Број: 01,02-50-14-283-2,5/13
Сарајево, 13.03.2013.гoдинe

На основу чл. 5. и 17. 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 БиХ („Службени гласник БиХ“, број 37/03) и Одлуке о расписивању
јавног конкурса за спровођење процедуре за избор кандидата за именовање чланова
Независног одбора и Одбора за жалбе грађана, број: 01,02-50-14-283-2,4/13 од 13.03.
2013. године, Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине за спровођење процедуре за именовање чланова Независног одбора и Одбора за
жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине,
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за спровођење процедуре за избор кандидата за именовање чланова Независног одбора
и Одбора за жалбе грађана
као независних тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

1/01 Члан Независног одбора
1/02 Члан Одбора за жалбе грађана
1/01 Члан Независног одбора
Опис надлежности : Независни одбор је независно тијело Парламентарне скупштине
БиХ које дјелује искључиво на професионалним основама, не заступајући, не штитећи
нити подривајући интересе било које политичке стрaнкe, регистроване организације
или удружења, или било којег народа у БиХ. Чланови Независног одбора надлежни
су за: спровођење процеса одабира кандидата и предлагање смјењивања полицијских
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ; објављивање јавних
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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, ако су
починили кривично дјело, односно ако 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 (''Сл. гласник БиХ", број 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 представља 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 дужности у складу са законом и другим
прописима и одговоран је за законитост рада.
Статус : Члан Независног одбора има права и обавезе проистекле из Устава БиХ,
закона и подзаконских аката, а неће имати радноправни статус. Средства за рад и
накнаде за рад обезбјеђују се у буџету Парламентарне скупштине БиХ.
Број извршилаца: девет (9) извршилаца ( по три Бошњака, Србина и Хрвата )
Мандат: Чланови Одбора именују се на мандат од четири године.

1/02 Члан Одбора за жалбе грађана
Опис надлежности: Одбор за жалбе грађана је независно тијело Парламентарне
скупштине БиХ које дјелује искључиво на професионалним основама, не заступајући,
не штитећи нити подривајући интересе било које политичке странке, регистроване
организације или удружења, или било којег народа у БиХ. Чланови Одбора за жалбе
грађана надлежни су за: примање, евидентирање, процјењивање и просљеђивање
жалби на поступање полицијских службеника БиХ, као и њихово упућивање
надлежним полицијским тијелима; континуирано праћење у којој фази се налази
предмет; иницирање одговарајућег поступка против подносиоца жалбе у случају лажне
или тенденциозне жалбе; вођење свих одговарајућих евиденција и база података о
жалбама грађана против полицијских службеника БиХ, резултатима истраге и другим
факторима на основу којих је покренут дисциплински или кривични поступак; давање
свих информација подносиоцу жалбе везаних за његову жалбу; информисање
Парламентарне скупштине БиХ о свом раду; Одбор за жалбе грађана надлежан је за све
2

остале послове прописане Законом о независним и надзорним тијелима полицијске
структуре Босне и Херцеговине (''Сл. гласник БиХ", број 36/08), Пословником о раду
Одбора за жалбе грађана и другим прописима. Одбор за жалбе грађана обрађује
податке и води евиденције у складу са законом и другим прописима.
Један од кандидата биће предложен за предсједника Одбора за жалбе грађана.
Предсједник представља Одбор, руководи и усмјерава обављање послова из
надлежности Одбора, припрема Нацрт пословника о раду Одбора, подноси годишњи
извјештај о раду, те друге потребне извјештаје овог радног тијела, обавља друге
послове у складу са законом и другим прописима и одговоран је за законитост рада.
Статус: Члан Одбора за жалбе грађана има права и обавезе проистекле из Устава БиХ,
закона и подзаконских аката, а неће имати радноправни статус. Средства за рад и
накнаде за рад обезбјеђују се у буџету Парламентарне скупштине БиХ.
Број извршилаца: седам (7) извршилаца (укључујући обавезну заступљеност свих
конститутивних народа ).
Мандат: Чланови Одбора именују се на мандат од четири године.

Општи и посебни услови
Општи услови за све позиције: да је држављанин 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 упражњена мјеста; да није обухваћен одредбом члана IX став 1.
Устава Босне и Херцеговине,
Кандидат треба да испуњава и посебне услове:
а) Позиција 1/01 - 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.
б) Позиција 1/02 - висока стручна спрема - VII степен; уз услов да најмање пет
чланова Одбора за жалбе морају имати звање дипломираног правника; да је угледни и
уважени грађанин који није запослен у полицијским тијелима БиХ; да није осуђен за
кривично дјело осим за кривично дјело из области безбједности саобраћаја; да није
члан политичке странке.
Потребнa документa
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Кандидат је дужан да уз пријаву на јавни конкурс достави и оригинале или од
надлежног органа овјерене копије докумената:
1) радну биографију (CV) са изјавом о националном опредјељењу, адресу и
телефон за контакт;
2) овјерену копију факултетске дипломе (нострификоване дипломе ако
факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави
након 06.04.1992. године),
3) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци,
4) 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,
5) овјерену изјаву да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и
Херцеговине,
6) овјерену и потписану изјаву да није члан политичке странке.
Осим наведених докумената кaндидaт трeбa:
-

-

за позицију 1/01: дa достави и доказ да: долази из реда представника
правосудних
институција;
пензионисаних
полицијских
службеника;
пензинисаних или активних државних службеника; истакнутих стручњака из
других oблaсти јавног живота; oблaсти права; криминалистичких наука;
полицијских послова;
за позицију 1/02: дa достави овјерену и потписану изјаву да није запослен у
полицијским тијелима БиХ.

Напомена за све кандидате:
Поред општих и посебних услова кандидат за члана Независног одбора и Одбора за
жалбе грађана не може бити, у складу сa чл.4.ст. (4) и чл.16.ст.(4) Закона о
независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине) лице
осуђено за кривично дјело, осим за кривично дјело из области бeзбjeднoсти
саобраћаја, У складу сa наведеним, Комисија ће по службеној дужности прибавити
доказ за кандидате чије пријаве буду прихваћене а који тај доказ не доставе.
Јавни конкурс биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', ''Службеном гласнику
Брчко Дистрикта БиХ'', дневним листовима „Dnevni avaz“, „Press“ и „Večernji list“, те
на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ .
Пријаву на јавни конкурс сa траженим документимa треба доставити најкасније 15
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ'', од када ће се рачунати и
рокови.
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Пријава сa документацијом доставља се поштом, препоручено, на адресу:
Парламентарна скупштина БиХ
Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине за спровођење процедуре за именовање чланова Независног одбора и
Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине
„ЈАВНИ КОНКУРС за спровођење процедуре за избор кандидата за именовање
чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела
полицијске структуре Босне и Херцеговине – ''НЕ ОТВАРАТИ'';
71000 Сарајево, Трг Босне и Херцеговине бр. 1

Напомена за свe кандидате: Документи неће бити враћени кандидатима. Комисија ће
с кандидатима чије су пријаве прихваћене као уредне и који испуњавају потребне
услове обавити интервју. Прије интервјуа од кандидата може се затражити да доставе
податке о претходним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и
информације о кандидату. Кандидат је дужан дати информацију о било чему, што
може резултoвати сукобом интереса у случају да дође до његовог именовања.
*Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне и неуредне пријаве биће
одбачене
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