Број: 01,02-50-14-1634-2,5/15
Сарајево: 11.1.2016. године
На основу члана 24. став (2) Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине
('Службени гласник БиХ', бр. 12/06), члана 8. Пословника о раду Привремене заједничке
комисије обају домова Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре именовања
замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ и Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за избор замјеника генералног ревизора, број: 01,02-50-14-16342,4/15 од 11.1.2016.године, Привремена заједничка комисија објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЗАМЈЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1/01 Замјеник генералног ревизора
Замјеник генералног ревизора помаже у обављању дужности Канцеларије за ревизију и
може, према упутама генералног ревизора, извршавати све функције, обавезе и овлашћења
генералног ревизора.
Број извршилаца: један (1) извршиоц.

Замјеници генералног ревизора дужни су примјењивати овлашћења и обављати дужности
Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине независно и у складу с
ревизорским стандардима INTOSAI-а.

1. Мандат и именовање
Замјеници генералног ревизора именују се на мандат од седам година, без могућности
поновног именовања.
Замјеници генералног ревизора именују се из реда друга два конститутива народа из којих
није именован генерални ревизор.
Замјенике генералног ревизора именује Парламентарна скупштина БиХ, на приједлог
Привремене заједничке комисије обају домова за избор замјеника генералног ревизора.
Приједлог се заснива на ранг-листи кандидата.
2. Општи и посебни услови
Кандидати који конкуришу за мјесто замјеника генералног ревизора морају испуњавати
опште и посебне услове утврђене Законом о ревизији институција БиХ и другим позитивним
прописма, и то:
Општи услови
1) да је старији од 18 година;
2) да је држављанин Босне и Херцеговине;
3) да има одговарајуће образовне и стручне квалификације утврђене Законом о ревизији
институција БиХ;
4) да је здравствено способан;
5) 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 упражњеног мјеста у „Службеном гласнику БиХ“;
6) да се против њега не води кривични поступак;
7) да није правоснажно осуђен на казну затвора за кривична дјела, са изузетком
кривичних дјела против безбједности у саобраћају, у складу са кривичним законом;
8) да се на њега не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине.
Посебни услови
1) да има диплому економског или правног факултета или другу адекватну високу
стручну спрему која програмом одговара траженом искуству у области
рачуноводства, ревизије, јавних финансија или јавне администрације најмање 10
година;
2) да није осуђиван за кривична дјела и/или привредне преступе или дјела која не
одговарају њиховим дужностима;

Замјеници генералног ревизора подлијежу Закону о сукобу интереса у институцијама власти
БиХ.

Потребни документи
Кандидат је дужан приложити сљедећа документа:
1) уредно попуњен, потписан и овјерен пријавни образац (пријавни образац биће
доступан на интернет страници Парламентарне скупштине БиХ: www.parlament.baСекретаријат/Огласи/конкурси/интерно);
2) биографију (CV);
3) овјерену копију тражене факултетске дипломе (нострификоване дипломе ако
факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена након 6.4.1992.
године у некој од држава насталих на подручју бивше СФРЈ);
4) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, не старије од шест мјесеци;
5) доказ о траженом радном искуству у струци (потврда,увјерење), издат од мјеродавне
институције односно послодавца;
6) доказ да против њега није покренут кривични поступак, издат од надлежног суда (не
старији од три мјесеца);
7) љекарско увјерење, не старије од 30 дана.
3. Напомена за све кандидате
Привремена заједничка комисија ће, по потреби, по службеној дужности затражити доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дјела и/или привредне преступе или дјела која не
одговарају њиховим дужностима, односно да није правоснажно осуђиван на казну затвора са
изузетком кривичних дјела против безбједности у саобраћају, а за шта је кандидат у
пријавном обрасцу дао изјаву овјерену код надлежног тијела.
Под радним искуством подразумијева се искључиво радно искуство након стицања високе
школске спреме.
Доказ о испуњавању услова под тачком 7) дужан је доставити само кандидат који буде
именован на дужност замјеника генералног ревизора, а најкасније до преузимања дужности
односно ступања у радни однос.
Тражени документи морају бити оригинали или овјерене копије, а изјаве које су таксативно
побројане у пријавном обрасцу овјерене код надлежног тијела.
Предати документи не подлијежу враћању.
Ниједна пријава не може се изузети из разматрања искључиво по основи кандидатовог пола,
расе, боје коже, језика, вјере, политичког или другог мишљења, националног и социјалног
поријекла, везе с неком националном мањином, имовинског статуса, рођења или другога
статуса.
Након проведеног јавног конкурса, кандидати који буду испуњавали услове јавног конкурса
биће позвани на интервју.
Циљ интервјуа је утврдити стручност и кандидатову оспособљеност за обављање тражених
задатака, те крајњу и укупну оцјену кандидата.

Кандидат је обавезан да открије било коју чињеницу која би могла да доведе до сукоба
интереса у случају његовог именовања.
4. Начин и рок подношења пријаве
Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику БиХ'' и на интернет страници
Парламентарне скупштине БиХ: www.parlament.ba-Sekretarijat/Oglasi/konkursi/interno), а у
дневним листовима „Вeчeрњи лист“, „Oслoбoђeњe“ и „Eурo Блиц“ биће објављено
обавјештење о Јавном конкурсу.
Пријаву на Јавни конкурс с траженом документацијом треба доставити најкасније 15 дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику БиХ'', од када ће се рачунати и рокови.
Пријава с документацијом доставља се поштом, препоручено, на адресу:
Канцеларија за ревизију институција БиХ
за Привремену заједничку комисију
обају домова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
за провођење процедуре именовања замјеника генералног ревизора
Канцеларије за ревизију институција БиХ

„ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ - НЕ ОТВАРАТИ“
71 000 Сарајево, Хамдије Чемерлића 2/XIII
Напомена: Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне и неуредне пријаве
биће одбачене.

