
 

 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење процедуре именовања једног представника академске 

заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције 

 

  

 

Број/Broj: 01,02-50-14-1049-1/11  

Сарајево/Sarajevo, 18. 10. 2011. 

 

На основу члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета 

министара и другим именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број 37/03) и члана 9. Пословника о раду Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за 

именовање једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење 

рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, 

Привремена заједничка комисија објављује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 

КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР И ПРАЋЕЊЕ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
 

 

I 

У Комисији за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције, у складу са чланом 17. став (1) Закона о Агенцији за 

превенцију корупције и коoрдинацију борбе против корупције (“Службени гласник 

БиХ”, број 103/09), упражњено је једно мјесто представника академске заједнице. 

Изабрани званичници, носиоци извршних функција, 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 

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

интересу, у сукобу су интереса (члан 3. Закона о Агенцији за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције). 

Кандидат представник академске заједнице мора, у складу са Законом о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине, те у складу с одредбама Пословника Привремене заједничке комисије, 

испуњавати опште и посебне услове. 

 

Општи услови: 

- да је старији од 18 година; 

- да је држављанин Босне и Херцеговине; 

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

предвиђена казна затвора три и више година; 

- да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са умишљајем у 

складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини; 



 

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

 

 

 

 

Посебни услови: 

- висока стручна спрема; 

- академско звање - редовни професор универзитета у наставничком звању; 

- најмање 10 година радног искуства у академском звању у којем се истакао, те  

висок морални углед. 

 

Број извршилаца: један. 

 

Потребни документи: 

 

1)  радна биографија (CV); 

2) овјерене фотокопије рјешења о избору у наставничко звање, односно  

       факултетске дипломe и личне карте издате од ЦИПС-а; 

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

4) доказ о траженом радном искуству у струци, издат од релевантне институције;  

5) доказ да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за 

       које је предвиђена казна затвора три и више година, издат од надлежног суда (не  

       старији од три мјесеца); 

6) доказ да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са 

       умишљајем у складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини, издат од  

       надлежног полицијског органа (не старији од три мјесеца); 

7) овјерена изјава да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и  

       Херцеговине. 

 

Забрана дискриминације: Ниједна пријава не може бити изузета из разматрања 

искључиво по основу кандидатовог пола, расе, боје коже, језика, вјероисповијести, 

политичког или другог мишљења, националног и социјалног поријекла, везе с неком 

националном мањином, имовинског статуса, рођења или другог статуса. 

 

Након спроведеног Јавног конкурса, кандидати који буду испуњавали услове Јавног 

конкурса биће позвани на интервју. 

 

Циљ интервјуа је да се утврди стручност и оспособљеност кандидата за обављање 

послова те крајња и укупна оцјена кандидата. 

 

Пријаву са траженим документима треба доставити најкасније 15. дана од дана 

објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику БиХ”, поштом, препоручено, 

на адресу: 

 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење процедуре именовања једног представника академске 

заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и 

координацију борбе против корупције 

 

 



 

 

 

 

 

„ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 

КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР И ПРАЋЕЊЕ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ –  

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

71000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1 

Неблаговремене пријаве као и неовјерене копије неће бити разматране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

                                                                                                           


