
 

На основу члана 61. став 1. Статута "Електропренос – Електропријенос БиХ"а.д. Бања Лука, 

(Службени гласник БиХ, број: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15 и 76/15) и Одлуке Управног одбора 

"Електропренос – Електропријенос БиХ"а.д. Бања Лука, број: УО-8-4/2020 од 13.02.2020. 

године, расписује се 

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

за избор и именовање 

чланова Одбора за ревизију – три члана на мандатни период од три године. 

 

 

Скупштина Компаније "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем 

тексту: Компанија) именује Одбор за ревизију који се састоји од три члана.  

 

Чланови Одбора за ревизију Компаније именују се на мандатни период од три године, с тим 

да ни један члан Одбора за ревизију не може обављати дужност дуже од два мандата.  

 

Поред надлежности Одбора за ревизију Компаније, утврђених важећим прописима у Босни и 

Херцеговини, Статутом и другим актима Компаније, Одбор за ревизију Компаније: 

a) даје мишљење на полугодишњи и годишњи обрачун пословања Компаније и о томе 

доставља извјештај Скупштини и Управном одбору Компаније, 

b) осигурава да Одјељење за интерну ревизију Компаније извршава своје обавезе у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним 

стандардима ревизије, 

c) сваког мјесеца Управном одбору Компаније подноси сажете мјесечне извјештаје о 

свом раду, 

d) након проведеног поступка избора по расписаном јавном конкурсу Управном одбору 

Компаније предлаже вањског независног ревизора финансијског пословања 

Компаније, 

e) након проведеног поступка избора по расписаном јавном конкурсу именује директора 

Одјељења за интерну ревизију Компаније и 

f) разматра годишњу студију ризика и план ревизије.  

 

Чланови Одбора за ревизију Компаније остварују право на мјесечну накнаду и могу 

остваривати право на измиривање одговарајућих трошкова, а што се поближе прописује 

посебном одлуком Управног одбора Компаније. 

 

Општи услови за именовање кандидата: 

 

a) да је држављанин Босне и Херцеговине, 

b) да није млађи од 18 и да није старији од 65 година, 

c) да се на њега не односи одредба члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, 

d) да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дјело које 

представља сметњу за именовање, 

e) да му одлуком суда није забрањено обављање послова за које се кандидује, 

f) да није отпуштен из службе или са радног мјеста као резултат дисциплинске мјере и  

g) да испуњава све остале услове, односно да нема ни других сметњи за његово 

именовање према важећим прописима, Статуту или другим актима Компаније. 

 



 

 

Посебни услови за именовање кандидата: 

 

a) да има VII степен стручне спреме, економски смјер и 

b) да има најмање пет година одговарајућег радног искуства на економским пословима 

након стицања VII степена стручне спреме. 

 

 Уз потписану пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити краћу биографију и доказе 

о испуњавању општих и посебних услова: 

− извод из матичне књиге рођених, 

− диплому или овјерену  фотокопију дипломе о стеченом образовању и 

− потврду да има најмање пет година одговарајућег радног искуства на економским 

пословима након стицања VII степена стручне спреме. 

 

Остале доказе о испуњавању општих услова доставиће само изабрани кандидати прије 

ступања на функцију члана Одбора за ревизију. 

 

СВИ ДОКУМЕНТИ КОЈИ СЛУЖЕ КАО ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА, 

ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ КАО ОВЈЕРЕНА КОПИЈА. 

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса, обавиће се интервју, о чијем времену 

и мјесту одржавања ће бити благовремено обавијештени. 

 

Јавни Конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику БиХ", те у дневним листовима "Глас 

Српске" Бања Лука, "Ослобођење" Сарајево и "Вечерњи лист" Мостар те на wеb страници 

www.еlprenos.bа    

 

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".   

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. 

 

Пријаву слати препоручено на адресу: "Електропренос – Електропријенос БиХ" а.д. Бања 

Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 7а, 78 000 Бања Лука, са назнаком: 

 

 "ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЧЛАНОВЕ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ 

ЕЛЕКТРОПРЕНОС–ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БИХ А.Д. БАЊА ЛУКА – НЕ 

ОТВАРАТИ".  

 


