
 

 

Број: 05/8-50-14-222-18/18 

Сарајево, 24. 04. 2018. 

 

 

На основу члана 18. став (1) б), а у вези са чл. 13. и 16. Закона о Агенцији за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције ("Службени гласник БиХ”, бр. 

103/09 и 58/13), члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета 

министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 37/03) и члана 18. Пословника о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције 

за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, Комисија објављује  

  

ЈАВНИ  КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

I 

У Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, у складу 

са чланом 12. ст. (1) и (2) Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције  ("Службени гласник БиХ”, бр. 103/09 и 58/13), упражњено је 

мјесто замјеника директора: 

1/01 Замјеник директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције 

Број извршилаца: један (1) извршилац. 

У складу са чланом 3. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције, сматраће се да су у сукобу интереса изабрани званичници, 

носиоци извршних дужности, савјетници или други званичници с јавним 

овлашћењима, који имају приватни интерес, који утичу или могу утицати на 

законитост, транспарентност, објективност и непристрасност у обављању јавних 

дужности, односно у којима приватни интерес штети или може штетити јавном 

интересу.    

II 

Кандидат за замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције мора, у складу са Законом о министарским именовањима, 

именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине, 
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Законом о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, 

те у складу с одредбама Пословника Комисије, испуњавати сљедеће опште и посебне 

услове: 

Општи услови: 

- да је старији од 18 година; 

- да је држављанин Босне и Херцеговине;  

- да није отпуштен из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, 

односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године 

прије дана објављивања упражњене позиције; 

- да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ. 

 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема (VII степен образовања, односно најмање 240 ЕЦТС по 

Болоњском процесу школовања);  

- најмање пет година радног искуства на руководним пословима у одговарајућој 

области која је предмет Закона, те са високим професионалним и моралним 

угледом. 

(Напомена: Под радним искуством подразумијева се искључиво радно искуство 

након стечене високе школске спреме.) 

 

Поред општих и посебних услова, потребно је да кандидат испуњава и услове:  

- да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је 

предвиђена казна затвора три и више година; 

- да му није изречена казна затвора за кривично дјело учињено с умишљајем у 

складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини.  

 

III 

Замјеник директора Агенције именују се на мандат од пет година, с могућношћу још 

једног поновног избора. 

 

                                                              IV 

Потребни документи: 

Уз пријаву на Јавни конкурс кандидат је дужан да приложи: 
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1. радну биографију (CV) с адресом и контакт бројем телефона; 

2. овјерене фотокопије факултетске дипломе (нострификоване дипломе ако 

факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена након 06. 

04. 1992. у некој од држава насталих на подручју бивше СФРЈ, а кандидати који 

су високо образовање стекли по Болоњском процесу уз овјерене копије 

универзитетских диплома треба да доставе и овјерене копије додатака 

универзитетских диплома); 

3. увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци; 

4. доказ о траженом радном искуству на руководним пословима у одговарајућој 

области, издат од релевантне институције; 

5. својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да је сагласан да 

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције може, по службеној дужности, затражити 

од надлежног органа (суда) доказ да против њега није покренут кривични 

поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више 

година; 

6. својеручно потписану изјаву и овјерену код надлежног органа да му није 

изречена казна затвора за кривично дјело почињено с умишљајем у складу с 

кривичним законима у Босни и Херцеговини, те сагласност да Комисија за 

избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције може, по потреби, по службеној дужности затражити од 

надлежног полицијског органа доказ о неосуђиваности; 

7. доказ (овјерену изјаву) да није отпуштен из државне службе у институцијама 

Босне и Херцеговине, односно ентитета, као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције; 

8. овјерену изјаву да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ; 

9. овјерену изјаву о спремности одступања са свих функција у складу са чланом 

14. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције. 

Напомена: Документи се достављају у оригиналу или као овјерене копије. 

Предати документи не подлијежу враћању. 

 

 

V 

У складу са чланом 13. став (1) Закона о Агенцији за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције и чланом 23. Пословника Комисије за избор и 

праћење рада Агенције  за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције, кандидати који буду испуњавали услове Јавног конкурса пролазе провјере 

које се спроводе приликом именовања чланова Савјета министара БиХ. 
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VI 

Након спроведеног Јавног конкурса кандидати који буду испуњавали услове биће 

позвани на интервју.  

Циљ интервјуа је да утврди стручност и кандидатову оспособљеност за обављање 

тражених задатака, те крајњу и укупну оцјену кандидата. 

Кандидат је обавезан да открије било коју чињеницу која би могла довести до сукоба 

интереса у случају његовог именовања. 

 

VII 

Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику БиХ'', „Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта БиХ“ и на интернетској страници Парламентарне скупштине БиХ: 

www.parlament.ba, а обавјештење о Јавном конкурсу биће објављено у дневним 

листовима „Дневни aваз“, „Вечерњи лист“ и „ EuroBlic“. 

Пријаву на Јавни конкурс сa траженом документацијом треба доставити  најкасније 15 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ'', од када ће се рачунати и 

рокови.  

Пријава сa документацијом доставља се  поштом, препоручено, на адресу: 

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције  

 

"ЈАВНИ  КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

- НЕ ОТВАРАТИ - " 

 71 000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1. 

 

Напомена: Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне и неуредне 

пријаве биће одбачене.  

 

 

 


