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Број:01,02-50-14-849-2,5/17 

Сарајево, 19.04.2017.године 

 

На основу чланова 4. и 5. Закона о независним и надзорним тијелима полицијске 

структуре Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ", број:36/08), члана 8. Закона 

о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим 

именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:37/03), члана 7. 

Пословника о раду Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине  за спровођење процедуре за именовање једног члана 

Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 

из српског народа (у даљем тексту: Привремена заједничка комисија) и Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за именовање једног члана Независног одбора као 

независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа, 

број:01,02-50-14-849-2,4/17 од 19.04.2017. године, Привремена заједничка комисија, о б 

ј а в љ у ј е  

 

ЈАВНИ КОНКУРС   

за именовање  

једног члана  Независног одбора 

 као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине  

из српског народа 

 

1/01 Члан Независног одбора из српског народа  

 

Чланови Независног одбора бирају се између представника правосудних институција, 

пензионисаних полицијских службеника, пензионисаних и активних државних 

службеника, истакнутих стручњака из других области јавног живота, из области права, 

криминалистичких наука и полицијских послова.   

1. Надлежности:  
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Независни одбор је независно тијело Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

које дјелује исклјучиво на професионалним основама, не заступајући, не штитећи нити 

подривајући интересе било које политичке странке, регистроване организације или 

удружења, или било којег народа у Босни  и Херцеговини. Чланови Независног одбора 

надлежни су за: спровођење процеса одабира кандидата и предлагање смјењивања 

полицијских руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ; 

објавлјивање јавних конкурса и разматрање пријава кандидата, вршење одабира и 

достављање министру безбједности БиХ имена највише пет кандидата за руководиоце 

и имена највише пет  кандидата за замјенике руководилаца полицијских тијела БиХ; 

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; предлагање смјењивања руководилаца и 

замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ за чији избор  је надлежан, уколико 

су починили кривично дјело, односно уколико почине тешку повреду службене 

дужности, осим за кривична дјела из области безбједности саобраћаја; остале послове 

прописане Законом о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и 

Херцеговине (''Службени гласник БиХ", брoj: 36/08), Пословником о раду Независног 

одбора и другим прописима; Независни одбор обрађује податке и води евиденције у 

складу са законом и другим прописима,   

Један од кандидата биће предложен за предсједника Независног одбора. Предсједник  

руководи радом и представлја Независни одбор, припрема Нацрт пословника о раду и 

нацрт годишњег плана рада, подноси годишњи извјештај о раду, као и друге потребне 

извјештаје овог радног тијела, обавља друге послове у складу са законом и другим 

прописима и одговоран је за законитост рада.  

Број извршилаца: један (1) извршилац    

2. Мандат  

Мандат новоизабраног члана из српског народа, умјесто разријешеног члана 

Независног одбора траје до истека  актуелног четворогодишњег мандата разријешеног 

члана, односно до 17.03.2018.(„Службени гласник БиХ“, број 20/14 од 17.3.2014. 

године). 

Статус :Члан Независног одбора има права и обавезе проистекле из Устава Босне и 

Херцеговине, закона и подзаконских аката, а неће имати радноправни статус. Средства 

за рад и накнаде за рад обезбјеђују се у буџету Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине.  

3. Услови 

Кандидат за члана Независног одбора као независног тијела полицијске структуре 

Босне и Херцеговине  у складу са Законом о независним и надзорним тијелима 

полицијске структуре Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:36/08) и 

Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим 
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именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 37/03)  мора 

испуњавати опште и посебне услове: 

 

Општи услови:  да је државлјанин Босне и Херцеговине старији од 18 година; да није 

отпуштен из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, односно ентитета, 

као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана подношења 

пријаве за упражњено мјесто; да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава 

Босне и Херцеговине. 

Посебни услови: висока стручна спрема - VII степен; да долази из реда представника 

правосудних институција, или да је пензионисани полицијски службеник, 

пензионисани или активни државни службеник; или истакнути стручњак из других 

области јавног живота, области права, криминалистичких наука и полицијских 

послова; да није осуђен за кривично дјело осим за  кривично дјело из области 

безбједности саобраћаја; да није члан политичке странке. 

4. Потребни документи 

Кандидат је дужан да уз пријаву на јавни конкурс достави и оригинале или од 

надлежног органа овјерене копије докумената:  

1) својеручно потписану радну биографију (ЦВ) са изјавом о националном 

опредјељењу, адресом и бројем телефона за контактирање;  

2) овјерену копију факултетске дипломе (нострификоване дипломе ако 

факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена 

након 06.04.1992. године у некој од држава насталих на подручју бивше 

СФРЈ, односно овјерену копију рјешења надлежног органа из Босне и 

Херцеговине о признавању дипломе у случају да факултет није завршен у 

Босни и Херцеговини) а кандидати који су високо образовање стекли по 

Болоњском процесу школовања - најмање 240 ЕЦТС бодова - уз овјерене 

копије универзитетских диплома требају доставити  и овјерене копије 

додатака  универзитетских диплома;  

3) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци; 

4)  својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да није 

отпуштен из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, 

односно ентитета као резултата дисциплинске мјере у периоду од три 

године прије дана подношења пријаве за упражњене позиције; 

5)  својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да није 

обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине; 

6) својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа  да није члан 

политичке странке; 

7) својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да му није 

изречена затворска казна за кривично дјело почињено с умишљајем у 

складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини, те сагласност да ова 
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Комисија  може, по потреби, по службеној дужности затражити од 

надлежног полицијског тијела доказ о неосуђиваности; 

8) својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да није у 

сукобу интереса односно да не обавља активности које доводе до 

неспојивости утврђених Законом о сукобу интереса у институцијама власти 

Босне и Херцеговине; 

Поред наведених докумената кандидат треба доставити доказ (потврда или 

увјерење надлежне институције) да: долази из реда представника правосудних 

институција, пензионисаних полицијских службеника, пензионисаних или активних 

државних службеника, истакнутих стручњака из других области јавног живота, 

области права, криминалистичких наука или полицијских послова.   

*На поме на : До к у ме н т и  с е  до с т а в ља ј у  у  о р и г и н а л у  и ли  

о в ј е р е н о ј  к о п и ј и . Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће 

бити враћени кандидатима, с обзиром на одредбе члана 16. Закона о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине. 

 

5. Сукоб интереса:  

Кандидат з а  ч ла н а  Не з а в и с н о г  о дб о р а  н е  може  обављати активности 

које доводе до неспојивости утврђених Законом о сукобу интереса у институцијама 

власти Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр.13/02,16/02, 14/03, 21/04, 

63/08, 18/12, 87/13 и 41/16); 

 

6. Безбједносна провјера: 

Лице које буде именовано на наведену дужност подлијеже поступку безбједносне 

провјере у складу са чланом 3. став (1)  тачка а)  Одлуке о листи дужности које 

обављају именована лица за које је потребно провести безбједносну провјеру, Број: 

01,02-05-4-1459/15 од 29.12.2015. а на основу члана 35.став (2) Закона о заштити тајних 

података („Службени гласник БиХ“,бр. 54/05 и 12/09). 

 

7. Напомена за све кандидате: 

Поред опшиих и посебних услова  у складу са  чланом 4. став (4) Закона о независним 

и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине) кандидат за члана 

Независног одбора не може бити лице осуђено за кривично дјело, осим за  кривично 

дјело из области безбједности саобраћаја. У складу са наведеним, Привремена 

заједничка комисија  ће по службеној дужности  прибавити доказ за кандидате чије 

пријаве буду   прихваћене.  

Кандидати који буду испуњавали услове Јавног конкурса биће позвани на интервју. О 

времену и мјесту ће бити благовремено обавијештени.   

Циљ интервјуа је утврдити стручност и кандидатову оспособљеност за обављање 

тражених задатака,  те крајњу и укупну оцјену кандидата.  

Кандидат је дужан дати информацију о било чему, што може резултирати сукобом 

интереса у случају да дође до његовог именовања. 
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Привремена заједничка комисија ће, након обављеног интервјуа и оцјењивања,  листу 

успјешних кандидата  доставити Представничком дому и Дому народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ради именовања. 

 

8. Начин и рок  подношења пријаве 

- Јавни конкурс објављује се у ''Службени гласник БиХ'', ''Службени гласник Брчко 

Дистрикта БиХ'' и на wеб-страници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

www.parlament.ba (Секретаријат/Огласи/Конкурси/Интерно/), те обавјештење о јавном 

конкурсу у дневним листовима  „Дневни аваз“, „ Еуро Блиц“ и  „Вечерњи лист “.  

-  Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објаве у „Службеном гласнику БиХ“.   

- Пријаве с траженим документима доставити поштом препоручено, уз упозорење „не 

отварати“, на адресу:   

Парламентарна скупштина БиХ 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење процедуре за именовање једног члана Независног одбора  

као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа 

(број 2) 

 „ЈАВНИ  КОНКУРС  за именовање једног члана Независног одбора  као независног 

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа –  НЕ 

ОТВАРАТИ'';                                                                                                                    

71000 Сарајево,  Трг Босне и Херцеговине бр. 1 

 

Напомена: Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне и неуредне 

пријаве биће одбачене. 

 

 

http://www.parlament.ba/

