
На основу члана IV 4. е) Устава Босне и Херцеговине, члана 2. став (2) и члана 7. став (1) 
тачка б) Закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 36/08), Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на 63. сједници Представничког дома, одржаној 04. новембра 2009. године, 
и на 38. сједници Дома народа, одржаној 13. новембра 2009. године, усвојила је  
 
 

П О С Л О В Н И К 
о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и 

Херцеговине 
  
ГЛАВA I -  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Пословником о раду Независног одбора (у даљем тексту: Пословник) уређују се: начин и 
принципи рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Независни одбор), начин спровођења поступка одабира 
кандидата за полицијске руководиоце и замјенике руководилаца полицијских тијела БиХ, 
процедура објављивања јавних конкурса и разматрање пријава кандидата, начин 
спровођења одабира кандидата за руководиоце и за замјенике руководилаца полицијских 
тијела БиХ, разматрање притужби на рад руководилаца и замјеника руководилаца 
полицијских тијела БиХ, услови за иницирање покретања дисциплинског поступка против 
руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, процедура и разлози за 
предлагање смјењивања руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ 
за чији избор је надлежан, врсте података и евиденције које води, средства за рад 
Независног одбора и накнаде чланова Независног одбора, дужности и одговорности 
чланова Независног одбора, те друга питања значајна за рад Независног одбора.  

 
Члан 2. 

(Принципи и начин рада Независног одбора) 
 

(1) Независни одбор дјелује искључиво на професионалним основама, не заступајући, 
не штитећи нити подривајући интересе било које политичке партије, регистроване 
организације или удружења, или било којег народа или појединца у Босни и Херцеговини. 
(2) Независни одбор ради у сједницама, а одлучује о питањима из своје надлежности у 
складу са Уставом Босне и Херцеговине и Законом о независним и надзорним тијелима 
полицијске структуре Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон), а по поступку и 
процедурама утврђеним овим пословником. 
 

Члан 3. 
(Састав и именовање Независног одбора) 

 
Састав и именовање Независног одбора утврђени су Законом. 
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Члан 4. 
(Принцип јавности) 

 
Предсједник Независног одбора, први и други замјеник предсједника брину о 
остваривању принципа јавности и овлашћени су да дају изјаве за медије.  
 
 
ГЛАВА II -  НАЧИН И ДЈЕЛОКРУГ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА 

 
Члан 5.  

(Заказивање сједница) 
 

(1) Независни одбор засједа у Сарајеву, у згради Парламентарне скупштине БиХ, у 
просторијама које обезбјеђује Заједничка служба Секретаријата Парламентарне 
скупштине БиХ. 
(2) Вријеме и мјесто одржавања сједница Независног одбора одређује предсједник 
Независног одбора, односно први или други замјеник предсједника Независног одбора у 
случају када је предсједник оправдано спријечен. 
(3) По одлуци предсједника, сједнице Независног одбора могу се одржати и на другом 
мјесту. 
(4) Позив за сједницу Независног одбора, с предлогом дневног реда, упућује се члановима 
Независног одбора седам дана прије дана одржавања сједнице.  
(5) Предсједник Независног одбора може, када за то постоје оправдани разлози, 
сазвати хитну сједницу без писаног позива, а дневни ред за ту сједницу може предложити 
и на самој сједници. 
(6) Позив за сједницу с дневним редом и радни материјал шаљу се редовном 
препорученом или електронском поштом члановима Независног одбора на њихове адресе, 
а о начину достављања позива секретар Независног одбора договора се са сваким чланом 
Независног одбора појединачно. 
(7) Чланови Независног одбора обавезни су да присуствују заказаним сједницама 
Независног одбора. Ако нису у могућности да присуствују сједници Независног одбора, 
дужни су да најаве одсуство предсједнику Независног одбора најмање два дана прије 
одржавања сједнице, а само у изузетним случајевима то могу учинити на дан одржавања 
сједнице. 
(8) Сједнице Независног одбора одржаваће се према плану рада, а најмање једном 
мјесечно. 
(9)  Сједнице Независног одбора тонски се снимају. 
 

Члан 6. 
(Руковођење сједницом) 

 
(1) Радом Независног одбора руководи предсједник Независног одбора, односно први 
или други замјеник предсједника када их за то овласти предсједник или када је 
предсједник Независног одбора оправдано спријечен да присуствује сједници. 
(2) Чланови Независног одбора, као и остали учесници у раду сједнице могу узети 
ријеч по одобрењу предсједника. 
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(3) Предсједник даје ријеч члановима и учесницима на сједници према редослиједу 
пријављивања. 
(4) Чланови Независног одбора и други учесници своја излагања треба да прилагоде 
теми и значају питања о којима се води расправа по утврђеном дневном реду те да дају 
конкретне предлоге за рјешавање одређених питања.  
(5)       Предсједник води рачуна о томе да учесник у расправи несметано дискутује.  
(6) У случају да се учесник у расправи удаљи од теме о којој се расправља у оквиру 
дневног реда, биће упозорен. Ако се оглуши о упозорење, предсједник ће му одузети 
ријеч.  
 

Члан 7. 
(Кворум и одлучивање) 

 
(1) Седам чланова Независног одбора чине кворум. 
(2) Одлука Независног одбора је важећа ако за њу гласа седам чланова Независног 
одбора и уноси се у записник са сједнице Независног одбора, на начин да се наведе 
колико је чланова гласало „за“, колико је гласало „против“ и колико је било „уздржано“. 
(3) Сви чланови Независног одбора равноправно учествују у расправи о сваком 
питању које се уврсти у дневни ред сједнице Независног одбора. 
(4) На сједници Независног одбора води се записник који потписују предсједник и 
записничар, односно секретар Независног одбора, након што га усвоји Независни одбор. 
(5) Сваки члан Независног одбора може издвојити своје мишљење и захтијевати да се 
оно унесе у записник. 
 

Члан 8.  
(Надлежности Независног одбора) 

 
Независни одбор надлежан је за:  

 
а) спровођење поступка избора кандидата за полицијске руководиоце и замјенике  
    руководилаца полицијских тијела БиХ, 
б) објављивање јавних конкурса и разматрање пријава кандидата, вршење одабира 
     и достављања министру безбједности БиХ имена највише пет кандидата за 
     руководиоце и имена највише пет кандидата за замјенике руководилаца 
     полицијских тијела БиХ, 
ц) предлагање смјењивања руководилаца и замјеника руководилаца полицијских 
     тијела БиХ, ако су починили кривично дјело, осим за кривична дјела из области  
     безбједности саобраћаја, или ако почине тешку повреду службене дужности, као  
     и у  случају ако се утврди да не постижу одговарајуће резултате, 
д) разматрање притужби на рад руководилаца и замјеника руководилаца 
     полицијских тијела БиХ и обавјештавање о томе министра безбједности БиХ и  
    Савјет министараБиХ, 
е) иницирање покретања дисциплинског поступка против руководилаца и  
    замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, 
ф) обраду података и вођење евиденције у складу са законом и другим прописима и 
г)  остале послове прописане законом, Пословником и другим прописима. 
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Члан 9.  
(Дужности и обавезе предсједника) 

 
Предсједник Независног одбора: 

а) представља Независни одбор; 
б) припрема нацрт пословника о раду Независног одбора, нацрт годишњег 
     плана рада Независног одбора, и након што их потврди Независни одбор,  
     просљеђује их Парламентарној скупштини БиХ на усвајање; 
ц) сазива сједнице Независног одбора; 
д) руководи и усмјерава обављање послова из надлежности Независног  
     одбора; 
е) подноси годишњи извјештај о раду Независног одбора Парламентарној 
    скупштини БиХ, након што га усвоји Независни одбор, те посебне  
    извјештаје по потреби или на захтјев Парламентарне скупштине БиХ;  
ф) подноси извјештаје из тачке е) овог става Савјету министара БиХ и  
     Предсједништву БиХ, на њихов захтјев;  
г) потписује акте које доноси Независни одбор;  
х) комуницира с другим органима, институцијама или појединцима, у вези  
     с обављањем послова из надлежности Независног одбора;  
и) обавља друге дужности прописане законом, овим пословником, другим  
     прописима, одлукама или закључцима Независног одбора; 
 ј) одговоран је за законитост рада Независног одбора. 

 
Члан 10. 

(Поступак одабира кандидата) 
 

(1) Независни одбор спроводи поступак одабира кандидата за руководиоце и замјенике 
руководилаца полицијских тијела БиХ на начин доступан јавности. 
(2) Заказане и одржане сједнице Независног одбора као и јавни конкурси и сви 
резултати конкурса објављују се на службеној веб-страници Парламентарне скупштине 
БиХ. 
(3)   Током спровођења поступка из става (1) овог члана Независни одбор нарочито ће 
водити рачуна о: 

а) стручним квалификацијама и посебним обукама кандидата, 
б) радном искуству кандидата и знању показаном на интервјуу из области правног 
поретка, безбједности и полицијских послова и 
ц) равноправној националној заступљености предложених кандидата. 

 
Члан 11. 

(Одлуке о расписивању јавног конкурса и утврђивању услова и критеријума за 
одабир) 

 
(1) Независни одбор доноси одлуке о расписивању јавног конкурса као и о утврђивању 
услова и критеријума за одабир руководилаца и замјеника руководилаца у складу са 
важећим законима на позицијама из своје надлежности.  
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(2) Јавни конкрус објављује се за непопуњене позиције чим се стекну услови, а за 
остале позиције три мјесеца прије истека мандата руководилаца и замјеника руководилаца 
полицијских тијела БиХ.  
(3) Јавни конкурс осим основних података садржи опште и посебне услове из Устава 
Босне и Херцеговине и важећих закона.  
(4) Независни одбор објављује јавни конкурс за одабир руководилаца и замјеника 
руководилаца полицијских тијела БиХ у ''Службеном гласнику БиХ'' и у најмање три 
дневна листа доступна на територији Босне и Херцеговине, као и на вeб-страници 
Парламентарне скупштине БиХ. 
(5) Пријаве на јавни конкурс са траженом документацијом достављају се препоручено 
поштом, најкасније 15 дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ''. 

 
Члан 12. 

(Разматрање пријава кандидата) 
 

(1) Чланови Независног одбора разматрају пријаве кандитата на јавни конкурс 
испитујући благовременост, потпуност документације и уредност пријаве. 
(2) Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве биће одбачене.  
(3) Током разматрања пријава из става (1) овог члана, секретар Независног одбора води 
записник и попуњава табелу пријављених кандидата о стању пријава, коју потписују сви 
присутни чланови Независног одбора. 
 

Члан 13. 
(Оцјењивање и одабир кандидата) 

 
(1) Чланови Независног одбора обавиће интервју са кандидатима који испуњавају 
услове. 
(2) Након спроведеног поступка оцјењивања и бодовања, од кандидата који су 
освојили више од половине максимално могућег броја бодова, Независни одбор врши 
одабир и доставља министру безбједности БиХ ранг-листу успјешних кандидата, односно 
имена највише пет кандидата за руководиоце и имена највише пет кандидата за замјенике 
руководилаца полицијских тијела БиХ.  
(3) Министар безбједности БиХ ће у року од десет дана доставити свој предлог и ранг-
листу Независног одбора Савјету министара БиХ на одлучивање и избор. 
(4) Ако министар безбједности БиХ не достави свој предлог и ранг-листу успјешних 
кандидата Савјету министара БиХ у року из става (3) овог члана, Независни одбор ће, у 
року од пет дана, ранг-листу успјешних кандидата непосредно доставити Савјету 
министара БиХ на одлучивање и избор кандидата. 
 

Члан 14. 
(Разматрање притужби) 

 
(1) Ако Независни одбор утврди да је основана притужба на рад полицијског 
руководиоца или замјеника руководиоца полицијских тијела БиХ, закључак о томе ће 
бити достављен министру безбједности БиХ и Савјету министара БиХ, ради предузимања 
одговарајућих мјера. 
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(2) Ако притужба из става (1) овог члана није основана, Независни одбор ће је својим 
закључком одбацити као неосновану. 
(3) Ако притужба из става (1) овог члана садржи и обиљежја кривичног дјела, 
Независни одбор ће о томе извијестити надлежно тужилаштво. 
 

Члан 15. 
(Иницирање покретања дисциплинског поступка) 

 
(1) Ако Независни одбор дође до сазнања да је полицијски руководилац или замјеник 
руководиоца полицијског тијела БиХ починио или се може основано сумњати да је 
починио тежу повреду службене дужности, иницијативу за покретање дисциплинског 
поступка доставиће надлежној дисциплинској комисији. 
(2) Ако дјело из става (1) овог члана садржи и обиљежја кривичног дјела, Независни одбор 
ће о томе извијестити надлежно тужилаштво. 
 

Члан 16. 
(Предлагање смјене) 

 
(1) Полицијски руководилац или замјеник руководиоца полицијског тијела БиХ не 
може бити смијењен без претходног предлога Независног одбора за смјену.  
(2) Независни одбор може на сопствену иницијативу, на иницијативу министра 
безбједности БиХ или на иницијативу било којег органа власти у БиХ, а када оцијени 
оправданим, предложити суспензију и смјену полицијског руководиоца или замјеника 
руководиоца полицијских тијела БиХ.  
(3) Независни одбор дужан је да предложи смјену руководиоца или замјеника 
руководиоца полицијског тијела БиХ за чији избор је надлежан, ако је починио кривично 
дјело, осим за кривична дјела из области безбједности саобраћаја или ако је починио 
тешку повреду службене дужности, ако је то утврђено правоснажном одлуком надлежног 
органа. 
(4) Независни одбор доставља предлог за смјену полицијског руководиоца или 
замјеника руководиоца полицијских тијела БиХ из ст. (2) и (3) овог члана Савјету 
министара БиХ на одлучивање.  
(5) Ако Независни одбор одлучи да одбије иницијативу за смјену полицијског 
руководиоца или замјеника руководиоца полицијских тијела БиХ из става (2) овог члана, 
дужан је да у року од 15 дана обавијести подносиоца иницијативе о својој одлуци.  

 
 
ГЛАВА III - ТЕХНИЧКА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА  
  

Члан 17. 
(Присуство трећих лица на сједницама) 

 
(1) Сједници Независног одбора могу присуствовати лица која позове предсједник 
Независног одбора или раније најављена лица. 
(2) Независни одбор може одлучити да лица из става (1) овог члана и непозвана лица могу 
присуствовати сједници Независног одбора у дијелу сједнице који се односи на расправу и 
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рад за који имају правни интерес, док не могу присуствовати сједници Независног одбора 
у дијелу сједнице када се одлучује, бодују и оцјењују кандидати или када се гласа о 
одређеним питањима из надлежности Независног одбора. 
(3) На позив Независног одбора у раду могу учествовати и стручна лица из институција 
БиХ, ради давања стручних образложења и објашњења, научни радници и струча лица, 
као и представници међународне заједнице у БиХ, без права одлучивања. 
 

Члан 18. 
(Посебна права Независног одбора) 

 
(1) Независни одбор има право да тражи од комисија Парламентарне скупштине БиХ, 
Савјета министара БиХ, Министарства безбједности БиХ и његових управних и 
самосталних организација и агенција информације и обавјештења која су му потребна за 
рад, као и друге податке којима располажу или су дужни да их прикупљају или 
евидентирају. 
(2) Чланови Независног одбора, по овлашћењу предсједника, с циљем прикупљања 
информација и обавјештења из става (1) овог члана, могу посјетити наведене органе и 
извршити увид у одговарајуће извјештаје, предмете или евиденције.  
 

Члан 19. 
(Подршка у раду Независном одбору)  

 
Заједничка служба Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ пружа сву потребну 
административно-техничку и материјално-финансијску подршку тако да обезбјеђује сва 
неопходна средства за рад Независном одбору, члановима Независног одбора те одређује 
секретара за обављање стручних и административно-техничких послова у раду 
Независног одбора. 

 
Члан 20. 

(Сарадња и пружање помоћи Независном одбору) 
 

Органи управе и друге институције БиХ, као и друга одговарајућа тијела и органи у БиХ, 
дужни су да сарађују са Независним одбором и пружају потребну помоћ у обављању 
послова из његове надлежности, у складу са законом и другим прописима. 

 
Члан 21. 

(Печат и меморандум) 
 

(1) Независни одбор користи меморандум и печат Парламентарне скупштине БиХ за 
овјеру својих одлука и других службених аката из свог дјелокруга и кореспонденцију.  
(2) Печатом се овјерава потпис предсједника Независног одбора, а потписи првог и другог 
замјеника по овлашћењу предсједника.  
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Члан 22. 
(Евиденције, протокол и обрада података) 

 
(1)  Секретар Независног одбора дужан је да успостави књигу протокола и да брине о 
свим актима Независног одбора у складу с прописима о канцеларијском пословању. 
(2)  Секретар Независног одбора дужан је да успостави евиденције представки, 
достављених предлога за покретање дисциплинских поступака и евиденцију кандидата за 
избор и смјену руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ. 
 

Члан 23. 
(Накнаде за рад чланова Независног одбора) 

 
Чланови Независног одбора имају право на сталну мјесечну накнаду као и друга 
материјална права и примања у висини коју одреди Заједничка комисија за 
административне послове Парламентарне скупштине БиХ, на основу критеријума из 
Одлуке Савјета министара БиХ о критеријумима за утврђивање новчане накнаде за рад у 
управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним тијелима из 
надлежности институција Босне и Херцеговине. 
 

Члан 24. 
(Посебне обавезе чланова Независног одбора и секретара) 

 
Чланови Независног одбора и секретар дужни су да чувају све податке, а посебно податке 
који су повјерљиве природе, за вријеме и након што им престане чланство у Независном 
одбору, и одговорни су у случају одавања података у складу са Законом о заштити личних 
података, Законом о заштити тајних података и другим прописима. 

 
Члан 25. 

(Службена исказница чланова Независног одбора) 
 

Чланови Независног одбора имају службену исказницу која важи до истека мандата. 
 
 
ГЛАВА IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

(Посебна питања) 
 

(1) Питања која нису регулисана овим пословником могу се уређивати одлуком и 
закључком Независног одбора. 
(2) Измјене и допуне Пословника врше се на начин предвиђен за његово доношење. 
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Члан 27. 
(Почетак поступка одабира) 

 

У року од пет радних дана од дана ступања на снагу овог пословника, започеће поступак  
одабира кандидата за полицијске руководиоце и замјенике руководилаца полицијских 
тијела БиХ за које је Независни одбор надлежан. 

 

Члан 28. 
(Ступање на снагу Пословника) 

 
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
БиХ''. 

 
 
 ПСБиХ број: 451/09 
13. новембра 2009. године 

Сарајево 
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