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*искључиво за wеб, није службени документ 

 

Биографија 

 
ИЗЕТ ОДОБАШИЋ - ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ 
 

Рођен је 24. 10. 1959. године у Штурлићу у општини Цазин, гдје је завршио 

основну школу и гимназију. 

Звање дипломираног правника стекао је након завршеног студија на 

Правном факултету Универзитета у Сарајеву, у периоду 1978. - 1982. 

године. 

Приправнички стаж је обавио у Регионалној болници Бихаћ и у 

Општинском суду у Бихаћу, након чега је до 1988. године радио на 

пословима шефа у Служби за опште и правне послове у бихаћкој болници, 
када је именован на функцију начелника Службе за стручне и заједничке 

послове Скупштине општине и Извршног одбора општине Бихаћ. За 

секретара Општинског секретаријата за привреду, финансије, друштвене 

дјелатности и општу управу, као и за члана Извршног одбора општине 
Бихаћ је именован 1992. године, коју функцију је обављао до 1995. године. 

У периоду од 1988. до 2001. године је био секретар и члан општинске 

Изборне комисије у Бихаћу и члан Удружења изборних званичника Босне и 
Херцеговине. 

У Царинарници Бихаћ, у периоду од 1995. до 2000. године, радио је на 

пословима замјеника управника, што подразумијева послове успостављања 
и провођења царинског управног и прекршајног поступка, послове 

ревизије и надзора над царинско-управним процедурама и послове 

инструктора - едукатора за почетну обуку царинских службеника по 

програму Царинске службе ФБиХ и CAFAO-а. 

У организацији Института за образовање одраслих Канаде завршио је 

школу менаџмента по америчко-канадској бихевиористичкој методи и 

теорији успјеха.  

Правосудни испит је положио 1998. године. 

За судију Кантоналног суда за прекршаје у Бихаћу је именован 2000. 
године, а 2001. године и за предсједника тог Суда, које послове је обављао 

до окончања реформе прекршајне области у Босни и Херцеговини и 

укључивања прекршајног судовања у надлежност тзв. редовних судова. 
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Током вршења судијске функције у прекршајној области, ангажован је у 

периоду 2002. - 2006. године као члан Високог судског и тужилачког 

савјета БиХ у Пројекту реформе прекршајне области у Босни и 

Херцеговини, што је укључивало и израду нових законских рјешења за 
прекршајни поступак и организацију вршења судске функције у тој 

области. 

Одлуком Високог судског и тужилачког савјета БиХ у септембру 2002. 
године је именован за члана првог сазива Управног одбора Центра за 

едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, гдје је до 

краја мандата 2006. године, између осталог, ангажован на развоју 

програма почетне обуке судија и тужилаца, судијских и тужилачких 
приправника и стручних сарадника, а након почетне обуке за едукатора 

Центра, и као едукатор у прекршајној области, области примјене Европске 

конвенције о људским правима и основним слободама те равноправности 

полова и заштити од насиља у породици. За то вријеме учествовао је на 
више студијских путовања у вези са наведеним активностима Центра, 

између осталог, боравио је на правосудним академијама Краљевине 

Холандије и Републике Португал. 

У том периоду је учествовао у изради почетних верзија Закона о 

равноправности полова, Закона о заштити од насиља у породици 

(јединствена верзија за оба ентитета), Породичног закона ФБиХ, Закона о 

основима безбједности саобраћаја на путевима, Закона о прекршајима 
(јединствена верзија за оба ентитета).  

Активан је члан Предсједништва Удружења судија за прекршаје и 

Удружења медијатора Босне и Херцеговине, у оквиру којег је обавио 
потребну обуку за звање медијатора у судској области. 

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине га је именовао на 

функцију кантоналног тужиоца у Кантоналном тужилаштву Унско-санског 
кантона у октобру 2008. године, коју функцију је обављао до 01. 12. 2013. 

године, када је ступио на дужност тужиоца Тужилаштва Босне и 

Херцеговине.  

Похађао је више домаћих и међународних савјетовања и семинара 

посвећених судској и тужилачкој функцији, области царина и међународној 

трговини, организацији и раду управе и локалне самоуправе, управном 

поступку, изборима, попису становништва, те раду и радним односима. 

Члан је Удружења тужилаца у Босни и Херцеговини од 2010. године. 

/крај/ 
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