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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 78. сједници, одржаној 18. 01. 2021. године, усвојио и
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине подноси сљедећи
ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине за 2020. 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 БиХ.
Независни одбор има девет чланова који су именовани на мандат од четири године
одлуком Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 20/14 и 53/17), и то:
1. Татјана Кљечанин Мартић, предсједница Независног одбора,
2. Енес Обралија, први замјеник предсједнице Независног одбора,
3. Мато Јозић, други замјеник предсједнице Независног одбора,
4. Адиса Бегић, чланица Независног одбора,
5. Илма Мехић-Јусуфбашић, чланица Независног одбора,
6. Никола Џамбас, члан Независног одбора,
7. Мате Милетић, члан Независног одбора,
8. Љубомир Куравица, члан Независног одбора,
9. Владимир Јуришић, члан Независног одбора.
- Дописом број: 01,02,05/1-34-1-1382/18 од 07. 06. 2018. предсједница Независног одбора
Татјана Кљечанин Мартић поднијела је Захтјев за разрјешење дужности члана Независног
одбора као независног тијела полицијске струкуре БиХ.
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ је на 41. сједници, одржаној 27. јула 2018,
донио Одлуку о разрјешењу дужности члана Независног одбора као независног тијела
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полицијске структуре БиХ Татјане Кљечанин Мартић, док Представнички дом
Парламентарне скупштине БиХ наведени захтјев није разматрао.
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 достављање 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 бзбједности 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 Савјет 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 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 у вези
с тим објављивање 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.
Независни одбор је у току 2020. године редовно одржавао комуникацију са
руководиоцима полицијских агенција по свим битним питањима из њиховог
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дјелокруга, са посебним нагласком на активности које су полицијска тијела
предузимала у вези са догађањима која су изазивала већу медијску пажњу.
Осим ове надлежности, Независни одбор надлежан је и за предлагање
смјењивања руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, те
иницирање покретања дисциплинских поступака против руководилаца полицијских
агенција БиХ.
Одјељак А. Реализација задатака одржавањем сједница Независног одбора
У извјештајном периоду Независни одбор одржао је 11 редовних сједница на којима су
укупно разматране 38 тачке дневног реда и 3 подтачке.
Број и датум

Број разматраних

Број присутних

Број чланова

Заказиване па

одржавања сједнице

тачака дневног

чланова

који нису

отказиване

реда на сједници

сједницама

присутвовали

сједнице из

Независног

сједницама

објективних

одбора

Независног

разлога

одбора
67. / 28. 01. 2020.

3

8

1

68. / 11. 02. 2020.

3

8

1

69. / 09. 03. 2020.

3

8

1

70. / 26. 05. 2020.

4

8

1

71. / 08. 06. 2020.

3

8

1

72. / 06. 07. 2020.

4

7

2

73. / 28. 08. 2020.

5

8

1

74. / 08. 09. 2020.

3

8

1

75. / 06. 10. 2020.

3

8

1

76. / 10. 11. 2020.

3

7

2

77. / 08. 12. 2020.

4

8

1

Независни одбор је на сједницама разматрао питања из своје надлежности, од којих
издвајамо:
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На 67. сједници Независног одбора, одржаној 28. 01. 2020, разматран је Приједлог
извјештаја о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2019. годину, који
је након расправе једногласно усвојен.
Разматрана је и анонимна представка као и допис Правобранилаштва БиХ по предмету
Њ.Ј.
Независни одбор је такође на истој сједници усагласио да од полицијских агенција за
које је надлежан затражи извјештаје о раду за 2019. годину и планове рада за 2020.
годину.
На 68. сједници Независног одбора, одржаној 11. 02. 2020, разматран је Извјештај о
раду Државне агенције за истраге и заштиту за 2019. годину и Програм рада Државне
агенције за истраге и заштиту за 2020. годину, које је руководство Државне агенције за
истраге и заштиту доставило Независном одбору у складу са договором са 67.
сједнице. У вези с тим, на сједницу је позван и присуствовао јој је Ђуро Кнежевић,
замјеник директора Државне агенције за истраге и заштиту, како би са члановима
Независног одбора разматрао достављени материјал.
У расправи о овој тачки дневног реда и разговору чланова Независног одбора са
замјеником директора Државне агенције за истраге и заштиту учествовали су сви
присутни чланови Независног одбора. Разговарали су о тренутном стању у Државној
агенцији за истраге и заштиту, проблемима с којима се сусрећу у раду, кадровској
попуњености, о националној структури запослених у овој полицијској агенцији,
акцијама које су успјешно провели и окончали у претходном периоду и значајним
резултатима које су остварили, о сарадњи са другим полицијским агенцијама у БиХ.
Након расправе, чланови Независног одбора једногласно су примили к знању
Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту за 2019. годину и Програм
рада Државне агенције за истраге и заштиту за 2020. годину.
На 69. сједници Независног одбора, одржаној 09. 03. 2020, разматран је Извјештај о
раду Граничне полиције БиХ за 2019. годину и Приједлог програма рада Граничне
полиције БиХ за 2020. годину које је руководство Граничне полиције БиХ доставило
Независном одбору у складу са договором са 67. сједнице. У вези с тим, на сједницу су
позвани директор Граничне полиције БиХ Зоран Галић и замјеник директора Граничне
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полиције БиХ Фахрудин Халач. Међутим, Независни одбор је писменим путем
обавијештен да је директор Граничне полиције БиХ из здравствених разлога спријечен
да присуствује сједници Независног одбора.
У расправи о овој тачки дневног реда и разговору чланова Независног одбора са
замјеником директора Граничне полиције БиХ о достављеном материјалу учествовали
су сви присутни чланови Независног одбора. Разговарали су о тренутном стању у
Граничној полицији БиХ, проблемима с којима се сусрећу у раду, мигрантској кризи,
кадровској

попуњености,

измјенама

Закона

о

полицијским

службеницима,

материјално-техничким средствима којима располажу, сарадњи са граничном
полицијом земаља с којима дијелимо граничну линију, сарадњи са другим полицијским
агенцијама у БиХ, као и са Тужилаштвом БиХ.
Након расправе, чланови Независног одбора једногласно су примили к знању
Извјештај о раду Граничне полиције БиХ за 2019. годину и Приједлог програма рада
Граничне полиције БиХ за 2020. годину.
Разматране су и двије анонимне представке од којих једна није у надлежности
Независног одбора а другу је Независни одбор након разматрања ставио ад акта.
На 70. сједници Независног одбора, одржаној 26. 05. 2020, разматран је Извјештај о
раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019. годину и Приједлог
програма рада Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ е за 2020. годину
које је руководство Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ доставило
Независном одбору у складу са договором са 67. сједнице. У вези с тим, на сједницу су
позвани и присуствовали јој директор Дирекције за координацију полицијских тијела
БиХ Мирсад Вилић и замјеници директора Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ Ивица Бошњак и Ранко Вуковић како би са члановима Независног одбора
разматрали достављени материјал.
У расправи о овој тачки дневног реда и разговору чланова Независног одбора са
директором и замјеницима директора Дирекције за координацију полицијских тијела
БиХ учествовали су сви присутни чланови Независног одбора.
Разговарали су о тренутном стању у Дирекцији за координацију полицијских тијела
БиХ, проблемима с којима се сусрећу у раду, о значајним активностима које су имали у
протеклом периоду као што су: осигурање највећег спортског олимпијског фестивала
7

за младе – ЕYОФ, Сарајево бизнис форум, посјета предсједника Владе Републике
Сјеверне Македоније, посјета предсједника Републике Хрватске и Словеније,
осигурање комеморације у Сребреници и мноштво других посјета у којима је
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ имала координирајућу улогу са
безбједносног аспекта. Даље, разговарано је и о Закону о полицијским службеницима
БиХ и нужности његове измјене, неусклађености Закона о пензијском и инвалидском
осигурању Федерације БиХ и Републике Српске, кадровској попуњености у Дирекцији
за координацију полицијских тијела БиХ, материјално-техничким средствима којима
располажу, сарадњи са другим полицијским агенцијама у БиХ, сарадњи са ЕУФОР-ом
и ОЕБС-ом.
Након расправе, чланови Независног одбора једногласно су примили к знању
Извјештај о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019. годину и
Приједлог програма рада Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2020.
годину.
Разматрана је и једна представка за коју је Независни одбор одлучио ставити ад акта.
На 71. сједници Независног одбора, одржаној 08. 06. 2020, разматрана је усмена
информација Адисе Бегић и Мате Милетића, чланова Независног одбора, који су 08.
06. 2020. посјетили Граничну полицију БиХ и састали се са њеним руководством.
Договорено је да се извјештај о посјети припреми за наредну сједницу Независног
одбора.
На 72. сједници Независног одбора, одржаној 06. 07. 2020, чланови Независног
одбора једногласно су усвојили Извјештај са састанка чланова Независног одбора с
руководством Граничне полиције БиХ од 08. 06. 2020. године. Разматрана је и усмена
информација Илме Мехић Јусуфбашић, Мате Милетића и Љубомира Куравице,
чланова Независног одбора, који су 06. 07. 2020. године посјетили Државну агенцију за
истраге заштиту и састали се са њеним руководством. Договорено је да се извјештај о
посјети припреми за наредну сједницу Независног одбора.
На 73. сједници Независног одбора, одржаној 25. 08. 2020, чланови Независног
одбора једногласно су усвојили Извјештај са састанка чланова Независног одбора с
руководством Државне агенције за истраге заштиту од 06. 07. 2020. године. Разматрана
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је и усмена информација Енеса Обралије, првог замјеника предсједнице Независног
одбора, Мате Милетића и Љубомира Куравице, чланова Независног одбора, који су 25.
08. 2020. године посјетили Дирекцију за координацију полицијских тијела БиХ и
састали се са њеним руководством. Договорено је да се извјештај о посјети припреми
за наредну сједницу Независног одбора.
Такође, утврђено је и изјашњење по тужби Њ. Ј. против Независног одбора које је, на
њихов захтјев, достављено Правобранилаштву БиХ.
На 74. сједници Независног одбора, одржаној 08. 09. 2020, чланови Независног
одбора једногласно су усвојили Извјештај са састанка чланова Независног одбора са
руководством Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. Даље, договорено је
да се на сљедећу сједницу Независног одбора позову директор и замјеник директора
Државне агенције за истраге и заштиту.
На 75. сједницу Независног одбора, одржаној 06. 10. 2020, у складу са договором са
прошле сједнице, позвани су и присуствовали су јој Дарко Ћулум, директор Државне
агенције за истраге и заштиту, и Ђуро Кнежевић, замјеник директора Државне агенције
за истраге и заштиту. Разговарали су о тренутном стању у Државној агенцији за
истраге и заштиту, проблемима с којима се сусрећу у раду, кадровској попуњености,
националној структури запослених у овој полицијској агенцији, о Закону о
полицијским службеницима, сарадњи са другим полицијским агенцијама као и са
Тужилаштвом БиХ. Када је у питању сарадња са другим полицијским агенцијама,
директор је истакао да су посебно на располагању Граничној полицији БиХ за помоћ у
вези са мигрантском кризом, те да им је увијек на располагању 10-15 полицијских
службеника.
На 76. сједницу Независног одбора, одржаној 10. 11. 2020, били су позвани и
потврдили долазак директор и замјеници директора Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ. Међутим, у међувремену су посредством и-мејла
обавијестили Независни одбор о томе да због болести директора и једног замјеника
директора нису у могућности присуствовати сједници са приједлогом да се сједница
одгоди. Договорено је да се директор и замјеници директора Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ поново позову на сљедећу сједницу Независног
одбора.
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Такође, договорено је да се за сљедећу сједницу Независног одбора припреми
приједлог Плана рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре
Босне и Херцеговине за 2021. годину.
На 77. сједницу Независног одбора, одржаној 08. 12. 2020, у складу са договором са
прошле сједнице, позвани су и приуствовали јој: Мирсад Вилић, директор Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ те Ивица Бошњак и Ранко Вуковић, замјеници
директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. Разговарали су о
тренутном стању у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, проблемима с
којима се сусрећу у раду, Споразуму о међусобном пружању помоћи и оперативној
сарадњи у борби против тероризма који је потписан између Обавјештајно-безбједносне
агенције БиХ, свих полицијских аганеција у БиХ и Службе за послове странцима,
учешћу полицијских службника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ у
активностима везаним за локалне изборе 15. 11. 2020. у БиХ са безбједносног аспекта,
о Закону о полицијским службеницима БиХ, сарадњи са другим полицијским
агенцијама, Министарством безбједности БиХ као и са Тужилаштвом БиХ. Када је у
питању сарадња са другим полицијским агенцијама, директор је истакао да су посебно
на располагању Граничној полицији БиХ за помоћ у вези са мигрантском кризом, те да
су им на располагању у Вишеграду и Бијељини.
Разматран је и Приједлог плана рада Независног одбора као независног тијела
полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2021. годину који је након расправе
једногласно усвојен.
Даље, Независни одбор је разматрао и примио к знању допис Правобранилаштва БиХ
којим овом тијелу достављају пресуду Суда БиХ којом је тужба Њ.Ј. против
Независног одбора у потпуности одбијена као неоснована.

Одјељак Б. Реализација задатака одржавањем састанака са руководиоцима
полицијских тијела БиХ у складу са Планом рада за 2020. годину
Планом рада Независног одбора за 2020. годину предвиђено је одржавање
појединачних састанака са руководством Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту и Граничне полиције БиХ. Циљ
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ових састанака је увид у рад и упознавање са проблемима с којима се у раду сусрећу
руководиоци полицијских агенција БиХ. Независни одбор обавља задатке из своје
надлежности и путем извјештаја о раду који доставља Парламентарној скупштини БиХ
на разматрање и усвајање информише је о проблемима у раду полицијских агенција
БиХ из своје надлежности.
Независни одбор је у 2020. години, у складу са чланом 18. Пословника Независног
одбора и Планом рада Независног одбора за 2020. годину, обавио посјете:

Посјете

Датум посјета

Граничној полицији БиХ

08. 06. 2020.

Државној агенцији за истраге и заштиту

06. 07. 2020.

Дирекцији за координацију полицијских

25. 08. 2020.

тијела БиХ

1. Граничној полицији БиХ, 08. 06. 2020.
Састанак чланова Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ
са Зораном Галићем, директором Граничне полиције БиХ, Фахрудином Халачем,
замјеником директора Граничне полиције БиХ, и Драганом Кулићем, помоћником
директора за организацију и операције, одржан је 08. 06. 2020. у просторијама
Граничне полиције БиХ. У име Независног одбора, састанку су присуствовали: Адиса
Бегић и Мате Милетић, чланови Независног одбора, те Ивана Ловрић, секретарка
Независног одбора.
Директор Граничне полиције БиХ на почетку је истакао да су са аспекта безбједности
граничне линије имали велику улогу када је у питању COVID-19. У почетној фази,
сходно одлукама Савјета министара БиХ, прилагођавали су службу и полицијске
службенике на терену. У том послу помагали су им и службеници Управе за
инспекцијске послове којима су уступили своје просторије на граничним прелазима.
Кад су у питању мигранти, директор је истакао да је за вријеме ванредног стања у БиХ
а због пандемије вируса знатно мањи број миграната ушао у земљу у односу на исти
11

период прошле године, али задњих 20-ак дана интензитет се појачава. Истакао је да је
најкритичније на источној граници (Зворник, Вишеград и Бијељина), те су велике
капацитете полицијских службеника усмјерили на те граничне прелазе. Само дан
раније, дао је за примјер, полицијски службеници су вратили више од 200 миграната са
границе. Велики поблем представља и, ако ухвате мигранта, немогућност утврђивања
његовог идентитета. Истакао је и да су тражили измјене Закона о граничној контроли,
у смислу подизања овлашћења граничним полицајцима, али од надлежних институција
нису добили подршку. Директор је такође истакао да највећи број миграната долази из
Пакистана, Марока, Египта те да је Сирија на седмом мјесту као земља која је погођена
ратним дејствима, те да се у великом броју случајева ради о економским мигрантима.
Када је ријеч о кадровској попуњености и запосленим у овој полицијској агенцији,
директор

је

нагласио

хитност

рјешавања

проблема

недостатка

полицијских

службеника. Истакао је да су прије три године урадили реформу Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, којом је предвиђено да се
смањи број руководећих службеника, а повећа број службеника на терену, међутим тај
приједлог није прошао ресорно министарство. Тренутно припремају нови правилник у
складу са стандардима Европске уније према којем би требало да имају 1.200
полицијских службеника. Нагласио је да је тренутно распоређен један полицијски
службеник на 25 километара граничне линије.
Даље, истакли су да су од ИПА фондова обезбиједили 2,5 милиона КМ за пријем 300
кадета (250 полицијских службеника и 50 инспектора), али је на потезу Савјет
министара БиХ који треба да донесе одлуку о пријему да би се кренуло у процедуру.
Новчана средства требало би да буду оперативна у септембру.
У разговору са члановима Независног одбора, руководство Граничне полиције
осврнуло се и на међуљудске односе унутар ове полицијске агенције као и на анонимне
притужбе које су неријетко пристизале и Независном одбору. Истакли су да свака
анонимна представка која пристигне пролази провјеру Унутрашње контроле.
Даље у разговору директор је нагласио да има коректну сарадњу са другим
полицијским агенцијама у БиХ и Тужилаштвом БиХ.

12

2. Државној агенцији за истраге и заштиту, 06. 07. 2020.
Састанак чланова Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ
са замјеником директора Државне агенције за истраге и заштиту одржан је 06. 07. 2020.
у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту. У име Независног одбора
састанку су присуствовали: Илма Мехић Јусуфбашић, Мате Милетић и Љубомир
Куравица, чланови Независног одбора, те Ивана Ловрић, секретарка Независног
одбора.
Замјеник директора Државне агенције за истраге и заштиту Ђуро Кнежевић нагласио је
да је ова полицијска агенција од децембра 2019. године без директора те да он од тада
обавЉа његове послове. Истакао је да је првих шест мјесеци ове године обиЉежила
пандемија вируса корона те да су се у том периоду придржавали инструкција које је
доносио Савјет министара БиХ. Обезбјеђивали су, а и данас спроводе све неопходне
мјере за заштиту својих запосленика те су средствима која су им на располагању
набављали заштитну опрему (маске, рукавице, визире) и дезинфекциона средства.
Што се тиче запослених у о овој полицијској агенцији, замјеник директора је истакао
да имају 763 запослених и да је попуњеност око 80%. Од тога је 563 полицијских
службеника, 71 државни службеник и 133 заполсеника. У 2020. години у пензију је
отишло 7 запосленика, 5 полицијских и 2 државна службеника. Такође, истакао је да је
у 2020. години примљено 8 полицијских службеника у чину полицајац те да је у току
пријем 10 млађих инспектора, 5 државних службеника и 6 запосленика. 36 полицисјких
службеника је унапријеђено.
Замјеник директора Државне агенције за истраге и заштиту информисао је чланове
Независног одбора о Закону о Државној агенцији за истраге и заштиту. Истакао је да је
Закон тренутно у процедури у Парламентарној скупштини БиХ. Такође је чланове
Независног одбора информисао о тренутним активностима у погледу израде Закона о
полицијским службеницима БиХ чији је текст усаглашен и упућен је у даљу
процедуру. Дотакао се и доношења нових прописа за израду Инструкције о
криминалистичко-обавјештајном и истражном раду.
Такође, истакао је да је формирана радна група за израду новог Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.
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Упознао је чланове Независног одбора о тренутним активностима и резултатима рада
у области привредног криминала, тероризма, ратног злочина и осталих питања у вези
са заштитом тајних података из дјелокруга ове полицијске агенције.
Даље је у разговору директор Државне агенције за истраге и заштиту информисао
чланове Независног одбора да је задовољан односима са другим полицијским
агенцијама у БиХ као и са Тужилаштвом БиХ.

3. Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, 25. 08. 2020.
Састанак чланова Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ
са директором Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ Мирсадом
Вилићем, замјеницима директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ
Ивицом Бошњаком и Ранком Вуковићем одржан је 25. 08. 2020. у просторијама
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ. У име Независног одбора,
састанку су присуствовали: Енес Обралија, први замјеник предсједнице Независног
одбора, Мате Милетић и Љубомир Куравица, чланови Независног одбора, те Ивана
Ловрић, секретарка Независног одбора.
Директор Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ упознао је чланове
Независног одбора са значајним активностима које су имали у протеклом периоду, са
посебним освртом на обезбјеђење комеморативног скупа у Сребреници 11. 07. 2020.
године. Директор је истакао да је ове године број званица који су присуствовали
комеморацији знатно мањи у односу на претходне године а због пандемије вируса
корона. Сама комеморација је, са безбједносног аспекта, протекла на професионалном
нивоу, у најбољем реду и без иједног инцидента. У

разговору са члановима

Независног одбора директор је истакао проблем недостатка великог броја полицијских
службеника у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ. Нагласио је да у
овом тренутку, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста, недостаје око 400 полицијских службеника. Почетком године имали су
пријем 50 полицијских службеника а планирају да у наредном периоду од
Министарства безбједности БиХ траже сагласност за још 50 полицијских службеника.
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Такође, директор је истакао да је у протеклом периоду извршено чиновање
полицијских службеника, и то: 3 главна инспектора и 12 виших инспектора. Такође,
разговарано је и о проблемима с којима се сусрећу, а посебно су истакли проблем
неуједначеног обрачуна пензија за запослене који долазе из Републике Српске и оне
који долазе из Федерације БиХ. Даље, директор је истакао да од почетка године
спроводе све неопходне мјере за заштиту својих запослених од вируса корона те да су
средствима која су им била на располагању набављали заштитну опрему (маске,
рукавице, визире) и дезинфекциона средства.
Руководство Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ нагласило је да има
изузетно добру сарадњу са осталим полицијским агенцијама у БиХ, а посебно су
нагласили сарадњу са Граничном полицијом БиХ, која такође има проблем недостатка
полицијских службеника, те Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, која у
складу са својим могућностима шаље своје полицијске службенике на државну
границу а с циљем њене заштите усљед мигрантске кризе. Истакли су и веома добру
сарадњу са Тужилаштвом БиХ као и Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ.

ПОГЛАВЉЕ IV. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ОСИГУРАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Рад Независног одбора пратили су представници ОХР-а. Све сједнице Независног
одбора пратили су и запослени у Сектору за односе с јавношћу Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ те представници медија у БиХ. Јавност се може
упознати са радом Независног одбора и путем аката које је овај одбор усвајао и путем
записника, јер су објављени на интернетској страници Парламентарне скупштине БиХ.
На овај начин осигурана је транспарентност рада Независног одбора.

ПОГЛАВЉЕ V. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДРШКА РАДУ
Заједничка служба Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ је, према Закону о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре у БиХ, задужена да пружа сву
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административно-техничку подршку раду Независном одбору. Заједничка служба
осигурала је потребне услове за рад Независног одбора ангажовањем стручног особља,
али и обезбјеђивањем материјално-техничких и других услова за несметан рад.

ПОГЛАВЉЕ VI. ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Независни одбор реализовао је већину програмских активности планираних у 2020.
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 2020. годину.

ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИЦЕ
НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА
Енес Обралија

ПРИЛОГ: Табеларни приказ одржаних сједница и присуство чланова Независног
одбора у 2020. години
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