
 

 

Број: 01,02-50-14-803-2,5/15    

Сарајево, 15.09.2015. године 

 

 

 

На основу члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета 

министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 37/03), члана 48. став (2) Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, 

притвора и других мјера ("Службени гласник БиХ", број: 12/10 и 100/13) и Одлуке о 

расписивању јавног конкурса, број: 01,02-50-14-803-2,4/15, од 15.09.2015. godine, 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

провођење процедуре за именовање чланова Независне комисије за праћење услова 

боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима 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 Босна и Херцеговина или 

други суд у складу са законом Босне и Херцеговине  р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НЕЗАВИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

УСЛОВА БОРАВКА У ЗАВОДИМА, ПОСТУПАЊЕ И ПОШТИВАЊЕ 

ЉУДСКИХ ПРАВА ЛИЦА НАД КОЈИМА СЕ ИЗВРШАВАЈУ КРИВИЧНЕ 

САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ МЈЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗРЕКАО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
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СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, СТРАНИ СУДОВИ ЗА ДЈЕЛА ПРЕДВИЂЕНА 

КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ 

УГОВОРОМ ЧИЈИ ЈЕ ПОТПИСНИК БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИЛИ ДРУГИ 

СУД У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Јавни конкурс се расписује за чланове Независне комисије за праћење услова боравка у 

заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима 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 Босна и Херцеговина, 

или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Независна 

комисија) –  5 (пет) чланова. 

 

Независну комисију именује и разрјешава Парламентарна скупштина БиХ. Чланови 

Независне комисије именују се на мандат од пет година, с могућношћу поновног 

избора на још један мандат. 

 

Чланови Независне комисије треба да буду стручњаци или познаваоци правне или 

друге сродне области, као што су: правосуђе, управа, пенологија, социјална заштита, 

психологија, педагогија и слично. 

 

 

1. Надлежности Независне комисије 

 

Надлежност Независне комисије одређена је чланом 48. Закона Босне и Херцеговине о 

извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера ("Службени гласник БиХ", бр. 12/10 

и 100/13). 

 

2. Општи услови 

 

Кандидат за члана Независне комисије мора испуњавати сљедеће опште услове: 

 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 Босне и Херцеговине. 

 

3. Посебни услови  

 

Осим општих услова, кандидат за члана Незавиcне комисије мора испуњавати и 

сљедеће посебне услове, и то:  

 Висока стручна спрема (VII степен образовања односно најмање 240 ЕЦТС по 

Болоњском процесу школовања) из области права, управе, пенологије, 

социјалне заштите, психологије, педагогије и слично; 
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 Најмање пет година радног искуства  у области правосуђа, управе, пенологије, 

социјалне заштите, психологије, педагогије и слично; 

 Пожељно искуство у области извршења кривичних санкција, притвора и других 

мјера 

 да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је 

предвиђена казна затвора три и више година; 

 

 да му није изречена затворска казна за кривично дјело почињено с умишљајем у 

складу сa кривичним законима у Босни и Херцеговини; 

 

Под радним искуством подразумијева се искључиво радно искуство након стјецања 

високе стручне спреме. 

 

4. Потребнa документa: 

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидат за члана Независне комисије дужан је 

приложити сљедећa документa: 

 

 радну биографију (CV) са адресом и број телефона; 

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

 овјерену копију факултетске дипломе (нострификовану диплому, ако факултет 

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

држави након 6.4.1992.године) односно за кандидате који су високо образовање 

стекли по Болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи; 

 доказ о радном искуству у области правосуђа, управе, пенологије, социјалне 

заштите, психологије, педагогије и слично; 

 доказ о искуству у области извршења кривичних санкција, притвора и других 

мјера, које је издала релевантна институција; 

 доказ да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које 

је предвиђена казна затвора три или више година, издат од надлежног суда (не 

старији од три мјесеца); 

 својеручно потписану изјаву и овјерену  код надлежног органа да му није 

изречена затворска казна за кривично дјело почињено с умишљајем у складу с 

кривичним законима у Босни и Херцеговини, те сагласност да Привремена 

заједничка комисија може, по потреби,  по службеној дужности затражити од 

надлежног органа доказ о носуђиваности;  

 доказ (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 објављивања упражњене позиције 

 изјаву да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и 

Херцеговине (овјерену од надлежног органа) . 

 

Документa се достављају у оригиналу или овјереној копији. 

 



 

4 
 

5. Остале напомене 

 

Након проведеног јавног конкурса, кандидати који буду испуњавали услове јавног 

конкурса биће позвани на интервју.   

Циљ интервјуа је утврђивање стручности и оспособљености кандидата за обављање 

послова, те крајња и свеукупна оцјена кандидата. 

 

Након обављеног интервјуа, Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне 

скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање чланова Независне комисије за 

праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над 

којима 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 Босна и 

Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине утврдиће 

приједлог листе кандидата према броју добијених бодова, коју ће доставити 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на даљњи 

поступак. 

 

6. Подношење пријаве 

 

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

Дистрикта БиХ'' и на  веб страници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

www.парламент.ба (Секретаријат/Огласи/Конкурси/Интерно/), те обавјештење о јавном 

конкурсу у дневним листовима  „ Ослобођење“, „Вечерњи лист“ и  „ Еуро Блиц“,.  

 

Пријаву с траженим документима потребно је доставити најкасније 21 дан од дана 

објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику БиХ" лично или поштом, 

препоручено, на адресу:  

 

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

провођење процедуре за именовање чланова Независне комисије за праћење 

услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над 

којима 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 Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и 

Херцеговине 

 

"ЈАВНИ КОНКУРС  за именовање чланова Независне комисије за праћење 

услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над 

којима 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 Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и 

Херцеговине - НЕ ОТВАРАТИ" 

Трг БиХ бр. 1, 71 000 Сарајево. 
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*Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити разматране. 


