HRVATSKI SABOR
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora
Na temelju članka 3. Odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
(„Narodne novine“ br., 46/07., dalje u tekstu: Odluka), a u svezi s člankom 110. Zakona o
sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br., 79/06.,
105/06. – ispravak; dalje u tekstu: Zakon) Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Hrvatskoga sabora upućuje
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za
građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
I.
U skladu s člankom 110. stavkom 2. Zakona, Vijeće za građanski nadzor sigurnosnoobavještajnih agencija (dalje u tekstu: Vijeće) sastoji se od predsjednika i šest članova koje
imenuje Hrvatski sabor.
II.
U skladu s člankom 110. stavkom 3. Zakona, za članove Vijeća mogu biti imenovani hrvatski
državljani visoke stručne spreme, pri čemu najmanje po jedan član Vijeća moraju biti
diplomirani pravnik, diplomirani politolog i diplomirani inženjer elektrotehnike.
III.
U skladu s člankom 5. Odluke, predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg
rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički
djelovati u Vijeću.
IV.
U skladu s člankom 110. stavkom 4 Zakona,. predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na četiri
godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.
V.
Na temelju članka 13. podstavka 11. Zakona o sigurnosnim provjerama („Narodne novine“,
br. 85/08., 86/12.) za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera, a u skladu s
člankom 18. Zakona o tajnosti podataka („Narodne novine“, br.79/07., 86/12.) provodi se
postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (tzv. certifikat).
VI.
Kandidati odnosno predlagatelji dužni su dostaviti:
- obrazloženi prijedlog kandidata (s naznakom podnosi li se prijedlog za predsjednika ili člana
Vijeća) sa životopisom, adresom prebivališta, brojem telefona, e-mail adresom

- dokaz o hrvatskom državljanstvu kandidata (presliku valjane osobne iskaznice, putovnice ili
vojne iskaznice odnosno domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi i struci – tj. dokaz o završenom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju (presliku diplome ili potvrde o
završenom studiju)
Ako kandidata predlaže pravna osoba ili druge fizičke osobe, uz prijedlog mora biti priložena
pisana suglasnost kandidata kojeg predlažu.
VII.
Kandidati odnosno predlagatelji trebaju dostaviti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata za
predsjednika i člana Vijeća da nije član užeg rukovodstva političke stranke te da ne sudjeluju
u stranačkim aktivnostima.
VIII.
Prijedlozi kandidata s navedenim prilozima dostavljaju se Odboru za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora, 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 na svojoj sjednici utvrđuje udovoljavaju li prijedlozi uvjetima iz Zakona i Odluke, te
utvrđuje i podnosi Hrvatskome saboru prijedlog za imenovanje predsjednika i šest članova
Vijeća.
Nepotpuni i nepravovremeni 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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