HRVATSKI SABOR
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Na temelju članka 102.c stavka 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne
novine“, br. 76/09., 92/14.) Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga
sabora upućuje
JAVNI

POZIV

za podnošenje prijedloga za imenovanje pet članova i pet zamjenika članova Vijeća za
građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti.

I.
Pozivaju se organizacije civilnog društva te znanstvene i stručne organizacije da Odboru za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora podnesu prijedloge kandidata za
članove i zamjenike članova Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih
ovlasti (dalje u tekstu: Vijeće).
II.
Predloženi kandidati moraju zadovoljavati uvjete propisane člankom 102.c. Zakona o
policijskim poslovima i ovlastima (dalje u tekstu: Zakon).
Član i zamjenik člana Vijeća ne može biti osobe koja:
- nije državljanin Republike Hrvatske
- je član političke stranke
- je osuđena za kaznena djela ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se
progoni po službenoj dužnosti
- je osuđena za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna
zatvora ili se protiv nje vodi postupak za takav prekršaj.
III.
Članovi i zamjenici članova Vijeća su osobe koje uživaju profesionalni ugled u javnosti te svoju
funkciju obavljaju kao počasnu funkciju.
IV.
Članove i zamjenike članova Vijeća imenuje se na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću
ponovnog imenovanja.
V.
Za članove i zamjenike članova Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera, sukladno
posebnom zakonu kojim je uređeno područje sigurnosnih provjera.
Za pristup klasificiranim podacima članovi i zamjenici članova Vijeća moraju ispunjavati uvjete
utvrđene posebnim zakonom kojim je uređeno područje zaštite tajnosti podataka.
VI.
Uz obrazloženi prijedlog kandidata, s naznakom da li se predlaže za člana ili zamjenika člana
Vijeća, te životopisom, adresom prebivališta, brojem telefona i e-mail adresom, potrebno je
dostaviti i sljedeće dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje dijela uvjeta propisanih
člankom 102.c Zakona:

-

dokaz o hrvatskom državljanstvu kandidata (preslika valjane osobne iskaznice,
putovnice, vojne iskaznice ili domovnice
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član nijedne političke stranke
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pristaje na kandidaturu.

Prijedlozi kandidata s navedenim prilozima dostavljaju se Odboru za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Trg Sv. Marka 6, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana objave
javnog poziva u „Narodnim novinama“, Službenom listu Republike Hrvatske.
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost će na svojoj sjednici utvrditi udovoljavaju li
prijedlozi propisanim uvjetima, te će utvrditi i podnijeti Hrvatskome saboru prijedlog za
imenovanje članova i zamjenika članova Vijeća.
Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.
Životopisi kandidata objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora.
Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
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