
            

     

Broj: 01,02-50-16-157-4,4/21 

Sarajevo, 11.02.2021. 

На основу чланова 17.,17а. и 17б. Закона о Агенцији за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције („Службени гласник БиХ“, бр. 103/09, 58/13), 

члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и 

другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 37/03) и 

Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре за 

именовање три члана у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције - два представника академске 

заједнице и једног представника невладиног сектора, Број:01,02-50-16-157-4,3/21 од  

11.02.2021.године, Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне 

Скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање два представника академске 

заједнице и једног представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење 

рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције  р а с п 

и с у ј е 

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА У КОМИСИЈУ 

ЗА ИЗБОР И ПРАЋЕЊЕ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И 

КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ - ДВА ПРЕДСТАВНИКА 

АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНОГ 

СЕКТОРА 

I. Јавни конкурс расписује се за избор три (3) члана у Комисију за избор и праћење 

рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и то:  

-  представник  академске заједнице – два (2) извршиоца, 

-  представник невладиног сектора – један (1) извршилац. 

II. Мандат: 

Мандат представника академске заједнице и невладиног сектора траје четири (4) 

године од дана именовања у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. 
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III. Статус:  

Чланови  Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције имају права и обавезе проистекле из Устава 

Босне и Херцеговине, закона и подзаконских аката, а неће имати радноправни статус. 

Средства за рад и накнаде за рад обезбјеђују се у буџету Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине а висину утврђује Заједничка комисија за административне 

послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.  

IV. Надлежности Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције: 

Прати рад Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

(даље у тексту - Агенције); покреће поступак именовања директора и замјеника 

директора Агенције у складу са Законом о Агенцији за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције ;покреће поступак разрјешења директора и 

замјеника директора Агенције  у складу са чланом 15. Закона о Агенцији за превенцију 

корупције и координацију борбе против корупције; разматра извјештаје о раду 

Агенције најмање два пута годишње или по потреби; разматра извјештаје о ревизији 

финансијског пословања Агенције; једанпут годишње доставља Парламентарној 

скупштини Босне и Херцеговине извјештај о свом раду. 

V.  Услови: 

Кандидати, представници академске заједнице и представник невладиног сектора, у 

складу са Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и 

другим именовањима Босне и Херцеговине, те у складу са одредбама Пословника о 

раду Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне Скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање два представника академске заједнице и једног 

представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Агенције за 

превенцију корупције и координацију борбе против корупције, треба да испуњавају 

опште и посебне услове. 

 

Општи услови:   

1) да је старији од 18 година; 

2) да је држављанин Босне и Херцеговине; 

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

предвиђена казна затвора три и више година; 

4) да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у 

складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини; 

5) да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине. 

Посебни услови:  

За представника академске заједнице: 

1) висока стручна спрема; 

2) академско научно-наставно  звање редовни професор, ванредни професор, 

доцент; 

3) Број извршилаца: два (2) 

За представника невладиног сектора: 
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1) висока стручна спрема – VII степен, најмање 240 ЕЦТС по Болоњском процесу 

школовања; 

2) искуство у релевантној области која је предмет Закона. 

3) Број извршилаца: један (1) 

*Потребно је навести у пријави на коју позицију, или позиције, се кандидат 

пријављује. 

 

VI. Ограничења за именовање-сукоб интереса: 

Изабрани званичници, носиоци извршних дужности, савјетници и/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  су у сукобу интереса (члан 3. Закона о Агенцији за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције). 

 

VII. Потребна документа: 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је  дужан приложити: 

1)  својеручно потписану биографију (ЦВ) са изјавом о националном опредјељењу, 

адресом и контакт телефоном; 

2) овјерене копије рјешења/одлука о изборима у наставничка звања, и/или 

универзитетске дипломе стечене у Босни и Херцеговини било када или у републикама 

бивше Југославије закључно sa 06.04.1992.год., односно универзитетске дипломе са 

рјешењем о нострификовању диплома уколико су стечене у републикама бивше 

Југославије послије 06.04.1992. год. или у другим земљама било када да су дипломе 

стечене, 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) потврда или увјерење о искуству у области борбе против корупције (за кандидата 

невладиног сектора); 

5) својеручно потписану изјаву да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава 

Босне и Херцеговине (овјерену од надлежног органа). 

*Напомена за кандидате: По завршетку процедуре именовања, кандидати који буду 

именовани на наведене позиције, треба да доставе увјерење као доказ да против њих 

није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора 

три и више година, издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца)  и увјерење као 

доказ да им није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у 

складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини, издато од надлежног полицијског 

органа (не старије од три мјесеца); *Документа се достављају у оригиналу или овјереној 

копији. Документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће бити враћена 

кандидатима, с обзиром на одредбе члана 16. Закона о министарским именовањима, 

именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине. 

VIII. Забрана дискриминације:  

Ниједна пријава не може бити изузета из разматрања искључиво по основи кандидатова 

пола, расе, боје коже, језика, вјероисповијести, политичког или другог мишљења, 
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националног и социјалног поријекла, везе с неком националном мањином, имовинског 

статуса, рођења или другог статуса. 

IX. Поступак: 

-  Привремена заједничка комисија ће провести поступак у складу са Законом о 

министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима 

Босне и Херцеговине; 

- Након проведеног Јавног конкурса, кандидати који буду испуњавали услове Јавног 

конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту биће благовремено 

обавијештени.   Циљ интервјуа је да се утврди стручност и оспособљеност кандидата за 

обављање послова те крајња и укупна оцјена кандидата;  

-  У складу са чланом 17б. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције Привремена заједничка комисија ће, након интервјуа, 

приједлог ранг-листи доставити Представничком дому и Дому народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине ради именовања. 

*Додатна напомена: Лица која буду именована на наведену дужност подлијежу 

поступку безбједносне провјере у складу са чланом 3. став (1)  тачка ц)  Одлуке о листи 

дужности које обављају именована лица за која је потребно провести безбједносну 

провјеру, Број: 01,02-05-4-1459/15 од 29.12.2015. а на основу члана 35.став (2) Закона о 

заштити тајних података („Службени гласник БиХ“,бр. 54/05 и 12/09). 

X. Начин и рок подношења пријава: 

- Јавни конкурс објавЉује се у ''Службени гласник БиХ'', ''Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ'' и на веб-страници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

www.parlament.ba (Секретаријат/Огласи/Конкурси/Интерно/), те обавјештење о јавном 

конкурсу у дневним листовима „Дневни аваз“, „ Вечерњи лист“ и  „ Глас Српске“.  

-  Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у „Службени гласник 

БиХ“.   

- Пријаве са траженим документима доставити поштом препоручено, уз упозорење  „не 

отварати“, на адресу:   

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање два представника академске заједнице и 

једног представника невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

"ЈАВНИ  КОНКУРС за спровођење процедуре за именовање три члана  у 

Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције - два представника академске заједнице 

и једног представника невладиног сектора“  

71 000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1 

*Напомена за све кандидате: 

 

Код поновног оглашавања подносиоци пријаве који су већ раније приложили 

документацију нису обавезни поновно се пријавити на јавни конкурс. 

 

http://www.parlament.ba/
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Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају 

услове овог конкурса, као и копије тражених докумената које нису овјерене од 

надлежног органа, неће бити разматране.  


