Broj: 05/1-50-13-29-16-3/16
Sarajevo, 10. 2. 2016. godine

ZAPISNIK
16. sjednice Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH

Sjednica je održana 10. 2. 2016., s početkom u 8 sati.
Sjednicu je sazvao Žiko Krunić, predsjednik Neovisnog odbora.
NAZOČNI ČLANOVI NEOVISNOG ODBORA: Enes Obralija, prvi zamjenik
predsjednika Neovisnog odbora, Mato Jozić, drugi zamjenik predsjednika Neovisnog odbora,
Ilma Mehić-Jusufbašić, Adisa Begić, Nikola Džambas, Ljubomir Kuravica i Miroslav Škorić,
članovi Neovisnog odbora.
OPRAVDANO IZOČNI: Žiko Krunić, predsjednik Neovisnog odbora, i Mate Miletić, član
Neovisnog odbora.
OSTALI NAZOČNI: Ivana Lovrić, koja obavlja poslove tajnice Neovisnog odbora.
Sjednicu su pratili i Zoran Brkić iz Sektora za odnose s javnošću Tajništva Parlamentarne
skupštine BiH, Vladana Savić, stručna savjetnica u Sektoru za druga parlamentarna tijela, te
Dijana Šatara i Senad Zlatar, predstavnici OHR-a.
Sjednicom je predsjedao prvi zamjenik predsjednika Neovisnog odbora Enes Obralija.
Konstatirajući da postoji kvorum za rad, otvorio je 16. sjednicu Neovisnog odbora
Parlamentarne skupštine BiH.
Neovisni odbor jednoglasno je usvojio sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Neovisnog odbora;

2. Razmatranje Prijedloga izvješća o radu Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine
BiH kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
3. Razmatranje Informacije Granične policije BiH o Prijedlogu odluke o utvrđivaju
Plana prijma kadeta za 2016. godinu, broj: 17-06-2-34-11-170-6/15 od 7. 1. 2016.,
zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15. 1. 2016., broj: 05/1-04203/16;
4. Tekuća pitanja.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Neovisnog odbora
Pod ovom točkom dnevnoga reda prvi zamjenik predsjednika Enes Obralija zatražio je
dopunu Zapisnika 15. sjednice, pod točkom 4. - Tekuća pitanja – tekstom:
„Također, članovi Neovisnog odbora razmatrali su pitanje vezano uz naknade za rad u
Neovisnom odboru, te su nakon rasprave donijeli sljedeći
ZAKLJUČAK
Potrebno je uputiti dopis Zajedničkom povjerenstvu za administrativne poslove
Parlamentarne skupštine BiH u vezi s primjenom Zakona o dopunama Zakona plaćama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine“.
Nakon što je usvojena dopuna pod točkom 4., jednoglasno je usvojen Zapisnik 15. sjednice
Neovisnog odbora.
Ad.2. Razmatranje Prijedloga izvješća o radu Neovisnog odbora Parlamentarne
skupštine BiH kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu
Prvi zamjenik predsjednika Enes Obralija otvorio je rapravu o ovoj točki dnevnoga reda.
U raspravi je sudjelovala većina članova Neovisnog odbora te je nakon rasprave, uz određene
izmjene i dopune, jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Neovisnog odbora Parlamentarne
skupštine BiH kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.
Ad.3. Razmatranje Informacije Granične policije BiH o Prijedlogu odluke o
utvrđivaju Plana prijma kadeta za 2016. godinu, broj: 17-06-2-34-11-1706/15 od 7. 1. 2016., zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH
15. 1. 2016., broj: 05/1-04-203/16
U uvodu za ovu točku dnevnoga reda prvi zamjenik predsjednika Neovisnog odbora Enes
Obralija ukratko je napomenuo da je Informaciju uputila Granična policija BiH i da se odnosi
na Prijedlog odluke o utvrđivaju Plana prijma kadeta za 2016. godinu.

Naime, Granična policija BiH tražila je i u proračunu za 2016. planirala prijam 100 kadeta u
činu “policajac“ i 20 u činu „mlađi inspektor“ (100+20). Ministarstvo sigurnosti BiH je ovaj
planirani broj kadeta za prijam, zbog ograničenog smještajnog kapaciteta Agencije za
školovanje i stručno usavršavanje kadrova, smanjilo na 65+10, da bi Ministarstvo financija i
trezora BiH dodatno smanjilo planirani broj kadeta u činu „policajac“ na 50. Granična
policija BiH ovim putem moli Neovisni odbor da razmotri i prihvati dostavljenu informaciju
radi poduzimnja odgovarajućih aktivnosti.
U daljnjoj raspravi sudjelovala je većina članova Neovisnog odbora, nakon čega je
jednoglasno donesen sljedeći
ZAKLJUČAK
Zadužuju se članovi Neovisnog odbora Mato Jozić, Miroslav Škorić i Adisa Begić da posjete
Graničnu policiju BiH i prije održavanja sljedeće sjednice izvijeste Neovisni odbor u vezi s
dopisom Granične policije BiH koji je upućen Neovisnom odboru.

Ad.4. Tekuća pitanja
Pod ovom točkom dnevnoga reda prvi zamjenik predsjednika Enes Obralija ukratko je
izvijestio članove Neovisnog odbora o dopisu upućenom Zajedničkom povjerenstvu za
administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH u vezi s primjenom Zakona o
dopunama Zakona plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Nadalje pod ovom točkom dnevnog reda, a na prijedlog članice Neovisnog odbora Adise
Begić, članovi Neovisnog odbora jednoglasno su donijeli sljedeći
ZAKLJUČAK
Neovisni odbor uputit će zahtjev za dostavu informacije Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
BiH, a koja se odnosi na postupanje ovlaštenih službenih osoba Državne agencije za istrage i
zaštitu BiH, odnosno njihopv ulazak u prostorije redakcije Dnevnog avaza 25. 1. 2016.
godine.

Prvi zamjenik predsjednika Neovisnog odbora Enes Obralija zaključio je sjednicu u 9 sati.
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