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ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕМ 

ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕМ 

ДОМА НАРОДА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

 На основу члана 31. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06,41/06,81/06, 91/06. и 91/07),  члана 35. Пословника 

Дома народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06,41/06,  

91/06. и 91/07)  и члана 8. став (4) и (5) Закона о омбудсмену за људска права Босне и 

Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02 и 32/06),  Ад хок заједничка  комисија за 

именовање омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине коју чине: Екрем Ајановић, 

Велимир Јукић и Драго Калабић, посланици у Представничком дому, те  Алма Чоло, Драго 

Љубичић  и Бранко Зрно, делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ,  подноси 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 о утврђивању Листе кандидата за именовање омбудсмена у Институцију  

   омбудсмена  за људска права Босне и Херцеговине 

 

 На основу члана 8. став (4) Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 

(“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02 и 32/06),  Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине, на 51. сједници Представничког дома, одржаној  15. априла 2009. године, и на 

28. сједници  Дома народа, одржаној  27. априла 2009. године, именовала је чланове  Ад хок 

заједничке комисије за именовање омбудсмена  за људска права Босне и Херцеговине коју 

чине: Екрем Ајановић, Велимир Јукић и Драго Калабић, посланици у Представничком дому, 

те  Алма Чоло, Драго Љубичић  и Бранко Зрно, делегати  у Дому народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине. 

 У складу са чланом 8. ст. (4) и (5) Закона о омбудсмену за људска права Босне и 

Херцеговине, задатак Ад хок заједничке  комисије за именовање омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија)  био је да припреми и објави Јавни  конкурс 

за именовање омбудсмена за људска права  и након спроведене процедуре утврди листу 

кандидата који испуњавају услове утврђене Законом и достави је Представничком дому и 

Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, на даљи поступак. 

 Комисија је одржала седам сједница. 

 На конститутивној сједници, одржаној  20. маја  2009. године, чланови Комисије 

изабрали су Алму Чоло за предсједавајућу Комисије, Драгу Љубичића за првог замјеника 

предсједавајуће и Велимира Јукића за другог замјеника предсједавајуће Комисије. 
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 Комисија је усвојила Пословник о раду којим је прописан  начин рада, услови јавног 

конкурса, документи који се прилажу уз пријаву, јавност рада,  рад по окончању јавног 

конкурса, интервју - јавно саслушање кандидата, критеријуми бодовања, поступак бодовања 

и утрврђивање листе кандидата и друга питања.    

У складу са чланом 8. став (4)  Закона о омбудсмену за људска права БиХ и одредбама 

Пословника о раду, Комисија је расписала Јавни конкурс за именовање омбудсмена у 

Институцију омбудсмена  за људска права Босне и Херцеговине.  

Услове Јавног конкурса Комисија је утврдила на основу Закона о омбудсмену за 

људска права БиХ и одредаба Пословника о раду Комисије. 

Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине именује се на упражњено мјесто 

омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. 

Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине именује се на период преосталог 

мандата омбудсмена чије је мјесто остало упражњено (члан 10. став (2) Закона о омбудсмену 

за људска права Босне и Херцеговине "Службени гласник БиХ", бр. 19/02 и 32/06). 

Јавни конкурс је објављен: 

- у “Службеном гласнику БиХ”, број  43/09, од 2. јуна 2009. 

- у “Дневном авазу”, “Вечерњем листу” и “Независним новинама”, 4. јуна 2009, и 

- на веб-страници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, 3. јуна 2009. 

 

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс био је (закључно) 23. јуни 2009.  

У складу са чланом 9. Пословника о раду Комисије, Комисија је упутила Јавни позив 

заинтересованим институцијама којим их обавјештава да су сједнице отворене за јавност и да 

могу изразити интерес да њихови представници присуствују сједницама. Јавни позив 

објављен је на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ. Јавном позиву се одазвала 

невладина организација Центри цивилних иницијатива, чији је представник присуствовао 

сједницама Комисије. 

О одржавању сједница у складу са чланом 7. Пословника о раду Комисије 

обавјештавани су: Хелсиншки комитет за људска права БиХ, Канцеларија Савјета Европе у 

Сарајеву, ОХР, ОЕБС и Ваша права, невладина организација.  

Представници наведених институција присуствовали су  сједницама Комисије. 

Такође, позиви за сједнице Комисије објављивани су и на веб-страници 

Парламентарне скупштине БиХ. 

 Дана 8. јула 2009. године Комисија је запримила представку Нивес Јукић, у којој 

наводи да се пријавила на Јавни конкурс. Пријаву са документацијом предала је 

препорученом пошиљком  чији пријем је  15. 06. 2009. године својим потписом потврдио 

службеник Писарнице.  Истакла је да је у потпуности испоштовала законску процедуру и 

услове утврђене Јавним конкурсом. Путем средстава информисања сазнала је да њену 

пријаву Комисија није разматрала. Уз представку је доставила пријаву на Јавни конкурс и 

овјерену фотокопију обавјештења о пријему-уручењу пошиљке. 

 Комисија је од Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ затражила изјашњене о 

наводима изнесеним у представци Нивес Јукић.  Секретаријат Парламентарне скупштине 

БиХ основао је Комисију за утврђивање чињеница и околности.  Утврђено је да се пошиљка 

загубила,  те да није пронађена. 

 Комисија је на 4. сједници, одржаној 14. јула 2009. године, разматрала представку 

Нивес Јукић и закључила да је пријава достављена у року утврђеном Јавним конкурсом. С 

тим у вези, Комисија је обавијестила именовану да  у што краћем року достави комплетну 

документацију у складу с Јавним конкурсом, што је учињено. 

 На Јавни конкурс у утврђеном року пријавило се седам  кандидата, а то су: 

1. Илија Ћорић 

2. Фрањо Равлија 

3. Виктор Дадић 

4. Мате Лончар 
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5. Жељка Клобучар 

6. Мариофил Љубић 

7. Нивес Јукић  

 

Комисија је појединачно и детаљно размотрила сваку пријаву кандидата и документе 

достављене уз њу. 

Након увида у документацију сваког пријављеног кандидата, Комисија је утврдила да 

два кандидата не испуњавају услове Јавног конкурса. 

 Наиме, Комисија је утврдила да уз пријаву кандидат Мариофил Љубић није доставио 

овјерене фотокопије факултетске дипломе и увјерења о положеном правосудном  испиту. 

Достављене су неовјерене фотокопије раније овјерених фотокопија дипломе и увјерења.  

Такође, кандидат Виктор Дадић доставио је неовјерену фотокопију факултетске 

дипломе. 

 Јавним конкурсом је утврђено да неблаговремене пријаве и неовјерене копије неће 

бити разматране. С тим у вези, Комисија је закључила вечином гласова уз један глас против,  

да су пријаве Мариофила Љубића и  Виктора Дадића непотпуне те да не испуњавају 

формалне услове Јавног конкурса.  
 У складу са чланом 16. Пословника о раду Комисије, свих пет  кандидата који 

испуњавају услове Јавног конкурса било је позвано  на интервју. О датуму,  времену и мјесту 

одржавања интервјуа сви кандидати су писмено обавијештени. 

 Комисија је на шестој  сједници, одржаној   3. септембра 2009. године, обавила 

интервју-јавно саслушање са кандидатима.  

Интервјуу се одазвало свих пет кандидата,  и то:  

 

1. Илија Ћорић 

2. Фрањо Равлија 

3. Мате Лончар 

4. Жељка Клобучар и 

5. Нивес Јукић. 

 

Имајући у виду одредбу члана 8. став (7) Закона о омбудсмену за људска права Босне и 

Херцеговине, у којој је утврђено да се омбудсмени именују из три конститутивна народа 

(бошњачког, хрватског и српског), што не искључује могућност именовања из реда осталих, 

Комисија је приликом вођења интервјуа затражила од сваког кандидата да се изјасни о својој 

националној припадности. 

С тим у вези, свих пет кандидата су се изјаснили  да су припадници  хрватског народа. 

 Комисија је у складу са чланом 16. Пословника о раду усвојила типски образац за 

оцјењивање кандидата који су појединачно попуњавали чланови Комисије током интервјуа. 

Сваки члан Комисије оцјењивао је кандидата и бодови  су уношени у  образац. Број бодова за 

сваког кандидата је збир бодова које је дао сваки члан Комисије.  

На седмој сједници, одржаној  8. септембра 2009, у складу са чланом 8. ст. (4) и (5) 

Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине и одредбама Пословника о раду 

Комисије,  Комисија је утврдила Предлог листе кандидата за именовање омбудсмена у 

Институцију омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине који испуњавају услове 

утврђене Законом, који доставља Представничком дому и Дому народа Парламентарне 

скупштине БиХ на даљи поступак. 
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П Р Е Д Л О Г 

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ОМБУДСМЕНА У ИНСТИТУЦИЈУ 

ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Кандидати из хрватског народа 

 

 

Редни број 

 

Кандидат 

 

Број бодова 

 

1.  Нивес Јукић  685 

2.  Жељка Клобучар   540 

3.  Фрањо Равлија  395 

4.  Мате Лончар  345 

5.  Илија Ћорић 295 

   

 

 

 

 

Комисија предлаже Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине да након именовања омбудсмена у Институцију омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине обавијесте кандидате који нису именовани. 

 

 

 

 За извјестиоце Комисије именовани су: 

- Дом народа – Алма Чоло, предсједавајућа Комисије, 

- Представнички дом - Велимир Јукић, други замјеник предсједавајуће Комисије. 

 

 

 

           Предсједавајућа 

Ад хок заједничке комисије за именовање 

 омбудсмена за људска права БиХ 

 

          Алма Чоло 


