
На основу Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-2685-16/19 од 16. јула 

2019. године, усвојеног на 4. редовној сједници Предсједништва, одржаној 16. јула 2019. године 

и става 2. Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-3427-22/19 од 20. 

септембра 2019. године, усвојеног на 6. редовној сједници Предсједништва, одржаној 20. 

септембра 2019. године и 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: 66/08), Министарство иностраних послова Босне 

и Херцеговине о б ј а в љ у ј е: 

 

                                                                 Ј А В Н И   П О З И В 

 

За пријаву кандидата из Босне и Херцеговине за члана Групе експерата за борбу против 

насиља над женама и насиља у породици (GREVIO). 

 

GREVIO је независно експертско тијело Савјета Европе, одговорно за праћење провођења 

одредби Конвенције Савјета Европе за превенцију и борбу против насиља над женама и насиља 

у породици (Истанбулска конвенција), у земљама потписницама ове Конвенције. 

Више информација о задацима и начину рада чланова Групе експерата за борбу против насиља 

над женама и насиља у породици, могу се начи на страници: 

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio 

 

Позивају се заинтересовани кандидати да се пријаве за номинацију члана из Босне и 

Херцеговине у Групу експерата за борбу против насиља над женама и насиља у породици  

(GREVIO). 

 

Подносилац пријаве треба испуњавати сљедеће услове: 

- Да има високо стручно образовање – завршен факултет; 

- Да посједује радно искуство у области заштите људских права, развоја демократије и 

владавине права, равноправности полова, или да има искуство у областима, 

обухваћеним Конвенцијом Савјета Европе о спрјечавању и борби против насиља над 

женама и насиља у породици; 

- Да посједује високи ниво знање једног од службених језика Савјета Европе, енглеског 

или француског језика (говори и пише); 

- Да не обавља руководећу дужност у органима БиХ; 

- Да је држављанин БиХ; 

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

- Да се на кандидата не односи члан IX. 1. Устава БиХ 

 

Уз пријаву је потребно приложити сљедеће документе (овјерене копије): 

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio


- Биографију на једном од службених језика БиХ; 

- Биографију на једном од службених језика Савјета Европе; 

- Доказ о завршеној стручној спреми или нострификовану диплому, уколико је факултет 

завршен изван БиХ, након 1992. године: 

- Доказ о радном искуству у наведеним областима; 

- Увјерење о активном знању енглеског или француског језика; 

- Увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци 

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

 

Достављене пријаве, са комплетном траженом документацијом, биће прослијеђене 

Предсједништву Босне и Херцеговине на даље поступање. 

Предсједништво Босне и Херцеговине, у складу са својим уставним овлаштењима, врши одабир 

кандидата из БиХ и предлаже његову номинацију за члана GREVIO. Коначну одлуку о именовању 

члана GREVIO доноси Комитет чланова Конвенције. 

Члан GREVIO се именује на мандат од четири године, са могућношћу обнављања још једног 

мандата. 

Чланови  GREVIO могу бити и државни службеници и запослени у јавном сектору. 

Чланство у GREVIO не подразумјева заснивање радног односа, не искључује радни однос у Босни 

и Херцеговини или иностранству, осим у случајевима сукоба надлежности или неспојивости 

функција. 

Босна и Херцеговина не сноси трошкове у вези са чланством и функцијом у GREVIO. 

 

Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања Јавног позива. 

Пријаве, са потребном документацијом, достављају се непосредно или путем поште, 

препоручено, на адресу:  Министарство иностраних/ послова Босне и Херцеговине; Ул. Мусала 

2; 71 000 Сарајево;с  са назнаком «Јавни позив – Савјет Европе» 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 

На основу става 1. Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине, бр. 01-

50-1-3427-22/19 од 20. септембра 2019. године, усвојеног на 6. редовној 

сједници Предсједништва, одржаној 20. септембра 2019. године, 

Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине ставља ван снаге 

претходни Јавни позив за именовање кандидата Босне и Херцеговине за 

избор у чланство Групе експерата за борбу против насиља над женама и 

насиља у породици (GREVIO), објављен 10.05.2016. године, на основу 

Закључка Предсједништва Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-227-35/16 

од 28. јануара 2016. године, усвојеног  на 19. редовној сједници 

Предсједништва Босне и Херцеговине. 



 

 

 

 


