
 

 

Број: 01,02-50-14-843-2,4/15 

Сарајево, 06. 07. 2015.  

 

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

министара и другим именовањима Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 

37/03), члана 51. став (9) Оквирног закона о високом образовању у Босни и 

Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 59/07 и 59/09) и Одлуке о расписивању 

јавног конкурса, број: 01,02-50-14-843-2,3/15 од 06. 07. 2015. године, Привремена 

заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 

спровођење процедуре за избор четири  члана Управног одбора Агенције за развој 

високог образовања и обезбјеђивање квалитета   р а с п и с у ј е  

  

ЈАВНИ  КОНКУРС  

за избор  чланова Управног одбора 

  Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета 

 

Јавни конкурс расписује се за избор четири члана Управног одбора Агенције за 

развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, на период од три године. 

 

1. Надлежности Управног одборa (члан 12. Статута Агенције за развој високог 

образовања и обезбјеђивање квалитета („Службени гласник БиХ“, број: 86/09):  

Управни одбор је надлежан да: доноси Статут Агенције и доставља га Савјету 

министара на сагласност; даје сагласност на правилнике које предлаже Агенција у 

оквиру из својих надлежности у развоју високог образовања и обезбјеђивања квалитета 

дефинисаних у члановима 6. и 7. овог статута; обезбјеђује да рад Агенције буде у 

складу са надлежностима утврђеним у Оквирном закону о високом образовању у Босни 



 

и Херцеговини; обезбјеђује да рад Агенције буде у складу са политикама приоритета 

Савјета министара и Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у реформи 

високог образовања у Босни и Херцеговини; усваја Програм рада Агенције за наредну 

календарску годину, најкасније до 31. јануара текуће године, којим се детаљно уређују 

активности, послови и финансирање Агенције; надзире спровођење програма рада 

Агенције; рјешава жалбе на рјешење о поништењу рјешења о акредитацији; одређује 

врсте услуга које Агенција пружа уз надокнаду и висину надокнаде за пружене услуге; 

прије 31. марта сваке године усваја извјештај о раду Агенције у претходној години који 

се доставља Савјету министара Босне и Херцеговине; једном годишње писмено 

извјештава Парламентарну скупштину БиХ о свом раду; обавља и друге послове у 

складу са Оквирним законом о високом образовању и Статутом. 

2. Општи услови  

Кандидат за члана Управног одбора Агенције мора испуњавати сљедеће опште услове: 

   -  да је држављанин Босне и Херцеговине, старији од 18 година, 

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

предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска 

казна за кривично дјело почињено са предумишљајем у складу са кривичним 

законима у Босни и Херцеговини,  

- да се на њега не односи члан IX став (1)  Устава Босне и Херцеговине. 

 

3. Посебни услови  

   Осим општих услова, кандидат за члана Управног одбора Агенције мора испуњавати 

и  сљедеће посебне услове, и то:  

-  висока стручна спрема (VII  степен образовања) – академски наслов редовног 

универзитетског професора услов је за два члана Управног одбора Агенције 

      -   знање енглеског језика,  

      -  искуство у активностима европског подручја високог образовања, посебно 

европских  стандарда за оцјену и ревизију квалитета и планирања развоја 

високог образовања,   

     -   искуство у реформи система високог образовања у Босни и Херцеговини.  

  

 

 



 

4.  Потребни документи  

 

    Уз пријаву на јавни конкурс, кандидат је дужан да приложи:  

1. биографију са изјавом о националном опредјељењу, адресом, e-mail адресом  и 

контакт телефоном, 

2. увјерење о држављанству Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци),  

3. овјерену копију факултетске дипломе (нострификовану диплому ако факултет 

није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06. 04. 

1992. године), односно доказ о академском наслову редовног универзитетског 

професора, 

4. доказ о знању енглеског језика, 

5. потписану изјаву са детаљним навођењем искуства у активностима европског 

подручја високог образовања, посебно европских стандарда за оцјену и ревизију 

квалитета и планирања развоја високог образовања,  

6. потписану изјаву са детаљним навођењем искуства у реформи система високог 

образовања у БиХ,  

7. доказ да се против њега не води кривични поступак (не старији од три мјесеца),  

8. изјаву да није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ односно 

ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана 

објављивања упражњене позиције (овјерену од надлежног органа),  

9. изјаву да се на њега не односи члан IX став (1) Устава Босне и Херцеговине 

(овјерену од надлежног органа).  

            

Документи се достављају у оригиналу или у копији овјереној од надлежног органа, не 

старијој од три односно шест мјесеци, ако није другачије прописано. 

Напомена - документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати  

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

именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине. 

5. Остале напомене    

   Комисија ће спровести процедуру у складу са Законом о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и 

Херцеговине. 

Комисија ће позвати на интервју све кандидате који испуњавају наведене услове.  

Прије интервјуа, сваки кандидат дужан је да Комисији за избор да податке о ранијим 

непосредним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и информације о 

кандидату, те да попуни образац-изјаву у којој ће изнијети било које питање које би 

могло довести до сукоба интереса у случају да дође до његовог именовања.  



 

Након интервјуа, Комисија ће јединствени предлог ранг-листе доставити 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ ради 

именовања чланова Управног одбора Агенције за развој високог образовања и 

обезбјеђивање квалитета. 

 

6. Подношење пријава  

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

Дистрикта БиХ“ кao и нa вeб-стрaници Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ 

www.parlament.ba(Sekretarijat/Oglasi/konkursi/interno), а обавјештење о јавном конкурсу у 

дневним листовима: ''Ослобођење“, „Вечерњи лист“ и „Вечерње новости“. 

  

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

БиХ“.   

Пријаве са траженим документима достављају се лично или поштом препоручено, уз   

упозорење  „не отварати“, на адресу:   

 

 

 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине  

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење процедуре за избор четири члана Управног одбора 

Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета 

''ЈАВНИ КОНКУРС за чланове Управног одбора Агенције за развој  

високог образовања и обезбјеђивање квалитета'',  са назнаком    

 „НЕ ОТВАРАТИ“ 

Трг БиХ бр. 1, 71000 Сарајево 

 

НАПОМЕНА*   Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити 

                                       разматране. 

 

 

http://www.parlament.ba(sekretarijat/Oglasi/konkursi/interno)

