
 

 

Број/Broj: 03/6-50-1-12-4/11 

Сарајево/Sarajevo,01.11. 2011. године 

На основу члана 3. став (1) Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне и 

Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 38/06, 93/08 и 53/09), Заједничка комисија 

за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине објављује 

ЈАВНИ  П О З И В 

ЗА КАНДИДОВАЊЕ У ЧЛАНСТВО САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 

Позивају се удружења националних мањина или друге невладине организације (НВО) 

у Босни и Херцеговни које окупљају националне мањине у Босни и Херцеговини, 

сходно члану 3. став 2. Закона о заштити права припадника националних мањина 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 12/03, 76/05 и 93/08), и то: Албанце, Црногорце, Чехе, 

Италијане, Јевреје, Мађаре, Македонце, Нијемце, Пољаке, Роме, Румуне, Русе, Русине, 

Словаке, Словенце, Турке  и Украјинце и друге који испуњавају услове из става 1. овог 

члана да учествују у кандидовању свог члана у Савјет националних мањина Босне и 

Херцеговине. 

Национална мањина је, према члану 3. став (1) Закона о заштити права припадника 

националних мањина, дио становништва-држављана БиХ који не припадају ни једном 

од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или сличног етничког 

поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности 

и блиске или сродне историје и других обиљежја. 

II 

У складу са чланом 3. Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ, 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине својом одлуком именује чланове 

Савјета, на предлог Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, 

имиграцију, избјеглице, азил и етику. 

III 

Савјет националних мањина БиХ даје мишљења, савјете и предлоге Парламентарној 

скупштини БиХ о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних 
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мањина у Босни и Херцеговини. Савјет може делегирати стручњаке за рад 

уставноправних комисија и Заједничке комисије, када оне расправљају о правима, 

положају и интересима националних мањина. Делегирани стручњаци могу бити 

припадници националних мањина, али и независни стручњаци и припадници 

конститутивних народа.   

IV 

У складу са чланом 2. Одлуке о оснивању Савјета националних мањина БиХ, Савјет 

чини по један представник сваке националне мањине из члана 3. став (2) Закона о 

заштити права припадника националних мањина („Службени гласник БиХ“, бр. 12/03, 

76/05 и 93/08). 

Мандат чланова Савјета траје четири године и он прати мандат изабраних чланова 

Парламентарне скупштине БиХ.  

Позвани из тачке I овог јавног позива свој предлог за члана Савјета националних 

мањина БиХ треба да доставе Заједничкој комисији за људска права, права дјетета, 

младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, на адресу Трг БиХ бр.1, 71000 Сарајево. 

V 

Уз предлог за члана Савјета националних мањина БиХ, потребно је доставити и 

рјешење о регистрацији удружења националних мањина или друге невладине 

организације (НВО) који окупљају националне мањине у Босни и Херцеговини. 

VI 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања у дневним новинама (''Дневни 

аваз'', ''Ослобођење'', ''Независне новине'', ''Глас Српске'', ''Блиц'', ''Дневни лист'' и 

''Вечерње новине''), те на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ. У случају 

неистовременог објављивања Јавног позива у дневним новинама и на веб-страници 

Парламентарне скупштине БиХ, почетак рока за достављање пријава рачунаће се од 

посљедње објаве Јавног позива. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

За све информације заинтересовани се могу обратити секретару Заједничке комисије за 

људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику 

Парламентарне скупштине БиХ Емини Јахић на број телефона 033/286-028 или e-mail: 

emina.jahic@parlament.ba. 

                                                                                   Предсједавајућа Заједничке комисије                                                             

                              Александра Пандуревић 
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