиХ, а ни да предложи њихову смјену због почињеног кривичног
дјела, тешке повреде службене дужности, непостизања одговарајућих резултата или
основаних жалби грађана и других субјеката на њихов рад.
Одјељак А. Реализација задатака у оквиру редовних сједница Независног одбора
У извјештајном периоду Независни одбор редовно је одржавао сједнице на
којима је разматрао актуелна питања из своје надлежности, при чему издвајамо:
На 31. сједници Независног одбора, одржаној 11. 02. 2013. године, разматрани
су и усвојени Извјештај о раду Независног одбора за 2012. годину и План рада
Независног одбора за 2013. годину, који су, у складу са Законом о независним и
надзорним тијелима полицијске структуре БиХ, упућени Парламентарној скупштини
БиХ на усвајање. Представнички дом је на 44. сједници, одржаној 14. 03. 2013., а Дом
народа на 28. сједници, одржаној 16. 04. 2013. године, усвојио Извјештај о раду
Независног одбора за 2012. и План рада Независног одбора за 2013. годину.
Разматрана је и информација о проблемима у раду Државне агенције за истраге и
заштиту и Граничне полиције БиХ, након чега је усвојен закључак да се с наведеним
проблемима упозна Парламентарна скупштина БиХ како би у сарадњи са Савјетом
министара и другим надлежним институцијама помогла у њиховом рјешавању.
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На 32. сједници, одржаној 24. 06. 2013. године, Независни одбор је разматрао
информацију о предузетим мјерама и активностима Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ у вези с одржаним протестима испред зграда институција БиХ
од 5. до 7. јуна 2013. године, коју је Независном одбору доставио директор Дирекције
за координацију полицијских тијела. У вези с тим Независни одбор једногласно је
усвојио сљедеће закључке:
1. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ констатује да су протести одржани
од 05. до 07. јуна 2013. године и блокада зграда институција БиХ нанијели велику
штету Босни и Херцеговини.
2. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ констатује да надлежне полицијске
агенције БиХ нису користиле искуства из напада на Амбасаду САД-а.
3. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ прихвата извјештај Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ као објективан, те сматра да се не може
закључити да је било значајнијих пропуста у раду руководилаца Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ.
4. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ констатује да се из извјештаја
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ може закључити да је поступање
МУП-а Кантона Сарајево и Федералног МУП-а било неадекватно у датој ситуацији, те
предлаже надлежним независним одборима да одрже хитну сједницу на којој ће се
изјаснити о поступању руководилаца полицијских агенција из њихове надлежности.
5. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ сматра да надлежни правосудни
органи треба да изврше анализу и процјену поступака надлежних тужилаштава у вези с
предметним догађајем.
6. Независни одбор Парламентарне скупштине БиХ предлаже да Савјет министара
БиХ, на основу извјештаја Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и
прибављених извјештаја мјесно надлежних полицијских агенција, процијени да ли има
довољно гаранција за сигуран рад чланова Парламентарне скупштине БиХ, Савјета
министара БиХ и запослених у институцијама БиХ.
Независни одбор је редовно одржавао комуникацију са руководиоцима полицијских
агенција по свим битним питањима из њиховог дјелокруга, с посебним нагласком на
активности које су полицијска тијела предузимала у вези са догађањима која си
изазивала већу медијску пажњу.
Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за
спровођење процедуре именовања чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као
независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине је на основу Одлуке о
расписивању јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата за
именовање чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела
полицијске структуре Босне и Херцеговине, број:01,02-50-14-283-2,4/13 од 13. 03. 2013.
године спровела конкурсну процедуру, која је окончана Одлуком Парламентарне
скупштине БиХ о именовању чланова Независног одбора као независног тијела
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полицијске структуре у БиХ број 01,02-34-1-110-1/14 од 12. 03. 2014. године
(„Службени гласник БиХ“, број 20/14).
На 33. сједници, одржаној 27. 11. 2013. године, Независни одбор је покренуо
процедуру и једногласно усвојио Одлуку о расписивању Јавног конкурса за директоре
и замјенике директора полицијских тијела у БиХ, и то за позиције: директор Граничне
полиције Босне и Херцеговине, број извршилаца 1 (један), замјеник директора
Граничне полиције Босне и Херцеговине, број извршилаца 1 (један), замјеник
директора Државне агенције за истраге и заштиту, број извршилаца 1 (један), директор
Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, број извршилаца
1 (један), те замјеник директора Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине, број извршилаца 2 (два).
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику
Брчко Дистрикта БиХ“ те у три дневна листа: ''Дневном авазу'', ''Дневном листу'' и
''Гласу Српске''.
ПОГЛАВЉЕ IV. Сарадња с међународним организацијама и обезбјеђивање
јавности рада
Рад Независног одбора пратили су и свим сједницама присуствовали
представници ОХР-а. Све сједнице Независног одбора пратили су запослени у Сектору
за односе с јавношћу Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ те представници
медија у БиХ. Јавност се може упознати с радом Независног одбора и на основу аката
које је овај одбор усвајао и записника, јер су објављени на веб-страници
Парламентарне скупштине БиХ. На овај начин обезбијеђена је транспарентност рада
Независног одбора.

ПОГЛАВЉЕ V. Административно-техничка подршка раду
Заједничка служба Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ је, по Закону
о независним и надзорним тијелима полицијске структуре у БиХ, задужена да пружа
сву административно-техничку подршку раду Независног одбора. Колегијум
Секретаријата је, поступајући у складу с овом одредбом, одредио Алму Салкић-Мијић,
стручну савјетницу за законодавно-правна питања и право ЕУ у Законодавно-правном
сектору, да до 31. 07. 2013. године обавља административно-техничке и стручне
послове за потребе Независног одбора.
Од 01. 08. 2013. године послове секретара Независног одбора, у складу са
Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ ( број:
03-02-4-172/12) преузела је Ивана Ловрић, стручна савјетница у Сектору за друга
парламентарна тијела. На овај начин Заједничка служба Секретаријата обезбиједила је
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услове потребне за рад Независног одбора ангажовањем стручног особља, али и
обезбјеђивањем материјално-техничких и других услова.
ПОГЛАВЉЕ VI. ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Независни одбор реализовао је већину програмских активности планираних у
2013. 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 2013. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Жико Крунић
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