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HAPUIAEHTAPHA CKYПШTИHA БOCHE  u  XEPЦEГOBИHE 

ПРЕДСТАВНИЧКОМ ,ДОМУ  
ДОМУ `ИАРоДА  

Ha основу  члана  55. Пословника , Представничког  дома  Парламентарне  скупштине  
Босне  и  Херцетовине  (;,Службени  гласник ;БиХ •̀`, бр . 79/14), члана  45. Пословника ,Дома  
народа  Парламентарне  скупштине  Босин: и;Xepцеговине  (;,Службени  гласник  БиХ ` ;`бр , 
5 8/14) и  чл . 17.,17а . и  176. Закона  о  Агенцији  за  превенцију  корупције , и  координацију  
борбе  против  корулције  (Службени .  гласник  БиХ",бр ,103/09 и  58/13) a Закључка  0 
оснивању  Привременеваједничке ,комисије  бба  дома  Парламентарне  скупштине  БиХ ;за  
спровођење  процедуре  за  именовањеједног  представника  академске  заједнице  иједног  
представника  нeвлaдинor сектора  у  Комиеију  за  изб 'ор  и  праћење ,.рада  Агенције , за  
превенцију  корупци ;јеи  координацију  борб [: против  корупције  ("Службени  гласник  
БиХ ",бpoj:27/15),Пpивpeмeнa зajeдничкa кoмиcиjđ  oбa цoмa Пapлaмeнтapнe cкyпштинe 
БиХ  за  спровођење  процедуре  na именовањеједног  представника .академске  заједнице  
и  једног  представника  невладиног  сектора  у  Комисију  na избор  и  нраћење  рада  
Агенције  за  превенцију  корупције  и  координацију  борбе  против  корупције  на  
6 :сједници „ одржаној  05.1  1;2О 1&. ое , усвојила  је , те  Представничком  дому  и  Дому  
народа  Парламентарне  скупштине  Босне  и .Ј£ерцеговине ;;подноси  

ИЗВЈЕШТА .Ј  
о `утврС)ивању  pair- лнсте  усијешник  кандидата  за  именовање  једиог  

Дpeдcт8вникa акадеМСКе  3а]0Дниц 0 и  Ј 0ДнОг  ĐрСДСТаВНИКа ';Н0ВлаДИнОгС 0кт011а  у  
Комсију  за  избор  a  праhење  рада  Агенцијеаа ,превенцију - корупције  и  

коордннацијр  борбе .нрнгтив  корупције  
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I. Именовање  чланова  Привремене  зајвдничке  комисије  оба  дома  
Парламентарне  скупттине  БиХ  за  спровођење  процедуре  именовања  једног  
представника  академскезаједнице  иједног  предетавника  невладиногсектора :у  
Комисију  за  избор  a  праћење  рада  Агенције  за  превенцију  корупције  n  
коврдинацнју  борбе  против  кврупције  

Парламентарна  скупштина, Босне  и  Херцеговине  је  на  9. сједници  Представничкот  

дома ; .одржаној  25. марта  2015 . године  и  иа  3: сједници  Дома  народа ;  одржаној  30. 
марта ,2015 ;  године ;,донијела  закључак  Q  формирању  Привремене  заједничке , гсомиеџје  
оба . дома  Парламеитарне  окупцгтине  БиХ  за  епровођење  процедуре . за  именовање  
једног  представника  академске  заједнице  иједног  представника  невладинот  сектора  у  
Когииеијуза ,избор  и  праћење  радđ  ?ссенције :за  превенцију  корупције  и  координацију  
борбе  против  корупције  (у  даљем  тексту :.Привремена  ваједничка  комиеија ). 

3адатак  Привремене  заједничке ,комисије  је . да  у  складу  са  Законом  о  миниетарским  
именовањима , именовањима  Савјета  министара  и  другим  именовањима  Босне  и  
Херцеговине  („Слунсбени  гласник  БиХ", број  37/03), Законом  о  Авенцији  за  превеицију  
корупције  иг  координацију  борбе  против  корупције  (Службени  гласник  БиХ ` ;бр . 103/09  
и  58/13,),, спроведе  конкурену  процедуру  за  чланове  Комиоије  за  избор  и  гграћење  рада  
Агенције  за  превенцију  'корупције  и  координациј .у  борбе  против  корупције  
(оглапгавање , интервју , еастави  листу  уепјепп iик  кандидата  и  домовима  Парламентарне  
скупштине  БиХ ,предложи  кандидате  заименовање ). 

3акључком  Парламентарне  скупцггине  БиХ . („Службени  глаеник  БиХ", број  27/15. од  
31 03 2015  године ) у  Привремену  заједничку  комиеију  именовани  суг  Нермина  
Капетановић , Борислав  Бојић , Моникđ  Томић  (из  Представничког  догиđ),, Огњен  Тадић , 
СифетПоцић  и ,Љља .3овко  (из .Дома  народа). 

Привремена  заједничка  комисија  је  спровела . процедуре  избора  кандидата  за  
именовањеједног  представника  академеке ;зajеднице  иједног  предетавника ,невладиног  
еектора  за  чланове  Комисиј 'е  за  избор  и  ираћење  рада  Авенције  за  превенqију  
корупције  и  координацију  борбе  против  корупдије : 

IL Хроиологијарада  Привремене  заједничке ,комисије  
Како  би  реализоввла  постављени  задатак  Привремена  заједничка  комисија  је  одржала  
пнест  (6) сједница .. 

Консттнтутивна  сједница  одржана ,је  08 г 04.201"5 . године  Чланови  Привременезаједничке  
комнеије  једногласно  су  за  предсједавајућу  изабрапи  Нермину  Капетанбвић , sa прву  
замјеницу  _предсједавајуће  Јbиљу  $овко  a за  другог  замјеника  предсједавајуће  Борислава  
Бојића . 

Привремена  заједничка  комисијаје ; поступајући  у  схладу  ea  CBOjnM надлежностима „на  
2. сједници ;. одржаној  13.05:2015 :,, у,својила - Поеловник  о  раду . Пословником  0  раду  

2 



прописан  је  начин  рада ;  расписивање  и  услови  јавног  конкуреа , документа  која  се  
прилажу  Хз  пријаву , рад  no  завршетку  јавног  конкурса ;  интервју  са  кандидатима , 
критеријуми  и  процедура  бодовања  као  u  утврђивање  листе  успјешних  кандидата  те  
друга  питања . 

Ha основу  законских  и  одредби  Пословника „ Привремена  заједничка  комисија .је  на  
истој  сједници  донијела  Одлуку  0  објављивању  Јавног  конкурса  ради  опровођења  
процедуре  за  именовање  једног  представника  академске  заједнице  и  једног  
првдставника  невладиног  сектора  g Комисију  за  избор  и  пр"аћење  рада , Агенције , за  
превенцију  корупције  H  координацијуАборбе  против :корупције . 

Јавни  конкурс :је .објављен  у ;;Службени  гласник  БиХ", бpoj;42/15 oд'_16;05.2015:roдинe, 
на  веб  стр "аници  Парламентарне  скупштине  БиХ , у „Службени  г.пđсник  Брчко  
Дистрикта  БиХ ', 6pojsl-0/15 од  22:05:201S. године : Обавјештење  0  Јавном  конкурсу  
објав  вено  је  26.052015 у- дневним  листовима  ,,,Ослобођење", „Г.пас  Српске " и  
„Вечерњи  лист``. Јавни  конкурс  је  остао  отворен  1 5 дана  од  дана  објављивања  у  
; ;Службени  гласник  BuX" Рок  за , подношење  пријаве  био  је , (закључно ) 10.06,2015. 
годигге : 

Привремена  заједггичка . комггсијаје  iia 3. сједници , одржаној  30:06.201`5. и  наставку  3 
сједнице  ддужаном  27 08 2015,  констатовала  дa је  запримљено  шест  (6) пријава  на  
Јавни  конкурс : једна ,из  Еепублике  Српске (за  представника  невладиног  сектора) и  пет  
из  Федерације  БиХ  (три  за  представника  академске  заједнице  u  двије  за  представника  
навладиног  сектора ). Разматрају lги  пријаве  Привремена  заједничка  комисија  је  
утврдила .да  приликом  сачињавања  <приједлога :листе . успјешних  кандидата  неће  м_ оћи  
иопоштовати пРиншiп  нацИОНалне  3астуПЉ 0ноСТИ  кaкo je тo ПреДВИђен 0 Чланом  3 . став  
(2) тачка  (е) 3aкoнa  0  министарским  именовањима  именовањима  Савјета  министара  и  
другим  именовањима  Босне  и  Херцеговине  и  једногласно  је  донијела  Одлукд  0  
поништавању  јавног  конкурсаза  именовање , једног "представника  академске  заједнице  
и  једног  представника  невладиног  сектора . ,у  Комисију  за  избор  и  праћење  рада  
Агенције  за .превенцију  корупције .и  координацију  борбе >против  кору,пције . 

Одлука  0  понипггењу  јавког  конкурса , објављена  је  у; "Службени  гласник  Би_X" 
бpojir7l/15 oд  08 092045.: ,, на  веб  страници  Парламентарне  скупцгтине . БиХ , у  
, ;Службени  тласник  ,Брчко  Дистрикта ", број : 347 15  од" 11.09.201'5:. Обавјештење -'о  
поништењу  јавног  конкурса  објављено  је  09 . 09 . 201 5 у ,дневним  листовима :. 
"Oćлoбo ење " "Вече  њи  ЛиСт  " " " ђ ' 	, 	р 	и  Рлас  Српскс  . 

Привремена  заједничка  комисија  је ,на  4. сјед,ници ;одржаној  27:08.201`5.,. измиjeнилa и  
допунила  Пословнико  раду  и  на  истој  сједници  донијела  Одлуку  0  расписивању  
јавног  конкурса . Цјеловити  текстјавног  конкурсаје  објављен  уг  "Службени  гласник  
БиХ" број ;731 15 од  1 5 . 09:2015., на  веб  страници  Парламентарне  скупштине  БиХ , у  
, ;Службени  гласник  Брчко  Дистрикта ` ; број ;  34/15  од  1L09.2015.  Обавјештење  о  
јавном  конкурсу  објављено  је  16.09.2015 . у  дневним  лиcтoвимa:" Ослобођење ", , 
"Вечерњи  лист " и  "Глас  Српске ". 



• ок  за  подношење  пријава  нејевни  конкурс :биоје  (закључно ) 30. 09:2015.roдинe 

III Пријављени  кандидатиу  утврђивање  исиравности  достављене  документаиије  
и  интервју  
Привремена  заједничка  комисија  је  не  5. сједници , 0држан 0ј  27.10.2015„ у  складу  сđ  
ПослОвник 0м  0 раду  и  усл0вима  кoнкypca, пpoвjepилa благ0временОст , ваљан 0ст  и  
цотпуност  пристиглихдријеве  нејавни ;конкурс . 

- Привремена ,заједничке  комисије  ј8 констатовеле  fla ,  се 'на  јавни  конкурс  пријавил 0 10 
кандидата .,Детаљним  увидом  у  сваку  пријаву  пОјединачно ;  како  би  се  провјерил 0,да ,ли  
су  кандидати  достевили  тражене  документе  у  складу  ca OTHUTuM  ii  посебним  • словиме  
конкурса , Приврегкена  заједничкđ  к0гиисија  је  утврдила , једноглđсно , да  шест  (6) 
кендидете  испуњева °тражене  услОве  (пет  из  Федерације  БиХ  и  једен  из  PC) a четири '(4) 
не ;звд0вољавају  услове  јавнот  конкурса  H  пријаве  су  одбачене  ка0 неуредне  0 чему 'су  
и  Обевијештени ,допис-ом. 

Привремена  зајед -н,ичке . комисије  је , у  скледу  с  члан 0м  12. Пословнике  о  раду , шест  
кандидата  који .испуњава  све  фОрмалне  усл0ве :п0звапа .на  интервју . одатуму ; врегкену  
и  мјесту  одржевања  интервјуекандидати - су  писеним  дописОм  уредна 0бавијештени .. 

Прив "ремена  заједничка  когиисија  је  на  6., сједниди , одржаној  05 . 1 1:2015„ обавила  
интервју  са  позваним  кандидатима —једним  за  представника  академске  заједнице  H  пет  
кaндидaтa за ,ПрсД0тавника ,НеВладинОГ  сеКТОр 2. 

Циљ  интервјуанби 0 је  да  ce утврди  стручн0сги  оспосОбљеност  кандидатавадбав .њање  
тражениас  зедатаке . Питање  на  интервју ,у  односила  су  cc  на  пр0вјеру  п0датека  из . 
би0графије , појашњење  у  вези , ca, испуњавањем  услова . јавног  ,конкурса , посебним  
стручним  звењима , вјештинама  и  оствереним  резултетима , признањима  и  искуствиме  
из  0бласти ;превенције  и .борбе  против  корупције  те  питања . из  надлежн 0сти  рада . 
1Сомисије  за  избор  и  прећење  реда  Агенције  за  превенцију  корупције  и  координацију  
борбе  против  корупције  и  Закона  0 Areнциjи  за  превенцију  к0рупције  и  к00рдинацију  
6орбе  против  корупције : ;  

Приврегкенагзаједничка  комисија  је , у  склвду  оа  Пословникоги  6  раду , утврдила  типски . 
обрезец  зе  оцјењивање - капДидата 4  к0ји . су  nixon интервјуе  попунили  члaнoви ' 
Приврегиене  §аједничке  комисије . V склвду  ca чланОм  13. ПОсловника  у  раду , оцјене  
чланова  Привремене  зеједничке  комисије  за  свеког  кaндидaтa, себиреле  су  ce 
појединачно  и  дијелиле  с  бројем  присутних  чланова  интервјуу . 

IУ:.УТВрђиВ 8њ0' ранг  -  листё  усllјешниХ  кандидата  

Привремена  заједничке  комисије ,је , не : б . сједници ;  0држан 0ј  05,•112015., у  скледу  ca.  
ПбслОвником  6  реду  Привремене  заједничке  комисије , након  бод0вања , кандидата  и  



до,бијања  оцјена  за  све  квндидвте  који .суприступили  интервјуу  саставила  ранг -,листу  
успјешних  кандидатв , како  слиједи 7 

a) 3и  имeиoвaњe гедииг  првдСт8ВННКа '. акаДСМСК 0 'зајвДНи gе  За  члаНа  Koмиcнje 3а . 
избор  и  прибеиве  рада  Агенцијегза  превеицију  корувције  и  гqоордниацију  борбе  
против  коуупдије  

Редни  
број ! 

Кандидат  Број  
6одова  

1. Проф  др :сц .Иванка  Nlарковиђ  50 

6) за  имеиовање  једнвг  представиика . иевладиног  сектора ,за  члани  Комисијеза  
избвр  и  npafieae рада  Агенције  за  превеицвју  коруп qпје  и  кoop"дипagиjy бopбe 
против  коруцције  

Ведии  
број  

Кандидат  Број  
бодова  

1. Анес  Личина  50 
2. Ервин  Турбић  425  
3. Аднвн .Грабус  40 
4. Денис  Хаиовић  32,5 
5. Лејла  Ибрановић  23;75 

Привремена  заједничка  комисијаје  на  6. сједнициједногласно  утврдила  H  предложила  
Гlредставничком ;дому  и  Дому 'народа  Парламентарне  скуцштине  БиХ . 

a) ПРИЈЕДЈIОГ  КАНДИДАТА  34  uHEIIOBAIbE ЈЕДНОГ  ПРЕДСТАВНИКА  
АКАДЕМСКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  ЗA ЧЛАНА .КОМИСИЈЕ  ЗА  И3БОР  И  ПРАТгЕЊЕ  
PAДA АГ$ИЦИ7Е  ЗА  ПРЕВЕИЦИЈУ  КОРУПЦИЈЕ  И  КООРДИНАЦИЈУ  БоРБЕ  
ПРОТИВ .КОРУПЦИЈЕ  

Еедни  
број  

'Кандидат  Број  
бoд_ oв_a_ 

1. Проф  др  ćц  Иванкв  Марковић  50 

6) ПРИЈЕДЛОГ  КАНДИј [АТА  ЗA ИМЕНОВАЊЕ  ЈЕДНОГ  
НРЕДСТАВН ffiСА  НЕВЛАД I нОГ  CEKTOPA  ЗA ЧЛР.ИА  K_O_ МИСИ7Е  ЗА  
ИЗБOP  H  ПРАТгЕЊЕ  PA ДA АРЕНЦИЈЕ  ЗA ПРЕВЕНЦИ IУ  КОРУПЦИЈЕ ' И  
КООРДИИАЦИЈУ  БОАБЕ ' ПРОТИВ  КОРУПЦИЈЕ  

Рудни  
број  

Кандидвт  Број  
бодова  

1. АнесЛичина  .50 

Y складу  св :закоиским  и  пословничким  одредбама ; Привремена ,заједничкв  комисија  
доставља  ранг -листе  успјешних  кандидатв  за  именоввње  једног  представника  
аквдемске  заједнице  и  једног  представника  невладиног  сектора  зв  чланове  Комисије  зв  
избор  и  праћење  рада  Агенције  за  цревенцију  корупције  и  координацију bорбе  против  

5 
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корупције  Представничком  дому  и  ДомУ  народа  Парламентарне  скупштине  БиХ  У  
даљУ  процедУРУ • 

За  извјестиоце  о  радУ  о  овом  извјештају  Привремене  заједничке  комисије , нв  
сједницама  домова  Парламентарне  скупштине  БиХ  одређени  сУ : 

- Из  Представничког  дома  - др  Иермина  КапетановиТг , предсједавајУћа  

Привремене  заједничке  комисије , 

- Из  Дома  народа  — Љиља  Зовко , прва  замјеница  предсједавајУће  Привремене  
заједничке  комисије . 

ДОСтавИТИ : 

- Представничком  домУ  
- Дому  народа  
- a/a 
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