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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: 02-39 /15

Датум: 30.01.2015. године

У складу са чланом 15. тачка б) Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број: 73/08, 52/14), Пословника
о организацији и раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске број: 31/09, 33/09),
Закона о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 49/06,
76/11, 89/11), Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/01),  Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске („ у даљем тексту Републичка комисија“) на сједници одржаној
30.01.2015. године је донијела

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈЕ СУ ПОД
КОНТРОЛОМ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА

ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Услов за приступ информацијама

Овим правилником уређују се услови под којима правна и физичка лица остварују право
на приступ информацијама, које посједује, којима располаже и које надзире Републичка
комисија, правила поступка у којем контролор права на информацију омогућава приступ
траженој информацији,
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те ограничавања права на приступ информацијама.

Члан 2.

Информација под контролом Републичке комисије

Информације које су под контролом Републичке комисије су иницијативе, мишљења,
финансијски обрасци изабраних представника, носилаца извршних функција  савјетника
по члану 4. Закона  о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске и
сродника по истом члану Закона („чланом породице“ сматрају се брачни или ванбрачни
друг изабраног представника, носиоца извршне функције и савјетника, дијете, усвојилац,
усвојеник и дијете брачног друга(пасторак/пасторка)).

Члан 3.

Начин приступа и обраде информација

Према Закону о слободи приступа информацијама  Републике Српске, Републичка
комисија ће поступити у складу са чланом 4. чланом 5. чланом 6 и чланом 7. Закона о
слободи приступа информацијама Републике Српске и чланом 17. Закона о заштити
личних података.

Особе одговорне за давање информација су Предсједник Републичке комисије за
утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и сарадник за правне
послове.

Члан 4.

Начин давања информација према Закону о заштити личних података

Информацијама под контролом Републичке комисије, према Закону о заштити личних
података БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 49/06, 76/11, 89/11), а
према  члану 17. истог Закона Републичка комисија ће поступити у складу са наведеним
чланом закона:

1) 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

2) Контролор личних података овлаштен је личне податке дати на кориштење другим
корисницима на основу писаног захтјева корисника ако је то потребно ради обављања
послова у оквиру законом утврђене надлежности или остваривања законских интереса
корисника
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3) Писани захтјев мора садржавати сврху и правну основу за кориштење личних података,
те врсте личних података који се траже.

4) Забрањено је давање личних података на кориштење другим корисницима за чију
обраду, односно кориштење нису овлаштени према према одредбама члана 5. и  6. овог
Закона, те ако је сврха за коју се лични подаци траже на кориштење супротна одредби
члана 4. овог Закона.

5) Контролор података води посебну евиденцију о личним подацима који су дати  на
кориштење кориснику личних података и сврси за коју су лични подаци дати.

6) Носилац података не може остварити право на блокирање или уништавање личних
података ако контролор има обавезу да обради податке према посебном закону или ако би
тиме била нарушена права трећих лица.

Члан 5.
Сагласност за давање информација према Закону о заштити личних података

Према мишљењу Агенције за заштиту личних података а на тражење Републичке
комисије, по тражењу сагласности лица из члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске, Републичка комисија ће дозволити приступ подацима
који су у посједу Републичке комисије, поштујући члан 17. Закона о заштити личних
података
Чланом 6. тачка д) Закона о заштити личних података право на обраду личних података
без сагласности носиоца података, дозвољено је ако је обрада личних података потребна
за испуњавање задатка који се извршава у јавном интересу.

Члан 6.

Захтјев за приступ информација по Закону о слободи приступа информацијама

За обраду података и могућност давања истих, странке су дужне поднијети захтјев за
приступ информацијама према члану 11. Закона о слободи приступа информацијама, на
који ће Републичка комисија одговорити.

Члан 7.

Захтјев за приступ информација по Закону о заштити личних података

За обраду података и могућност давања истих, странке су дужне поднијети захтјев за
приступ информацијама према члану 17. Закона за заштиту личних података којег ће
Републичка комисија прослједити лицу из члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске, за којег се траже подаци и оставити рок од 15
(петнаест) дана да се по захтјеву очитује.
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Чланом 6. тачка д) Закона о заштити личних података право на обраду личних података
без сагласности носиоца података, дозвољено је ако је обрада личних података потребна
за испуњавање задатка који се извршава у јавном интересу, у том случају ће се поступити
према овом Правилнику.

Члан 8.

Рок за давање одговора на тражену информацију

Рок за давање одговора на тражену информацију је 15 (петнаест) дана од дана пријема
захтјева према Закону о слободи приступа информацијама.

Члан 9.

Право странке која је тражила информацију према Закону о слободи приступа
информацијама

Лице које поднесе захтјев за тражење информација које су под контролом Републичке
комисије, по члану 17. Закона о заштити личних података и овог Правилника сматра се
странком у поступку.

За случај неудовољавања захтјева странке, иста има право жалбе како је то прописано
чланом 12. Закона о слободи приступа информацијама, правом обраћања Омбудсмену
Републике Српске.

Члан 10.

Право носиоца података према Закону о заштити личних података

Када носилац података установи или посумња да је контролор података повриједио
његово право или да постоји директна опасност за повреду права може поднијети
приговор Агенцији ради заштите својих права те  поступити према члану 30. Закона о
заштити личних података.

Републичка комисија ће обрађујући ове податке имати у виду одредбе члана 2. Закона о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, којим приватни
интерес не смије да се стави изнад јавног.

Члан 11.

Испитивање јавног интереса

Надлежни јавни орган по Закону о слободи приступа информацијама ће испитати јавни
интерес и одлучити о давању информација, за оне информације које је утврдио као јавни
изузетак у смислу члана 7. и члана 8. Закона о слободи приступа информацијама.
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У јавном интересу , надлежни јавни орган ће дописом обавијестити трећу страну да ће
информације бити објављене по истеку рока од 15 дана од дана пријема дописа.

Члан 12.

Страна у поступку приступа информацијама

Трећа страна ће дописом бити обавијештена о праву обраћања Омбудсмену Републике
Српске, а допис ће садржати све неопходне информације за обраћање овој канцеларији.

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Обренка Слијепчевић


