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Ha основу члана 56. Пословника Предпавничког дома Парламентарне свупштине 6иХ
(„Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15 и 78/19), члана 46. Пословника дома народа
Парламентарнескупштине6иХ(„СлужбенигласникБиХ",бр.58/14,88/15,96/15и5 3/16)ичлaнa
43. Закона о зawтити личних података („Службени глacник БиХ", бр.49/06,76/06,76/11 и 89/11),
Привремена за)едничка комиси)а оба дома Парламентарне скупштине 6осне и Керцеговине за
спровОl)ење процедуре именовања директора Агенције за заштиту личних података у Босни и
Херцеговини нa 7. гједници, одржано) 01.10.2020., усво)ила )е, те Представничком дому и Дому
народа Парламентарне скупштине БиХ подноси сљедени

ИЗBJEШTAJ

o утврнивању при)едлоro ранг-листе кандидата за из8ор директора Агенци)е за заштиту
личних података у Бон:ни и Херцеговини

I. Именовање чпанова Привремене за)едиичке комиси)е оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине за спровонење процедуре именовања директора Агенци)е за
зawтиту личних података у Босни и Херцегоеини
Парламентарна скупштина БиХ )е на 4. сЈедници Представничког дома, одржаној 04. фебруара
2020., и нa 5. сједници Дома народа, одржанај 14. фебруара 2020., именовала чланове
Привремене за)едничке комисије оба дома Парламентарне скупштине биХ зa t:npoaol)ење
процедуре именовања директора Агенци)е зa заштиту личних података (у даљњем тексту:
комисија), у ко)о) су:
Адил Османовин, Обрен Петровин и Ми)о Матановин из Представничког дома, те Никола
Шпирин, Ан:им Сара)лин и Лиди)а Брадара из Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

11. Задаци и хронологи)а рада комиси)е
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У скпаду с чланом 43. Закона 0 заштити личних података, те чл. 3., 5., 7., 8.,10.,11. и 12. Закона
o 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 0 свом раду, те проведе даљњу процедуру ивбора и предлагања именовања, у
складу с наведеним законским прописима и актом 0 свом раду.

Како би реаливовала своје задатке, КомисиЈа је одржала седам сЈедница.

Конститутивна сједница одржана је 09. јуна 2020. Ha овој сЈедници чланови КомисиЈе
Једногласно су за предсЈедавајунег изабрали Николу Шпирина, за првог замјеника
предсједавајунег ддила ОсмановиАа, те за другу замјеницу Пидију Брадару.

C циљем јаености рада, на веб-страници ПСБиК објављени су одреllени акти, нао што су текст
Jaeuor конкурса и најаве одржавања сЈедница.

ПоступаЈуни у складу ca своЈим надлежностима, Комисија Je нa 2. и 3. сједници, одржаним 25.
јуна 2020. и 07. jyna 2020., разматрала и усвојила Пословник 0 раду. Пословником 0 раду
прописвн је начин рада, расписивање и услови lавног конкурса, документи коЈи се прилажу уз
приЈаву, рад no еавршетку јавног конкурса, интервју - Јавно саслушање кандидата, критериЈ
бодовања, поступак бодовања и утврнивање приједлога ранг-листе кaндидaтa эa директора и
друга питања.

Ha основу законских одредби, те одредби чл. од 7. до 10. Пословника, Комисија је припремила
и дониЈела Одлуку 0 објављивању lавног конкурса зa спровоllење процедуре именовања
директора Агенције aa заштиту личних података у БиХ. Услове lавног конкурса Комисија је
утврдила на основу наведених законских и одредби Пословника a раду Комисије.

laвни конкурс објављен је у:

„Службеном гласнику БрчкоДистрикта БиХ", број 26/20, 13.Јула 2020., и ,,Службеном гласнику
БиХ", број 42/20, 20. jyna 2020., те нa веб-страници Парламентарне скупштине БиХ, a
обавјештење a lавном конкурсу у дневним листовима „Ослабоflење", „Глас Српске" и „Вечерњи
лист".

Рок за подношење пријава на Jaвни конкурс био је (закључно) 03. август 2020.

I1I. Пријављени нандидати, утврнивањв исправности достављене документације и
интервју

у складу с чланом 11. Пословника a раду, сљедени задатак КомисиЈе састојао се у провјери
формално-правне ваљаности, благовремености и комплетности приЈаве кандидата с
достављеном документацијом.



У 0в0ј фази рада Комисијаја констатовала да су се на lавни конкурспријавила четири кандидата,
и то:

1. Папр ковачавин
2. Драгољуб Рељиfi
3. Бранко Петрин
4. Љубомир Куравица

Комисија је на 4. сједници, 0држаној 01.09.2020., појединачно и датаљно размотрила сваку
пријаву кандидата и д0куманте достављене уз њу. Након увида у д0кументацију сваког
пријављеног кандидата, Комисија је утврдила да сви пријављани кандидати испуњавају услова
предвиђена Јавним конкурсом за позицију директора Агенција за заштиту личних података у
БиХ.

Ускладу счланом 12. Пословника 0 раду Комисија, сва четири кандидата поэвана су на интервју.
0 датуму, времану и мјесту одржавања интарвјуа сви кандидати писмено су обавијештени.

Комисија је на 6. сјадници, одржаној 01.10.2020., обавила интарвју - јавно саслушање
кандидата.

Интервјуу су се одазвала три пријављена кандидата за позицију директора Агенције за заштиту
личних података у БиХ. кандидат Љубомир Куравица је 0дустао од интервјуа.

Комисија је, у складу счланом 13. Пословника 0 раду, сачинила образац-табалуза оцЈењивање
сваног кандидата за позицијудирактора Агенција за заштитуличних података у БиК. Број б0дова
сваког кандидата количник ја сабраних оцfена која ја дао сваки интервјуу присутни члан
Комисија подијаљан с бројем интервјуу присутних чланова комисије.

IV. УтврТlивање приједлога ранг-листе кандидата

У складу с чланом 14. Пословника 0 раду К0минија, њан сљедећи задатак ја би0 да, након
спроведане пр0цадура, утврди приједлог писта кандидата за дирактора Аганција за заштиту
личних података у БиХ, према мишљењу Комисије најуспјашнијег кандидата за директора
Агенције за заштиту личних података у БиХ. Комисија ја при TOM била обавезна испошт0вати
услова утврllене Законом —эаступљен0ст конститутивних народа. такође, Комисија се обавазала
да he, поштујуни ваконага одредбе Пословника 0 раду, у свом извјаштају домовима
Парламантарна скупштина БиХ доставити приједлог листа за директора Аганција за заштиту
личних података у БиХ, те да ha навасти имена и бодова за све кандидата с нојима је обављен
интервју.



1V.1. Kaxo ce Комисија, у складу с чланом 14. Пословника о раду, обавевала предложити
домовима Парламентарне скулштине БиХ листу кандидата за директора Агенције за заштиту
личних података у БиХ тоје у наставку утврдила приједлог наведене листе:

IV.2. Након проведеног интервјуа и бодовања кандидата, Камисијаје упэрдила сљеденулисту
свих кандидата за позицију директора Агенције за заштиту личних података у БиХ.

ПРИЈЕДЛОГПИСТЕ KAHДИДATA ЗА ИМЕНОвАЕ6Е ЗА ДИРЕКтОРА АГЕНЦИIЕ ЗА ЗАШТИТу
ЛИЧHИX ПOДATAKAY БиХ

Кандидатза

директора

ПРипадност

народу

Bpoj бодова

ДPAГOЉYБ РЕЉИЋ C 95,5

ПETAP КОвАЧЕ8ИЋ C 78,3

БPAHKO ПETPИЋ C 75

V. Достављање приједлога ранг-листе кандидата за директора Агенције за заштиту
личних података у парламеитарну процедуру

Комисија је на 7. сједници, одржаној 01.10.2020., једногласно усвојила приједлог ранг-листе
кандидата за директора Агенције за эаштиту личних података у БиХ.

у складу са заканским и пословничким одредбама, Комисија доставља утврђени приједпог
листе кандидата aa директора Агенције за заштиту личних податакау БиХ Представничком дому
и Дому народа Парламентарне скупштине БиХ нa даљњи поступан.



За извјестиоце 0 рđду и 0 извјештаЈу комисије у домовима Парламентđрне скупштине БиХ
одређени су:

из Дома народа—Никола Шпирин, преднЈедаваЈуни Комисије
иэ Предпавничкогдома—АдилОсмановин, првизамЈеникпредсједавајуЋег
Комисије.
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ДОстđвИТИ:

- колегиЈумуПредставничкогдома
- КолегијумуДоманарода
- a/a

Прилог.

- приЈедлог ранг-листе за директора АгенциЈе за заштиту пичних података у БиХ

- 6иограФије кандидата за директора Агенције за вđштиту личних подапка у БиХ



ПРИЈЕДЛОГ

PAHГ-ЛИСТЕ KAHДИДATA ЗА NMEHOBAFbE ДИPEKTOPA АГЕНЦИЈЕ 3А ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ
ПOДATAKA У БиХ

Кандидатза

директора

ПРипадност

народу

БроЈбодова

ДPAГOЉYБ РЕЉИЋ C 95,5

ПЕТАР KOBAЧEBИЋ C 78,3

БРАНКО ПЕТРИЋ C 75
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Први замјеник предСЈедаваЈунег

Адил Осмафрвин

Друга замјеница предсједавајунег

Брадара
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