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ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАЂАНА

Одбор за жалбе грађана је независно тијело 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 
основано у складу са Законом о независним и 
надзорним тијелима полицијске структуре Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 36/08). 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 
је, на 58. сједници Представничког дома и на 33. 
сједници Дома народа, донијела Одлуку о именовању 
чланова Одбора за жалбе грађана као независног 
тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број 59/09). 
Одбор има седам чланова који се бирају на мандат од 
четири године, а чине га грађани који нису запослени у 
полицијским тијелима, имају углед у друштву и који су 
представници свих конститутивних народа у Босни 
и Херцеговини. Радом Одбора руководи предсједник, 
који има два замјеника, и они су припадници три 
конститутивна народа.
Одбор за жалбе грађана на поступање полицијских 
службеника Босне и Херцеговине дјелује искључиво 
на професионалним основама, не заступајући и не 
штитећи, нити подривајући интересе било које 
политичке партије, регистроване организације, 
удружења или било којег народа у Босни и 
Херцеговини.

Надлежности Одбора утврђене су Законом о 
независним и надзорним тијелима полицијске 
структуре Босне и Херцеговине и Пословником о раду 
Одбора за жалбе. У складу с наведеним прописима, 
Одбор је надлежан за:

- примање, евидентирање, процјену и просљеђивање 
жалби на поступање полицијских службеника Босне 
и Херцеговине, као и њихово упућивање надлежним 
полицијским тијелима;

- континуирано праћење фазе у којој се предмет налази;

- иницирање одговарајућег поступка против подно-
сиоца жалбе у случају лажне или тенденциозне 
жалбе;

- вођење евиденција и база података о жалбама 
грађана против полицијских службеника Босне 
и Херцеговине, резултатима истраге и другим 
елементима на основу којих је покренут дисциплински 
или кривични поступак;

- давање свих информација подносиоцу жалбе у вези 
са њиховом жалбом;

- информисање Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине о свом раду;

- те обављање и свих осталих послова прописаних 
Законом и Пословником. 

Жалбе грађана на поступање полицијских службеника 
у полицијским тијелима Босне и Херцеговине подносе 
се у писаној форми и потребно је да садрже сљедеће 
податке: име и презиме подносиоца жалбе; податке 
за контакт подносиоца жалбе; образложен разлог 
жалбе; податке о полицијском службенику на којег 
се жалба односи; одговарајуће доказе (овјерене 
фотокопије докумената који се прилажу); својеручни 
потпис подносиоца жалбе; и друге податке. Одбор 
има право да разматра и жалбе које не садрже 
наведене елементе. 

НАДЛЕЖНОСТИ ЧЛАНОВИ

Мате Милетић 
предсједник

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАЂАНА

Уколико сматрате да су се припадници полицијских 
структура Босне и Херцеговине понијели 
непрофесионално према Вама, имате могућност 
то да пријавите.
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прва замјеница 
предсједникa

Борислав Радић 
други замјеник 
предсједникa

Даница Берић Хамида Карчић Маријан 
Милићевић 

Ермин Пешто 


