
 

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   

Број: 05/1-50-15-26-21-5/23 

Сарајево, 21. 02. 2023.  

 

 

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

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 36/08), чл. 8. и 11. Пословника о 

раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 93/09), 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, број: 03-34-6-36/10 од 05. 01. 2010, 

и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата 

на позиције директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине, 

број: 05/1-50-15-26-21-4/23 од 21. 02. 2023. године, Независни одбор као независно 

тијело полицијске структуре Босне и Херцеговине  р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС 

за спровођење процедуре одабира кандидата за избор директора и замјеника директора 

полицијских тијела Босне и Херцеговине  

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ  

Независни одбор као независно тијело 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 Пословником Независног одбора 

као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број 93/09), спроводи поступак одабира најуспјешнијих кандидата за позиције:  

1/01 Директор Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 

Број извршилаца: 1 (један) 

2/01 Замјеник директора Граничне полиције Босне и Херцеговине 

Број извршилаца: 1 (један) 

 

 II.  ОПИС ПОСЛОВА 

1/01 Директор Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 

представља Дирекцију за координацију полицијских тијела БиХ (у даљем тексту: 

Дирекција); израђује годишњи план рада према смјерницама и политикама које утврде 
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предсједавајући и замјеници предсједавајућег Савјета министара БиХ те нацрт 

годишњег буџета Дирекције и предлаже их министру безбједности БиХ, који их 

просљеђује Савјету министара БиХ на усвајање; руководи и усмјерава обављање 

послова из надлежности Дирекције; извјештава јавност о раду из своје надлежности; 

доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дирекције уз 

сагласност Савјета министара БиХ, као и друге прописе предвиђене законом који су 

потребни за омогућавање обављања послова из надлежности Дирекције; распоређује 

дужности запосленим у Дирекцији у складу са законом, правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији Дирекције и другим прописима; доноси одлуке о 

запошљавању, распоређивању и престанку рада запослених у Дирекцији у складу са 

Законом о полицијским службеницима Босне и Херцеговине и другим законима и 

прописима; обавља активности у вези са набавком опреме и средстава за потребе 

Дирекције; припрема и спроводи програме обуке запослених у Дирекцији; подноси 

годишњи извјештај о раду Дирекције министру безбједности БиХ, који га просљеђује 

Савјету министара БиХ, те посебне извјештаје према потреби или на захтјев министра 

безбједности БиХ; подноси извјештаје Парламентарној скупштини БиХ, Савјету 

министара БиХ и Предсједништву БиХ, на њихов захтјев; обавља друге дужности 

прописане законом и другим прописима. Директор је одговоран за законитост рада 

Дирекције и за законито трошење средстава која су јој додијељена.  

2/01 Замјеник директора Граничне полиције помаже директору у обављању његових 

дужности, замјењује директора за вријеме његовог одсуства, обавља поједине дужности 

које му пренесе директор, те извршава задужења која му, према потреби, додјељује 

директор с циљем ефикасног и правилног обављања послова ГПБиХ. У случају 

спријечености директора да испуњава своје дужности и одговорности, испуњава их 

замјеник директора, све док директор не буде поново у могућности да их преузме или 

до именовања новог директора. Замјеник директора за свој рад одговоран је директору. 

 

 III.   МАНДАТ 

Директор и замјеник директора именују се на мандат од четири године. 

 

 IV.  ОПШТИ УСЛОВИ  

Кандидати за све позиције морају испуњавати сљедеће опште услове: да су старији од 

18 година, да су држављани Босне и Херцеговине, да нису отпуштени из државне службе 

у институцијама БиХ односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од 

три године прије дана подношења пријаве за упражњене позиције, да су здравствено 

способни за обављање наведених послова на које се пријављују, да се против њих не 

води кривични поступак, да нису осуђени за кривично дјело, осим кривичних дјела 
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против безбједности саобраћаја, и да нису обухваћени одредбом члана IX 1. Устава 

Босне и Херецговине.  

 V.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Осим општих услова, кандидати за све позиције из овог јавног конкурса морају 

испуњавати и сљедеће посебне услове, и то: да имају високу стручну спрему (VII степен 

образовања, односно најмање 240 ЕЦТС по Болоњском процесу школовања) и радно 

искуство у тој спреми у трајању од најмање пет година, да имају чин главног инспектора 

полиције или виши чин и најмање три године рада у том чину и да нису чланови 

политичке странке.  

 

 VI . ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

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

органа овјерене копије сљедећих докумената: 

1. својеручно потписану радну биографију (CV) са изјавом о националном 

опредјељењу, адресу и број телефона за контактирање; 

2. увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци; 

3. овјерену изјаву 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 упражњене позиције; 

4. доказ да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од три 

мјесеца); 

5. овјерену изјаву да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и 

Херцеговине;  

6. овјерену копију факултетске дипломе (нострификоване дипломе ако факултет 

није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06. 04. 

1992, а кандидати који су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз 

овјерене копије факултетских диплома треба да доставе и овјерене копије 

додатака факултетских диплома или увјерење да факултет не издаје додатак 

дипломи); 

7. увјерење или потврду о траженом радном искуству у високој стручној спреми; 

8. доказ да има чин главног инспектора полиције или виши чин и најмање три 

године рада у том чину;  

9. овјерену изјаву да није члан политичке странке;  

10. овјерену изјаву да је сагласан са обављањем безбједносне провјере у складу са 

Законом о заштити тајних података („Службени гласник БиХ”, бр. 54/05 и 12/09). 

 

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији. Документи приложени уз 

пријаву на јавни конкурс неће бити враћени кандидатима, с обзиром на одредбе члана 
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16. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим 

именовањима Босне и Херцеговине. 

Напомена:  

За кандидате који доставе потпуну, уредну и благовремену пријаву,  Независни одбор 

ће по службеној дужности обавити провјере о осуђиваности/неосуђиваности за 

кривично дјело, са изузетком кривичних дјела из области безбједности саобраћаја. 

Током поступка одабира Независни одбор Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине као независно тијело полицијске структуре БиХ размотриће пријаве 

кандидата и са кандидатима који испуњавају тражене услове обавити интервју. По 

окончању поступка одабира Независни одбор доставиће министру безбједности БиХ 

имена највише пет кандидата за директоре и имена највише пет кандидата за замјенике 

директора полицијских тијела БиХ. 

Прије достављања листе успјешних кандидата министру безбједности БиХ, кандидати 

су дужни да доставе доказ Независном одбору да су здравствено способни за обављање 

послова позиција за које су конкурисали. 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне и неуредне пријаве биће 

одбачене.  

 

        VII.  ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

 

Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта БиХ“, у дневним листовима: „Дневни аваз“, „Независне новине“ и „Вечерњи 

лист“, као и на интернетској страници Парламентарне скупштине БиХ. 

 

       VIII.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 

Пријаве на јавни конкурс са траженом документацијом достављају се препоручено 

поштом, уз упозорење „НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније 15 дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику БиХ“ на адресу: 

 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине - Независни одбор 

 71000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1, са назнаком 

„Јавни конкурс за директоре и замјенике директора полицијских тијела Босне и 

Херцеговине“                                                                                                    


