Број: 05/1-50-13-29-16-3/16
Сарајево, 10. 02. 2016. године

ЗАПИСНИК
са 16. сједнице Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ

Сједница је одржана 10. 02. 2016. године, с почетком у 8 часова.
Сједницу је сазвао Жико Крунић, предсједник Независног одбора.
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА: Енес Обралија, први
замјеник предсједника Независног одбора, Мато Јозић, други замјеник предсједника
Независног одбора, Илма Мехић-Јусуфбашић, Адиса Бегић, Никола Џамбас, Љубомир
Куравица, Мирослав Шкорић, чланови Независног одбора.
ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: Жико Крунић, предсједник Независног одбора, и Мате
Милетић, члан Независног одбора.
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Ивана Ловрић, која обавља послове секретара
Независног одбора.
Сједницу су пратили и Зоран Бркић из Сектора за односе с јавношћу Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ, Владана Савић, стручна савјетница у Сектору за друга
парламентарна тијела, те Дијана Шатара и Сенад Златар, представници ОХР-а.
Сједницом је предсједавао први замјеник предсједника Независног одбора Енес
Обралија. Констатујући да постоји кворум за рад, отворио је 16. сједницу Независног
одбора Парламентарне скупштине БиХ.
Независни одбор једногласно је усвојио сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 15. сједнице Независног одбора;
2. Разматрање Приједлога извјештаја о раду Независног одбора Парламентарне
скупштине БиХ као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине за 2015. годину;
3. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ о приједлогу Одлуке о
утврђивању Плана пријема кадета за 2016. годину, број 17-06-2-34-11-170-6/15
од 07.01.2016. године, запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ
15.01.2016. године, број: 05/1-04-203/16;
4. Текућа питања.
Ад.1. Усвајање Записника са 15. сједнице Независног одбора
У оквиру ове тачке дневног реда први замјеник предсједника Енес Обралија исказао је
потребу да се Записник са 15. сједнице у оквиру тачке 4. Текућа питања допуни
сљедећим:
„Такође, чланови Независног одбора отворили су и питање везано за накнаде за рад у
Независном одбору те су након расправе донијели
ЗАКЉУЧАК
Потребно је упутити допис Заједничкој комисији за административне послове
Парламентарне скупштине БиХ а везано за примјену Закона о допунама Закона о
платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине“.
Након усвојених допуна под тачком 4, Записник са 15. сједнице Независног одбора
једногласно је усвојен.
Ад.2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора
Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела полицијске
структуре Босне и Херцеговине за 2015. годину
Први замјеник предсједника Енес Обралија отворио је раправу о овој тачки дневног
реда.
У расправи је учествовала већина чланова Независног одбора, те је након расправе уз
одређене измјене и допуне једногласно усвојен Извјештај о раду Независног одбора
Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела полицијске структуре Босне и
Херцеговине за 2015. годину.
Ад.3. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ о приједлогу
Одлуке о утврђивању Плана пријема кадета за 2016. годину, број: 1706-2-34-11-170-6/15 од 07.01.2016. године, запримљено у Писарници
Парламентарне скупштине БиХ 15.01.2016. године, број: 05/1-04-203/16

У уводу у ову тачку дневног реда први замјеник предсједника Независног одбора Енес
Обралија укратко је напоменуо да је информација стигла од Граничне полиције БиХ и
да се она односи на Приједлог одлуке о утврђивају Плана пријема кадета за 2016.
годину.
Наиме, Гранична полиција БиХ је тражила и у Буџету за 2016. планирала пријем 100
кадета у чину “полицајац“ и 20 у чину „млађи инспектор“ (100+20). Планирани број
пријема кадета Министарство безбједности БиХ је због ограничености смјештајних
капацитета Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова умањило на 65+10,
да би Министарство финансија и трезора БиХ број кадета у чину „полицајац“ додатно
смањило на 50 те овим путем моле Независни одбор да размотре и прихвате ову
информацију ради предузимња одговарајућих активности.
У даљој расправи је учествовала већина чланова Независног одбора, након чега је
једногласно усвојен
ЗАКЉУЧАК
Задужују се чланови Независног одбора Мато Јозић, Мирослав Шкорић и Адиса Бегић
да посјете Граничну полицију БиХ и извијесте Независни одбор прије одржавања
наредне сједнице а везано за допис Граничне полиције БиХ који је упућен Независном
одбору.

Ад.4. Текућа питања
У оквиру ове тачке дневног реда први замјеник предсједника Енес Обралија укратко је
информисао чланове Независног одбора о допису који је упућен Заједничкој комисији
за административне послове Парламентарне скупштине БиХ а везано за примјену
Закона о допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине.
Даље, у оквиру ове тачке дневног реда а на приједлог чланице Независног одбора
Адисе Бегић, чланови Независног одбора једногласно су усвојили сљедећи
ЗАКЉУЧАК
Независни одбор ће упутити захтјев за достављање информације Државној агенцији за
истраге и заштиту БиХ а која се односи на поступање овлашћених службених лица
Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, односно на њихов улазак у просторије
редакције ''Дневног аваза'' 25. 01. 2016. године.

Први замјеник предсједника Независног одбора Енес Обралија закључио је сједницу у
9 часова.
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