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PREOMET: lzvješćc o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje glavnog revi -r_ora i 

zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH 

Poštovan ј . 

Sukladno č lanku 24. Zakona  0  reviziji jnstitucija BiH („Službe п i glas гiik Bi1-Г `. bг .l2/O(i). 

Ztiključ ku  0  osnivaпju Privremenog zajednj čkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne 

skupštj пe BiH za provodenje  procedure  irnenovanja glavnog revizora  I  zamjenika glavnog 

revizora Ureda za reviziju institucija BiH („sužbeni glasnik BiH", broj 58/15) ј  с lдпки  15. st.(2) 

Poslovnika Privremenog zajedni čkog povjcrenstva,  ii  privitku Vam дostavljmno 1zv,ješ će  0  

utvrđ jvmiju rang-liste kandidata za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora 
Ureda za reviziju jnstiiucija BiH , бгој : 01,02-50-14-1060 5,3/15, od  22.10.2015.. usvojcno nti 5. 
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ДОМ  нАРОДк1 
ПРЕДСТАВНИгг IIСИ  дОМ  

Лрвврелгсна  зајсдничка  комисија  о'оа  дол 2а  
Пдрламсгнтдрне  скупштине  БиХ  за .спровођсње  
процедуфгза  имевовање  піавнт  ревизорац  
залнјгника  глашаог  ревизора  Урсиа  за  рсвизију  

ннституцијп  Боснс  и  Хериеговинг  

Privrcniena zлjcdпička komisija oba  donut  
Parlamentame skupštinc BiH za provo đenie 
procedure za imenovaii,je glai' пog revizora , i 
zamjenika glavnog revizoni Ureda za reviziju 

institucija Bosne i Hercegovine 

Privrcmeno zajedni&o povjcrenstvo obaju 
doniova Рат lдтеп [апге  sktфšliпe BiH za 

provodenje procedure imenovanja glavnog 
revizora i zamjenika glavnog revizora Ureda 

za reviiijui п stitucija Bosne i Hercegovine 

Број : 01 ,02 -50-14-1 060-5,3/ 15 

Сарајево , 22. 10. 2015. 

ПАРЛАМЕНТАРНА  СКУПШТИИА  БиХ  
ПРЕДСТАВНИЧКОМ  ДOIVIY 

ДOMY ИАГОДА  

На  основу  члана  55. Пословника  Представничког  дома  Парламентарне  скупштине  БиХ  
(„Службени  гласник  БиХ ", број  79/14) , члана  45. Пословника  Дома  народа  
Парламентајзне  скупштине  БиХ  („Службени  гласник  БиХ", број  5 8/14) , члана  24. 

Закона  о  ревизији  институција  Босне  и  Херцеговине  („Службени  гласник  БиХ", бр . 

12/06) H Закључка  о  оснивању  Привремене ' заједничке  комисије  оба  дома  
Парламенгарне  скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  именовања  генералног  
ревизора  и  2а :мјеника  генерапног  ревизора  Канцеларије  за  ревизију  икституција  БиХ  
(, ;Службени  гласник  БиХ ", број  5 8/1 5 ), Пуивремена  заједничка  комисија  оба  дома  
Парламентарне  скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  именовања  генералног  
ревизора  и  замјеника  генералног  ревизора  Канцеларије  за  ревизију  институција  БиХ  на  
5. сједници ; одржаној  22. 10. 2015. године , усвојила  је , те  Представничком  дому  и  

Дому  народа  Парламентарне  скупштине  БиХ  подноси  сљедеlг22 

ИЗВЈЕШТА .Ј  

o утврђивању  ранг -листе  кандидата  за  именовање  генервлног  ревизора  и  
замјеника  генералног  ревизора  Канцеларијеза  ревизију  ивституција  Босне  и  

Херцеговине  

I. 	Ииеновање  чланова  Привремене  заједничке  комисије  оба  дома  
Парламентарне  смупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  именовања  
генералног  ревизора  и  замјеника  генералног  ревизора  Канцеларије  за  

ревизију  институција  Босне  и  Херцеговине  

Трт  БиХ  1,71 000 Catmje oJTig Bill 1, 7100Đ  Sarajevc, теп+геl. -387 (0) 33 28  6048,  ¢аг.тlfвк  +387 (0) 33 12 68 41 



Парламентарна  скулштина  БиХ  је  на  12. сједници  Представничког  дома , одржаној  28. 

05. 2015, H  нa 7. сједници  Дома  народа , одржаној  15. 07. 2015, именовала  чланове  

Привуемене  заједничке  комисије  оба  дома  Парламентарне  скупштине  БиХ  за  

спровођење , процедуре  именовања  генералног  ревизора  и  замјеника  генералног  
ревизора  Канцеларије  за  ревизију  институција  Босне  и  Херцеговине  (у  даљем  тексту : 
Привремена  заједничка  комисије ), у  којем  су : 

Дамир  БеРгирови $, Предраг  Кожул  и  Јован  Вуковљак  из  Представничког  дома , те  

Бариша  Чолак , Дарко  Бабаљ  и  Фахрудин  РадончиЕг  из  Дома  народа  Парламентарне  
скупштине  БиХ . 

II. 	Задатак  и  хронологија  рада  Привремене  заједничког  комисије  

V  складу  са  чланом  24. Закона  0  ревизији  инстититуција  Босне  и  Херцеговине  
(,.Службени  гласник  БиХ", бр . 12/06) и  Зак .ључком  0  оснивању  Привремене  заједничке  

комисије  оба  дома  Парламентарне  скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  
именовања  генералног  ревизора  и  замјеника  генералног  ревизора  Канцеларије  зa 
ревизију  институција  Босне  и  Херцеговине  („ Службени  гласник  БиХ `, број  58/15), 

задатак  Привремене  заједничке  комисије  био  је  дa усвоји  потребне  aue  0  раду , те  да  

спроведе  процедуру  оглашавања  и  домовима  предложи  кандидате  за  именовање  
генералног  ревизора  H  замјеника  генералног  ревизора  Канцеларије  зa ревизију  
институција ' Босне  и  Херцеговине . 

Како  би  реализовала  свој  задатак , Привремена  заједничка  комисија  је  одржала  neT 
сједница . 

Консгитутивна  сједница  је  одржана  30. 07. 2015. године . Ha овој  сједници  чпанови  

Привремене  заједничке  комисије  једногласно  су  за  предсједавајућег  изабрали  Баришу  

Чолака , за  првог  за <мјеника  предсједавајућег  Дамира  Бензирови fiа  и  зa другог  замјеника  

Дарка  Бабаља. . 

Привремена  заједкичка  комисија  је  на  2: сједници , одржаној  07. OQ . 2015. године , 

усвојила  Пословник . Пословником  су  прописани : начин  рада  Привремене  заједничке  
комисије , рдсписивање  и  услови  јавног  конкурса , рад  no  окончању  јавног  конкурса , 

јавност  радаг  критеријуми  за  бодовање , интервју  јавно  саслушање , утврђивање  paн r- 

листе  кандидата  те  прелазне  и  завршне  одредбе . Ha истој  сједници  Привремена  

заједничка  комисијаје  ua основу  законских  одредаба  и  одредаба  Пословника  донијела  
Одлуку  0  расписивању  Jaвнoг  конкурса  aa спровођ 'ење  процедуре  именовања  
генералног  _ревизора  и  замјеника  генералног  ревизора  Канцеларије  за  ревизију  
институдија `Босне  и  Херцеговине , те  утврдила  тeкcт jaвнor конкурса  зa спровођење ;  

процедуре  именовања  генералног  ревизора  и  замјеника  генералног  ревизора  
Канцеларије  за  ревизију  институција  Босне  и  Херцеговине , као  и  изглед  пријавног  
обрасца  за  кандидате  и  коктролног  обрасца  за  оцјењивање  ваљаности  пријава  

кандидата , након  чега  се  приступило  објављивањујавног  конкурса . 



Јавни  конкурс  за  епровођење  пр0цедуре  именовања  генералног  ревизора  и  замјеника  
генералног  :ревиз0ра  Канцеларије  за  ревизију  институција  Босне  и  Херцеговине  
објављен  је„у  „ Службеном  гласнику  БиХ", број  73/15 од  15. 09. 2015. године  и  на  
интернетској  .страници  Парламентарне  скупштине  БиХ . Обавјештење  о  Јавном  
к0нкурсу  објављено  је  16. 09.20.15. године  у  дневним  новинама  „ослобођење ", 

„Еур0блиц " и  „Вечерњи  лист". 

Јавни  конкурс  био  је  отворен  15 дана  од  дана  0бјављивања .у  „Службен 0м  гласнику  
БиХ " и  пријаве  су  се  могле  пОдносити  закључно  са  даноги  30. 09 . . 2015 , путем  

Канцеларије  за  ревизију  институција  БиХ . 

Y складу  са3ак0ном  о  ревизији  институција  БиХ , Канцеларија  за  ревизију  институција  

БиХ  пружагта  је  сву  потребну  административн 0-стручну  пом0ћ  Привременој  
заједничкqј  к0мисији . 

ПI . Пријављени  кандидати , утврСlивање  исправности  достввљене  

документације  H  интервју  

Протеком  рока  за  достављање  пријава  Привремена  заједничка  комисија  је  запримила  

укупно  21 к0верту /пријаву  најавни  кОнкурс . 

Привремена  заједничка  к0мисија  је  на  3. сједници , одржаној  14. 10. 2015. године , 

размотрила  све  пристигле  пријаве  и  провјерила  да  ли  су  кандидати , у  складу  са  јавним  
KQHKypCOM, д0ставили  ваљане  доказе  0 испуњавању  општих  и  посебних  услова . 

Y складу  са  чланом  12. Пословника , Привремена  заједничка  комисија  је  након  увида  у  

документацију  сваког  пријављеног  кандидата  утврдила  закључком  да : 

1.Условејавног  конкурса  испуњава  укупно  15 кандидата (пријаве  уредне , потпуне  
I-i 'олаповремене ), од  тога  

a) 10 кандидата  за  пОзицију  генералн 0г  ревизора  изамјеника ; 

6) 2 кандидата  за  позицију  генералног  ревизора  и  

ц)'< 3 кандидата  за  позицију  замјеника  генералног  ревизора . 

2. Пет  кандидата  није  испунило  формалне  услове  јавног  конкурса  (неуредна  
пријава ); 

• З . : Једна  пријава  је  примљена  након  протека  остављеног  рока  (неблаговремена ). 

Предметна  пријава  ce одн0сила  на  д0пуну  документације  веТг  пријављеног  

кандидата . 

Привремена -заједничка  комисија  кандидатима  који  нису  испунили  формадне  услове  
јавног  конкурса  упутилаје  оо'авјештење . 



Y складу  ca -  чланом  13. П0сл0вника  Привремене  заједничке  к0мисије , 15 кандидата  
п0званОје  нa интервју . Сви  кандидати  су  писмен 0 и  усмен 0 Обавијештени  0 датуму , 
времену  и :мјесту  0државања  интервјуа . 

Привремена  заједничка  к0мисија  је  на  4. сједници , Одржан 0ј  22. 10. 2015. гОдине , 

обавила  интервју  са  кандидаттгма  за  генералнОг  ревизОра  и  замјеника  генералн 0г  
ревиз 0ра ,Каацеларије  за  ревизију  институција  БОсне  и  Херцеговине . 

Интервјуу  св  одазвпло  13 кандидапга , док  два  кандидата  нису  npucmynuna интвврјуу , 
а  увидо .и  у  прггјелгну  књигу  пourme за  дан  15.  102015. годііме , Комисијаје  утврдипа  да  су  

позиви  зп =ин  пврвјуу  гви .м  кандидптилга  урвдно  послани . 

К0мисијаје . у  складу  са  ПОслОвником  утврдила  типски  06разац  за  Оцјењивање , к0ји  су  

накОи  интервјуа  пОпунили  члaн0ви  Привремене  заједничке  кОмисије . 

IV . Утврђивање  ранг -листе  кандидата  и  достављање  Представничком  догиу  и  

Дому  народа  Парламентарне  скупштине  Боснс  и  Херцеговине  на  даљи  

Поступак  

Y складу  сазакОнским  и  п0слОвничким  одредбама , Привременазаједничка  кОмисијаје  
на  4. сједници , ОдржанОј  22. 10. 2015, утврдила  ранг -листу  кандидата  за  именОвање  

генералнОг  ревизОра  и  за ,мјеника  генералнОг  ревизОра  Канцеларије  за  ревизију  
институциј & Б0сне  и  ХерцегОвине , в0де fiги  рачуна  0 члану  24. став  (5) ЗакОна  0 ревизији  

институција  БиХ . 

PAИГ-ЛИСТА  КАПДИДАТА  3А  ИМЕИОВАЊЕ  ГЕПЕРАЛИОГ  PEBИЗOPA 
КАНЦЕЛАРИЈЕ  ЗА  РЕВИЗИЈУ  ИИСТИТУЦИЈА  БОСНЕ  H  XEPЦEГOBИИE 

P16  Име  и  прсзиме  кандидата  

Иационална / 

етничка  
припадност  
кандидата  

Број  
бодова  

1. Драган  Вранкиб  Хрват  41,50 

2. Миро  Галиб  Хрват  33,33 

3. N1,уневсра  Бафтиб  Бошњакиња  31,67 

4. Драган  Кулина  Србин  31 ;33 

5. Pane  KyкиS Србин  30,67 

6. 1Vlирољуб  Круни S Србин  29,50 

7. Цевад  Пеки fi Бошњак  28,67 

8. Р :гнко  Шакота  Србин  28,17 

9. 1✓lирсад  КикановиН  Бошњак  28 

10. Момчвло  Милошевиб  Србин  28 

11. Борислав  Мати lн  Србин  27,83 



PAИГ-JП3CTA КАНДИДАТА  ЗA ИMEHOBAЊE ЗAMJEHИKA ГЕПЕРАЛНОГ  
РЕВИЗОРА  КАИЦЕЛАРИЈЕ :ЗА  PEBИЗИJY ИИСТИТУ LЩЈА  БОСИЕ  И  

' 	 XEPЦEГOBИHE 

P16 Име  и  презиме  кандидата  

Национална / 
етничка  
припадност  
кандидата  

Бpoj 

бодова  

1. Ранко  Крсман  Србин  49,33 

2. .У1иро  Галиб  Хрват  33,33 

3. 1Vlуневера  Бафтиб 	. Бошњакиња  31,67 

4. Драган  Кулина  Србин  31,33 

5. Р-.аде  Куки fг  Србин  30,67 

6. Мирољуб  Круни$ Србин  29,50 

7. ;  Ранко  Шакота  Србин  29 

8. Драгољуб  Ковинчиб  Србин  28,33 

9 : ЛIирсад  Киманови 6 Бошњак  28 

10. Момчило  Милошевин  Србин  28 

11. Борислав  МатиБ  Србин  27,83 

Ha истој  сједници  Привремена  заједничка  комисија  је  утврдила  и  предлаже  

Представничком  дому  i-i Дому  народа  Парламентарне  скупштине  БиХ  на  даљи  
поступак : 	, 

a) Приједлог  кандидата  за  именовање  генералног  ревизора  Канцеларије  за  

ревизију  инстЕггуцнја  БиХ  

P16 

. 
Име  и  презиме  кандидата  

Национална / 
етничка  припадност  
кандидата  

Број  
бодова  

1: Драган  Вранки6 Хрват  41,50 

6)  Прије~лог  кандидата  за  именовање  замјеника  генералног  ревизора  

Канцеларије  за  ревизију  инстизуиија  БиХ  

P16 Име  и  презиме  кандидата  . 

Национална / 
етничка  припадност  
кандидата  

Бро~ 

бодова  

1. Ранко  Крсман  Србин  49,33 



Зв  извјестиоде  о  рвду  и  Извјегптају  6  утврђиввњу  рвнг -листе  кандидатв  за  именовање  
генералног  ревиз bра  и  замјеникв  генервлног  ревизора  Канцеларије  зв  ревизију  
институција  БиХ  у  домовпма  Парламентарне  скупштине  БиХ  Привремена  заједничка  
комиснјаје  одредилв : 

us . Представничког  дома  — Двмирв  БенlировиАа , првог  звмјеника  
предсједавајунег  Привремене  заједничке  комисије , 

us  Домв  народа  — Бвришу  Чолакв , предсједавајуТЭег  Привремене  звједничке  
комисије . 

Предсједавајунlи  Привремене  заједничке  
_ 	 комисије  

i 
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