
Челници агенција
именовани из
трећег покушаја

Савјет
министара БиХ
окончао избор

полицијских
званичника

САРАЈЕВО - Савјет ми-
нистара БиХ именовао је у пе-
так, из трећег покушаја,
челнике полицијских агенција
на нивоу БиХ.

Зоран Галић именован је
за директора, а Фахруцин Ха-

лач за замјеника директора
Граничне полиције БиХ. За ди-
ректора Дирекпије за коорди-
нацију полицијских тијела
именован је Мирсад Вилић, а
за његове замјенике Ивица
Бошњак и Ранко Вуковић док
је Ђуро Кнежевић именован за
замјеника директора Државне

агенциЈе за истраге и запггиту
(СИПА).

Именовања су блокирана
јер у врху СДС-а нису могли да
се договоре о свом кадру, одно-
сно предсједник СДС-а Вукота
Говедарица и СДС-ов минис-
тар спољне трговине и економ-
ских односа БиХ Мирко
Шаровић су хгјели да на пози-
цију замјеника директора Ди-
рекције буде именован Реља
Ковач, који је био први на
ранг-листи Независног одбора,
док је избор СДС-овог минис-
тра безбједности Драгана Ме-

ктића трећегшасирани Вуковић
који је на крају именован.

Мектић је рекао да је овим
именовањима окончана проце-
дура избора и именовања но-
силаца полицијских функција
у полицијским агенцијама
БиХ. Тврди да је одлука на Са-
вјету министара донесена је-
дногласно.

- Не знам да је било било
каквих проблема у вези са име-
новањем замјеника директора
Дирекције унутар СДС-а. Не
знам да можда није било неких
неформалних необавезујућих

разговора, али ја нисам био
присутан ни на једном разгово-
ру гдје је било постављено то
питање и да је било било ка-
квих тензија. Ово је одлука мо-
ја и на мој приједлог су ипгли
кандидати - рекао је Мектић и
казао да онај ко сматра да је
оглтећен има право жалбе.

Прихваћен је захтјев Уро-
ша Пене за разрјешење ду-
жности замјеника директора
Дирекције за координацију по-
лицијских тијела због одласка
у пензију.
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Glas Srpske 05.05.2018 

subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 5

Površina: 78 cm2 1 / 1


