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Правилника о условима и начину обављања интерних 
конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних 
службеника у институцијама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 62/10), интерно 
оглашавање у сврху попуне упражњеног радног мјеста 
руководећег државног службеника - Управника 
Притворске јединице Завода за извршење кривичних 
санкција у Министарству правде Босне и Херцеговине. 

Након проведене конкурсне процедуре по расписаном 
Интерном огласу, Минисгарство правде Босне и 
Херцеговине је актом број 04-34-2-11603-25/11 од 
01.11.2012. године, Агнецији за државну службу Босне и 
Херцеговине је доставило Листу успјешних кандидата, те 
затражило мишљење у сврху именовања руководећег 
државног службеника. 

Агенција за државну службу Босне и Херцеговине је 
Министарству правде Босне и Херцеговине дана 
05.11.2012. године доставила Мишљење број 03-34-2-965-
14/12, од 05.11.2012. године, којим у складу са чланом 28. 
став (2) Закона о државној служби у институцијама Босне и 
Херцеговине предлаже да се именује кандидат са листе 
успјешних кандидата на радно мјесто Управник 
Притворске јединице Завода за извршење кривичних 
санкција у Министарству правде Босне и Херцеговине. 

Увидом у достављену листу успјешних кандидата као 
и достављену документацију сваког кандидата понаособ, 
утврђено је да је Раде Бадњар, најадекватнији кандидат за 
попуну упражњеног радног мјеста. Наиме, у конкретном 
случају се ради о специфичним пословима који обухваћају 
како руковођење великим бројем запослених, тако и 
управљањем притворске јединице на нивоу Босне и 
Херцеговине, што захтијева специфична знања везана за 
извршење кривичних санкција, притвора и других мјера. 

Увидом у документацију успјешних кандидата 
утврђено је да Раде Бадњар, има искуства у раду у казнено-
поправним заводима и то: 
- Казнено-поправни завод Бутмир код Сарајева од 

13.09.1979. до 01.05.1986. године; 
- Окружни затвор Сарајево од 01.08.1991. до 

30.04.1992. године; 
- Казнено-поправни завод Источно Сарајево од 

30.11.1994. до 28.02.2001. године; 
Радно искуство именованог у раду у казнено-

поправним заводима укупно износи 13 година и 7 мјесеци, 
те је од тога 8 година провео на пословима руковођења у 
казнено-поправним заводима. 

Како се у конкретном случају ради о позицији 
руководећег државног службеника - Управника притворске 
јединице, цијењено је да би знање и искуства Бадњар 
Радета, стечена у дугогодишњем раду у казнено-поправним 
заводима у Босни и Херцеговини, увелико могла 
допринијеги ефикаснијем обављању послова наведеног 
радног мјеста. 

У складу с наведеним, одлучено је као у тачкама 
рјешења. 

Против овог рјешења, може се изјавити жалба Одбору 
државне службе за жалбе, у року од осам дана од дана 
достављања, а иста сагласно члану 63. став (6) Закона о 
државној служби у институцијама Босне и Херцеговине не 
одгађа извршење рјешења. 

Број 04-34-2-11603-41/11 
28. новембра 2012. године 

Сарајево 
Министар 

Бариша Чолак, с. р.
 

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA 
BOSNE I HERCEGOVINE 

1235 
Na osnovu člana 40. stav 2. tačka e) Zakona o ličnoj karti 

državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), Ministarstvo civilnih 
poslova donosi 

PRAVILNIK 
O NAČINU UZIMANJA BIOMETRIJSKIH PODATAKA 

U POSTUPKU IZDAVANJA LIČNIH KARATA 

Član 1. 
(Predmet) 

Pravilnikom o načinu uzimanja biometrijskih podataka u 
postupku izdavanja ličnih karata (u daljem tekstu: Pravilnik), 
propisuje se način uzimanja biometrijskih podataka i to 
uzimanje fotografije, uzimanje otisaka prstiju i potpisa. 

Član 2. 
(Nadležnost i sadržaj biometrijskih podataka) 

(1) Biometrijske podatke uzimaju službenici nadležnog 
organa iz člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana BiH. 

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, 
uzimaju se sljedeći biometrijski podaci podnosioca 
zahtjeva: 
1) fotografija; 
2) otisci prstiju; 
3) potpis. 

Član 3. 
(Uzimanje biometrijskih podataka) 

(1) Pod uzimanjem biometrijskih podataka, podrazumijeva se 
uzimanje podataka pomoću odgovarajućih tehničkih 
sredstava i prevođenje tih podataka u elektronski oblik (u 
daljem tekstu: uzimanje). 

(2) Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom može se 
omogućiti podnošenje zahtjeva i uzimanje biometrijskih 
podataka na olakšani način, putem mobilne radne stanice. 

Član 4. 
(Uzimanje fotografije) 

(1) Uzimanje fotografije se vrši digitalnom kamerom. 
(2) Fotografija mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

a) izoštrena i jasna, 
b) prikazuje lice koje direktno gleda u kameru, a ne da 

gleda preko ramena (portret stil) ili u stranu, i jasno 
prikazuje obje ivice lica, 

c) prikazuje prirodne tonove kože, 
d) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast, 
e) biti neutralna na boje, 
f) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose 

preko njih, 
g) biti snimljena sa ravnom i svijetlo obojenom 

pozadinom, 
h) biti snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez 

sjenki ili odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju, 
i) snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na 

naočalama, i bez obojenih sočiva, (ako je moguće 
izbjegavati teške okvire – naočare sa lakšim 
okvirom), 

j) provjeriti da okviri naočala ne smiju pokrivati niti 
jedan dio očiju, 

k) pokrivala za glavu nisu dozvoljena, osim iz 
religioznih razloga, ali karakteristike lica od početka 
brade do vrha čela, kao i obje ivice lica moraju biti 
jasno prikazane. 

(3) Radi ispunjenja gore navedenih uvjeta, fotografiranje se 
vrši na način opisan na slici u Prilogu broj 1. 
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