
 

 

 

Број: 01,02-50-14-423-5,2/16 

Сарајево, 15. 02. 2016. 

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ 

ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ 

ДОМУ НАРОДА 

 

На основу члана 55. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број 79/14, 81/15 и 97/15), члана 45. Пословника Дома 

народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број 58/14, 88/15 и 

96/15), члана 24. Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 12/06) и Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба 

дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања замјеника 

генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број 96/15), Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора 

Канцеларије за ревизију институција БиХ на 5. сједници, одржаној 15. 02. 2016. године, 

усвојила је те Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ 

подноси сљедећи 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о утврђивању ранг-листе кандидата за именовање замјеника генералног ревизора  

Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине 

 

I.  Именовање чланова Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања замјеника 

генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине 

Парламентарна скупштина БиХ је на 20. сједници Представничког дома, одржаној 

24.11.2015, и на 12. сједници Дома народа, одржаној 10.12.2015, именовала чланове 

Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 



 

спровођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора Канцеларије за 

ревизију институција Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена заједничка 

комисија), у којој су: 

Асим Сарајлић, Диана Зеленика и Ђорђо Крчмар из Представничког дома, те Бариша 

Чолак, Сафет Софтић и Драгутин Родић из Дома народа Парламентарне скупштине 

БиХ. 

 

II.  Задатак и хронологија рада Привремене заједничке комисије 

У складу са чланом 24. Закона о ревизији инстититуција Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 12/06) и Закључком о оснивању Привремене 

заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење 

процедуре именовања замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију 

институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 96/15), задатак 

Привремене заједничке комисије био је да усвоји потребне акте о свом раду, те 

спроведе процедуру оглашавања и домовима предложи кандидате за именовање 

замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и 

Херцеговине. 

Како би реализовала свој задатак, Привремена заједничка комисија одржала је пет 

сједница. 

Конститутивна сједница одржана је 30.12.2015. На овој сједници чланови Привремене 

заједничке комисије једногласно су за предсједавајућег изабрали Асима Сарајлића, за 

првог замјеника предсједавајућег Ђорђу Крчмара и за другу замјеницу Диану 

Зеленику. 

Привремена заједничка комисија је на 2. сједници, одржаној 11.01.2016, усвојила 

Пословник. Пословником су прописани: начин рада Привремене заједничке комисије, 

расписивање и услови јавног конкурса, рад по окончању јавног конкурса, јавност рада, 

критеријуми за бодовање, интервју/јавно саслушање, утврђивање ранг-листе кандидата 

те прелазне и завршне одредбе. На истој сједници Привремена заједничка комисија је, 

на основу законских и одредаба Пословника, донијела Одлуку о расписивању јавног 

конкурса за спровођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора 

Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, те утврдила текст јавног 

конкурса за спровођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора 

Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, као и изглед пријавног 

обрасца за кандидате и контролног обрасца за оцјењивање ваљаности пријава 

кандидата, након чега се приступило објављивању јавног конкурса.  

Јавни конкурс за спровођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора 

Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине објављен је у „Службеном 

гласнику БиХ“, број 3/16 од 19.01.2016, и на интернет-страници Парламентарне 



 

скупштине БиХ. Обавјештење о Јавном конкурсу објављено је 20.01.2016. у дневним 

листовима: „Ослобођење“, „Еуроблиц“ и „Вечерњи лист“. 

Јавни конкурс био је отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

БиХ“ и пријаве су се могле подносити закључно са даном 03.02.2016, посредством 

Канцеларије за ревизију институција БиХ.  

У складу са Законом о ревизији институција БиХ, Канцеларија за ревизију институција 

БиХ пружала је сву потребну административно-стручну помоћ Привременој 

заједничкој комисији. 

 

III. Пријављени кандидати, утврђивање исправности достављене 

документације и интервју 

Истеком рока за достављање пријава, Привремена заједничка комисија запримила је 

укупно 8 коверата/пријава на јавни конкурс.  

Привремена заједничка комисија је на 3. сједници, одржаној 09.02.2016, размотрила 

све пристигле пријаве и провјерила да ли су кандидати, у складу са јавним конкурсом, 

доставили ваљане доказе о испуњавању општих и посебних услова.  

У складу са чланом 12. Пословника, Привремена заједничка комисија је, након увида у 

документацију сваког пријављеног кандидата, закључком утврдила сљедеће: 

1. укупно 7 кандидата испуњавају услове јавног конкурса (пријаве уредне, 

потпуне и благовремене), 

2. један коверат није имао карактер пријаве с обзиром да је садржавао само 

обавјештења члановима комисије, која су чланови комисије примили к знању. 

У складу са чланом 13. Пословника Привремене заједничке комисије, на интервју је 

позвано 7 кандидата. Сви кандидати су писмено и усмено обавијештени о датуму, 

времену и мјесту одржавања интервјуа. 

Привремена заједничка комисија је на 4. сједници, одржаној 15.02.2016, обавила 

интервју са кандидатима за замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију 

институција Босне и Херцеговине. 

Интeрвjуу сe oдaзвaлo 6 кaндидaтa, дoк  jeдaн кaндидaт  ниje приступиo интeрвjуу, a 

увидoм у приjeмну књигу пoштe, Кoмисиja je утврдилa дa су пoзиви зa интeрвjу урeднo 

oдaслaни свим кaндидaтимa.  

Комисија је, у складу са Пословником, утврдила типски образац за оцјењивање, који су 

након интервјуа попунили чланови Привремене заједничке комисије.  

Сваки члан Привремене заједничке комисије на интервјуу оцјењивао је сваког 

кандидата за укупан утисак који је кандидат оставио на њега. 



 

 

IV. Утврђивање ранг-листе кандидата и достављање Представничком дому и 

Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на даљи 

поступак 

У складу са законским и одредбама пословника, Привремена заједничка комисија је на 

4. сједници, одржаној 15.02.2016, утврдила ранг-листу кандидата за именовање 

замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и 

Херцеговине, водећи рачуна о члану 24. став (6) Закона о ревизији институција БиХ. 

 

РАНГ-ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ 

РЕВИЗОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА  БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Р/б Имe и прeзимe кaндидaтa 

Нaциoнaлнa/ 

eтничкa 

припaднoст 

кaндидaтa 

Брoj 

бoдoвa 

1. Jaсмин Пилицa Бoшњaк 48,8 

2. Фaзилa Mусић Бoшњaкињa 45,8 

3. Хaсидa Гушић Бoшњaкињa 43 

4. Mунeвeрa Бaфтић Бoшњaкињa 42,4 

5. Хajрудин Лaгумџиja Бoшњaк 40 

6. Фуaд Вeлић Бoшњaк 39,6 

 

На истој сједници Привремена заједничка комисија је утврдила и предлаже 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на даљи 

поступак: 

 

Приједлог кандидата за именовање замјеника генералног ревизора Канцеларије 

за ревизију институција БиХ 

Р/б Имe и прeзимe кaндидaтa 

Нaциoнaлнa/ 

eтничкa припaднoст 

кaндидaтa 

Брoj 

бoдoвa 

1. Jaсмин Пилицa Бoшњaк 48,8 

 



 

За извјестиоце о раду и Извјештају о утврђивању ранг-листе кандидата за именовање 

замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ у домовима 

Парламентарне скупштине БиХ Привремена заједничка комисија одредила је: 

- из  Дома народа – Драгутина Родића, првог замјеника предсједавајућег 

Привремене заједничке комисије, 

- из  Представничког дома – Асима Сарајлића,  предсједавајућег Привремене 

заједничке комисије. 

 

   

Предсједавајући Привремене заједничке 

комисије  

 

Асим Сарајлић 

 

 


