
 

 

Број: 01,02-50-14-1450-5,1/17 

Сарајево, 13. 11. 2017.  

 

- ПРЕДСТАВНИЧКОМ  ДОМУ 

- ДОМУ НАРОДА 

  ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

На основу члана 29. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 79/14), члана 25. Пословника Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 58/14) и члана 93. Закона 

о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/14), Привремена заједничка 
комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре  за 

именовање члана Канцеларије за разматрање жалби на 5. сједници, одржаној 13. 11. 
2017. године, усвојила је, те Представничком дому и Дому народа Парламентарне 

скупштине БиХ подноси сљедећи 
 

 
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 
о утврђивању листе успјешних кандидата за именовање члана Канцеларије за 

разматрање жалби 
  

  
Парламентарна скупштина БиХ је на 41. сједници Представничког дома, одржаној 14. 

06. и 05. 07. 2017, и на 31. сједници Дома народа, одржаној 19. 07.  2017, донијела 

закључак о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање члана Канцеларије за 

разматрање жалби (у даљем тексту: Комисија). 

Задатак Комисије је да, у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник 

БиХ”, бр. 39/14), спроведе комплетну процедуру избора кандидата и сачини листу 



 

успјешних кандидата, те достави Парламентарној скупштини БиХ која ће именовати 

кандидата на дужност члана Канцеларије за разматрање жалби (у даљем тексту: КРЖ). 

Закључком Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-50-14-1450/17 од 19. 07. 2017. 

године, у Комисију су именовани: 

Сафер Демировић, Диана Зеленика и Борислав Бојић из Представничког дома, те Сеад 

Кадић, Дарко Бабаљ и  Љиља Зовко из Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. 

Комисија је спровела процедуру избора кандидата за позицију члана КРЖ-а: 

1) у КРЖ-у , Филијала Бањалука један члан , и то: 

б) један члан КРЖ-а између признатих стручњака управног права и/или управног 

поступка 

 
Хронологија рада Комисије 
 
Како би реализовала своје задатаке, Комисија је одржала пет сједница. 
Конститутивна сједница одржана је 07. 09. 2017. На овој сједници чланови Комисије  
једногласно су за предсједавајућег изабрали Сеада Кадића, за прву замјеницу 
предсједавајућег Диану Зеленику, те за другог замјеника Борислава Бојића.  
 
Поступајући у складу са својим надлежностима, Комисија је на 2. сједници, одржаној 
07. 09. 2017. године, усвојила Пословник о раду Комисије. Пословником о раду 
прописан је начин рада, расписивање и услови јавног конкурса, документи који се 
прилажу уз пријаву, рад по завршетку јавног конкурса, интервју кандидата, 
критеријуми бодовања, поступак бодовања и утврђивање  листе успјешних кандидата 

и друга питања. 
    

На основу законских  и одредаба Пословника, Комисија је на истој сједници донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса ради спровођења процедуре за именовање 

члана Канцеларије за разматрање жалби. Услове Јавног конкурса Комисија је утврдила 
на основу одредаба Закона о јавним набавкама  и одредаба Пословника о раду 
Комисије. 
 
Јавни конкурс објављен је у “Службеном гласнику БиХ”, број 68/17, 22. 09. 2017, и 
“Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, број 93517 од 20. 09. 2017, те на веб-
страници Парламентарне скупштине БиХ. Обавјештење о Јавном конкурсу објављено је 
у дневним новинама “Ослобођење”, “Дневни лист” и “Еуро Блиц”, дана 25. 09. 2017. 
године 
 
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс био је (закључно) 07. 10. 2017. године. 
   
 



 

Комисија је на 3. сједници, одржаној 23. 10. 2017. године, у складу са Пословником о 

раду Комисије, провјерила благовременост, ваљаност и комплетност пристиглих 
пријава кандидата на Јавни конкурс. 

 
Комисија је констатовала да су се на Јавни конкурс пријавила четири кандидата.  

Након увида у документацију сваког пријављеног кандидата, Комисија је утврдила да 

су сви пријављени кандидати доставили потребну документацију, да је документација 

достављена у предвиђеном року, као и да сви пријављени кандидати испуњавају 

услове конкурса.  

У складу са Пословником о раду Комисије, четири кандидата позвана су на интервју. О 

датуму, времену и мјесту одржавања интервјуа сви кандидати су писмено и усмено 

обавијештени. 

Комисија је на 4. сједници, одржаној 13. 11. 2017. године, обавила интервју са 

позваним кандидатима.  

На интервју су се  одазвала два  кандидата, и то: Шејла Мирковић Омановић  и Едвин 

Шарић. 

Комисија је, у складу са Пословником о раду, утврдила типски образац за оцјењивање 

кандидата који су попунили чланови Комисије након обављеног интервјуа.  

 

 

Утврђивање листе успјешних кандидата 

 

Комисија је на 5. сједници, одржаној 13. 11. 2017, у складу са Пословником о раду 

Комисије, након бодовања кандидата и добијених оцјена за све кандидате који су 
приступили интервјуу, сачинила листу успјешних кандидата. 
 
 
 

1. 
Шејла Мирковић 
Омановић 46,3  

2. Едвин Шарић 35 

 

 

Комисија је на 5. сједници једногласно утврдила и предложила Представничком 

дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ 

  



 

ПРИЈЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ 

ЖАЛБИ,  ФИЛИЈАЛА БАЊАЛУКА,  ПРИЗНАТИ СТРУЧЊАК УПРАВНОГ ПРАВА И/ИЛИ 

УПРАВНОГ ПОСТУПКА 

 

редни број кандидат      ентитет број бодова 

1. Шејла Мирковић Омановић        ФБиХ 46,3 

 

 

У складу са законским и пословничким одредбама, Комисија доставља листу с 

приједлогом кандидата за именовање члана Канцеларије за разматрање жалби, 

Филијала Бањалука, признати стручњак управног права и/или управног поступка , 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на даљи 

поступак. 

 

 

За извјестиоце о овом извјештају Комисије на сједницама домова Парламентарне 

скупштине БиХ одређени су: 

- из Представничког дома -  Диана Зеленика, прва замјеница  
- предсједавајућег Комисије, 

                  -     из Дома народа – Сеад Кадић, предсједавајући Комисије. 
 

                                                                                                        

                                                                                                        Предсједавајући  

                                                                         Привремене заједничке комисије 

                                                                          Сеад Кадић 

                         

Доставити: 

- Колегијуму Представничког дома 
- Колегијуму Дома народа 

- а/а 
 


