“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 62/11
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне
Херцеговине, на 5. сједници Представничког дома, одржаној 14. јула 2011. године, и на 4.
сједници Дома народа, одржаној 28. јула 2011. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДИ
ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.
У Закону о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06 и 102/09) у члану 1. у тачки б) иза ријечи "свако" додају се
ријечи: "физичко или правно".
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
"Члан 3.
Дефиниције
1. Појмови коришћени у овом закону имају сљедеће значење:
а) "информација" је сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци, или
било који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик или
карактеристике, као и на то када је сачињена и како је класификована;
б) "јавни орган"је сваки орган у Босни и Херцеговини,и то:
1) извршни орган,
2) законодавни орган,
3) судски орган,
4) орган који обавља јавну функцију, а именован је или установљен у складу са законом,
5) било који други управни орган,
6) правно лице које је у власништву или које контролише јавни орган;
ц) "контрола" значи или располагање информацијама или контрола слободе приступа
информацијама;
д) "лична информација" је свака информација која се односи на физичко лице које се
може непосредно или посредно идентификовати чињеницама, нарочито укључујући:
идентификациони број, физички, ментални, привредни, етнички, вјерски, културни или
социјални идентитет тог лица;
е) "надлежни јавни орган" је јавни орган који има контролу над траженом информацијом,
а то је јавни орган који је сачинио информацију или за кога је сачињена информација.
Ако се јавни орган који је сачинио информацију или за кога је сачињена информација не
може утврдити, онда је надлежан онај јавни орган чија је функција најближа траженој
информацији."

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
"Члан 12.
1. Ако јавни орган није у могућности да удовољи захтјеву због недостатка формалних
услова који су предвиђени у члану 11. ст. 2. и 3. овог закона, он ће, што је прије могуће,
али најкасније осам дана од дана пријема захтјева, писмено обавијестити подносиоца
захтјева, када је такво обавјештење могуће, да захтјев не може бити обрађен из наведеног
разлога. Наведени закључак садржи поуку о праву на жалбу, назив и адресу органа којем
се жалба подноси, рок и трошкове за подношење жалбе, као и упутство о праву обраћања
омбудсмену са назнаком неопходних података за контактирање омбудсмена.
2. За захтјеве који нису у складу са чланом 11. став 2. тачка б) овог закона, обавјештење
из става 1. овог члана такође ће садржавати сва специфична питања која могу разјаснити
захтјев, као и копију Водича, у смислу члана 20. тачка а) овог закона.
3. Закључком из ст. 1. и 2. овог члана обавјештава се подносилац захтјева да се његов
преиначени захтјев сматра новим захтјевом."
Члан 4.
У члану 14. у ставу 2. ријечи: "било дјелимично или цијелој" замјењују се ријечима: "у
потпуности или дјелимично".
У тачки ц) иза ријечи: "члана 16." додају се ријечи: "овог закона".
Став 3. мијења се и гласи:
"3. Ако се одбије приступ информацији, у потпуности или дјелимично, надлежни јавни
орган рјешењем о томе информише подносиоца захтјева. Наведено рјешење садржи:
а) законски основ за статус изузећа информацији у смислу овог закона, укључујући сва
материјална питања која су важна за доношење рјешења, као и узимање у обзир фактора
јавног интереса,
б) поуку о праву на жалбу, адресу органа којем се жалба подноси, рок и трошкове за
подношење жалбе као и упутство о праву обраћања омбудсмену, с назнаком неопходних
података за контактирање омбудсмена."
У ставу 4. прва реченица мијења се и гласи:
"Рјешења предвиђена ст. 2. и 3. овог члана биће упућена подносиоцу захтјева ушто
краћем року, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева."
Члан 5.
У члану 16. ријечи: "првих десет" замјењују се ријечима: "првих 20".
Члан 6.
У члану 20. наслов члана мијења се и гласи: "Обавезе објављивања и достављања".
У ставу 1. иза ријечи "орган" додају се ријечи: "објављује и".
У тачки а) ријечи: "у ставу 1. б)"мијењају се и гласе: "у ставу 1. тачка б) овог члана".
У тачки б) ријечи: "у ставу 1. а)"мијењају се и гласе: "у ставу 1. тачка а) овог члана".
У тачки д) ријечи: "извјештај, најмање годишњи" замјењују се ријечима: "годишњи
извјештај".

Члан 7.
У наслову Одјељка VI и у наслову члана 21. ријеч "Омбудсмен" замјењује се ријечима:
"Омбудсмен заљудска права Босне и Херцеговине".
Члан 8.
У члану 21. ријечи: "Омбудсмен за Босну и Херцеговину" замјењују се ријечима:
"Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине".
Члан 9.
У члану 22. у ставу 1. ријечи: "Омбудсмен за Босну и Херцеговину" замјењују се
ријечима: "Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине".
Члан 10.
Члан 23. брише се.
Члан 11.
У члану 24. ријеч "приступу" замјењује се ријечима: "слободи приступа".
Члан 12.
У члану 26. наслов члана и став 1. мијењају се и гласе:
"Члан 26.
Однос према другим законима
1. С циљем спровођења овог закона, општи заједнички принципи закона којима се
регулише област управе, као што су закони о управи и закони о управним поступцима
Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске примјењују
се све док иста питања нису регулисана овим законом."
У ставу 2. на крају текста додаје се нова реченица, која гласи:
"Овим законом не умањују се права лица која се односе на подношење жалбе у управном
поступку и права на разматрање предмета пред судом".
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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