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На основу члана 10. Одлуке о поступку именовања амбасадора и других међународних представника Босне 

и Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, објављује:   

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

I 

 

Босна и Херцеговина има обавезу да предложи независне експерте у комитете, одборе и друга међународна 

тијела за људска права и то: 

  

1. Комитет за укидање расне дискриминације ( CERD) 

 

Листу кандидата који ће бити предложени из Босне и Херцеговине за чланове наведених међународних 

тијела потврдит ће и верификовати Предсједништво Босне и Херцеговине. 

II 

 

Кандидати предложени из Босне и Херцеговине у надлежна тијела УН-а, треба да испуњавају сљедеће опште 

услове: 

a) да су држављани Босне и Херцеговине; 

b) да посједују одговарајући степен образовања (висока стручна спрема) и одговарајуће стручно знање и 

искуство за правилно вршење функције; 

c) да је афирмисани  научни и јавни радник који је дао знатан допринос Босни и Херцеговини и врло 

активно ради на јачању међународног субјективититета и угледа Босне и Херцеговине у свијету;  

d) да посједује знање енглеског или једног од других службених језика Уједињених нација или језика 

земаља чланица Европске уније;  

e) да се против истог не води кривични поступак; 

f) да се на кандидате не односи члана IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине.  

III 

 

За сваку позицију из Босне и Херцеговине предложит ће се више кандидата у комитете, одборе и друга 

међународна тијела за људска права. 

IV 

Позивају се заинтересовани кандидати да  CV/биографију са свим детаљима и попуњеним Анексом II 

укључујући и контакт информације, требају доставити  путем поште препоручено на  адресу Министарство 

за људска права и избјеглице ул. Трг БиХ, бр.3, са назнаком за Јавни позив,  и на  е-маил адресу: 

vanja.vujadin@mhrr.gov.ba најдаље до 15. фебруара 2023. године, након чега  ће исти бити прослијеђени 

Министарству иностраних послова Босне и Херцеговине на даље поступање. Процес селекције стручњака 

ће се обављати на основу образовања и искуства, а посебна пажња ће се обратити на географску 

заступљеност и равноправност сполова. 

Број: 07-37-2-900-101/15  

Сарајево,  20.01. 2023. године 

 


