
На основу члана 3. Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 36/08) и члана 11. Пословника о 

раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 93/09) и Одлуке о условима и 

критеријумима за одабир, поступак оцјењивања и утврђивања ранг-листе најуспјешнијих 

кандидата отворене конкуренције за избор директора и замјеника директора полицијских 

тијела Босне и Херцеговине брoj 03-34-6-36/10, Независни одбор је на 4. сједници, 

одржаној 22. 12. 2009. године, донио 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата на 

позиције директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и 

Херцеговине  

 

I 

(1) Независни одбор преко стручне службе Секретаријата Парламентарне скупштине 

БиХ, расписаће Јавни конкурс за спровођење процедуре одабира кандидата на позиције 

директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине, и то:  

 

1/01 Директора Граничне полиције Босне и Херцеговине 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

1/02 Замјеника директора Граничне полиције Босне и Херцеговине 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

1/03 Замјеника директора Државне агенције за истраге и заштиту 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

1/04 Директора Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 

Број извршилаца: 1 (један) 



1/05 Замјеника директора Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и 

Херцеговине 

Број извршилаца: 2 (два) 

 

(2) Мандат руководиоца и замјеника руководиоца полицијског органа је четири године и 

може се обновити само за други узастопни мандат. 

 

II 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, „Службеном 

гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, Дневном авазу, Гласу Српске и Дневном листу, као и 

на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ. 

 

III 

Јавни конкурс садржи опште и посебне услове из члана 2., текст прописан одредбом из 

члана 3. став 3. те списак докумената који се прилажу уз пријаву прописано одредбом из 

члана 4, Одлуке о условима и критеријумима за одабир, поступак оцјењивања и 

утврђивања ранг-листе најуспјешнијих кандидата отворене конкуренције за избор 

директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине.  

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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