
 

 

Број:01,02-50-14-388-4,3/17 

Сарајево, 06.06.2017.године 

 

ПАРЛАМЕНТАРНА  СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

- ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ 

- ДОМУ НАРОДА 

 

 

На основу члана 32. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр.79/14, 81/15 и 97/15), члана 27. 

Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16) и чланова 4. и 5. Закона о независним и 

надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине (''Службени гласник 

БиХ", број:36/08)   и Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  за спровођење процедуре за 

именовање једног члана Независног одбора као независног тијела полицијске 

структуре Босне и Херцеговине из српског народа („Службени гласник БиХ“ 

број:08/17 од 7.02.2017.), Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за cпровођење процедуре за именовање једног члана 

Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 

из српског народа на 4. сједници, одржаној 06.06.2017.године, усвојила је те 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, 

подноси   

  

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

 

о утврђивању приједлога кандидата 

за именовање једног члана Независног одбора  

као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 

 из српског народа  
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I. Именовање чланова Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине  за спровођење процедуре за именовање једног 

члана Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и 

Херцеговине из српског народа  

  

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је на 40. сједници Представничког 

дома, одржаној 29. децембра 2016. године и на 26. сједници Дома народа, одржаној 01. 

фебруара 2017. године, донијела Закључак о оснивању Привремене заједничке 

комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење 

процедуре за именовање једног члана Независног одбора као независног тијела 

полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа  (у даљем тексту: 

Привремена заједничка комисија). 

 

Закључком Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број:08/17 од 

07.02.2017.) у Привремену заједничку комисију су именовани: Хазим Ранчић, Предраг  

Кожул, Александра Пандуревић  (из Представничког дома),  Дарко Бабаљ, Бариша 

Чолак и Фахрудин Радончић (из Дома народа).  

Задатак Привремене заједничке комисије је да у складу са Законом о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 37/03), Законом о независним и 

надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине (''Службени гласник 

БиХ", број:36/08), проведе конкурсну процедуру  за једног члана Независног одбора 

као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа: 

оглашавање, интервју, састави листу успјешних кандидата и домовима Парламентарне 

скупштине БиХ предложи  кандидата за именовање.  

Привремена заједничка комисија је провела конкурсну процедуру избора кандидата за  

именовање једног члана Независног одбора као независног тијела полицијске 

структуре Босне и Херцеговине из српског народа.  

II.   Хронологија рада Привремене заједничке комисије 

Како би реализовала постављени задатак Привремена заједничка комисија је одржала 

четири  (4) сједницe. 

Конститутивна сједница одржана је  16.02.2017. године. Чланови Привремене заједничке 

комисије једногласно су за предсједавајућег изабрали Дарка Бабаља, за првог замјеника 

предсједавајућег Хазима Ранчића  а за другог замјеника предсједавајућег Баришу Чолака. 

С обзиром да ће мандат новоименованог члана Независног одбора, умјесто 

разријешеног члана, трајати до истека  актуелног четворогодишњег мандата чланова, 

до 17.03.2018. („Службени гласник БиХ“, број 20/14 од 17.03.2014. године) ради 

постизања потребне одређене динамике у раду, Привремена заједничка комисија је, 

поступајући у складу са својим надлежностима, на 1. сједници, усвојила Пословник о 

раду.  

Пословником о раду прописан је начин рада, расписивање и услови јавног конкурса, 

документа која се прилажу уз пријаву, рад по завршетку јавног конкурса, интервју са 
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кандидатима, критеријуми и поступак бодовања као и утврђивање  листе успјешних 

кандидата, приједлог кандидата за именовање  те друга питања. На истој сједници је 

донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за именовање једног члана  

Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине 

из српског народа  као и текст јавног конкурса. 

 

Комплетан текст јавног конкурса је објављен  28.02.2017. године у  „Службени гласник 

БиХ“ број: 14/17, „Службени гласник Брчко Дистрикта“ број:09/17 и  на веб страници  

Парламентарне скупштине  Босне и Херцеговине,  те обавјештења, 02.03.2017.године,  

у дневним листовима  "Вечерњи лист", "Ослобођење" и " Еуро Блиц". Јавни конкурс је 

остао отворен 15 дана од дана објаве у „Службени гласник БиХ“. Рок за подношење 

пријаве  био је (закључно) 15.03.2017. године. 

 

III. Пријављени кандидати, утврђивање исправности достављене документације 

и интервју 

Привремена заједничка комисија је на 2. сједници, одржаној 30.03.2017. и 3.сједници 

одржаној 30.05.2017. године, у складу сa Пословником о раду и условима конкурса, 

провјерила благовременост, ваљаност и потпуност пристиглих пријава на јавни 

конкурс и добиjених увјерења надлежних МУП-ова.  

 

Према услову из члана 4. став (4) Закона о  независним и надзорним тијелима 

полицијске структуре Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 36/08) 

“Кандидат за члана Независног одбора не може бити лице осуђено за кривично дјело, 

осим за  кривично дјело из области безбједности саобраћаја” те је Привремена 

заједничка комисија, по службеној дужности а уз писану сагласност  кандидата, прије 

интервјуа, прибавила доказе о неосуђивању. 

 

Привремена заједничка комисија је констатовала да се на јавни конкурс пријавило  14 

кандидата. Детаљним увидом у сваку пријаву појединачно, како би се провјерило јесу 

ли кандидати доставили траженa документa у складу са општим и посебним  условима 

конкурса, благовремене, уредне и потпуне. Привремена заједничка комисија је 

утврдила да 11 кандидата испуњавају прописане услове конкурсом. Привремена 

заједничка комисија је, због неиспуњавања формалних услова, три (3) пријаве 

одбацила о чему су писаним путем кандидати и обавијештени.   

  

Привремена заједничка комисија је, у складу са чланом 12. Пословника о раду, 11 

кандидата   позвала на интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања интервјуа 

кандидати су писаним дописом уредно обавијештени.  

Привремена заједничка комисија је на 4. сједници, одржаној 06.06.2017., обавила 

интервју са девет (9) кандидата   док се  два (2)  кандидатa нису одазвала позиву на 

интервју. 
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Циљ интервјуа био је да се утврди стручност и оспособљеност кандидата за обављање 

тражених задатака. Питања на интервјуу односила су се на провјеру података из 

биографије, појашњење у вези са испуњавањем услова јавног конкурса, посебним 

стручним звањима, вјештинама и оствареним резултатима, признањима, искуствима те 

питањима из надлежности рада Независног одбора утврђеним Законом о независним и 

надзорним тијелима полицијске структуре Босне и Херцеговине.  

Привремена заједничка комисија је, у складу са Пословником о раду, утврдила типски 

образац за оцјењивање кандидата, који су након интервјуа попунили чланови 

Привремене заједничке комисије. У складу са чланом 13. Пословника у раду, оцјене 

чланова Привремене заједничке комисије за сваког кандидата сабирале су се 

појединачно и дијелиле с бројем присутних чланова интервјуу.  

IV. Утврђивање  листе успјешних кандидата и приједлога кандидата 

Привремена заједничка комисија је, на 4. сједници, одржаној 06.06.2017., у складу са 

Пословником о раду Привремене заједничке комисије, након бодовања  кандидата и 

добијања оцјена за све кандидате  који су приступили интервјуу, саставила листу 

успјешних кандидата  и приједлог кандидата, како слиједи: 

Листа кандидата за именовање једног члана Независног одбора као независног 

тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа 

 

Редни 

број 

Кандидат Број 

бодова 

1.    Татјана Кљечанин Мартић 91,6 

2.    Младен Мићић 80 

3.    Зоран Ковачевић 75 
4.     Јово Ђурица 61 

5.     Добрислав Планојевић 58 

6.     Милан Станић 57 

7.     Слободан Стевановић 54,6 

8.      Неђо Влашки 50 

9.      Гроздан Мутић 48 

 

Привремена заједничка комисија је једногласно утврдила и предлаже  Представничком 

дому и  Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на даљњи поступак именовања:  

 

Приједлог кандидата за именовање једног члана Независног одбора као 

независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа  

 

Редни 

број 
Кандидат Број 

бодова 

1.  Татјана Кљечанин Мартић  91,6 

 

Предложени кандидат биће именован и за предсједника Независног одбора.  
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У складу са законским и пословничким одредбама, Привремена заједничка комисија 

доставља приједлог кандидата за именовање једног члана Независног одбора као 

независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине из српског народа 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ у даљњу 

процедуру.  

 

За извјестиоце о раду о овом извјештају Привремене заједничке комисије, на 

сједницама домова Парламентарне скупштине БиХ одређени су: 

 

- Из Представничког дома - Хазим Ранчић, први замјеник  предсједавајућег  

Привремене заједничке комисије. 

 

- Из Дома народа – Дарко Бабаљ, предсједавајући  Привремене заједничке 

комисије. 

 

 

 

                                                                                             Предсједавајући 

                                                                              Привремене заједничке  комисије 

        

                                                                                               Дарко Бабаљ 

 

                                                                                               

Доставити: 

- Наслову   

- а/а 

 

 

 

 

 


