
 

 

Број: 01,02-50-16-399-5/21            

Сарајево, 16. 02. 2021. 

 

 

САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

н/р Зорана Тегелтије, предсједавајућег   

 

 

Предмет: Листа 14 најуспјешнијих кандидата за чланове Савјета Регулаторне 

агенције за комуникације Босне и Херцеговине, доставља се 

   

  

На основу члана 39. став (4) Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, број 

31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), на приједлог Савјета министара БиХ, Парламентарна 

скупштина БиХ је на 12. сједници Представничког дома, одржаној 15. 09. 2020. године, 

и на 12. сједници Дома народа, одржаној 08. 10. 2020. године, именовала чланове Ад хок 

комисије Парламентарне скупштине БиХ за спровођење поступка именовања чланова 

Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ (у даљем тексту: Комисија). 

 

У Комисију су именовани сљедећи чланови: Борјана Кришто и Нермин Мандра, 

посланици из Представничког дома, Никола Шпирић, делегат из Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ, те Даворка Топић, Јовица Кнежевић и Сањин Кодрић, 

представници невладиног сектора.  

Одлука о именовању Комисије објављена је у „Службеном гласнику БиХ”, бр. 65/20. 

 

У складу са стандардима и роковима прописаним Законом о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 37/03), те у складу са чланом 39. став (4) 

Закона о комуникацијама, задатак Комисије је да објави јавни конкурс и након 

спроведене процедуре утврди листу од 14 најуспјешнијих кандидата, коју доставља 

Савјету министара БиХ. 
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Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику БиХ-Огласи“, број 72, од 10. 11. 2020. 

године, „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, број 42, од 17. 11. 2020. године, и 

на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ 10. 11. 2020.  године. 

Обавјештење о јавном конкурсу објављено је 10. 11. 2020. године у „Дневном авазу“, 

„Вечерњем листу“ и „Гласу Српске“.  

Текстом конкурса прописано је да кандидат за члана Савјета Агенције, поред општиих 

услова, мора испуњавати сљедеће посебне услове прописане чланом 39. став (3) Закона 

о комуникацијама: 

 да има завршен факултет, техничког  или друштвеног смјера, ВСС, односно по 

Болоњском систему студирања најмање 240 ECTS бодова; 

 да има најмање пет година радног  искуства на пословима из дјелокруга Агенције, 

утврђеним Законом о комуникацијама; 

 да познаје проблематику пословања и емитовања јавних и комерцијалних 

електронских медија и  

 да има искуство на пословима телекомуникација и емитовања. 

 

Комисија је на 3. сједници, одржаној 07. 12. 2020. године, констатовала да су се на Јавни 

конкурс пријавила 22 кандидата, те је након провјере формално-правне ваљаности, 

благовремености и комплетности пријаве кандидата, констатовано да су сви кандидати 

благовремено доставили документе са траженим доказима о испуњавању услова јавног 

конкурса.  

 

Комисија је на 4. сједници, одржаној 16. 02. 2021. године, обавила интервју са 19 

кандидата, с циљем  да  утврди стручност и оспособљеност кандидата за обављање 

тражених задатака. Питања на интервјуу односила су се на провјеру података из 

биографије, посебним стручним звањима, вјештинама и искуствима из области 

емитовања и телекомуникација. Оцјене чланова Комисије за сваког кандидата сабирале 

су се појединачно и дијелиле са бројем чланова. 

 

Приликом састављања листе 14 најуспјешнијих кандидата Комисија је поштовала 

принцип националне заступљености како је то предвиђено чланом 3. став (2) тачка (е) 

Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим 

именовањима Босне и Херцеговине, као и равноправну заступљеност полова, у складу 

са чланом 36. став (4) Закона о комуникацијама. 

На основу раније констатованог, Комисија је на 5. сједници, одржаној 16. 02. 2021. 

године, утврдила листу од 14 најуспјешнијих кандидата, како слиједи:  
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Комисија доставља листу од 14 најуспјешнијих кандидата за чланове Савјета 

Регулаторне агенције за комуникације БиХ Савјету министара БиХ на даљи поступак, 

како би Савјет министара БиХ, у складу са чланом 39. став (5) Закона о комуникацијама, 

у року од 30 дана од дана пријема листе доставио Парламентарној скупштини БиХ 

приједлог за именовање седам чланова Савјета Агенције. 

  

Прилог:   1.  

 Биографије кандидата 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 

     Др Никола Шпирић 

 

Доставити: 

- наслову 

- а/а      

Ред. 

број 

Име и презиме 

кандидата 
Националност 

Број 

бодова 

 1. Антонио Беус Хрват 48,8 

2. Ведран Шкоро Србин 48 

3. Насуф Хаџиахметовић Бошњак 47,8 

4. Ведран Буховац Хрват 47,8 

5. Елмир Хуремовић Бошњак 46,8 

6. Владимир Јуришић Србин 46,8 

7. Слободан Бошковић Црногорац 46,6 

8. Јасенко Ласта Хрват 41 

9. Милош Шолаја Србин 41 

10. Санела Бећировић Бошњакиња 40,6 

11. Емир Хабул Бошњак 39,2 

12. Маринко Шимуновић Хрват 39,2 

13. Зоран Жужа Србин 38,4 

14. Весељко Елез Србин 37,8 


