Broj: 05/1-50-15-26-77-7/20
Sarajevo, 8. 12. 2020.

PLAN RADA
NEOVISNOG ODBORA KAO NEOVISNOG TIJELA POLICIJSKE
STRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2021. GODINU

Prosinac 2020. godine

Na temelju članka 7. stavka (1) točke b) Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske
strukture Bosne i Hercegovine i članka 9. točke b) Poslovnika o radu Neovisnog odbora kao
neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, Neovisni odbor kao neovisno tijelo
policijske strukture Bosne i Hercegovine na 77. sjednici, održanoj 8. 12. 2020. godine,
usvojio je i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavlja

PLAN RADA NEOVISNOG ODBORA KAO NEOVISNOG TIJELA POLICIJSKE
STRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

POGLAVLJE I. UVODNI DIO

Na temelju članka 2. Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), utemeljen je Neovisni odbor kao neovisno
tijelo Parlamentarne skupštine BiH koji je nadležan za: provođenje postupka odabira
kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih
tijela BiH; objavljivanje javnih natječaja i razmatranje prijava kandidata; način provođenja
odabira kandidata za rukovoditelje i zamjenike rukovoditelja policijskih tijela BiH;
razmatranje pritužbi na rad rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela BiH;
iniciranje pokretanja stegovnog postupka protiv rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja
policijskih tijela BiH; predlaganje smjene rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih
tijela BiH za čiji je izbor nadležan, ako su počinili kazneno djelo, odnosno ako počine tešku
povredu službene dužnosti, osim za kaznena djela iz područja sigurnosti prometa;
prikupljanje podataka i vođenje odgovarajućih evidencija sukladno zakonu i drugim
propisima.
Neovisni odbor u svome radu djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući,
ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili
udruge ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. Stoga će Neovisni odbor u svome radu
stvarati uvjete za zakonitost rada policijskih tijela BiH i biti u ulozi neovisnog nadzora
rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja policijskih tijela, te pratiti njihov rad, kao i uvjete i
standarde za postupanje policijskih tijela BiH.
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POGLAVLJE II. PLANIRANE AKTIVNOSTI
Neovisni odbor usmjerit će svoje aktivnosti na to da rukovoditelji i zamjenici rukovoditelja
policijskih tijela BiH budu izabrani u zadanim rokovima, te da se njihov rad prati i nadzire
kako bi se stvorili uvjeti za učinkovitu i pravilnu provedbu zakona.
Neovisni odbor realizirat će aktivnosti sukladno nadležnostima propisanim Zakonom o
neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine te drugim zakonima
i propisima vezanim uz ovo područje. Jedna od važnih aktivnosti Neovisnog odbora odnosit
će se na sagledavanje stanja i problema u radu policijskih tijela BiH, kao i na praćenje rada
izabranih rukovoditelja i njihovih zamjenika. U 2021. godini potrebno je ostvariti punu
suradnju s Vijećem ministara BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, policijskim tijelima BiH i
drugim institucijama u BiH, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za učinkovit i zakonit rad
policijskih tijela BiH.
Neovisni odbor surađivat će i s međunarodnim tijelima i organizacijama, kao i s
predstavnicima Europske unije koji prate rad policijskih tijela u BiH.
U realiziranju navedenih programskih aktivnosti Neovisni odbor zahtijevat će određene
informacije i podatke od nadležnih tijela i organa u BiH, a administrativno-tehničku podršku
Neovisnom odboru pružat će Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH.

POGLAVLJE III.

REALIZIRANJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI NEOVISNOG

ODBORA

1. Održavanje redovitih sjednica Neovisnog odbora - jednom mjesečno, a po potrebi i
češće
NOSITELJ: Neovisni odbor, Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: kontinuirano tijekom 2021. godine

2. Razmatranje eventualnih pritužbi na rad rukovoditelja i zamjenika rukovoditelja
policijskih tijela BiH
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: kontinuirano tijekom 2021. godine
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3. Iniciranje i pokretanje stegovnog postupka protiv rukovoditelja i zamjenika
rukovoditelja policijskih tijela BiH u zakonom predviđenim slučajevima
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: tijekom 2021. godine kada Neovisni odbor to ocijeni opravdanim

4. Sudjelovanje na seminarima i suradnja s policijskim tijelima BiH i drugim tijelima u
BiH
Tijekom 2021. godine Neovisni odbor će, sukladno financijskim mogućnostima i objektivnim
okolnostima, sudjelovati na seminarima te surađivati s policijskim tijelima BiH i drugim
nadležnim tijelima u BiH radi obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, a sve s
ciljem stvaranja uvjeta i uspostave standarda za učinkovit rad policijskih tijela BiH.
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: kontinuirano tijekom 2021. godine, odnosno po ukazanoj potrebi i sukladno
financijskim mogućnostima

5. Suradnja i razmjena podataka i iskustava s Odborom za žalbe građana
Parlamentarne skupštine BiH i Odborom za žalbe policijskih službenika Vijeća
ministara BiH održavanjem zajedničkih sastanaka ili provođenjem drugih dogovorenih
aktivnosti
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: tijekom 2021. godine, na poziv i na temelju zaključka Neovisnog odbora

6. Održavanje zajedničkih sastanaka i uspostava suradnje s Vijećem ministara BiH i
drugim radnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH, s posebnim naglaskom na
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH, s ciljem sagledavanja zajedničkih
obveza, provedbe zaključaka Zajedničkog povjerenstva i Parlamentarne skupštine BiH
te razmjene informacija i podataka
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: tijekom 2021. godine, na poziv navedenih tijela, a po potrebi ili na temelju
zaključka Neovisnog odbora
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7. Upućivanje zahtjeva za dostavu polugodišnjih, a po potrebi kvartalnih ili
posebnih izvješća o radu Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije
BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: tijekom 2021. godine, po potrebi ili na temelju zaključka Neovisnog odbora

8. Održavanje zajedničkih i pojedinačnih sastanaka s ravnateljima i zamjenicima
ravnatelja policijskih agencija BiH, što uključuje i posjete policijskim agencijama, s
ciljem sagledavanja njihova i rada policijskih agencija na razini BiH
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: tijekom 2021. godine, po potrebi ili na temelju zaključka Neovisnog odbora

9. Obavljanje razgovora s ravnateljima i zamjenicima ravnatelja policijskih agencija
BiH s ciljem sagledavanja i utvrđivanja određenih okolnosti u pogledu eventualno
podnesene prestavke i pritužbe na njihov i rad policijskih agencija na razini BiH kojima
rukovode
NOSITELJ: Neovisni odbor
ROK: tijekom 2021. godine, po potrebi ili na temelju zaključka Neovisnog odbora

10. Studijski posjeti i seminari u zemljama Europske unije i drugim zemljama radi
razmjene iskustava
Putem programa pomoći BiH, posebno Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA, Instrumenta
za tehničku pomoć i razmjenu - TAIEX i uz potporu Zajedničke službe Tajništva
Parlamentarne skupštine BiH, planirat će se studijski posjeti s ciljem razmjene iskustava
između sličnih tijela i policijskih agencija iz zemalja Europske unije i drugih zemalja.
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: tijekom 2021. godine, na poziv spomenutih institucija, a po potrebi ili na
temelju zaključka Neovisnog odbora i u skladu s odobrenim financijskim sredstvima
11. Druge aktivnosti i obveze po ukazanoj potrebi i na temelju zaključaka Neovisnog
odbora
NOSITELJ: Neovisni odbor
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ROK: tijekom 2021. godine, po potrebi i na temelju zaključka Neovisnog odbora
12. Obrada podataka i vođenje evidencija sukladno zakonu i drugim propisima
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: kontinuirano tijekom 2021. godine

13. Izvješće o radu Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao neovisnog tijela
policijske strukture Bosne i Hercegovine
Krajem 2021. odnosno početkom 2022. godine Neovisni odbor dostavit će Parlamentarnoj
skupštini BiH Izvješće o radu za 2021. godinu, a po potrebi će dostavljati posebna izvješća na
zahtjev Parlamentarne skupštine BiH.
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: prosinac 2021. godine, a po potrebi i češće.

POGLAVLJE IV. MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA

U

realiziranju

godišnjih

programskih

aktivnosti,

administrativno-tehničku

podršku

Neovisnom odboru pružat će Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH. Ta
podrška se, uz ostalo, odnosi i na osiguranje potrebnog uredskog materijala, računala,
projektora, radnih prostorija te prostorija za čuvanje dokumentacije i administrativnotehničkih sredstava s ciljem učinkovitog i nesmetanog rada Neovisnog odbora.
NOSITELJ: Neovisni odbor i Zajednička služba Tajništva Parlamentarne skupštine BiH
ROK: kontinuirano tijekom 2021. godine.

POGLAVLJE V. PREPORUKE I ZAKLJUČCI

Neovisni odbor će realiziranjem planiranih aktivnosti u 2021. godini, sukladno odredbama
Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, nastojati
povećati cjelokupnu učinkovitost u radu policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
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Osiguranjem materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad Neovisnog odbora bitno će se
utjecati na realiziranje navedenih aktivnosti i bit će stvoreni uvjeti za provedbu Zakona o
neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, drugih zakona i
propisa Bosne i Hercegovine.

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDNICE
NEOVISNOG ODBORA
Enes Obralija
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