Temeljem članka 32. Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske
županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 3/02, 11/02, 6/03 11/03 i 1/05), članka 59.
Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije ( Narodne novine HBŽ“
broj 4/07 i 8/08), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F
BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), a sukladno članku 8. Poslovnika o
radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju, Neovisni odbor za izbor i reviziju na
sjednici održanoj dana 26. rujna 2017.godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za policijskog komesara/ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova
HBŽ
I
Policijski komesar / ravnatelj policije – 1 izvršitelj
Opis pozicije:
- Komesar/ravnatelj policije rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane
uz javnu sigurnost građana, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela.
- Na dnevnoj osnovi planira, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti.
- Izravno rukovodi policijskim aktivnostima a u svezi s tim organizira, planira,
nadzire, usmjerava i koordinira rad policije.
- Donosi odluke o upošljavanju i raskidanju ugovora o upošljavanju sukladno
zakonu i nakon konzultacija s ministrom.
- Raspoređuje i premješta uposlene na i s odgovarajućih radnih mjesta u upravi
policije i donosi odluke o rasporedu i premještaju. Prije donošenja odluke o
raspoređivanju ili premještaju rukovoditelja u Upravi policije, komesar/ravnatelj
policije će konzultirati ministra i s pažnjom uzeti u razmatranje njegovo
mišljenje.
- Priprema prijedlog proračuna za potrebe policije i odgovoran je za financijska i
materijalna sredstva dodijeljena policiji.
- Priprema programe, informacije, analize i ostale materijale iz djelokruga
policijskog rada.
- Redovito informira ministra o poduzetim policijskim aktivnostima.
- Nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde, koja se sastoji od
unutarnje stegovne kontrole, unutarnjih inspekcija i revizije te razmatranja i
razvoja načela.
II
Ograničenje izbora:
- Kandidat za policijskog komesara/ravnatelja policije ne može biti član političke
stranke.
- Osoba koja jest ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo
kojoj razini, ili postavljena na bilo koju poziciju od strane političke stranke, i
osoba koja jest ili koja je bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj
razini ne može biti imenovana na mjesto policijskog komesara/ravnatelja
policije, kao i osoba protiv koje su Međunarodne policijske snage izdale
izvješće o nesuradnji.

-

-

Osoba kojoj je izrečena pravomoćna presuda za kaznena djela s umišljajem
ili za zlouporabu položaja kako je to utvrđeno Kaznenim zakonom FBiH i
Zakonom o kaznenom postupku FBiH i protiv koje su ikad izrečene stegovne
kazne za teže povrede službene dužnosti ne može biti imenovana na to
mjesto.
Za policijskog komesara/ravnatelja policije ne može se imenovati osoba koja
na početku svog mandata ispunjava uvjete za umirovljenje, sukladno zakonu.
III

Mandat policijskog komesara/ravnatelja policije traje 4 godine s tim da ista
osoba može biti birana najviše dva puta uzastopno.
Neovisni odbor za izbor i reviziju razmatra prispjele prijave, vrši selekciju i
odabir kandidata temeljem postavljenih uvjeta i rezultata razgovora.
Neovisni odbor za izbor i reviziju predlaže ministru MUP-a listu kandidata, a ministar
u roku od 8 ( osam ) dana predlaže Vladi HBŽ imenovanje komesara/ravnatelja
policije s liste kandidata koju sačinjava Neovisni odbor za izbor i reviziju.

IV
Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:
a) Opći uvjeti
- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj
razini BiH u razdoblju od 3 godine prije objave upražnjene pozicije,
- da se na kandidata ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH.
b) Posebni uvjeti
- VII stupanj školske spreme ili 300 ECTS po Bolonjskom sustavu studiranja, čin
glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu,
- Kandidat za policijskog komesara/ravnatelja policije mora imati najmanje 10
godina radnog iskustva u policiji i najmanje 4 godine radnog iskustva na
rukovodnim radnim mjestima (isključujući razdoblje od 01. ožujka 1992.god. –
14. prosinca 1995.god.) i dokazanu sposobnost rukovođenja složenim
poslovima. U smislu ovog Zakona „rukovodna pozicija u policiji“ označava
poziciju šefa policijske uprave ili drugu visoku poziciju.
V
Kandidat koji se prijavljuje na Javni natječaj duţan je dostaviti sljedeće
dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici :
- Prijavu na javni natječaj,
- Životopis,
- Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 3 mjeseca.
- Izvod iz matične knjige rođenih - ne starije od 3 mjeseca.
- Ovjeren preslik ili izvornik diplome – dokaz o stručnoj spremi,
- Uvjerenje o radnom iskustvu i iskustvu na rukovodnim pozicijama u policiji s
vremenskim razdobljima obavljanja istih.
- Uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 3 mjeseca,

-

-

-

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 3
mjeseca,
Ovjerena izjava o imovinskom stanju koja će biti otvorena za javnost.
Ovjerena izjava da kandidat nije član političke stranke, da kandidat nije ili da
nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini ili postavljen
na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili koji je bio član izvršnog ili
zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti,
Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije objave upražnjene
pozicije,
Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH,
Ovjerena izjava ili Potvrda da IPTF nije izdala potvrdu o nesuradnji
Rješenje o dodjeljivanju čina glavnog inspektora

VI
Javni natječaj će biti objavljen u Večernjem listu ( izdanje za BiH ), mrežnim
stranicama Skupštine i Vlade Hercegbosanske županije i „Službenim novinama F
BiH“, a prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti izravno ili putem pošte na adresu:
Skupština Hercegbosanske ţupanije
Neovisni odbor za izbor i reviziju
Kralja Zvonimira bb
80240 Tomislavgrad
S naznakom „Prijava za javni natječaj za policijskog komesara, ne otvarati“.
Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.
Izabrani kandidat nakon konačnog imenovanja obvezan je dostaviti liječničko
uvjerenje za obavljanje poslova policijskog komesara izdano nakon dana objave
natječaja.
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