
 

 

Број: 01,02-50-14-469-2/15 

Сарајево, 12.05.2015. 

 

 

ЗАПИСНИК 

2. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ 

за провођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине, одржане 12.05.2015. 

 

 

Сједница је почела у 13.00 часова.  

 

Сједницом је предсједавао Халид Гењац, предсједавајући Привремене заједничке 

комисије. 

 

Сједници су присуствовали: Љиља Зовко, Борислав Бојић и Никола Ловриновић, 

чланови Привремене заједничке комисије. Одсуство са сједнице су оправдали: Сафер 

Демировић и Огњен Тадић.  

 

Сједници су присуствовали и: Јасмина Витешкић из ОЕБС-а, Умерр Ал-Кхатиб из 

ЕУСР-а, Јелена Деспот из ОХР-а, Саша Гаврић из Сарајевског отвореног центра, Џенан 

Суљовић, стручни сарадник у Канцеларији секретара Заједничке комисије за 

економске реформе и развој, те Амер Бекрић, секретар Привремене заједничке 

комисије.  

 

 

За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са Конститутивне сједнице Привремене заједничке 

комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за 

именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине; 

2. Разматрање Предлога пословника Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине; 

3. Разматрање Предлога одлуке о објављивању Јавног конкурса; 
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4. Разматрање Предлога јавног конкурса за спровођење процедуре за именовање 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине.  

 

 

Ад. 1. 

 

Усвајање Записника са Конститутивне сједнице Привремене заједничке комисије 

оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање 

три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

 

Записник са Конститутивне сједнице Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине је једногласно усвојен. 

 

Ад. 2. 

 

Разматрање Предлога пословника Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

 

Уводне напомене о Предлогу пословника Привремене заједничке комисије оба 

дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине дао је предсједавајући Халид Гењац. 

Након расправе вођене у оквиру ове тачке дневног реда у којој су учествовали 

сви присутни, Привремена Заједничка комисија са два гласа "за" и два гласа 

"против" није усвојила Предлог пословника Привремене заједничке комисије оба 

дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. 

 

 

С обзиром да више није било услова за наставак друге сједнице Привремене 

заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење 

процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, 

предсједавајући Халид Гењац је закључио сједницу у 13.55 часова. 

 

 

 

 

Секретар Привремене заједничке 

комисије 

 

Амер Бекрић 

 

 Предсједавајући Привремене заједничке 

комисије 

 

Халид Гењац 

 

 


