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На основу члана 89. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 4. став 2. Закона о објављивању 
закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/05 и 110/08) и 
члана 11. став 3. Закона о заштити личних података („Службени гласник БиХ“ бр. 49/06 и 76/11), 
директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, д о н о с и 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
 
 
I. Опште одредбе 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Правилником о провођењу Закона о заштити личних података у Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове (у даљем тексту: Правилник) прописују се правила и процедуре у 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: РУГИПП) за примјену 
основних принципа законите обраде личних података у РУГИПП-у, поступак давања личних података 
кориснику и пренос података у иностранство, правила за остваривање права носиоца података, начин и 
поступак вођења евиденција прописаних Законом о заштити личних података (у даљем тексту: Закон), те 
поступак доношења Плана безбједности података у  РУГИПП-у. 
 

 
Члан 2. 

(Дефиниција) 
 
Изрази који се користе у овом правилнику имају исто значење као у Закону. 
 
 
 
II. Примјена основних принципа законите обраде личних података 
 

Члан 3. 
(Законитост и правичност) 

 
РУГИПП води сљедеће збирке личних података: 
1)Евиденцију о запосленим на основу Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 
1/16), 
2)Евиденцију о обрачуну и исплатама плата запослених у РУГИПП-у на основу Закона о платама 
запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 31/14, 
33/14 и 116/16), 
3)Евиденција о издатим геодетским лиценцама на основу Закона о премјеру и катастру Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12 и 110/16) и Правилником о лиценци за рад 



 

геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног простора 
територије Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 11/14), 
4)Евиденција о положеним стручним испитима на основу Правилника о начину полагања стручног 
испита радника која раде на пословима премјера, одржавања катастра непокретности, катастра 
комуналних уређаја као и катастарског класирања и бонитирања земљишта ("Службени гласник 
Републике Српске", брoj 112/03).   
 
 

Члан 4. 
(Сврха обраде) 

 
Сврха обраде личних података садржаних у збиркама личних података из члана 3. овог Правилника 
произилази из Закона који представљају правни основ за њихову обраду. 
1)Лични подаци у Евиденцији о запосленим обрађују се у сврху регулисања радно правног статуса, те 
права и обавеза државних службеника и намјештеника у РУГИПП-у, у складу са Законом о државним 
службеницима и Законом о раду, 
2)Лични подаци у Евиденцији о обрачуну и исплатама плата обрађују се у сврху исплате плате и других 
накнада запосленим, те у сврху испуњавања обавеза које РУГИПП као буџетска институција, има према 
другим државним органима и институцијама у складу са Законом о платама запослених у органима 
управе Републике Српске, те другим законима који се односе на ову област, 
3)Лични подаци у Евиденцији о издатим геодетским лиценцама обрађују се у сврху испуњавања 
законске обавезе издавања геодетских лиценци и вођења евиденције о истом у складу са Правилником 
о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног 
простора територије Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 11/14),  
4)Лични подаци у Евиденцији о положеним стручним испитима обрађују се у сврху испуњавања 
законске обавезе спровођења стручног испита и вођења евиденције о истом у складу са Правилником о 
начину полагања стручног испита радника која раде на пословима премјера, одржавања катастра 
непокретности, катастра комуналних уређаја као и катастарског класирања и бонитирања земљишта 
("Службени гласник Републике Српске", број 112/03).   
 

 
Члан 5. 

(Мјера и обим) 
 

Податке у збиркама личних података из члана 3. овог Правилника РУГИПП обрађује у обиму који је 
утврђен у прописима који представљају правни основ за вођење ових евиденција. 
1)Евиденција о запосленим води се у облику персоналног досијеа за сваког државног службеника и 
намјештеника посебно и у облику матичне књиге о запосленим и садржи сљедеће врсте личних 
података: 

1. Персонални досије садржи податке о: 

- рођењу, држављанству, здравственој способности, стручној спреми, некажњавању и радном искуству, 
распореду на радно мјесто и висини плате, годишњим одморима и одсуствима, награђивању и 
дисциплинским мјерама, пријаве и одјаве уплате доприноса. 

2. Матична књига садржи податке: 

- име, презиме, име једног родитеља, датум и мјесто рођења, адреса, подаци о стручној спреми, мјесто 
рада, послове које обавља, радни стаж, врста радног односа, датум ступања у радни однос, престанак 
радног односа, разлог престанка радног односа и подаци о радној књижици (серијски и регистарски 
број, датум и мјесто издавања). 



 

 
2)Евиденција о обрачуну и исплатама плата води се ручно и у електронском облику и садржи сљедеће 
личне податке: 
1. име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, пол, датум и мјесто рођења, број текућег рачуна у банци, 
подаци о присуству на послу (редован рад, годишњи одмор, државни празник, плаћено одсуство, рад на 
празник дању, рад на празник ноћу, ноћни рад, боловање, породиљско одсуство, празник, 
прековремени рад, повреда на раду, суспензија, приправност); подаци о бруто и нето платама и 
накнадама, подаци о порезима и доприносима, подаци о исплатама на текући рачун, подаци о 
обуставама (задужењима, претходни стаж). 
3)Евиденција о издатим геодетским лиценцама води се ручно и садржи: 
име, презиме, ЈМБ лица коме је издата лиценца, податке о стручној спреми, податке о положеном 
државном стручном испиту, број рјешења о издавању лиценце и датум његовог доношења, број 
лиценце, податке о запослењу (назив и сједиште послодавца, врста радно-правног статуса), податке о 
одузимању лиценце и статус (активан/пасиван).   
4)Евиденција о положеним стручним испитима води се ручно и садржи: 
име и презиме кандидата, датум рођена, завршена школа, датум полагања стручног испита, датум и 
мјесто издавања увјерења, ЈМБГ и број личне карте. 
 
 

Члан 6. 
(Тачност и аутентичност) 

 
Државни службеник РУГИПП-а дужан је правовремено ажурирати податке у збиркама личних података 
из члана 3. овог Правилника на основу релевантне документације и осигурати доказе о поријеклу личних 
података. 
1)Обрада личних података у Евиденцији о запосленим врши се у Сектору за правне, кадровске и опште 
послове, 
2)Евиденцији о обрачуну и исплатама плата врши се у Сектору за економско-финансијске послове,  
3)Евиденција о  геодетским лиценцама и Евиденција о положеним стручним испитима врши се у Сектору 
за геодетске послове. 
 
 

 
Члан 7. 

(Рокови за обраду  података) 
 
Рокови за обраду података у збиркама личних података из члана 3. овог правилника одређени су у Листи  
категорија регистратурне грађе са роковима чувања у РУГИПП-у:  
1)Податке у Евиденцији о запосленим  РУГИПП обрађује трајно, 
2)Податке у Евиденцији о обрачуну и исплатама плата, РУГИПП обрађује трајно, 
3)Податке у Евиденцији о геодетским лиценцама РУГИПП обрађује трајно, 
4)Податке у Евиденцији о положеним стручним испитима РУГИПП обрађује трајно. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
III. Давање личних података кориснику и пренос података у иностранство  
 

Члан 8. 
(Давање личних података кориснику) 

 
(1) Давање података садржаних у збиркама личних података из члана 3. овог Правилника кориснику се 

врши у складу са чланом 17. Закона уколико су у питању јавни органи и уколико је истим потребно 
за извршавање законом утврђене надлежности. 

(2) Давање података садржаним у збиркама личних података из члана 3. овог Правилника кориснику, 
који је правно и физичко лице, врши се у складу са Законом о слободи приступа информацијама. 

(3) Давање података из евиденције о запосленим и евиденције о обрачуну и исплатама плата врши се  
институцијама, установама и заводима ради регулисања радно правног статуса као и права и 
обавеза запослених. 

 
 
 

Члан 9. 
(Пренос података у иностранство) 

 
Податке из збирки личних података из члана 3. овог правилника РУГИПП неће преносити у иностранство. 
 
 
IV. Остваривање права носиоца података 

 
 

Члан 10. 
(Поступак по захтјеву носиоца података) 

 
(1) По пријему захтјева носиоца података, који се односи на информације у вези обраде његових 

личних података, РУГИПП носиоцу података у року од 30 дана доставља одговор једном годишње 
без накнаде, у складу са чланом 25. став 1. Закона. 

(2) Осим достављања информације носиоцу података једном годишње без накнаде, РУГИПП уз 
одговарајућу накнаду, носиоцу података доставља информације у било које вријеме, у складу са 
чланом 25. став 2. Закона. 

(3) РУГИПП може одбити захтјев носиоца података, који се односи на информације у вези обраде 
његових личних података, када је испуњен један од случајева прописан у члану 28. Закона.  

 
 
 

Члан 11. 
(Исправке и брисање података) 

 
РУГИПП обавјештава носиоца података и друга лица, којима су пренесени подаци, о евентуалним 
исправкама и брисању тих података ако се тиме не нарушава оправдан интерес носиоца података, у 
складу са чланом 27. Закона. 
 
 
 



 

 
V. Евиденције из Закона о заштити личних података 
 

Члан 12. 
(Евиденција о збиркама личних података) 

 
(1) РУГИПП води евиденцију о свакој збирци личних података из члана 3. овог Правилника, у складу са 

чланом 13.  Закона. 
(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи основне информације о свакој збирци личних података и 

води се на обрасцу евиденције који је прописан Правилником о начину вођења и обрасцу 
евиденције о збиркама личних података. 

 
 

Члан 13. 
(Евиденција о давању личних података кориснику) 

 
(1) РУГИПП  води евиденцију о личним подацима који су дати кориснику личних података и сврси за коју 

су дати, у складу са чланом 17. став 5. Закона. 
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику, на обрасцу број 1. који је саставни 

дио овог Правилника. 
 
 

Члан 14. 
(Евиденција о одбијеним захтјевима носиоца података) 

 
(1) РУГИПП води евиденцију о одбијеним захтјевима носиоца података у складу са чланом 26. Закона. 
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику на обрасцу број 2.  који је саставни 

дио овог Правилника. 
 
 

Члан 15. 
(Службеник задужен за вођење евиденција) 

 
Евиденције из чл. 3. и 5. овог Правилника за сваки сектор у РУГИПП-у води државни службеник који је 
овлаштен да прикупља и обрађује личне податке о којима се води евиденција у том сектору. 
 
 
VI. План безбједности личних података  
 

Члан 16. 
(Поступак доношења Плана безбједности) 

 
(1) РУГИПП доноси План безбједности, који садржи техничке и организационе мјере за безбједност 

података који се обрађују у РУГИПП-у, у складу са Правилником о начину чувања и посебним 
мјерама техничке заштите. 

(2) Процјену адекватности техничких и организационих мјера зашите личних података врши Стручни 
колегијум РУГИПП-а најмање једном годишње.  

 
 
 



 

 
 
VII. Завршне одредбе 
 

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 
Број: 21.01/052-495/16                            Д И Р Е К Т  О Р 
Датум: 06.04.2017. године           
         Милош Комљеновић, дипл. правник
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ПРАВИЛНИКА О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 
У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 

I  ПРАВНИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење Правилника садржан је у члану 11. став 3. Закона о заштити личних података 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 49/06 и 76/11) којим је прописано да је јавни орган као контролор дужан, 
према својим надлежностима, донијети пропис с циљем провођења овог закона, те у члану 4. став 2. 
Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 67/05 и 110/08) којим је прописано да се прописи које доносе министарства, републичке 
управе и републичке управне организације који су интерног карактера и не производе правне 
посљедице за предузећа, установе, друге организације и грађане, не објављују у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, а начин њиховог објављивања одређује доносилац прописа и у члану 89. став 2. 
Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/14, 15/16 и 57/16) којим је прописано да директор самосталне управе доноси прописе из 
њеног дјелокруга. 

 
             

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 
Чланом 1.Правилника прописује се предмет Правилника. 
Чланом 2.Правилника дефинишу се изрази који се користе у Правилнику. 
Чланом 3.Правилника прописују се принципи законитости и правичности  
Чланом 4.Правилника прописује се сврха обраде личних података садржаним у збиркама личних                  

података. 
Чланом 5.Правилника прописује се мјера и обим  обраде података у збиркама личних података. 
Чланом 6.Правилника прописује се обавеза правовременог ажурирања података у збиркама личних        

података и осигуравање доказа о поријеклу личних података. 
Чланом 7.Правилника прописују се рокови за обраду података у збиркама личних података. 
Чланом 8.Правилника утврђује се начин давања личних података кориснику. 
Чланом 9.Правилника прописује се начин преноса податка у иностранство. 
Чланом 10.Правилника прописује се начин поступања по захтјеву носиоца података. 
Чланом 11.Правилника прописује се начин исправке и брисања података. 
Чланом 12.Правилника прописује се обавеза вођења Евиденције о збиркама личних података.   
Чланом 13.Правилника прописује се обавеза вођења Евиденције о давању личних података кориснику. 
Чланом 14.Правилника прописује се обавеза вођења Евиденције о одбијеним захтјевима носиоца    

података. 
Чланом 15.Правилника одређује се лице које је овлаштено да прикупља и обрађује личне податке о 

којима се води евиденција. 
Чланом 16.Правилника прописан је поступак доношења Плана безбједности. 
Чланом 17.Правилника прописује се ступање на снагу овог правилника. 
 
  

 III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
За провођење овог правилника нису потребна додатна финансијска средства. 


