
 

 

 

Број: 01,02-50-14-389-2,7/17 

Сарајево, 06. 03. 2017.  

 

 

На основу члана 93. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 

и члана 9. Пословника о раду Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за 

именовање члана Канцеларије за разматрање жалби (у даљем тексту: Привремена 

заједничка комисија), Привремена заједничка комисија објављује 

 

  ЈАВНИ КОНКУРС   

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ (у 

Сарајеву)  ИЗМЕЂУ СТРУЧЊАКА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, 

ТРАНСПОРТА И СТРАТЕШКОГ ПОСЛОВНОГ УПРАВЉАЊА ИЗ 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

  

Број извршилаца: један у Канцеларији за разматрање жалби у Сарајеву  

 

 

Канцеларија за разматрање жалби је самостална, независна институција са статусом 

правног лица, са сједиштем у Сарајеву. Канцеларија за разматрање жалби рјешава по 

жалбама у поступцима јавне набавке. Чланови Канцеларије за разматрање жалби су у 

извршавању своје функције независни, једнаки и везани искључиво за Устав БиХ и 

законе у Босни и Херцеговини. 

Чланове Канцеларије за разматрање жалби именује Парламентарна скупштина БиХ у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). 

Канцеларија за разматрање жалби у Сарајеву има седам чланова, од чега по два из 

конститутивних народа у Босни и Херцеговини, једног из реда осталих, при чему су 

два члана из Републике Српске, четири члана из Федерације БиХ, а један из реда 

осталих алтернативно се бира из једног или другог ентитета.  

У складу са чланом 93. став (11) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14),  мандат новоизабраног члана умјесто разријешеног члана Канцеларије за 

разматрање жалби   траје до истека актуелног петогодишњег мандата разријешеног 

члана, односно до 24. 06. 2019. године („Службени гласник БиХ“, број 49/14 од 24. 06. 

2014). 

 

Кандидати који конкуришу за члана Канцеларије за разматрање жалби у Сарајеву 

морају испуњавати опште и посебне услове. 
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Општи услови за све кандидате: 

 

-    да је старији од 18 година; 

-    да је држављанин Босне и Херцеговине; 

-    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 БиХ. 

 

 

Посебни услови за кандидате који конкуришу на мјесто члана Канцеларије за 

разматрање жалби - стручњака из области извођења радова, јавних набавки, 

транспорта и стратешког пословног управљања: 

       - висока стручна спрема - VII степен или високо образовање које се вреднује с 

најмање 240 остварених ECTS бодова Болоњског система студирања, правни, 

економски, архитектонски, грађевински, електротехнички, машински, геодетски и 

саобраћајни факултет; 

       - пет година радног искуства након стицања факултетске дипломе у области 

извођења радова, јавних набавки, транспорта и стратешког пословног управљања; 

      - стручна знања из области јавних набавки, познавање области које су у уској вези 

сa јавним набавкама, као што су конкуренција, јавни приходи, директиве ЕУ којима се 

регулишу јавне набавке; 

 

Број извршилаца: један у Канцеларији за разматрање жалби у Сарајеву. 

  

 

Потребни документи за све кандидате: 

1) радна биографија (CV) с адресом и бројем телефона; 

2) овјерена копија факултетске дипломе (нострификована диплома ако факултет 

     није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена у некој другој  

     држави након 06. 04. 1992, односно за кандидате који су високо образовање  

     стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому (додатак дипломи); 

3) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци; 

4) доказ о траженом радном искуству у струци, издат од релевантне институције; 

5) овјерена изјава да није отпуштен из државне службе у институцијама Босне и  

     Херцеговине, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од  

      три године прије дана подношења пријаве за упражњене позиције; 

6) овјерена изјава да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ. 

 

Тражени документи морају бити оригинали или овјерене копије, а изјаве овјерене код 

надлежног органа, с тим да предати документи не подлијежу враћању. 

 

Забрана дискриминације: Ниједна пријава не може бити изузета из разматрања 

искључиво по основу кандидатовог пола, расе, боје коже, језика, вјероисповијести, 
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политичког или другог мишљења, националног и социјалног поријекла, везе с неком 

националном мањином, имовинског статуса, рођења или другог статуса. 

 

Након спроведеног Јавног конкурса кандидати који буду испуњавали услове Јавног 

конкурса биће позвани на интервју. Циљ интервјуа је да се утврди стручност и 

оспособљеност кандидата за обављање послова те крајња и укупна оцјена кандидата. 

 

По завршетку изборне процедуре, прије преузимања дужности, примљени кандидат  

доставиће љекарско увјерење о томе да је здравствено способан  за обављање 

наведеног посла, не старије од 30 дана. Такође ће доставити доказ да против њега није 

покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три 

и више година, издат од надлежног суда (не старији од три мјесеца). 

 

Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику БиХ'', ''Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта БиХ'' и на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ www.parlament.ba, а 

у дневним листовима  „Дневни аваз“, „Блиц“ и  „Вечерњи лист“ биће објављено  

обавјештење о јавном конкурсу. 

Пријаву на јавни конкурс са траженом документацијом треба доставити  најкасније 15 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ'', од када ће се рачунати и 

рокови. Пријава са документацијом доставља се поштом, препоручено, на адресу: 

 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за спровођење процедуре за именовање члана Канцеларије за 

разматрање жалби  

 

ЈАВНИ КОНКУРС   

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ (у 

Сарајеву)  ИЗМЕЂУ СТРУЧЊАКА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, 

ТРАНСПОРТА И СТРАТЕШКОГ ПОСЛОВНОГ УПРАВЉАЊА ИЗ 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

                                           71 000 Сарајево, Трг Босне и Херцеговине бр. 1 

 

 

Напомена: неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити разматране. 

 


