
 

На основу члана IV 4.a) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 

Босне и Херцеговине, на 53. сједници Представничког дома, одржаној 19. септембра 

2013. године и на 34. сједници Дома народа, одржаној 16. децембра 2013. 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, 102/09 и 62/11) у члану 14. иза става (3) 

додаје се нови став (4) који гласи: 

 

"(4) Жалба против рјешења из става (3) овог члана подноси се руководиоцу 

надлежног другостепеног јавног органа." 

Досадашњи став (4) постаје став (5). 

 

Члан 2. 

У члану 22. став (1) тачка ц) иза ријечи: "Босне и Херцеговине" ставља се тачка, 

а остатак текста се брише.  

  

Члан 3. 

У члану 22а. став (2) ријечи: "од 200 КМ до 5.000 КМ" замјењују се ријечима: 

"од 1.000 КМ до 10.000 КМ". 

 

Члан 4. 

Иза члана 22а. додају се нови Одјељак VIIa и нови члан 22б. који гласе: 

''Одјељак VIIa - Надзор над спровођењем Закона о слободи приступа 

информацијама у Босни и Херцеговини. 

  

Члан 22б. 

(Инспекцијски надзор) 

(1)  Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши Управни инспекторат  

Министарства правде БиХ. 

(2) Свако физичко или правно лице као подносилац захтјева има право да поднесе 

захтјев, односно да се обрати усмено или писаним актом, управној инспекцији 

ради заштите права на слободан приступ информацијама када им јавни орган 

онемогућава остваривање права утврђених овим законом. 

(3)   Управни инспектор је дужан да сачини записник о извршеном инспекцијском 

надзору који садржи утврђено чињенично стање као и неправилности у раду 

јавног органа. 

(4)  У случају да управни инспектор утврди да је повријеђен закон, дужан је да 

донесе рјешење и њиме нареди руководиоцу јавног органа предузимање радње 

да се одређени недостаци отклоне у одређеном року. 

(5)  Примјерак рјешења управни инспектор доставља и подносиоцу захтјева. 

(6)  Ако у одређеном року руководилац јавног органа не поступи по налогу управног 

инспектора, управни инспектор је дужан да у складу са својим овлашћењима 



по службеној дужности покрене прекршајни поступак." 

 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику БиХ". 

 

Број 01,02-02-1-38/13 

       16. децембра 2013. године 

       Сарајево 
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