
 

 

Број: 01,02-50-14-686-6,1/17 

Сарајево, 19.09.2017. године  

 

 

 

       

- ПРЕДСТАВНИЧКОМ  ДОМУ 

- ДОМУ НАРОДА 

  ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

 

На основу члана 31. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07),  члана 35. Пословника 

Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06,  

91/06 и 91/07)  и члана 51. Оквирног закона о високом образовању у Босни и 

Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 59/07 и 59/09), Привремена заједничка 

комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за избор три 

члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивања 

квалитета, на 6. сједници, одржаној 19.9.2017., усвојила је, те Представничком дому и 

Дому народа Парламентарне скупштине БиХ подноси сљедећи 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 

о утврђивању Приједлога ранг-листе кандидата за избор три члана Управног 

одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивања квалитета  

  

I. Именовање чланова Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за провођење процедуре 

за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивања квалитета 

 

Парламентарна скупштина БиХ је, на 34. сједници Представничког дома, одржаној 

1. 8.2016., и на 22. сједници Дома народа, одржаној 31.8.2016., именовала чланове 

Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

провођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивања квалитета (у даљњем тексту: Комисија),  коју чине: 
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Ненад Лалић, Мирсад Ђонлагић и Предраг Кожул из Представничког дома, те Зденка 

Џамбас, Сафет Софтић и Огњен Тадић из Дома народа Парламентарне скупштине 

БиХ. 

 

 

II.          Задаци и хронологија рада Комисије 

 

 

У складу с чланом 51. Оквирног закона о високом образовању у БиХ, те чл. 3., 5., 7., 8., 

10., 11. 12. Закона о министарским именовањима, именовањима Вијећа министара и 

другим именовањима Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, број 37/03),  задатак 

Комисије  био је да сачини потребан акт о свом раду, те проведе даљњу процедуру 

избора и предлагања именовања у складу с наведеним законским прописима и актом о 

свом раду.  

              Како би реализовала своје задатаке, Комисија је одржала шест сједница. 

  

              Конститутивна сједница одржана је 30.11.2016. На овој сједници чланови 

Комисије  једногласно су за предсједавајућу изабрали Зденку Џамбас, за првог замјеника 

предсједавајуће изабран је  Ненад Лалић, за другог замјеника Мирсад Ђонлагић.  

С циљем јавности рада, на веб-страници ПСБиХ објављени су одређени акти, као што је 

текст Јавног конкурса и најаве одржавања сједница. 

  

              Поступајући у складу са својим надлежностима, Комисија је, на 2. сједници, 

одржаној 15.03.2017., усвојила Пословник о раду. Пословником о раду прописан је 

начин рада, расписивање и услови јавног конкурса, документи који се прилажу уз 

пријаву, рад по завршетку јавног конкурса, интервју-јавно саслушање кандидата, 

критерији бодовања, поступак бодовања и утрврђивање приједлога јединствене листе 

кандидата и друга питања.    

На основу законских одредби, те одредби чл. 7. до 10. Пословника, Комисија је 

на истој сједници припремила  и донијела Одлуку о објављивању  Јавног  конкурса за 

провођење процедуре за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог 

образовања и осигурање квалитета. Услове Јавног конкурса Комисија је утврдила на 

основу наведених законских  и одредби Пословника о раду Комисије. 

 

Јавни конкурс објављен је у: 

  -„Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” број 14/17, 24. 4. 2017.,  у „Службеном 

гласнику БиХ”, број 30/17, 25. 4. 2017.,  те на веб-страници Парламентарне скупштине 

БиХ 25. 4. 2017.  

 

- А обавјештење о јавном конкурсу у:  „Дневном авазу“, „Вечерњем листу” и 

„Вечерњим новостима” 27.4.2017. године, у Рок за подношење пријава на Јавни 

конкурс био је (закључно) 10. мај 2017. 

Поновљени Јавни конкурс за члана Управног одбора објављен је у: 

- „Дневном авазу“, „Вечерњем листу“ и „Вечерњим новостима“ 15. 06. 2017. године, 

у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, број 19/17, 15. 06. 2017., а у 

„Службеном гласнику БиХ“, број 42/17, 13. 06. 2017., те на веб-страници 

Парламентарне скупштине БиХ. 

Рок за подношење пријава на поновљени Јавни конкурс био је (закључно) 29. 06. 2017. 
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    III. Пријављени кандидати, утврђивање исправности достављене документације 

и интервју 

 

         У складу с чланом 11. Пословника о раду, сљедећи задатак Комисије састојао се у 

провјери формално-правне ваљаности, благовремености и комплетности пријаве 

кандидата с достављеном документацијом. 

 

           У овој фази рада Комисија је констатирала да су се на Јавни конкурс  пријавила 3 

кандидата, и то:  

 

1. НЕЏМА ЏАНАНОВИЋ МИРАШЧИЈА 

2. МАРИНКО ЈУРИЉ 

3. СТОЈАНА ПЕТРОВИЋ 

 

Комисија је, на 3. сједници, одржаној 29.5.2017., појединачно и детаљно размотрила 

сваку пријаву кандидата  и документе достављене уз њу.  

 

 

Након увида у документацију сваког пријављеног кандидата, Комисија је 

констатирала да није било пријављених кандидата који имају статус редовног 

универзитетског професора, како је било наведено у посебним условима конкурса,  

те је у складу са чланом 7. ст. (6) Пословника о раду донијела Одлуку о поновном 

објављивању конкурса за  избор чланова Управног одбора Агенције за развој 

високог образовања и обезбјеђивања квалитета. 

 

На поновљени Јавни конкурс пријавила су се 2 кандидата, и то: 

 

1. СЕМИНА АЈВАЗ 

2. СТЕВО ПАШАЛИЋ 

 

Комисија је, на 4. сједници, одржаној 25. 07. 2017., појединачно и детаљно размотрила 

пријаве кандидата на поновљени конкурс и документе достављене уз њих. 

 

           

У складу с чланом 12. Пословника о раду Комисије, пет (5) кандидата је позвана на 

интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања интервјуа сви кандидати писмено су 

обавијештени. 

  

Комисија је на 5. сједници, одржаној 19.9.2017., обавила интервју- јавно саслушање 

кандидата. 

  

Интервјуу  су се одазвала четири (4) кандидата. Кандидаткиња Стојана Петровић је 

одустала од интервјуа. 

 

Комисија је, у складу с чланом 13. Пословника о раду, сачинила образац-табелу 

за оцјењивање сваког кандидата од присутних чланова Комисије. Број бодова сваког 

кандидата количник је сабраних оцјена које је дао сваки интервјуу присутни члан 

Комисије подијељен с бројем интервјуу присутних чланова Комисије.  
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            IV. Утврђивање приједлога ранг листе кандидата  

 

 

У складу с чланом 14. Пословника о раду Комисије, њен сљедећи задатак био је да, након 

проведене процедуре, утврди приједлог ранг листе кандидата с тачним бројем Законом 

прописаних позиција, односно Приједлог ранг листе од три, према мишљењу Комисије, 

најуспјешнија кандидата за чланове Управног одбора Агенције. Комисија је при томе 

била обавезна испоштовати услове утврђене Законом - заступљеност конститутивних 

народа и звање редовног универзитетског професора за најмање једног кандидата. 

Такођер, Комисија се обавезала да ће, поштујући законске и одредбе Пословника о раду, 

у свом извјештају домовима  Парламентарне скупштине БиХ, након приједлога ранг 

листе за Управни одбор, у даљњем тексту посебно навести имена и бодове за остале 

кандидате с којима је обављен интервју, а који су, према мишљењу Комисије, били мање 

успјешни у односу на кандидате с јединствене листе.  

 

 

IV. 1. Како се Комисија, у складу с чланом 14. Пословника о раду, обавезала 

предложити домовима Парламентарне скупштине БиХ листу кандидата за именовање 

чланова Управног одбора с тачно прописаним бројем позиција за именовање, водећи 

рачуна и о обавези да од три члана Управног одбора по један члан треба бити 

представник  бошњачког, српског и хрватског народа.  

 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ТРИ  КАНДИДАТА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 

 

 

Редни 

број 

 

Кандидат 

 

Припадност 

  народу 

 

 

Број бодова 

 

1. НЕЏМА ЏАНАНОВИЋ 

МИРАШЧИЈА 

      Б  91,6 

2. МАРИНКО ЈУРИЉ       Х 90 

3. СТЕВО ПАШАЛИЋ       С 50 
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IV. 2. Након проведеног интервјуа и бодовања кандидата, Комисија је утврдила 

сљедећу листу свих кандидата за члана Управног одбора Агенције: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Достављање приједлога ранг листе кандидата у парламентарну 

процедуру 

 

Комисија је на 6. сједници, одржаној 19.9.2017., једногласно усвојила приједлог  листе 

кандидата за Управни одбор Агенције за развој високог образовања и осигурање 

квалитета. 

У складу са законским и пословничким одредбама, Комисија доставља утврђени 

приједлог  листе кандидата за Управни одбор Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивања квалитета Представничком дому и Дому народа Парламентарне 

скупштине БиХ на даљњи поступак. 

 

 

  

 

 За извјестиоце о раду и о овом извјештају Комисије у домовима Парламентарне 

скупштине БиХ одређени су: 

 

- из Представничког дома - Ненад Лалић, први замјеник предсједавајуће 

Комисије, 

- из Дома народа – Зденка Џамбас, предсједавајућа Комисије. 

 

 

 

 

 

     

                                                                    Предсједавајућа  

                                                                 Привремене заједничке комисије 

                        Зденка Џамбас 

 

Редни 

број 

 

Кандидат 

 

Припадност 

  народу 

 

 

Број бодова 

 

1. НЕЏМА ЏАНАНОВИЋ 

МИРАШЧИЈА 

       Б 91,6 

2. МАРИНКО ЈУРИЉ        Х 90 

3. СЕМИНА АЈВАЗ        Б 57,5 

4. СТЕВО ПАШАЛИЋ        С 50 
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Доставити: 

- Колегијуму Представничког дома; 

- Колегијуму Дома народа;  

- а/а 

 

 

 

 

 

Прилог: Приједлог јединствене ранг- листе за избор три кандидата за именовање 

чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање 

квалитета  

 

 

 

 

 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

 

ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ТРИ  КАНДИДАТА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 

 

 

Редни 

број 

 

Кандидат 

 

Припадност 

  народу 

 

 

Број бодова 

 

1. НЕЏМА ЏАНАНОВИЋ 

МИРАШЧИЈА 

       Б 91,6 

2. МАРИНКО ЈУРИЉ        Х 90 

3. СТЕВО ПАШАЛИЋ        С 50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Предсједавајућа  

                                                                   Привремене заједничке комисије 

                        Zdenka Džambas  


