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БО ('' ИА  H  ХЕР "Ц ,ЕГ 'ОВИИА  
ПAPЛAMEHTAPHА  ГКУПШТИ IIA. 

БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ  

'ДОМ  НАРОДА  
ПРЕДГТАВН I3SВСИ  ДОМ  

Лривремена 'заједничка  комисија ;оба  дома  
Парламентарнескупштитга •БиХ  за -.спровођење  
процедуреза  именовање  чланова  Независне  

. комисије  за -праđење  услова  боравкаq заводима , 
иосryпање  и  поштивање ,љуцских -права  дица  
надкојима  сс -извршавају  кривичнс  санкцијеи  

цру  е  мјсре ,којсјс  изрекао  у  крнгвичгзом  
цосгуггкд +Гуд 'БиХ  rrpauu[суцови  ва =цјегга  
предви llсиа  Кривичним  закттм  БиХ  гти  

мсђународним  угпвором ' чијајс -итиисвица  
БиХ .тш -цруп + суц -у  сгиаду  casaxouoкi БиХ  

Privremena zajed гiička komisija оbа :дотд  
Parlameutarпe ~ skupštine BiF:za provođenjc 
procedure za inienovanje č lanova Nezavisne 

k_omisije za'praćenje uslova bontvka u zavodima, 
postupanje I posttvanJe ljudskifi prava lica fad 
kojima se izvršavaju krivi čne sankctjc i~ drugc 

тјетс  kojcje:Yžrekao,иkrivičпom ~ posnipku!Sud 
BiH,.strani suдovi'..za djela ф rcdviđcnwKrivičnim 
zakonom Bi1-I ilirncdunarodnimugovoroni č ija је  
polpisnica BiH iii drugitsud wskladu'sa zakonom 

BiH 

Pгivrcincno:zajcdп i čkQpovjerenstvaobaju danova 
Partamentai•nc skupštiYic BiH га 'piovođcдje 
procedure; imenovanja č lanova'Neovisnog 
povjeren тtva za ргасепје  uvjeta boravka u 

zavodrma,.postupanje-i.poštivanje.ljudskib prava 
osoba nad kojima sc izvršavaju kazncne sankcijc У  
.druge тјеге -koje jeYzrckaomkaz пenomposmpku 

Sud BiI1; straп i,sudovi za djela predvi đena 
Kaznenim zakoпoni BiH ilimcđunarodnim 

ugovorom čija je:potpisпiea Bin1. iii drugi:sud 
šukladпo žakoпu Birl . 	_ 	. 	. 	.. 	.. - 	- 	- 

Бројг'01,02-50- 1 4-803-4,8/15. 
Сарај  вво ,.30.1,1.2015.године  

ПААЛ9МЕПТАРПА  ГКУПШТИПА  БОГНЕ  И  ХЕЕЦЕГОВИНЕ  

Н/р :. Предсједавајубој  ПРЕДСТАВНИЧКОГ  ДОМА  
П/р . Предсједавају 6ем  ДOMA НАРоДА  

- ПРЕД IИЕТ : Извјештај  oi утврђивању  ранг -листе  успјешних  кандидцта  за  именовање  
пет  чланова  Пезависне  комисије  за  праlгење  услова  боравка  у  заводима , поступање  и  
поштивање  људских  права  лица  над  којима  се  извршавају  кривичне  санкције  it  друте  
мјере lкоје ~е ,изрекао  у  кривичиом  поступку  Гуд .Босне  и ;Херцеговине , страни  cyдoви :"зđ  
дјела  нредвиђегга  Кривичним  законом  Босне  и  Херцеговине  или  међународним  
уговором  чија  је  потписница  Босна  и  Херцеговина  или  дpyги  cyд  y cклaдy ca зaкoнoм  
Босне  и ,Херцеговине ;.доставља  ce  

Поштовани , 

У  скваду  са  чланом  48. став  (2) Закона ,Босне  и  Херцеговине  о  извршењу  криничних  
санкција , притвора  и  других  мјера  (,;Службени  гласник  БиХ", 6g : 12/10 и  100/13), 
Закп,учком  о  оснивању  Привремене  заједкичке  комисије  аба  дома  Парламентарне  
скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  за  именовање  чланова  Независне  комисије :за . 
праћење  услова  боравка  у  заводима , поступање  и  попгтивање  људских :права  nuita над  
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којим  сс  извршавају  кривичнс  санкцијс  и  друге  мјсрс  које  је  изрекао  у  кривичном  
поступку  Суд  Босне  и  Херцеговинс , страни  судови  за  дјсла  предвиђсна  Кривичним  
законом  Босне  и  Хсрцеговине  или  мсђународним  уговором  чијаје  потписница  БиХ , 
или  други  суд  у  складу  са  законом  БиХ  („Службени  гласник  БиХ", број  45/15), (у  
даљњсм  тексту : Привремсна  зајсдничка  комисија ), и  чланом  14. Пословника  о  раду  
Привремснс  зајсдничкс  комисије  у  прилогу  Вам  достављамо  Извјсштај  6  утврђивању  
ранг-листс  успјсцших  кандидата  за  имсновањс  чланова  Иезависнс  комисије  за  пра$сње  
услова  боравка  у  заводима , поступањс  и  поиггивањс  људских  права  лицa_нaд  којима  cc 
извршавају  кривичнс  санкцијс  и  другс  мјсрс  којс  јс  изрскао  у  кривичном  поступку  Суд  
Босне  и  Херцеговине , страни  судови  за  дјела  предвиђена  Кривичним  законом  Босне ' и  
Хсрцсговинс  или  мсђународним  уговором  чијајс  потписница  Босна  и  Хсрцсговина  или  
други  суд  у  складу  са  законом  Боснс  и  Хсрцсговинс  број : 01,02 -50-14-803 -4,7/15 од  
30.11.2015: усвојен  на  4. сјсдници  Приврвмсне  заједничке  комисијс , одржаној  
30.11.2015. 
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Б O°СНА  И  ХЕРЦЕГОВИНА  
ПAPЛAIVIEHTAР IIА  СКУ 11Ш "1'И 1iA 

БОСНЕ  H  ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ДOM IIАРОДА  
ПРЕДСТАВНИЧКН  ДОМ  

Приврсмсна  зајсдничка  комисија 'о'ол  цомл  
Парламентарне 'скупштиме  БиХ  засировоИегве  
процецурсза  имсиовањечланова  Нсзависне  

комисије  за  праАење  услова  боравка  у  завоцима , 
посзупањс  H  поштиван ,е  људских  права  nmta 
над  којима  cc  извршавају  кривичнеганкције  и  

другс  мјере  којс  је  изрекао  у  кривичном  
посryику  Суд  БиХ , страхи  суцови  за  дjGta 
предви lјена  Кривичним  законом  БиХ  или  

лгенlунароцним  унивором  чијајс  потписница  
БиХ  или  цруги  суд  у  складу  са  законом  БиХ  

Privrcmcna zajedni čkakomisija oba doma 
Parlamentarne sku$tinc Bill za provodenje 
procedure za imenovanjc članova Nczavisnc 

komisije za ргасепје  uslova boravka u zavodima, 
postupanjc i poštivauje ljudskih prava lica fad 
kojima se izvrša -vaju krivične sankcije i ~ druge " 

mjcre kojc je izrekao u krivi čnom postupku Sud 
BiH, strani sudovYza djcia predviđena Kтivičnim 
zakonom Bin iii međunarodnim ugovorom č ija.jc 

potpisnica BiH iii drugi sud u,skladu-sa zakonom 
BiH 

Privremeno zajcdni čko povjerenstvo obaju domova 

Parlamentarno.skupštine BiH za provo đenje 
proccdure imcnovanja č lanova Ncovisnog 
povjcrcnstva za ргасепјс  uvjcta boravka.0 

urvodiina, postupanjc i poštivanjc Ijudskili prava 
osoha nad kojima se izvršavajukaznene sankcijei 

dmgc mjcrc kojeje izrekao u kazncnoni postupku 
Sud Bill,  strani sudovi za djcia prcdviđcna 
Kazncnim zakonom BiH ili.mcđunarodnim 

ugovorom ijaje potpisnica Bill iii  dѓug і  sud 
sukladno zakonu Bill 

Број : 01,02-50-14-803-4,7/15 
Сарајево , 30.11.2015 године  

ПАЕЛАМЕКТАРПА  СКУПШТИИА  БOCHE  H  ХЕРЦЕГОВИИЕ  

ГП'ЕДСТАВНИЧКОМ  ДOMY 

ДОМУ  ИАРОДА  

Ha основу  члана  55. Пословника  Предетавничког  дома  Парламентарне  скупштине  
Босне  и  Херцеговинс  („Службени  гласник  БиХ", бр . 79/14), члана  45. Пословника  Дома  
народа  Парламентарнс  скупштине  Босне  и  Херцеговине  („Службени  гласник  БиХ ", бр . 

58/14), члана  48. став  (2) Закона  Босне  и  Херцеговине  о  извршењу  кривичних  санкција , 

притвора  гј  других  мјера  („Службени  гласник  БиХ ", бр . 12/10 и  100/13) и  Зaкљyчкa о  
оснивању  Привременезаједничке  
комисије  оба  дома  Парламентарнс  скупштине  БиХ  за  спровођењс  процедуре  за  
именовање  чланова  Независне  комисије  за  праlгењс  услова  боравка  у  заводима , 

поступање  и  поштивање  људских  права  лица  над  којим  се  извршавају  кривичне  

санкције  и  друге  мјере  којеје  изрекао  у  кривичном  поступку  Суд  Боснс  и  Херцеговине , 

страни  судови  за  дјела  предвиђена  Кривичним  законом  Босне  и  Херцеговине  или  
међународним  уroвором  чија . је  потписница  БиХ , или  други  суд  у  складу  ca звконом  

БиХ  („Службени  гласник  БиХ", бр . 45/15), Привремена  заједничка  

комисија  оба  дома  Парламентарне . скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  за  
именовање  чланова  Независне  комисије  за  праћењс  услова  боравка  у  заводима , 
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поступање  и  поштивање  људских  права  лица  над  којим  се  извршавају  кривичне  
санкције  и  друге  мјере  које  је  изрекао  у  кривичном  поступку  Суд  Босне  и  Херцеговине , 

страни  судови  за  Дјела  предвиђена  Кривичним  зеконом  Босне  и  Херцеговине  или  
међународним  уговором  чија  је  потписница  БиХ , или  други  суд  у  складу  са  законом  
БиХ  на  4. сједници , одржаној  30.11.2015. године  усвојила  је , те  Представничхом  дому  
и  Дому  народа  Парламентарне  скупштине  БиХ  подноси  сљедећи  

ИЗ BJE Ш TAJ 

o утврђивању  ранг-листе  успјешних  мандидата  за  именовање  пeт  чланова  
Псзависне  комисије  за  праБење  услова  боравка  у  заводима , помупање  и  

поштивање  људских  права  лица  над  којим  cc  извршавају  кривичне  санкције  и  

друге  мјере  које  је  изрекао  у  кривичном  поступку  Суд  Босне  и  Херцеговине , 

страни  судови  за  дјсла  предвиђена  Кривичним  законом  Босне  и  Херцеговине  или  
међународним  уговором  чија  је  потписница  БиХ , или  други  суд  у  складу  ca 

законом  БиХ  

I. Именовањс ; чланова  Привремене  заједничке  комисије  оба  дом  
Парламентарне  скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  за  именовање  
чланова  Иезависне  комисије  за  праћсње ,услова  боравка  у  заводима , поступање  

и  поштивање  људскик  права  лица  над  којим  cc  извртавају  кривичне  санкције  

и  друге  мјере  које  је  изрекао  у  кривичном  поступку  Суд  Босне  и  Херцеговипе , 

страни  судови  за  дјела  предвиђена  Кривичним  законом  Боснс  и  Херцеговине  
или  међународним  уговором  чија  је  потиисница  БиХ , или  други  суд  у  складу  са  
законом  БиХ  

Парлементарна  скупштина  БиХ  је  на  12. сједници  Представничког  дома , одржаној  

.28. маја  2015. годне , и  на  5. сједници  Дома  народа , одржаној  28. маја  2015. године  
именоввла  чланове  Привремене  заједничке  комисије  оба  дом  Перламентарне  
скупштине  БиХ  за  спровођење  процедуре  за  именовање  членова  Независне  комисије  
за  праћење  услова  боравка  у  заводигиа ,. поступање  и  поштивање  људских  права  лица  

нед  којим  се  извршавају  кривичне  санкције  и  друге  мјере  које  је  изрекао  у  

кривичном  поступку  Суд  Босне  и  Херцеговине , страни  судови  за  дјела  предвиђена  
Кривичним  законом  Босне  и  Херцеговине  или  међународним  уговором  чија  је  
потписница  БиХ , или  други  суд  у  складу  са  законом  БиХ  (у  ,даљњем  тексту : 

Привремене  заједничка  комисија ). 

Закључком  Парламентарне  скупштине  БиХ  („Службени  гласник  БиХ ", број : 45/15) у  

Привремену  заједничку  комисију  именовени  су : Нермина  Капетановић , Предраг  
Кожул , Ворђо  Крчмар  (из  Предстевничког  дома), Дарко  Бебаљ , Марио  Караматић  и  

Сифет  Пош3ћ  (из  Дома  народа). 
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II . 	Задаци  и  хронологија  рада  Привремене  заједничке  комисије  

Задатак  Приврсмсне  зајсдничкс  комисијс  јс  да  у  складу  са  чланом  8. Закона  о  
министарским  имсновањима , имсновањима  Савјста  министара  и  другим  
имсновањима  Босне  и  Хсрцсговине  ("Службсни  гласник  БиХ ", број  37/03), члана  48. 

став  (2) Закона  Боснс  и  Херцсговинс  о  извршсњу  кривичних  санкција , притвора  и  

других  мјсра  ("Службсни  гласник  БиХ ", број : 12/10 и  100/13) провсдс  конкурсну  

процедуру  за  члановс  Нсзависнс  комисијс  за  праћсње  услова  боравка  у  заводима , 

поступањс  и  поштивање  људских  права  лица  над  којим  cc извршавају  кривичнс  
санкцијс  и  другс  мјсрс  којс  јс  изрскао  у  кривичном  поступку  Суд  Боснс  и  
Херцсговинс , страни  судови  за  дјсла  прсдвиђсна  Кривичним  законом  Боснс  и  
Хсрцсговинс  или  мсђународним  уговором  чијаје  потписница  БиХ , или  други  суд  у  
складу  са  законом  БиХ  (отлашавањс , интервју , састави  ранг  листу  успјсшних  
кандидата  и  домовима  Парламснтарнс  скупштине  БиХ  прсдложи  кандидате  за  
именовање ). 

Како  би  реализовала  своје  задаткс  Приврсмсна  зајсдничка  комисија  је  одржала  
четири  (4) сјсдницс . 

Конститутивиа  сједница  ic одржана  23.06.2015:годинс . Чланови  Привремснс  
зајсдничкс  комисијс  јсдногласно  су  за  прсдсједавајућу  изабрали  Нсрмину  
КапстановиТг , за  првог  замјсника  прсдсјсдавају lгс  Мариа  Карамати fiга  a  sa другог  
замјсника  прсдсјсдавајућс  Дарка  Бабаља . 

Приврсмена  зајсдничка  комисијајс , поступају lги  у  складу  са  својим  надлсжностима , 

нa, 2. сједници  одржаној  15.09.2015. годинс , усвојила  Пословник  о  раду . 

Пословником  0  раду  прописанјс  начин  рада , расписивањс  и  условијавног  конкурса , 

документа  која  cc прилажу  уз  пријаву , рад  no  завршстиу  јавног  конкурса , интсрвју  
са  кандидатима , критсријуми  и  поступак  бодовања  као  и  утврђивањс  ранг  листс  
успјешних  кандидата  тс  друга  питања . 

Ha основу  законских  и  одредби  Пословника , Привремсна  заједничка  комисијајс  на  
истој  сјсдници  донијсла  Одлуку  0  објављивању  Јавног  конкурса  за  провођсњс  
процсдурс  зa имсновањс  чланова  Нсзависнс  комисије  зa пра$сњс  услова  боравка  у  
заводима , иоступањс  и  поцггивањс  људских  права  лица  над  кojимa cc извршавају  
кривичне  санкције ; и  друге  мјсре  које  је  изрскао  у  кривичном  поступку  Суд  БиХ , 

страни  судови  за  дјела  прсдвиђсна  Кривичним  законом  БиХ  или  међународним  
уговором  чијајс  потписница  БиХ  или  други  суд  у  складу  са  законом  БиХ . 

Јавни  конкурс  је  објављсн  у "Службсиом  гласнику  БиХ" број `. 75/15 on 22.09.2015. 

године , "Службеном  гласнику  Брчко  Дистрикта " број : 36/15 on 23.09.2015. године , 

на  веб  страници  Парламснтарнс  скупштинс  БиХ , a обавјсштењс  о .Јавном  конкурсу  у  
днсвним  листовима : " Ослобођсњу ", " Всчсрњсм  листу " и " Еуро  Блицу " 22.09.2015. 

годинс . 

Рок  за  подношсњс  пријавс  na Јавни  конкурс  био  јс  (закључно ) 13. 10. 2015.годинс . 
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III. Пријављени  кандидатну  утврђивање  исправности  достављене  
двкументације  и  интервју  

Привремена  зајадничка  комисија  је  на  3. сједници  одржаној  29.10. и  10. 11. 2015. 

године  у  складу  са  Пословником  о  раду  провјерила  блатовременост , ваљаност  и  
потпуност  пристиглих  пријава  најавни  конкурс . 
Привреманаваједничка  комисија  је  констатовала  да  cc  ua Јавни  конкурс .пријавило  

19 кандидата . Датаљним  увидом  у  сваку  пријаву  појединачно , како  би  се  
провјарило  да  ли  су  кандидати  доставили  тражане  документа  у  схладу  са  општим  и  
посабним  условима  конкурса , Привремена  заједничка  комисија  је  утврдила , 
јадногласно , да  17 кандидата  испуњава  тражана  услова  a два  (2) на  задовољавају  
условајавног  конкрса  и  пријаве  су  одбачена  као  напотпуне  0  чему  су  обавијаштени  
H  дописом . 
Приврамана  заједничка  комисија  ја , у  складу ' са  чланом  12. Пословника -о  раду ;  17 
кандидата  који  испуњавају  све  формалне  услове  позвала  нa интервју .  0 датуму , 
времану  и  мјасту  одржавања  интарвјуа  кaндидaти  суиисмено  обавијештани . 

Привремена  заједничка  комисија  Q  нa 4. сједници  одржаној  30.11.2015. године  
обавила  интервју  са  позваним  кандидатима . 

Интервјуу  се  одазвало  14 кандидата . 

Један  кандидат  ја  писменим  путем  обавијестио  чланова  Привремене  заједничка  
комисија  дa одустаје  од  пријава  нa jaвни  конкурс , један  кандидат  је  телафонским  
путем  обавијестио  дa одустаја  док  cc један  кандидат  није  појавио  на  заказани  
интервју . 

Привремана  зајадничка  комисија  је , у  складу  ca ПОсЛОВНИКОМ  0 раду , утврдила  
типски  образац  за  оцјењивагве  кaндидaтa, који  су  након  интервјуа  попунили  
чланови  Привремене  заједничке  комисија . Y складу  са  чланом  13. Пocлoвникa  0  
раду , оцјена  чланова  Привремене  заједничке  комисија  за  сваког  кaндидaтa сабирале  
су  cc појединачно  и  дијалила  с  бројем  интервјуу  лрисутних  члaнoвa. 

IV. Утврђивање  ранг — листе  успјешних  кандидата  

Привремена  заједничка  комисија  je, ua 4. сједници  одржаној  30.11.2015. године  у  
складу  ca Пословником  0  pany, након  бодовања  кaндидaтa и .добијања  оцјана  за  cвc 
кандидате  који  су  приступили  интарвјуу  саставила  ранг  листу  успјешних  кaндидaтa 

како  слиједи : 

Редхв  
брвј  Кандидат  Број  бвдова  
1. Азра  Алајбегови fi 43,33 

2. Миле  Ласи fi 42,5 

3. Брана  Спасојеви fi 41,66 
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4. АлвксандарФалаиић  40 
5. Алма  Чоло  33,33 

6. Адис  Дрнда  31,66 

7. Ведад  Гурда  29,16 
8. Вилдана  Вран . 26,66 

9. ГорданЈовановић  25 
10. Милорад  Поповић  24,16 
11. Сања  Ловрић =Радетић  22,5 

12. Александар  Кулашевић  20,83 
13. Дамир  Чачковић  19,16 

14. Јасмин  Будимлић  16,66 

Привремена  заједничка  комисијаје  на  4. сједници  једногласно  утврдила  и  предложила  
Представничком  дому  и  Дому  народа ,Парламентарне  скупштине  

ПРИЈЕДЛОГ  ЛИCTE KAHДИДATA ЗA ИMEHOBAЊE 5 ЧЛAHOBA HEЗABИCHE 
КОМИСИЈЕ ,3А  ПРАТгЕЊЕ  YCЛOBA БОРАВКА  У  ЗАВОДИМА , ПОСТУПАЊЕ  H  

ПOШTИBAЊE ЈbУДСКИХ  HPABA ЛИЦA НАД  КОЈИМ  CE ИЗBPШABAJY 
КР-ИВИЧИЕ  САИКЦИЈЕ  И  ДPYГE MJEPE KOJE JE ИЗРЕКАО  Y KPИBИЧHOM 

ПOCTYПKY СУД  БOCHE И  ХЕРЦЕГОВИНЕ , СТРАНИ  CYДOBИ  ЗA ДJEЛA 
ПРЕДВИЪЕНА  КРИВИЧИИМ  ЗАКОИОМ  БОСИЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНВ  ИЛИ  

МЕЂУПАРОДНИМ  УГОВОРОМ  ЧИJA JE ПОТПИСПИЦА  БИХ , ИЛИ  ДPYГИ  CYД  Y 
СКЛАДУ  CA :ЗАКОНОМ  БИX 

Редни  
брвј  Каидидат  Број  бодова  
1. Азра  Алајбеговић  43,33 

2. iviune Ласић  42,5 

3. Брана  Спасојевић  41,66 
4. Александар  Фалаиић  40 

5. Алма  Чоло  33,33 

Y складу  са  законским  и  пословничким  одредбама ;  Привремена  заједничка  комисија  
доставља  ранг -листе  успјешних  кандидата  за  именовање  чланова  Независне  комисије  
за  праћење  услова  боравка  у  заводима , поступање  и  поштивање  људских  права  лица  
над  којим  cc  извршавају  кривичне  санкције  и  друге  мјере  које  је  изрекао  у  кривичном  
поступку  Суд  Босне  и  Херцеговине , страни  судови  за  дјела  предвиђена  Кривичним  
законом  Босне .и  Херцеговине  или  међународним  уговором  чијаје  потписница  БиХ , 
или  други  суд  у  складу  са  законом  БиХ  Представничком  дому  и  Дому  народа  
Парламентарне  скупштине  БиХ  у  двљу  процедуру . 
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За  ,извјестиоде  0  раду  о  овом  извјештају  Привремене  заједничке  kOMuCHje, нa. 

сједницама ,домова ,Парламентарне  окупнггине  БиХ ,bдређени  су : 

- Из  Представничког  дoмa — др . Нермииа  Капетановић , предсједавајућа  
Привремене  заједничке ;комисије  

- Из  Дома  народа  - Дарко  Бабаљ , други  замјеник  предсједавајуће  Привремене  
заједничке  комисије  

ДОСтавитн : 
-  : ..Предётавничком  домр  
- Дому  науода  
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