
 

 

Број: 01, 02-50-14-469-6,1/15  

Сарајево, 14.10.2015. 

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ 

ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ 

ДОМУ НАРОДА 

 

На основу члана 55. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 79/14), члана 45. Пословника Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 58/14), члана 9. Закона о 

омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 

19/02, 35/04 и 32/06), Закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине („Сужбени гласник БиХ“, број 

27/15), Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине на 6. сједници, одржаној 14. октобра 2015. године, усвојила је, те 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ подноси сљедећи 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о утврђивању ранг-листе кандидата за именовање три омбудсмена за људска 

права Босне и Херцеговине 

 

I.  Именовање чланова Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

Парламентарна скупштина БиХ је на 9. сједници Представничког дома, одржаној 25. 

марта 2015, и на 3. сједници  Дома народа, одржаној 30. марта 2015, именовала чланове 
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Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Привремена заједничка комисија), у којој су: 

Сафер Демировић, Борислав Бојић и Никола Ловриновић из Представничког дома, те 

Халид Гењац, Огњен Тадић и Љиља Зовко из Дома народа Парламентарне скупштине 

БиХ. 

 

II.  Задаци и хронологија рада Привремене заједничке комисије 

У складу са чланом 9. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/04 и 32/06) те Закључком о оснивању 

Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине („Сужбени гласник БиХ“, број 27/15), задатак Привремене заједничке 

комисије био је да усвоји потребне акте о свом раду, те спроведе процедуру 

оглашавања и домовима предложи кандидате за именовање три омбудсмена за људска 

права Босне и Херцеговине. 

Како би реализовала своје задатке, Привремена заједничка комисија је одржала шест 

сједница. 

Конститутивна сједница одржана је 08. 04. 2015. године. На овој сједници чланови 

Привремене заједничке комисије једногласно су за предсједавајућег изабрали Халида 

Гењца, за првог замјеника предсједавајућег Николу Ловриновића, те за другог 

замјеника Борислава Бојића. 

С циљем јавности рада, на веб-страници ПСБиХ објављени су одређени акти, као што 

су Пословник Привремене заједничке комисије, усвојени записници сједница, текст 

Јавног конкурса и најаве одржавања сједница, те одређени попратни материјали за 

сједнице. 

Привремена заједничка комисија је на 3. сједници, одржаној 01. 07. 2015, усвојила 

Пословник. Пословником је прописан начин рада Привремене заједничке комисије, 

расписивање и услови јавног конкурса, рад по окончању јавног конкурса, јавност рада, 

критеријуми бодовања, интервју-јавно саслушање, утврђивање ранг-листе кандидата те 

прелазне и завршне одредбе. На истој сједници Привремена заједничка комисија је 

усвојила и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за спровођење процедуре за 

именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, текст јавног 

конкурса за спровођење процедуре за именовање омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине, као и Изглед пријавног обрасца за кандидате за омбудсмена за људска 

права Босне и Херцеговине, након чега се приступило објављивању јавног конкурса.  

Јавни конкурс за спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине објављен је у: „Службеном гласнику БиХ“, број 58/15, од 21. 07. 
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2015; „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, број 21/15, од 20. 07. 2015, те 

Обавјештење о објављивању Јавног конкурса у дневним листовима: „Ослобођење“, 

„Еуроблиц“ и „Вечерњи лист“. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс био је (закључно) 05. 08. 2015. године. 

 

III. Пријављени кандидати, утврђивање исправности достављене 

документације и интервју 

 

На јавни конкурс је пристигло укупно 19 пријава које су све стигле у предвиђеном 

року. Привремена заједничка комисија је на 4. сједници, одржаној 10. 09. 2015, 

размотрила све пристигле пријаве и провјерила да ли су кандидати, у складу са јавним 

конкурсом доставили ваљане доказе о испуњавању општих и посебних услова. У 

складу са чланом 12. Пословника Привремена заједничка комисија је утврдила да су 

све пријаве потпуне и уредне. 

У складу са чланом 13. Пословника Привремене заједничке комисије, свих 19 

кандидата је позвано на интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања интервјуа сви 

кандидати су обавијештени писменим путем, телефоном и путем електронске поште. 

Привремена заједничка комисија је на 5. сједници, одржаној 30. 09. и 01.10.2015. 

године, обавила интервју са кандидатима за омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине. 

Интервјуу се одазвало 17 кандидата за позицију омбудсмена за људска права БиХ, а 

два кандидата су обавијестила Привремену заједничку комисију да одустају од 

интервјуа и да повлаче своју пријаву.  

Привремена заједничка комисија је, у складу са чланом 14. Пословника, након 

обављеног интервјуа обавила оцјењивање кандидата за позицију омбудсмена за људска 

права БиХ. Оцјењивање кандидата је обављено у складу са три критеријума утврђена 

Пословником, и то: 1. обављени интервју (од 0 до 30 бодова); 2. досадашње радно 

искуство у правној струци (од 0 до 30 бодова) и 3. стечено искуство у области заштите 

људских права и слобода грађана (од 0 до 30 бодова). Чланови Привремене заједничке 

комисије су приликом оцјењивања кандидата узимали у обзир одредбу Закона о 

омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине којом се тражи да омбудсмени за 

људска права имају висок морални углед. Укупна оцјена сваког кандидата је збир 

бодова које је добио од сваког члана Привремене заједничке комисије, у складу са 

наведеним критеријумима. 
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IV. Утврђивање ранг-листе кандидата и достављање Представничком дому и 

Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на даљи поступак 

 

У складу са законским и пословничким одредбама, Привремена заједничка комисија је, 

на 6. сједници, одржаној 14. 10. 2015. године, утврдила ранг-листу кандидата за 

именовање три омбудсмена за људска права БиХ: 

 

РАНГ-ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА 

ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Р/б Име и презиме кандидата 

Национална/ 

етничка 

припадност 

кандидата 

Број 

бодова 

1. ЉУБИНКО МИТРОВИЋ СРБИН 524 

2. ЈАСМИНКА ЏУМХУР БОШЊАКИЊА 523 

3. НИВЕС ЈУКИЋ ХРВАТИЦА 511 

4. БРАНКА МИЈАТОВИЋ СРПКИЊА 483 

5. АНИТА ДУРАКОВИЋ ХРВАТИЦА 478 

6. НАТАЛИЈА ПЕТРИЋ СРПКИЊА 477 

7. СЛАЂАНА МАРИЋ СРПКИЊА 473 

8. ПРЕДРАГ РАОСАВЉЕВИЋ СРБИН 471 

9. ЕМИНА ХАЛИЛОВИЋ БОШЊАКИЊА 470 

10. МИДХАД ОСМАНЧАУШЕВИЋ БОШЊАК 468 

11. ЉУБОМИР САНДИЋ СРБИН 457 

12. НИКОЛА СЛАДОЈЕ СРБИН 449 

13. ДЕЈАН КАРАН СРБИН 441 

14. АДЕЛИНА ЏАНКОВИЋ БОШЊАКИЊА 434 

15. ФАЗИЛА МУСИЋ БОШЊАКИЊА 433 

16. ПЕРИЦА БУНДАЛО СРБИН 432 

17. ХАЈРО ПОШКОВИЋ БОШЊАК 420 

 

На истој сједници Привремена заједничка комисија је усвојила и Извјештај о 

утврђивању ранг-листе кандидата за именовање три омбудсмена за људска права БиХ, 

те га упућује Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на 

даљи поступак. 

За извјестиоце о раду и о Извјештају о утврђивању ранг-листе кандидата за именовање 

три омбудсмена за људска права БиХ у домовима Парламентарне скупштине БиХ 

Привремена заједничка комисија је одредила: 
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- из  Представничког дома – Николу Ловриновића, првог замјеника 

предсједавајућег Привремене заједничке комисије, 

- из  Дома народа – Халида Гењаца,  предсједавајућег Привремене заједничке 

комисије. 

 

 

   
Предсједавајући Привремене заједничке комисије  

 

Халид Гењац 

 

 

 

 

 

 

 

 


