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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Трг јасеновачких жртава 4, Бања Лука, тел: 051/360-221, факс: 051/360-224 

www.sukobinteresa-rs.org, E-mail: kontakt@sukobinteresa-rs.org 
 

Број: 02-696/14-13, О.С. 
Датум: 17.07.2014.године 
 

На основу члана 15. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08), члана 3. Правила 
о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса и начин контроле 
финансијских извјештаја („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/09, 33/09 и 
61/09), те члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 15. Закона о слободи приступа информацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/01), поступајући по захтјеву 
И.П.“Еуроблиц Пресс“ д.о.о. из Бања Луке, новинара Слободана Попадића, Републичка 
комисија за утврђивање сукоба интереса у Органима власти Републике Српске на 
сједници одржаној дана 17.07.2014. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

1. И.П.“Еуроблиц Пресс“ д.о.о. из Бања Луке, новинару Попадић Слободану, се а 
priori не дозвољава приступ личним подацима функционера која су дијелом у 
посједу Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске. 
 

2. Приступ ће се појединачно дозволити само по сагласности лица, сходно Закону 
 

Образложење 

Дана 03.07.2014. године И.П. „ЕуроБлиц Пресс“ д.о.о“ из Бања Луке, новинар 
Слободан Поповић, обратио се Републичкој комисији за утврђивање сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске са питањем „који градоначелници и начелници 
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општина у РС имају имовину у земљама окружења, гдје и која је њена процијењена 
вриједност“. (наведени цитат достављен је свим градоначелницима и начелница општина 
у Републици Српској, дописом од 16.07.2014. године) 

Чланом 12. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“,број:73/08, 52/14) изабрани представници, 
носиоци извршних функција и савјетници дужни су да достављају редовне финансијске 
извјештаје, како је предвиђено Законом и прописима Комисије, који се тичу свих функција 
које обављају  а једна рубрика је за имовинско то јесте власничко стање. 

Сходно упиту И.П.“Еуроблиц Пресс“ д.о.о. из Бања Луке, новинара Слободана 
Попадића, Републичка комисија се обратила Агенцији за заштиту личних података у 
Босни и Херцеговини са молбом за давање мишљења поводом упита И.П.“Еуроблиц 
Пресс“ д.о.о. из Бања Луке, новинара Слободана Попадића обзиром на ранији чланак у 
“Еуроблиц Пресс“ којег је уредник новинар Слободан Попадић а тицао се и изјаве 
директора Агенције. 

Дана 09.07.2014, године Агенција за заштиту личних података у Босни и 
Херцеговини доставила је мишљење број: 03-1-372-665-2/14 БА којим се позива на 
члан 17. Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, број: 49/06, 
76/11 и 89/11) који гласи: 

„Давање личних података кориснику“, ( у овом случају корисник је И.П.“Еуроблиц 
Пресс“ д.о.о. из Бања Луке новинар Попадић Слободан који је тражио наведене податке). 

Сходно мишљењу Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини 
Републичка комисија се обратила начелницима и градоначелницима општина у Републици 
Српској, дописом којим се позвала на члан 5. и члан 17. Закона о заштити личних 
података те  је истим тражила изјашњење о сагласности за давање својих података. 

У циљу законског рјешења овог предмета од свих градоначелника и начелника у 
општинама Републике Српске, Републичка комисија је затражила да се изјасне у року од 5 
(пет) дана по члану 17. Закона о заштити личних података које лицу даје слободу о 
одлучивању, то јесте контролор података не може дати личне податке кориснику прије 
него што о томе обавијести носиоца података. Ако носилац података не одобри давање 
личних података, они се не могу открити трећој страни осим ако то није у јавном 
интересу. По добијању сагласности доступност ће бити законито цијењена. 

Поводом свега наведеног Републичка комисија се поново обратила Агенцији за 
заштиту личних података у Босни и Херцеговини а у вези спора између Агенције и 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине  због објављивања имовинских картона 
на wеb страници ЦИК-е.  

У траженом одговору Агенција је доставила Пресуду Суда Босне и Херцеговине 
бр. С1 3 У007099 12 Увп од 04.04.2012. године, која појашњава начин поступања у 
рјешавању појединачних случајева приступа информацијама, према којој треба сваком 
заинтересованом физичком и правном лицу омогућити право на информацију, уз 
задржавање избалансираног приступа, разумног односа пропорционалности између 
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употријебљених средстава и законских циљева, односно користи и штете која може 
настати њиховим давањем, што члан 17. Закона и прописује. 

Републичка комисија сходно постојећој судској пракси између Агенције за заштиту 
личних података у Босни и Херцеговини и Централне изборне комисије БиХ у изборном 
процесу цијенила и поклонила пажњу овом случају сходно члану 197. Закона о општем 
управном поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и 50/10), те 
одлучила идентично. 

О овом случају као предсједавајућа испред Републичке комисије Предсједница  
Републичке комисије на излагању годишњег извјештаја пред Народном скупштином 
Републике Српске и у медијима, сваки пут посебно наглашава да лице има право 
поднијети захтјев, чиме се стиче транспарентност што је прописано Законом, а не вољом 
лица. О овоме одлучује Републичка комисија као колегијални орган, а не нити један 
појединац који чини Републичку комисију. 

 Према Уставу Републике Српске заштита имовине и људских права је 
загарантована а Закон одређује у којој мјери информација може бити доступна што се 
одређује Законом као јавни интерес. 

Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске нити у 
једној одредби, поготово не чланом 12. Закона који говори о функционерима из члана 4. 
Закона не дозвољава нити на било који начин третира ову материју. 

Према томе основни Закон према којем се и поступило је Закон о заштити личних 
података, о чему је Републичка комисија поступала на свој сједници те донијела Одлуку 
као и у диспозитиву Рјешења. 

У конкретном случају трећа страна (И.П. „ЕуроБлица Пресс“ д.о.о“ из Бања Луке, 
новинар Слободан Поповић) а priori нема могућност да одмах добије личне податке 
градоначелника и начелника општина Републике Српске који се тичу њихове имовине, већ 
евентуално по добијању сагласности начелника и градоначелника општина Републике 
Српске, Републичка комисија може удовољити захтјеву по одобрењу лица или цијенећи 
јавни интерес у додатном случају. 

Без њихове сагласности сходно члану 17. Закона о заштити личних података и 
цијенећи праксу како је Републичка комисија тражила од надлежних институција, то је 
истима упутила захтјев за дозволу давања података како би по добијању истих могла 
поступити на законит начин а водећи рачуна о јавном интересу . 

Само поступање по добијању одговора од стране лица ће се проводити према 
правима Закона о општем управном поступку према члану 68. истог Закона. 

 
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
 Поука о правном средству: 

Против овог Рјешења незадовољна странка може у року од 15 дана од дана пријема овог 
Рјешења, поднијети жалбу Комисији за жалбе.  
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Жалба се подноси путем ове Комисије, на адресу Републичка комисија за утврђивање 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Трг јасеновачких жртава бр. 4, 
78000 Бања Лука. 

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Обренка Слијепчевић 

 

 

Доставити: 

1. И.П.“Еуроблиц Пресс“ д.о.о. из Бања Луке новинар Слободан Попадић 
2. У спис предмета Републичке Комисије 
3. а/а 

 
 
. 

 

 


