
 

 

Број: 03/6-50-14-12-10/21 

 

На основу члана 3. став (1) Одлуке о Савјету националних мањина Босне и Херцеговине 

(“Службени гласник БиХ”, бр. 10/21), Заједничка комисија за људска права 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине објављује  

 

ЈАВНИ П О З И В  

ЗА КАНДИДOВАЊЕ У ЧЛАНСТВО САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

I 

Позивају се регистрoвана удружења националних мањина или друге невладине 

организације које окупљају националне мањине у Босни и Херцеговини да, сходно члану 

3. Закона о заштити права припадника националних мањина („Службени гласник БиХ“, 

бр. 12/03, 76/05 и 93/08) и члана 3. Одлуке о Савјету националних мањина Босне и 

Херцеговине, доставе приједлоге кандидата за чланство у Савјету националних мањина 

Босне и Херцеговине.  

 

Национална мањина је, у складу са чланом 3. Закона о заштити права припадника 

националних мањина, дио становништва - држављана Босне и Херцеговине који не 

припадају ниједном од три конститутивна народа, а чине 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.  

 

Савјет националних мањина Босне и Херцеговине даје мишљења, савјете и приједлоге 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о свим питањима која се тичу права, 

положаја и интереса националних мањина у Босни и Херцеговини. Савјет може 

делегирати стручњаке за рад уставноправних комисија и Заједничке комисије за људска 

права, када оне расправљају о правима, положају и интересима националних мањина. 

 

 

II 

У складу са чланом 3. Одлуке о Савјету националних мањина Босне и Херцеговине, 

критеријуми за избор чланова Савјета националних мањина Босне и Херцеговине су: 

a) Општи критеријуми: 

1. Кандидат мора бити држављанин БиХ, 

2. Кандидат мора бити старији од 18 година, 

3. Кандидат мора бити члан активног удружења националне мањине којој припада,  



 

4. Кандидат мора потписати Изјаву о припадности националној мањини за коју се 

кандидује, 

5. Кандидат мора доставити Изјаву о одрицању од права на чланство у другим савјетима 

националних мањина на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини у случају 

избора у Савјет националних мањина Босне и Херцеговине, с обзиром на то да кандидат 

не може истовремено бити члан другог савјета националних мањина на било којем нивоу 

власти у Босни и Херцеговини;   

 

б) Препоручени/додатни критеријуми: 

1. Кандидат треба познавати уставноправни оквир Босне и Херцеговине и међународне 

конвенције у домену заштите људских права и права мањина, 

2. Кандидат треба имати практично искуство у домену заштите људских права и права 

мањина, 

3. Кандидат активно учествује у пројектима и раду удружења која се баве питањима 

националних мањина, 

4. Кандидат ужива подршку активних удружења националне мањине којој припада. 

Удружења која предлажу кандидата прилажу и годишњи финансијски извјештај за 

претходну годину, 

5. Кандидат има препоруку савеза удружења националних мањина, ако је удружење 

којем припада члан савеза. 

 

Уз приједлог за члана Савјета националних мањина Босне и Херцеговине, потребно је 

доставити рјешење о регистрацији удружења националних мањина или друге невладине 

организације која окупља националне мањине у Босни и Херцеговини, пријаву на Јавни 

позив за кандидирање у чланство Савјета националних мањина Босне и Херцеговине, 

биографију кандидата у којој ће се посебно образложити испуњавање препоручених 

/додатних критерија, те документе којима се доказује испуњавање општих критеријума 

из ове тачке. 

  

III 

На основу прикупљених пријава, те уз настојање да се испоштује одредба члана 20. става 

(2) Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ 

32/10 – пречишћени текст), Заједничка комисија за људска права утврђује приједлог 

чланова Савјета националних мањина Босне и Херцеговине, у складу са чланом 3. став 

(4) Одлуке о Савјету националних мањина Босне и Херцеговине. Парламентарна 

скупштина БиХ, на приједлог Заједничке комисије за људска права, именује чланове 

Савјета, у складу са чланом 3. став (5) Одлуке о Савјету националних мањина Босне и 

Херцеговине. 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

Савјет националних мањина Босне и Херцеговине чини по један представник 

националне мањине, у складу са чланом 2. Одлуке о Савјету националних мањина Босне 

и Херцеговине.  

 

Мандат чланова Савјета траје четири године од дана конституисања Савјета. 

 

 

V 

Приједлог за члана Савјета националних мањина Босне и Херцеговине, уз 

документацију којом се доказује испуњавање критеријума за избор чланова Савјета 

националних мањина Босне и Херцеговине из тачке II овог јавног позива, доставити на 

адресу: 

 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, Заједничка комисија за људска 

права - 

„Јавни позив за кандидовање у чланство Савјета националних мањина Босне и 

Херцеговине“ са напоменом „Не отварати“, Трг БиХ 1, 71000 Сарајево. 

 

VI 

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

''Ослобођење'', ''Независне новине'', ''Глас Српске'' и ''Вечерњи лист'', те на интернетској  

страници Парламентарне скупштине БиХ.  

 

У случају да Јавни позив не буде истовремено објављен у дневним новинама и на 

интернетској страници Парламентарне скупштине БиХ, почетак рока за достављање 

пријава рачунаће се од посљедњег објављивања Јавног позива.  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

За све информације заинтересовани се могу обратити секретарки Заједничке комисије за 

људска права Аиди Крехо на број телефона: 033/286-028 или на e-mail: 

aida.kreho@parlament.ba.  

 

 

                                                               Предсједавајући    

          Заједничке комисије 

                                          Лазар Продановић 
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