
 

 

Број: 01,02-50-14-469-4/15 

Сарајево, 10.09.2015. 

 

 

ЗАПИСНИК 

4. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ 

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

Херцеговине, одржане 10.09.2015. 

 

 

Сједница је почела у 12.00 часова.  

 

Сједницом је предсједавао Халид Гењац, предсједавајући Привремене заједничке 

комисије. 

 

Сједници су присуствовали: Љиља Зовко, Борислав Бојић, Сафер Демировић и Огњен 

Тадић чланови Привремене заједничке комисије. Одсуство са сједнице је оправдао 

Никола Ловриновић, члан Привремене заједничке комисије. 

 

Сједници су присуствовали и: Маја Гасал-Вражалица чланица Заједничке комисије за 

људска права, Јасмина Витешкић из ОСЦЕ-а, Умерр Ал-Кхатиб, Маја Рибар и Сабина 

Босовић из ЕУСР-а, Ајла Мемишевић из УНРЦО-а, Лејла Арнаут из Удружења „Жене 

женама“, Никола Тољагић и Далила Мировић из Сарајевског отвореног центра, Џенан 

Суљовић, стручни сарадник у Канцеларија секретара Заједничке комисије за економске 

реформе и развој и Амер Бекрић, секретар Привремене заједничке комисије.  

 

 

За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са 3. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине; 

2. Разматрање пристиглих пријава на Јавни конкурс; 

3. Одређивање термина за одржавање интервјуа с кандидатима; 

4. Текућа питања. 
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Ад. 1. 

 

Усвајање Записника са 3. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање три 

омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

 

Записник са 3. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање три омбудсмена 

за људска права Босне и Херцеговине је једногласно усвојен. 

 

 

Ад. 2. 

 

Разматрање пристиглих пријава на Јавни конкурс 

 

Уводне напомене о овој тачки дневног реда дао је Халид Гењац, предсједавајући 

и упознао присутне са одредбама члана 12. Пословника Привремене заједничке 

комисије којим је прописан начин провјере ваљаности и потпуности пријава на Јавни 

конкурс.  

Констатовано је да је на Јавни конкурс пристигло укупно 19 пријава те да су све 

достављене благовремено. Након тога се приступило отварању пристиглих коверата. 

Пошто су отворене и прегледане све пристигле пријаве констатирано је да су све 

пријаве потпуне, сви кандидати су доставили тражену документацију, с тим да шест 

пријављених кандидата није овјерило потпис на Пријавном обрасцу који је био 

саставни дио документације тражене Јавним конкурсом. Привремена заједничка 

комисија је једногласно усвојила ЗАКЉУЧАК који гласи: Привремена заједничка 

комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за 

именовање три омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине прихвата, као 

потпуне и уредне пријаве 13 кандидата, те задужује секретара да контактира шест 

кандидата који нису овјерили потпис на Пријавном обрасцу и да од њих затражи 

да, уколико желе да учествују у даљој конкурсној процедури, у року од 10 дана 

доставе Пријавне обрасце попуњене истим подацима као и они које су доставили 

уз пријаву, те да потпис на Пријавном обрасцу овјере код надлежног органа. 

Пријаве кандидата који не поступе у складу са закључком Привремене 

заједничке комисије ће бити одбачене као непотпуне. 

 

 

Ад. 3. 

 

Одређивање термина за одржавање интервјуа с кандидатима 
 

Уводне напомене о овој тачки дневног реда дао је Халид Гењац, предсједавајући 

Привремене заједничке комисије. 

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

сви чланови, Привремена заједничка комисија је утврдила термин одржавања 

интервјуа с кандидатима, и то дана 30.09.2015. и 01.10.2015. с почетком у 9 часова, 

у Згради Парламентарне скупштине БиХ. Такођер је закључено да секретар 

Привремене заједничке комисије припреми Изводе из достављених података из 

пријавних образаца и биографија пријављених кандидата за позицију омбудсмена 
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за људска права БиХ и достави их члановима Привремене заједничке комисије уз 

позиве за наредну сједницу.   
 

 

Сједница је завршена у 14.10 часова. 

 

 

 

 

Секретар Привремене  

заједничке комисије 

 

Амер Бекрић 

 Предсједавајући Привремене  

заједничке комисије 

 

Халид Гењац 

 
 


