
 

 

Број: 01,02-50-14-469-3,3/15               
Сарајево, 01.07.2015. 

На основу чл. 8. и 9. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/04 и 32/06) и Пословника 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), Привремена заједничка 
комисија објављује  

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА 
ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине именују се из три 
конститутивна народа (бошњачког, хрватског и српског), што не искључује 
могућност именовања и из реда осталих.  

Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине именују се на мандат од шест 
година и могу бити поново изабрани.  

Позиција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине неспојива је сa 
вршењем било какве представничке функције; са било каквом политичком 
активношћу или дужношћу или одговорношћу за пропаганду; наставком службе у 
органима власти у Босни и Херцеговини, чланством у политичкој партији или 
водством политичке партије, синдиката, удружења, фондације, или вјерске 
организације или радом у било којој од њих; са обављењем дужности судије; као и 
са сваком активношћу као занимањем или професијом, у привреди или 
запошљавању. (Члан 17. Закона о омбудсмену за људска права Босне и 
Херцеговине)  

Кандидат за омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, у складу са 
Законом о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 19/02, 35/04 и 32/06) и Пословником Привремене заједничке комисије, 
мора испуњавати опште и посебне услове.  
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Број извршилаца: три  

Општи услови  

1) да је старији од 18 година; 

2) 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 у Службеном гласнику 

БиХ; 

3) да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине.   

Посебни услови  

1) да му није изречена затворска казна за кривично дјело кажњиво у складу с 

кривичним законима у Босни и Херцеговини, а које га чини недостојним за 

обављање функције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине; 

2) да против њега није покренут кривични поступак; 

3) да је здравствено способан да адекватно обавља послове за радно мјесто на 

које се пријављује; 

4) за омбудсмена за људска права могу бити именовани држављани Босне и 

Херцеговине, дипломирани правници, са положеним правосудним испитом 

и најмање 10 година радног искуства у правној струци, у којој су се истакли, 

који имају доказано искуство у области заштите људских права и слобода 

грађана, те висок морални углед; 

5) омбудсмен за људска права мора поштовати принципе тимског рада, 

консензуса, тј. заједничког доношења одлука и мултиетничког приступа у 

оставривању надлежности и угледа омбудсмена. 

Под радним искуством подразумијева се искључиво радно искуство након 
стечене високе школске спреме.  

Потребни документи:  

1) пријавни образац (образац је доступан на веб-страници: 
www.parlament.ba); 

2) биографију (CV); 

3) овјерену копију тражене факултетске дипломе основног студија правног 

факултета (нострификоване дипломе, ако факултет није завршен у Босни и 

Херцеговини или је диплома стечена након 06. 04. 1992. године у некој од 

држава насталих на подручју бивше СФРЈ); 

4) овјерену копију увјерења о положеном правосудном испиту; 

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

6) доказ о траженом радном искуству у правној струци, издат од релевантне 

институције; 
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7) доказ да против њега није покренут кривични поступак, издат од 

надлежног суда (не старији од три мјесеца); 

8) љекарско увјерење.  
 
Документи се достављају у оригиналу или као овјерене копије. 

Доказе о испуњавању услова под тачкама: 7) и 8) дужни су доставити само 
кандидати који буду именовани за омбудсмене за људска права Босне и 
Херцеговине.  

Напомена: Подаци о кандидатима за омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине те њихове биографије ће бити објављени на веб-страници 

Парламентарне скупштине БиХ, у складу са Законом о заштити личних података. 

Забрана дискриминације: Ниједна пријава не може бити изузета из разматрања 
искључиво по основу кандидатовог пола, расе, боје коже, језика, вјероисповијести, 
политичког или другог мишљења, националног и социјалног поријекла, везе с 
неком националном мањином, имовинског статуса, рођења или другог статуса.  

Након проведеног јавног конкурса, кандидати који буду испуњавали услове 
јавног конкурса биће позвани на интервју.  

Циљ интервјуа је утврђивање стручности и кандидатове оспособљености за 
обављање тражених задатака, те крајња и укупна оцјена кандидата. 

Пријаву с траженим документима треба доставити најкасније 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику БиХ", поштом, препоручено, 
на адресу:  

Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 
спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 
Херцеговине  

"ЈАВНИ КОНКУРС за именовање омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 
- НЕ ОТВАРАТИ"  

Трг БиХ број 1, 71000 Сарајево  

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити разматране.  



 

 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ОМБУДСМЕНА ЗА ЉУДСКА 

ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Молимо Вас да попуните и потпишете образац, те исти овјерите код надлежног 

органа. Неуредно попуњени, непотписани и неовјерени обрасци неће бити узети у 

разматрање током конкурсне процедуре. 

 

I. ЛИЧНИ ПОДАЦИ: 

1. Име и презиме: _______________________________________________________ 

2. Адреса: ______________________________________________________________ 

3. Број телефона/мобилног телефона: _____________________________________ 

4. Број факса (ако га користите): __________________________________________ 

5. e-mail (ако користите): _________________________________________________ 

6. Датум и мјесто рођења: _______________________________________________ 

7. Презиме по рођењу: __________________________________________________ 

8. Држављанство: _______________________________________________________ 

9. Пол:  

1) мушки  

2) женски 

10. Члан 8. став 7. Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине 

("Сл. гласник БиХ", бр. 19/02, 35/04 и 32/06) гласи: "Омбудсмени се именују из 

три конститутивна народа (бошњачког, хрватског и српског), што не искључује 

могућност именовања и из реда осталих". Имајући у виду наведени члан, 
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молимо Вас да се изјасните о вашој националној/етничкој припадности: 

_____________________________ 

 

Напомена: Изјашњавање о националној/етничкој припадности није обавезујуће. 

 

II. ОБРАЗОВАЊЕ (навести универзитетске дипломе и друге образовне или академске 

квалификације најмање VII степена стручне спреме): 

1. Звање наведено на дипломи: ___________________________________________ 

2. Година стицања звања: ________________________________________________ 

3. Назив високошколске установе, град и држава: ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Звање наведено на дипломи: ___________________________________________ 

2. Година стицања звања: ________________________________________________ 

3. Назив високошколске установе, град и држава: ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Звање наведено на дипломи: ___________________________________________ 

2. Година стицања звања: ________________________________________________ 

3. Назив високошколске установе, град и држава: ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Звање наведено на дипломи: ___________________________________________ 

2. Година стицања звања: ________________________________________________ 

3. Назив високошколске установе, град и држава: ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Напомена: У случају потребе, на рачунару или руком на додатном листу папира 

дописати додатне рубрике. 
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2. Положен правосудни испит: 

1) да 

2) не 

 

3. Познавање страних језика: 

1) енглески 

2) њемачки  

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

 

Напомена: Познавање страних језика не спада у опште нити у посебне услове, те овај 

критеријум није елиминаторан. Молимо кандидате који наведу познавање страних 

језика да приложе одговарајуће цертификате. У случају потребе, на рачунару или 

руком на додатном листу папира дописати додатне рубрике. 

 

III. РАДНО ИСКУСТВО (навести искључиво радно искуство након стицања високе 

стручне спреме): 

1. Радно искуство: од_______________________до___________________________ 

2. Назив послодавца: ____________________________________________________ 

3. Назив радног мјеста: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Радно искуство: од________________________до__________________________ 

2. Назив послодавца: ____________________________________________________ 

3. Назив радног мјеста: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Радно искуство: од________________________до__________________________ 

2. Назив послодавца: ____________________________________________________ 

3. Назив радног мјеста: __________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

1. Радно искуство: од________________________до__________________________ 

2. Назив послодавца: ____________________________________________________ 

3. Назив радног мјеста: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

УКУПНО РАДНО ИСКУСТВО: ______ГОДИНА; ______МЈЕСЕЦИ; ______ДАНА; 

 

РАДНО ИСКУСТВО У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА ГРАЂАНА 

(НАВЕСТИ): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена: У случају потребе, на рачунару или руком на додатном листу папира 

дописати додатне рубрике. 

Напомена: За омбудсмена могу бити именовани држављани Босне и Херцеговине, 

дипломирани правници с положеним правосудним испитом и најмање 10 година 

радног искуства у правној струци у којој су се истакли, који имају доказано искуство у 

области заштите људских права и слобода грађана, те висок морални углед. – Члан 11. 

Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени гласник 

БиХ", бр. 19/02, 35/04 и 32/06) 
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IV. ИЗЈАВЕ 

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ovim putem izjavljujem: 

 да ми није изречена затворска казна за кривично дјело кажњиво у 

складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини, а које ме чини 

недостојним/ом за обављање функције омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине; 

 да нисам отпуштен/а из државне службе у институцијама Босне и 

Херцеговине, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од три године прије дана објаве упражњеног мјеста у 

Службеном гласнику БиХ; 

 да нисам обухваћен/а одредбом члана IX 1. Устава БиХ; 

 да ћу поштовати принципе тимског рада, консензуса, тј. заједничког 

доношења одлука и мултиетничког приступа у остваривању 

надлежности и улоге омбудсмена; 

 да нисам у сукобу интереса, односно не обављам активности које 

доводе до неспојивости из члана 17. Закона о омбудсмену за људска 

права Босне и Херцеговине; 

 да сам сагласан/на да се моји лични подаци могу користити у 

конкурсној процедури за избор омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине; 

 да су истинити сви подаци наведени у овом пријавном обрасцу. 

Напомена: Пријавни образац не доказује држављанство Босне и Херцеговине, стечену 

ВСС, положен правосудни испит и тражено радно искуство у правној струци јер се 

општи и посебни услови тражени текстом јавног конкурса доказују таксативно 

побројаном документацијом која је у тексту јавног конкурса назначена у рубрици 

„потребни документи“. 

 

 

 

Датум пријаве:_______________________ 

 

Потпис кандидата: 

_________________________________ 
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