
На основу Одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-2516-37/20, од 27. 

августа 2020. године, усвојене на 15. редовној сједници Предсједништва, одржаној 27. 

августа 2020. године, те Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-

3420-10/20 од 19. новембра 2020. године, усвојеног на 18. редовној сједници 

Предсједништва, одржаној 19. новембра 2020. године, а у складу са Одлуком 

Предсједништва Босне и Херцеговине о поступку кандидовања и именовања 

представника Босне и Херцеговине у међународним организацијама и институцијама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 30/13), Министарство иностраних послова                                  

Босне и Херцеговине  објавлјује: 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С 

за избор кандидата за позицију судије у име Босне и Херцеговине  

у Европском суду за људска права (ЕЦХР) 

 

Европски суд за људска права установљен је Европском конвенцијом за заштиту 

људских права и основних слобода из 1950. године и као судска институција за заштиту 

права и слобода дјелује од 1959. године у оквиру најстарије европске 

организације Савјета Европе. 

Суд је ступањем на снагу Протокола 11. Европске конвенције о заштити људских права 

и основних слобода, дана 1. новембра 1998. године, постао стална институција заштите 

људских права у Европи.  

Сједиште Европског суда за људска права је у Стразбуру, у Републици Француској, а 

званични језици суда су енглески и француски. Правила поступка пред Судом 

регулисана су Пословником Суда и Конвенцијом. 

Босна и Херцеговина је ратификовала Конвенцију дана 12.07.2002. године и тим чином 

је прихватила надлежност Европског суда за људска права да одлучује о 

апликацијама/захтјевима било које физичке особе, невладине организације, групе 

појединаца или друге државе чланице који тврде да су жртве повреде права утврђених у 

Конвенцији што их је починила Босна и Херцеговина. 

Позивају се заинтересовани кандидати да се пријаве за номинацију за позицију судије у 

име Босне и Херцеговине у Европском суду за људска права са сједиштем у Страсбоургу.  

Судије у Европском суду за људска права именују се на мандат од девет година, без 

могућности обнављања мандата.  

Судија је дужан да се пензионише уколико у току мандата наврши 70 година.  

Подносилац пријаве треба испуњавати сљедеће услове: 

- Да је држављанин Босне и Херцеговине; 

- Да има високо стручно образовање – завршен Правни факултет; 

- Кандидат, у складу са чланом 21. Европске конвенције о људским правима и 

основним слободама, мора имати високи морални углед и мора посједовати или 

квалификације потребне за обављање високих судских функција или бити особа 

признате стручности у области унутрашњег или међународног права; 

- Да посједује радно искуство у области заштите људских права и основних 

слобода, развоја демократије и владавине права;  

- Кандидати морају активно познавати један од службених језика Савјета Европе и 

посједовати пасивно познавање другог службеног језика (службени језици: 

енглески и француски); 

- Да не обавља руководећу дужност у органима Босне и Херцеговине; 

- Да није кажњаван, осуђиван и да се против њега не води кривични поступак; 

- Да се на кандидата не односи члан IX. 1. Устава Босне и Херцеговине. 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Vije%C4%87e_Europe


Уз својеручно потписану пријаву је потребно доставити документе                             

(овјерене копије): 

- Биографију на једном од службених језика Босне и Херцеговине; 

- Биографију на једном од службених језика Савјета Европе; 

- Универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет 

није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. 

године); 

- Додатак дипломе за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском 

систему студирања; изузетно, само у случају да високошколска установа додатак 

дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз 

овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе 

да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; 

- Доказ о радном искуству у области заштите људских права и основних слобода, 

развоја демократије и владавине права; 

- Увјерење о активном знању енглеског или француског језика; 

- Увјерење о активном или пасивном знању другог језика; 

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране 

надлежног органа); 

- Увјерење о некажњавању и кривичном гоњењу, не старије од 6 мјесеци. 

Образац CV (биографије) на енглеском, француском и на једном од службених језика 

Босне и Херцеговине може се преузети на wеб страници Министарства иностраних 

послова БиХ:  

http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/multilateralni_odnosi/zaposlenje_u_medjunarod

nim_organizacijama/?id=168  

 

Комисија Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине, именована за 

прикупљање и преглед достављених пријава, ће размотрити пристигле пријаве кандидата 

у смислу испуњавања општих и посебних услова, те направити извјештај који ће уз 

примљене пријаве, са комплетном траженом документацијом, бити достављен 

Предсједништву Босне и Херцеговине на даље поступање. 

Предсједништво Босне и Херцеговине, у складу са својим уставним овлашћењима, врши 

одабир листе кандидата из Босне и Херцеговине, те предлаже три кандидата за њихову 

номинацију за позицију судије у име Босне и Херцеговине у Европском суду за људска 

права (ЕЦХР). 

Процедура предлагања листе од три кандидата је стриктна и обавезујућа, те у потпуности 

мора одговарати смјерницама Комитета министара и Парламентарне скупштине Савјета 

Европе дефинисаним Меморандумом о процедури за избор судије при Европском суду 

за људска права. 

Коначну одлуку о именовању судије у име Босне и Херцеговине у Европском суду за 

људска права доноси Парламентарна скупштина Савјета Европе, након разматрања 

достављене листе предложених кандидата од стране Специјализованог панела 

независних експерата успотављеног од стране Комитета министара Савјета Европе.  

Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

јавним гласилима. 

Сва тражена документа, требају бити достављена путем поштанске службе, 

препорученом пошиљком на адресу:   

Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине 

са назнаком: «Јавни оглас за избор кандидата за позицију судије у име 

 Босне и Херцеговине у Европском суду за људска права (ЕЦХР)» 

71000 Сарајево, Мусала 2 

 

Испуњавање услова утврђених овим јавним огласом рачуна се даном предаје 

пријаве. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не 

испуњавају услове из овог јавног огласа, као и копије тражене документације које 

нису овјерене, неће се узимати у разматрање.  

http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/multilateralni_odnosi/zaposlenje_u_medjunarodnim_organizacijama/?id=168
http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/multilateralni_odnosi/zaposlenje_u_medjunarodnim_organizacijama/?id=168

