
 

 

Број: 01,02-50-14-469-5/15 

Сарајево, 1.10.2015. 

 

 

ЗАПИСНИК 

5. сједнице Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ 

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

Херцеговине, одржане 30.09.2015. и 01.10.2015. 

 

 

Сједница је оба дана почела у 9.00 часова.  

 

Сједницом је предсједавао Халид Гењац, предсједавајући Привремене заједничке 

комисије. 

 

Првом дијелу сједнице одржаном 30.09.2015. су присуствовали: Борислав Бојић, 

Никола Ловриновић, Сафер Демировић и Огњен Тадић, чланови Привремене 

заједничке комисије. Другом дијелу сједнице одржаном 01.10.2015. су присуствовали 

Љиља Зовко, Борислав Бојић, Никола Ловриновић, Сафер Демировић и Огњен Тадић 

чланови Привремене заједничке комисије. 

 

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

људска права, Јасмина Витешкић из ОЕБС-а, Умерр Ал-Кхатиб, Лејла Диздаревић и 

Сабина Босовић из ЕУСР-а, Јелена Деспот из ОХР-а, Лејла Хаџимешић из УНРЦО-а, 

Ведран Мајсторовић и Комић Хана из Савјета Европе, Зоран Бркић из Сектора за 

односе са јавношћу ПС БиХ, Амер Бекрић, секретар Привремене заједничке комисије 

те Џенан Суљовић, стручни сарадник у Уреду секретара Заједничке комисије за 

економске реформе и развој.  

 

За сједницу је предложен и једногласно усвојен сљедећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Интервју сa кандидатима за омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине; 

2. Текућа питања. 
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Обзиром да Љиља Зовко, чланица Привремене заједничке комисије због објективних 

околности није присутвовала првом дијелу сједнице одржаном 30.09.2015., Комисија је 

након расправе у којој су учествовали сви присутни чланови, једногласно донијела 

ЗАКЉУЧАК којим је задужен Амер Бекрић, секретар да обезбиједи аудио снимак 

дијела сједнице, на основу чијег преслушавања ће гђа. Зовко извршити бодовање 

кандидата по критеријуму интервјуа.  

 

 

Ад. 1. 

 

Интервју сa кандидатима за омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине 

 

Уводне напомене о Интервјуу са кандидатима за омбудсмена за људска права 

Босне и Херцеговине дао је предсједавајући Халид Гењац, те напоменуо да је у 

цијелости реализован закључак са 4. сједнице одржане 10.09.2015 којим је задужен 

секретар да контактира шест кандидата који нису овјерили потпис, те да су 

Привременој заједничкој комисији достављени одговарајући Пријавни обрасци са 

овјереним потписом од стране надлежног органа, тако да су на тај начин створени 

услови да се приступи интервјуу свих деветнаест пријављених кандидата. Обзиром на 

одредбу Пословника Привремене заједничке комисије којом је дефинисано да интервју 

са кандидатом може трајати до 60 минута, г. Гењац, предсједавајући је појаснио да ће 

се интервјуи током 5. сједнице одржати у дане 30.09.2015. и 01.10.2015. Надаље, г. 

Гењац, предсједавајући је подсјетио присутне на чланове 13. и 14. Пословника 

Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за 

спровођење процедуре за именовање три омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине који се односе на интервју и начин оцјењивања кандидата.  

Након уводних напомена приступило се интервјуисању кандидата дана 

30.09.2015., и то: 

 

1. Бундало Перица 

2. Дураковић Анита 

3. Џанковић Аделина 

4. Џумхур Јасминка 

5. Халиловић Емина 

6. Јукић Нивес 

7. Каран Дејан 

8. Марић Слађана 

9. Мијатовић Бранка 

 

Интервјуисање кандидата одржано дана 30.09.2015. завршено је у 13.50.  

 

Интервјуисање кандидата одржано дана 01.10.2015. почело је у 9.00 с тим да је 

аудио снимак који је обезбиједила техничка служба ПС БиХ претходно предат гђи. 

Зовко, чланици Комисије, чиме је испоштован закључак усвојен претходног дана. 

Интервјуисање кандидата дана 01.10.2015. одржано је према сљедећем распореду: 

 

1. Митровић Љубинко  

2. Мусић Фазила  

3. Османчаушевић Мидхад  
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4. Петрић Наталија  

6. Пошковић Хајро  

7. Раосављевић Предраг  

8. Сандић Љубомир  

9. Сладоје Никола  

 

Додатно, кандидат Подинић Драган је изјавио да одустаје од конкурсне процедуре, 

односно да повлачи своју пријаву. Кандидат Љубић Мариофил није се појавио на 

интервјуу нити 30.09.2015., нити 01.10.2015. уз образложење да се не осјећа добро и да 

је свјестан консеквенци које носи непојављивање на интервјуу. С тим у вези, након 

расправе у којој су учествовали сви чланови, Комисија је једногласно донијела 

ЗАКЉУЧАК којим је задужен Амер Бекрић, секретар Комисије да контактира 

кандидата Љубић Мариофила и да му пренесе став да се термин за интервју са 

њим може усагласити и договорити и за наредни дан. НАПОМЕНА: Овај 

Закључак је одмах реализован, међутим кандидат Љубић Мариофил је изјавио да 

одустаје од конкурсне процедуре, односно да повлачи своју пријаву. Токеђе је 

закључено да чланови Комисије доставе секретару Комисије попуњене обрасце за 

оцјењивање кандидата за омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине са 

наведеним појединачним оцјенама, на основу чега ће секретар попунити и 

Образац за оцјењивање кандидата за омбудсмена за људска права Босне и 

Херцеговине са наведеним укупним оцјенама и припремити га члановима 

Комисије за потпис. 

 

Интервјуисање кандидата одржано дана 01.10.2015. завршено је у 13.25 сати.  

 

 

Ад. 2. 

 

Текућа питања 

 

У оквиру ове тачке дневног реда није било приједлога за расправу. 

 

 

 

Сједница је завршена у 13.25 часова.  

 

 

 

 

Секретар Привремене заједничке 

комисије 

 

Амер Бекрић 

 

 Предсједавајући Привремене заједничке 

комисије 

 

Халид Гењац 

 

 
 


