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no члану 10. ф отав (1) тачка a) Закона 0 Савјеry миниотара БОсне и Херцег0вине

(„СлуЦбени глвсник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07,94/07 и 24/08)

УПУТСтв0 3А ПОПУНаАВАњЕ ОБРАСЦА:
- ОБРд3АЦ ПОПУНИТИ ЧИТКО, HA KOMПЛЛEPY ИЛИ вЕЛИКИМ
СЛОвИМд;

- ОДГОвОРИтl4 flOE'VHO HA CBA ПИТАњА;
-AKO HA ПРЕДВИЋЕНОМ мЈЕС1У нЕМАДОвОљН0
ПРОСтОРА 3А ПОтПУНИ ОДГОвОР, ДОДАТИ ЛИСт ХАРТИЈЕ
OДHOCHO СIРАНИЦУ HA КОМПЈУТЕРУ И ОЗнАЧИТИ HA KOJE
CE ПИТАњЕ ДОДАТНО ОДГОВАРА (Ha аримЈер: Пипње 21,
страница 3);
-ПOTПИWИTE СВАКУ СТРАНИЦУ HA ПРЕД8ИЋЕНОм МЈЕСТУ.

ВАЖНА НАП01l7ЕНА: По закону, обввезни оте да одговорите на ова питања из овог обрасцв: истинито,
потуно и твчно. Ако у веэи са неГ,им питањем из овог обраоцв подаци не поотоје, обввеэни оте да у
одговарв)yfloj рубрмци нвведете да °немв подвтвка+. Ниједна рубрика ипи одјељак не остввљају ое
непопуњени. Непопуњввање неке рубрикв или одјељка може ое оматрвти дввањем лвжне изЈаве, што је
кривично дјело оа lqзивичном одговорношђу no Кривичном звкону Босне и Херцеговине. Након попуњввања
овог обрасца може вам ое ббратити оргвн нвдлеман эа пров)еру истинитости уписвних података.
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Име и презиме
1 (укључујући

пријвшња
презимена):

ова
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a РАДНО ИСКУСТВО

нвведитв хронопошпим редоспи)едом, почевши од свдвшњег или посљедњег, све послове ко)е сте обввљвпи.
Обввезни сте дв приложите документвци)у ко)ом се потврђу)е по)едино звпослење. Ако твквв докуменпци)в Чи)е
рвсположивв, нв посебном лисry хврти)е односно стрвници нвввдите из ко)их рвзлогв документвци)в нв посто)и
или ни)е доснупнв.

3. Период (од-до): О2 . /2 .1І/Ј . ~ ..¢-о ~4 gfff}С
4

Нвэив или име те
вдресв послодввцв:

f Pff-11C{iA т017'%/Їг%fA -Q.oЂO7

Г~celx Сг) (cл,11 o r3 9 бЈ' • f
5.

Име и првзиме
нвпосредно
претпостввљеног.

C,fjf}7/)-y 708 y7

6.
Врста д)елвлаости или
о6лвстрвдв:

Лог1о Ti/fИА ..LWtET/n/'!+ ЗЉ ЛЛАвгн /ЈоСђ,8е-

стРуУЈнА vН-ђf/Hг1с,7t1TЧгG%Љ7~-~c./Iо.4Л1L1,EA-

7,
Дужнаст или посво ко)и
сте обввљали (рвдно
м)есто):

(7V/1O1'j//Z/.C' 11 уРсК.7гЈРА 3q.

8. основни звдвци
односно одговорности;

С71'уЧ/fA- (ј fJіLџGJf/Џ СрД%LfL3h% 7т)'/N1'
vk_A- рй.Л-PllLzR

0. Рвзлог прествшгв
эвпослењв: у с-jf--oCi

10. Период(од-цо): AS. i2. 2.0 /Уј ... 0/' /2. 2-ќ'у.

11.
Нвзив или име те
вдресв послодввцв:

ГР/f-.!L ,1Ld,SU7
Хи,г~аЙa.~~o,,/(''etc а ћ

12.
Име и презиме
непосредно
претостввљеног.

ОГР¢/t llеітоби7,
PnGoPuC 7t//у~/~

/ / f1

13.
Врств д)елвтности или
облвст рвдв:

GA7i 7Є Т//г/,С

14.
дужност или посво ко)и
сте обввљали (ргдно
м)есто)г

С А-13 7= Т!f4IK J7 L C J) O6 = с /a D.4і2/4 йt (74
I.,n, -j~ , r ;,,,+ ; , .-~ '%\' 7', : ј-'~ YE7)Нг•%sa
`'r2 ~ —•-

г'aпpaмцг = од 6-!Ла/г;г bbdhu'С С,ИЕшlЭ 
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15. О0н0вни здддци
0дн0сн0 0дг0в0рн0сти:

16. Рвзп0г пре0тднкд
здп00пвњд:

17. Пери0д(0д-д0):

18
Ндзив или имв тв
ддрв0д п00пОддвцд:

Имв и првзимд
19. нвп00рвдн0

лрвт0стдвљен0г:

20 Врстд дјвлдтн0сти или
0блдст рддд:

Дужн0ст или п00д0 к0ји
21. ств 06двљдли (радн0

мјест0):

22. ОСн0внИ ЗдДдци
0дн00н0 0дт0в0рнО0ти:

23. Рдэл0г престднкв
здп0слвњд:

ЛPтЈ7ft-з 'І-к у грА.а оку Тa/IЛ,ѓs'-y •-aљТ

27.//. 2о/В.— /Т /,2 .Zv/8,
/(ufhџ a;-эj-P г~o aл 6.ТAђ Sи x
GA-flЉз ЕЪ-о
r//rPчђtA- ,9FУ`.п F711

'лг  7ЁrЏЧк

~ ?ETf>~к у ICAđNI~c~y 3 Л ry74?tиtA

J-fi74e%ћCr i" &W4L-%/t ЗиЮhч~~P/Usпfc%i%}_Jaкp/3zYL з~г ~jºf~i/%  A
о i + Z'3 lCC

24. Пepиoд(oд-дo): гу./f/% %UIi4. - 2G.А/ј, Zо/Ѕ

25
Ндзив или имв тв
ддрвсд пºсл0дввцд:

ГЇ/i.L .ЛоbЪ 9

хи✓Ја Nц ар~а 9

26

Имд и преэиме
Чвп00рвдн0
првт0стдвљвн0г.

Dбi'&7} ЛЕјРобн/Т,

27
Вр0тв дјелдтн0сти или
0блдстрддв:

14

.-G/НуrтffvЛ'с
4чЈ 4(Л 19 3'4іиѓ77Ф??Q,у ~sгfнg7y гРHх)NІ (Іrт,/эNuэсД

28.
Д~мсн0ст или пО0дº к0ји
0те0бдвљдли:

лif~yc-')«к
-IiLFф
-i./11;

o.a)r~&б7гSl+ !~l/C3~
f
Л/~'гc 3/i7цTG'%Т

КЈ1 юiffт?/'} Г~~гf/1y~/~~ ~ r
)c71•Yиlг Ч М#~ t ,t•'

29. О0н0вн+ зд.4зц 
ОДнО0н00дГ0в0пн0г•,т} 

"$'т<:ri, •%~'~5<-`и&,,~:•лц'т .~,~2-''7
- f~7h1~̂ ~T-Z~/~
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30. Разлог првстанка
звпослвњв:

31. Пвриод(вд—до):

32 Наэив или имв та
адрвса послодавца:

Имв и лрвзимв
33, ивлосрвдно

претвстављвног.

34. Брста дјвлатности usiu
вбпастрадв:

Дукмвст или посао квји
35. сте обавпали (раднв

г4всто):

36. основии эадаци
вдносив одгввврности:

37. Разлог првстамса
звпвслвња:

III 06PA306AhЬ~

о4,/т/i3/Ек 1(0 CqX)'

юа. о2 . 20/2- - гз . /ј 2Đ/!f .
/'fЧlhlсiф°QГЮ ‚гІІЛНтТ Б'иХ
Сараје~Со.7
MpXhиа cr"7'вfцц//orsc/ti,
јєCеТг/.7A-к oc,ytlZ,

°Дујі-СфСи1 /ЧАТЕТг/7~)#! U
PeryicU

би54-,Y2Ј?нчК Мгlffтl '7Т,a cтЛ 67'Л7дС к

Руlи ё,др.1t 0

рљ3Р7Ё71и72~ & a1L с#Љч ЛАэ°ЛЛ1/~/fj7J
Pltr гQ7Лul7тlh` F '&1'

Нвввдита хронолвижим рвдаспијвдом, пачввим од посroвдње ствчвнв диппомв однос а ввјвдоубв, свв обрвэоввњв које сте стerли.
Обаввзни сте да припожите овјврвну хопију ввакв димомв ипи ввЈвдоубе. дко таква докумвитација није расположива, нa паебном
пивту хартијв односно страници нвввдите иэ којих разлога документвција нв постоји ипи нијв досryпна.

38. Пвривд(од -до): 2рд/f —1іОуУ,

39'
Назив и мјвсто
обрвзввнв установв:

Л/9-ffЄ&Poqclty 7WцбеР3УУТ7 І+ЛFL/,DO%э/

6'/}с'/} ЛУкА

40.
Наслов који сте ствiии
тв двтум и свријскм бРо)
диппомв или свјвдорбв:

/Yaгrrc, a еќoyg7ycfi'иhг /,ід yќ:
22 , vL/ •о 8. !Ў^- о,` ̀  RЛ, —j'QS /t17

41. Ствпен стрlмне спрвмв: ' , '

Г 17P3hL';~д ~ ОС B — )3'/Pd3 ЮILY?.Aiбгtи3
ПоП1ПиС
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42. Период(од-до): ,y88.

43.
Назив и мјесто
образовне установе:

г-г~7 У4✓л'+.Ц17r i 3H"1зЕЋ У
фау'ЈT7č'~ Л°Лг! Т61уКЧХ бнА-Y1cs} У 3

44.
Наслов који сте стекли
те даryм и ееријски 6роЈ
дипломе ипи свједоqбе:

jjPUqbгг.oр сиРЛfЦЕ с1 З4-нцТг/7r
3 {- 
~

'9 в aJ , сЈ ~. %~,9 8 б
' ~ 
' 
• 
/~ 

/

45. Степен стручне слреме:

46. Период(од-до): '9 ТС~l.

47.
Назив и мјесто
образовне установе:

l34171.4 /11,eo.t7,g 3rt 1~! Č c7D6f%y Cf{pbТ/tTi A7
збΡ}-гўе

48.
Наслов који сте стекли
те датум и серијски број
димоме или свједорбе:

ИбР~Ее7đет [/iEсTтыfof ебхвЛ,9х/+7А
.

lS• oh .1 7ц8 .'~~~ , oz 
t -q~o4у гбз9

49. Степенсгручне спреме: 1/f

50. Период (од - до):

51 Назив и мјесто
образовне установе:

52.
Наслов који сте стекли
те даryм и серијски броЈ
дипломе или свједоцбе:

53. Степен стручне спреме:

54. Период (од - до):

55.
Назив и мјесто
образовне установе:

56,
Наслов који сте стекли
те даryм и сериЈски броЈ
димоме или свједоџбе:

57. Степсн стручне спреме:

Спlргнин4^5обб—!tslавгEhiSuGГ,PJSu,Э ~
Поипггс

I
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IV ДOДATHE
ИНФОРМАЦИЈЕ Q
КАНДИДАТУ

58. Јдсте ли бипи у оруждним
снвгđмđ или којој
оруждној групи у периоду
од Јанудрд 1992. до
двцвмбрд 1995. годиив?
Нđввдитв рđ~порвд и
дунo-+ости.

59. Ако Јвств, гд~в, у којвм
пвриоду и у којоЈ
Јвдиници?

60. Ндввдите м)всто(д)
борđвкđ у пдриоду од
јđнудрд 1992. до
двцвмбрđ 1995. годинд.

61. Нđввдитв сво)д
вктивносги у лвриоду од
)днуврд 1992. до
ддцдмбрд 1995. године,
укључ~упи и
информđције a
здпослвњу, обдвљдњу
политичких дунаали и
днгвЦмđну у полици)и
током тог врвмвнд.
Ндввдите твчно лдриод
đд свđку дкгивиост тв
оргдн у хоЈем сте
дјвловали у свđпом од
нđввдвних
пвриода.Тдкоlјв, эд ceairy
дкгивност нđввдитв
одговорности и имв
нддрвqвног.

-4. Л ТЛ6Р. ,7'?Хtlđcrc4 SРи/'l$љ H аф'уУ!
ос~ЕУ/~f}у1 оГдо ~.7? I КлС б✓)`/К/}

рцбчеН7 35 ло3 auuhc y
k.a yp ,юа.лг~/}ск.г ЧеТе

-С76 л-dѕVi јтёaД,ђ%r /1"kПииг 1S'ЈlFU,
С.7' aoš°7 v3,aS.(99Z.-4і.оѕ•/992.
q.✓Тт-Л6Т Іу. r2. f~y2. — Ф. о2. г.~94.
.t1.o бo j

-РёэЕј'hчг/ РкгЛіщ *74Ц С95Л.двд7 сјљ5. -4F3.os, r52

У'9ђ?Н?ѓт 34 БЉіІЧъLУ, ~` д.ЧP Ј7ФЗA4kHcкc
y ~тс- 4. лтnsr. gg, г2.49 ̀ Ј2 .-(о. о2 . lууц,
і+дцFЛNчк 1'fo д4c)7с.л.bL7 9o.v,>эy-o6.л9.)

62. Дд ли Вđм је и3рвчднд
кд3Нđ зд к(7ИвИЧн0 дјдЛо?

IL—

63. Дđ ли )д против Вдс
потврllенд оптужницđ? Ј~

Свгпвнсли: R од 8- °г^,jггa Спн5иК•L"гдSшгЈ
Питг.иг

02

 



64. Да ли сте или сте били
члан нвке политичке
партије? Ако јесте,
наеедите које/којик и у
којем периоду.

V ИМОВИНСКО CTAF6E

65, Посгледња основна
ппата;

66. Друпіизвори прикода:

67. Наведите coy непокретну
имовину коЈу посЈедујвте
(у эемљи и изван ње).

Бв. Да ли сте Ви или члан
ваше лородице влапник
или руководиre
приватном фирмом?
Наведите број лод iroјим
Jo ra фирма
регистроввна.
(Чпановимв породице
сматрају ce брачни или
ванбрачни друт, дијете,
отац, мајка, усвојитељ,
усвојеник, брат, сестра тв
родитељи и дијете
брачногдруга)

69. /цro јесте, о каквоЈ се
врсти фирме рвди?
Наведите адресу фирме.

70. Наведите возила која
посједујете.

слс Pc л-0 Л6.-- сЯ1бРА 2о/Т.
GН1! ол. 7gtt7f}fA 2о/9.

2(55t 5 б !и-1 itтТтo

Износ:

~ 95b
Валута:
K/I

Извор
гтЛо6'О
šPoyК

Стл-,у '1 .л.о'п0у
/U'TiA y /7o,[1//-Oб.ršy / 2
зЁN,lbЧw7Ё У -длбгЮ ~/2
3&Т1✓8иiгlТč° ч ~YMA, raзиy.o,

ME

A y.dИ /f 'G
бб,/Jp,D }LG Go

СФрэаоlгВ ? дđ Б- R;/a.7ć Er°ien" i'.~6u:;Э i
(Mпfi7tlG

 



VI ДОДАЦИ
НА3нАЧИТЕ Св£ ДОкУМЕнтЕ
кOJE КАО ДОДАТкЕ ПРИПАжЕтЕ
TE нА8ЕДИГЕ СВЕ OCTME
мОгуЋЕ РЕПЕВАнтНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

,уΡ

'~гuJ© SPOJ''ѓ-PлSIбT ‚VA 2. 04•. OD8,

—ЈЈi/'І7OryA б"07: ,'E9г/Iydб ozL з (, 03. 
(Эd9•

~/ 3 ,Zf_ .0.% 97CŠ,Л-6!/,U~iN~ ~0~% б2y1~Gy~}~I6 ~ O /5 (

`РЛ4b ИyХС''чл

( ољ2еРЁw~ vт/Iи~F )

У3 OBY, ПОСЉЕДњУ, СТРАНИЦУ ОВОГ ОБРАСЦА ПPИЛOЖИTE ОвЈЕРЕНЕ KOПИJE СВИХ ДИППОмА ИЛИ
СвЈЕДОЧАНСТАВА KOJE GTE СТЕКЛИ

C пуном материјвпном и марапном одговОрношПу изЈввљујем и СвОЈим потисом нв овом обрвсцу потврђујем
дв Су подвци изнесени у њвму истинити, потпуни и твчни, те двјем свој приствнак ДржавноЈ вгенциЈи зв
истрвге и эвштиту (СИПА-н) дв провјери истинитост тих подвтвкв. Рвзумијем дв изношење нв овом обрвсцу
неког неистинитог, непотуног или нетвчног подвтвв или испуштвње трвженог подвткв, С циљем о6мвњиввњв
неког нвдпехаiОг органв, предстввљв кривично д(епо квжњиво no кривичним звконимв у Босни и Херцеговини.

.д.обс?У, њ Л2.2оІ0,
МЈЕС70 И ДАТУМ ИСПУњАВАњА ИЗЈАВЕ

МИРКО о6Сo,/7 щ,ђ
ИME И ПPEЗИ : ЕЛИКИм СЛОВИМА

СIПЩРИ1!2 G Oд č- ifЗlđдд Ед4г1И/L'гдбШСз
Ротпос

ИС

 




