На основу чланова 7. и 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета
министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ'', број
37/03), члана 39. Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", број 31/03, 75/06,
32/10 и 98/12) и Одлуке Ад хок комисије о расписивању јавног конкурса, број: 01,02-5016-2045-2/20 од 04. 11. 2020. године, Ад хок комисија Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине за спровођење поступка именовања чланова Савјета Регулаторне
агенције за комуникације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА САВЈЕТА
РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Јавни конкурс расписује се за избор седам чланова Савјета Регулаторне агенције за
комуникације БиХ (у даљем тексту: Савјет Агенције) на период од четири године, са
могућношћу само још једног поновног именовања.
1. НАДЛЕЖНОСТИ САВЈЕТА АГЕНЦИЈЕ:







води Агенцију у погледу стратешких питања спровођења Закона;
обавља консултације са генералним директором и прима од њега извјештаје;
усваја кодекс рада и правила за емитовање и телекомуникације;
има функцију апелационог тијела за одлуке које доноси генерални директор;
усваја приједлог годишњег буџета Агенције;
доноси етички кодекс.

2. УСЛОВИ
Чланови Савјета Агенције именују се на основу својих личних способности као
појединци који имају релевантно искуство у области телекомуникација и емитовања, те
морају испуњавати сљедеће опште и посебне услове:

2.1. ОПШТИ УСЛОВИ:
Кандидат за члана Савјета Агенције мора испуњавати сљедеће опште услове:







да је држављанин БиХ, старији од 18 година;
да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је
предвиђена казна затвора три и више 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 није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;
да није функционер на било којем нивоу власти или члан тијела политичке
партије.

2.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Кандидат за члана Савјета Агенције мора испуњавати сљедеће посебне услове:





да има завршен факултет, техничког или друштвеног смјера, ВСС, односно по
Болоњском систему студирања најмање 240 ЕЦТС бодова;
да има најмање пет година радног искуства на пословима из дјелокруга Агенције,
утврђених Законом о комуникацијама;
да познаје проблематику пословања и емитовања јавних и комерцијалних
електронских медија и
да има искуство на пословима телекомуникација и емитовања.

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Уз пријаву, кандидат је дужан да достави сљедеће документе:
1) својеручно потписану биографију са изјавом о националном опредјељењу,
адресом и контакт телефоном;
2) увјерење о држављанству БиХ (не старије од шест мјесеци);
3) факултетску диплому (нострификoвану диплому, ако факултет није завршен у
БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06. 04. 1992. године), а
кандидати који су високо образовање стекли по Болоњском систему школовања
– најмање 240 ЕЦТС бодова – уз диплому треба да доставе и додатак дипломе);
4) доказ о траженом радном искуству на пословима из дјелокруга Регулаторне
агенције за комуникације, издат од релевантне институције;
5) изјаву кандидата 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 (овјерену од надлежног
органа);
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6) увјерење да се против њега не води кривични поступак (издаје надлежни суд - не
старије од три мјесеца);
7) изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и
Херцеговине (овјерену од надлежног органа);
8) изјаву кандидата да није функционер на било којем нивоу власти или члан тијела
политичке партије (овјерену од надлежног органа);
9) изјаву кандидата да је упознат са чланом 22. Етичког кодекса Регулаторне
агенције за комуникације - (Недозвољене активности чланова Савјета и
генерaлног директора), (овјерену од надлежног органа). Кодекс је доступан на
веб - страници Агенције.
Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.
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.
4. ПОСТУПАК
Комисија ће спровести процедуру у складу са Законом о министарским именовањима,
именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине.
Са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса биће обављен интервју, о чему
ће кандидати бити благовремено обавијештени. Циљ интервјуа је да се утврди стручност
и оспособљеност кандидата за обављање послова, те крајња и свеукупна оцјена
кандидата.
У складу са чланом 39. Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", број 31/03,
75/06, 32/10 и 98/12), Комисија након спроведене процедуре утврђује листу од 14
најуспјешнијих кандидата и доставља је Савјету министара Босне и Херцеговине. Савјет
министара Босне и Херцеговине, у року од 30 дана од дана пријема ове листе, доставља
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине приjедлог за именовање седам чланова
Савјета Агенције.
5. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Јавни конкурс се објављује у ''Службеном гласнику БиХ'', ''Службеном гласнику Брчко
Дистрикта БиХ'' и на веб-страници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, те
обавјештење о јавном конкурсу у дневним листовима: ''Дневни аваз'', ''Вечерњи лист'' и
''Глас Српске''.
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:
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Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Ад хок комисија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење
поступка именовања чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације
Босне и Херцеговине
''ЈАВНИ КОНКУРС за спровођење поступка именовања чланова Савјета
Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине'', са назнаком
''НЕ ОТВАРАТИ''
71000 Сарајево, Трг БиХ бр. 1

НАПОМЕНА* Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити разматране
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