
 

 

 

Број: 01, 02-50-14-467-5,4/15 

Сарајево, 21. 07. 2015.  

 

 
ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ 
ДОМУ НАРОДА 
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 
 
На основу члана 56. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 79/14), члана 46. Пословника Дома народа Парламентарне 

скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“ 58/14) и члана 43. Закона о заштити личних података 

(„Службено гласник БиХ“ 49/06 и 76/06), Привремена заједничка комисија оба дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање 

замјеника директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, на 5. 

сједници, одржаној 21. 07. 2015. године, усвојила је, те Представничком дому и Дому народа 

Парламентарне скупштине БиХ подноси сљедећи 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о утврђивању приједлога ранг-листе кандидата за избор замјеника директора  Агенције за 

заштиту личних података у Босни и Херцеговини 

 

I  Именовање чланова Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за спровођење процедуре за именовање замјеника 

директора Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини 

Парламентарна скупштина БиХ је на 9. сједници Представничког дома, одржаној 25. 03. 2015, и 

на 3. сједници  Дома народа, одржаној, 30. 03. 2015. године, именовала чланове Привремене 

заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре за 

именовање замјеника директора Агенције за заштити личних података ( у даљем тексту: 

Комисија), коју чине: 

Шемсудин Мехмедовић, Момчило Новаковић  и Борјана Кришто, из Представничког дома , те 

Драгутин Родић, Сифет Поџић и Бариша Чолак из Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. 

 



 

II  Задаци и хронологија рада Комисије 

 

У складу са чланом 43. Закона о заштити личних податка, те чл. 3, 5, 7, 8, 10, 11. и 12. Закона о 

министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 37/03), задатак Комисије био је да усвоји  

потребне акте о свом раду, те спроведе даљу процедуру избора и предлагања именовања у 

складу са наведеним законским прописима и актима о свом раду, те у складу, са Закључком о 

оснивању Комисије поништи расписани конкурс Комисије из претходног сазива ПСБиХ. 

Како би реализовала своје задатке Комисија је одржала пет сједница. 

Конститутивна сједница одржана је 08. 04. 2015. године. На овој сједници чланови Комисије 

једногласно су за предсједавајућу изабрали Борјану Кришто, за првог замјеника 

предсједавајуће Драгутина Родића, те за другог замјеника Шемсудина Мехмедовића. 

С циљем јавности рада, на веб-страници ПСБиХ објављени су одређени акти, као што је текст 

јавног конкурса и најаве одржавања сједница. 

Поступајући у складу са својим надлежностима , Комисија је на 2. сједници, одржаној 13. 05. 

2015. године, усвојила Пословник о раду. Пословником о раду прописан је начин рада, 

расписивање и услови јавног конкурса, документи који се прилажу уз пријаву, рад по 

завршетку јавног конкурса, интервју-јавно саслушање кандидата, критеријум бодовања, 

поступак бодовања и утврђивање приједлога ранг-листе кандидата за замјеника директора и 

друга питања. 

На основу законских одредаба, те одредаба чл. од 7. до 10. Пословника , Комисија је 

припремила и донијела одлуку о објављивању јавног конкурса за спровођење процедуре за 

именовање замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ. Услове јавног 

конкурса Комисија је утврдила на основу наведених законских и одредаба Пословника 

Комисије. 

Јавни конкурс објављен је у: 

 „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“ и „Службеном гласнику БиХ“ , број 42/15, од 26. 

маја 2015. године, те на веб-страници Парламентарне скупштине БиХ, а обавјештење о Јавном 

конкурсу у дневним листовима „Ослобођење“, „Глас Српске“ и , „Вечерњи  лист“.   

Рок за подношење пријава на јавни конкурс био је (закључно)10. јуни 2015. 

 

 

 

III Пријављени кандидати, утврђивање исправности достављене документације и  

               интервју 



 

У складу са чланом 11. Пословника, сљедећи задатак Комисије састојао се у провјери 

формално-правне ваљаности, благовремености и комплетности пријаве кандидата са 

достављеном документацијом. 

У овој фази рада Комисија је констатовала да се на јавни конкурс пријавило пет кандидата, и 

то: 

1. Анте Борас 

2. Муниб Исаковић 

3. Жељка Марковић Секулић 

4. Едвин Шарић 

5. Марко Вујевић 

Комисија је, на  3. сједници одржаној 07. 07. 2015. године, појединачно и детаљно размотрила 

сваку пријаву кандидата и документе достављене уз њу. Након увида у документацију сваког 

пријављеног кандидата, Комисија је утврдила да сви пријављени кандидати испуњавају услове 

предвиђене јавним конкурсом за позицију замјеника директора Агенције за заштиту личних 

података у БиХ. 

У складу са чланом 12. Пословника Комисије, свих пет кандидата је позвано на интервју. О 

датуму, времену и мјесту одржавања интервјуа сви кандидати писмено су обавијештени. 

Комисија је на 5. сједници, одржаној 21. 07. 2015. године, обавила интервју-јавно саслушање 

кандидата. 

Интервјуу су се одазвала свиџ пет пријављена кандидата за позицију замјеника директора 

Агенције за заштиту личних података у БиХ.  

Комисија је,  у складу са чланом 13. Пословника, сачинила образац-табелу за оцјењивање 

сваког кандидата  за позицију замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ 

од присутних чланова Комисије. Број бодова сваког кандидата количник је сабраних оцјена 

које је дао  сваки интервјуу присутни члан Комисије подијељен с бројем интервјуу присутних 

чланова Комисије. 

 

IV Утврђивање приједлога ранг-листе кандидата 

 

У складу са чланом 14. Пословника Комисије, њен сљедећи задатак је био да, након 

спроведене процедуре, утврди приједлог листе најуспјешнијих кандидата за замјеника 

директора Агенције за заштиту личних података у БиХ. Комисија је при томе била обавезна да 

испоштује услове утврђене законом – заступљеност конститутивних народа. Такође, Комисија 

се обавезала да ће, поштујући одредбе Пословника, у свом извјештају домовима 

Парламентарне скупштине БиХ доставити приједлог листе за замјеника директора Агенције за 

заштиту личних података у БиХ, те да ће навести имена и бодове за све кандидате с којима је 

обављен интервју.  



 

 

IV 1. Како се Комисија, у складу са чланом 14. Пословника, обавезала да предложи 

домовима Парламентарне скупштине БиХ листу кандидата за замјеника директора Агенције за 

заштиту личних података у БиХ, у наставку је утврдила приједлог наведене листе: 

 

IV 2.  Након спроведеног интервјуа и бодовања кандидата, Комисија је утврдила сљедећу 

листу свих кандидата за позицију замјеника директора Агенције за заштиту личних податка у 

БиХ. 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗА ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У БиХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кандидат за  
 

замјеника 
директора 

 

Припадност 

  народу 

 

 
 

Број бодова 
 

АНТЕ БОРАС        Х 
   

94 

ЖЕЉКА 
МАРКОВИЋ 
СЕКУЛИЋ  

       Х 
 

84 

МУНИБ 
ИСАКОВИЋ 

      Б 
 

82 

МАРКО 
ВУЈЕВИЋ 

      Х 
    

72 

ЕДВИН ШАРИЋ         Б 
    

65 



 

V   Достављање приједлога ранг-листе кандидата за замјеника директора Агенције за  

               заштиту личних података у парламентарну процедуру 

Комисија је на 5. сједници, одржаној 21. 07. 2015. године, једногласно усвојила приједлог ранг-

листе кандидата за замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ. 

У складу са законским и пословничким одредбама, Комисија доставља утврђени приједлог 

листе кандидата за замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ 

Представничком дому и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ на даље поступање. 

За извјестиоца о раду и о извјештају Комисије у домовима Парламентарне скупштине БиХ 

одређени су: 

- из  Представничког дома – Борјана Кришто, предсједавајућа Комисије 

- из  Дома народа – Драгутин Родић,  први замјеник предсједавајуће Комисије. 

 

 

 

Предсједавајућа 

        Привремене заједничке комисије 

              Борјана Кришто 

 

 

 

 

Доставити: 

- Колегију Представничког дома 

- Колегију Дома народа 

- а/а 

 

Прилог: 

 - Приједлог ранг листе за замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ 

- Биографије кандидата за замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ 

 



 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У БиХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

        Предсједавајућа 

       Привремене заједничке комисије 

           Борјана Кришто 

 
 

Кандидат за  
 

замјеника директора 

 

Припадност 

  народу 

 

 
 

Број бодова 
 

АНТЕ БОРАС        Х 
   

94 

ЖЕЉКА МАРКОВИЋ 
СЕКУЛИЋ 

       Х 
 

84 

МУНИБ ИСАКОВИЋ        Б 
 

82 

МОРКО ВУЈЕВИЋ        Х 
    

72 

ЕДВИН ШАРИЋ        Б 
    

               65 


