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Број '7Вгој : 01 „ 02-50-14-466=94'/ 15' 
Сарајево /Sarajevo, 27. 11. 201 5 . 

Па , основу  Звкл,учка  Приврегеене  заједничке  комисије  оба  дома  Парламентарне  скупштине  БиХ  за  
вровођење  процед ryрв  зг  именоввње  три  чпана  Управног  одбора  Агенције ,за ;,рвзвој  високог  образоввња ,и  
обезбјвђивањв  квалитвта , бројг 01,02-50-14.466 -9,3/15 oд  27:11:2015. roдинe, Пpивpeмeнa зajeдничкa 
комидија  oбđ  дома  Парлагиентарнв  дкупцгтине  БиХ  за  провођење  процедуре  за  им 8новање  три  члвна  
Управног  одбора  Агенције  за , рвзвој  високог  образовања  и  обезбјеђивање  квалитеза , ја ;, на  9. сједници  
одржаној ,27.11':2015. године , донијела  

ОДЛуКУ  
О 'ПОПИШТЕЊУ  ЈАВИОГ  КОПКУРСА  

ЗA ИМЕНОВАПЊЈЕ 'ТРИ  ЧЛАПА  УПРАВИОГ  ОДБОРА  АГЕПЦИЈЕ 'ЗА ,РАЗВОЈ  BИCOKOГ  
ОБРА8ИВАЊА  H  ОБЕЗБЈЕТгИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА  

Понипставв  ce јавни  конкурс  за  именпвање  зри  члана  цправног  одбора  Агенције  за  развој  високог  
обрвзовања  it  обезбјеђивање  кввпитета  објављен  у „Службеном  гласнику  БиХ`; број `78/15, од  6!10. 
3015 ., ,;Службеном  гласнику  Брчко  Дисзрикта  БиХ" 39/P5 од  09. 10. 2015., и  на  вебгсзраници  
Парламензарне  скупштине  БиХ  www:parlament гba  (Ceкpeтapиjaт/OrлacиПCoнкypcи/Интepнo) 7.10.2015. 
тодине . 

II 

Одлука  п : пОништењу  јавног  конкурса  из  тачке , l: Ове , одлуке  биfiе  објављена  у „Слухгбеном  гласиику  
БиХ`;,,Службеном  гласникуБрчко  Дистрикта  БиХ" ' иэна  веб -страници  Парламентарне  скупппиио  БиХ  
www гparlament:ba ( Секретаријат /Огласи /конкурси /интерно ), a обавјештење  0  поништењу  у  диввнии  
листовима : „Ослобођење ", „Вечерњи  лист"- и ,,,Вечерње ;новости `--`. 

III 

Зарвализацију bве  одлуке  задужује  се  секрвтр  Привремене  зđјгэдничке  комисије : 
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