УПУТСТВО
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БИХ У
БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(Објављено у "Сл. гласнику Брчко Дистрикта", бр. 36 од 15 октобра 2004)

Члан 1.
Овим упутством уређују се питања која треба да допринесу ефикаснијој примјени Закона о
слободи приступа информацијама у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 28/2000) (у даљњем
тексту: Закон) у Брчко дистрикту БиХ, а односе се на питања која доприносе правилнијем
поступању у примјени тог Закона, те на одређивање висине трошкова услуге умножавања
информација.
Члан 2.
Под појмом "информација под контролом јавног органа", у смислу члана 3 тачка 1 Закона,
подразумијева се 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 да је сачињена и како је класификована.
Члан 3.
Под "јавним органом", у смислу члана 3 тачка 2 Закона, подразумијевају се:
‐ Градоначелник, одјељења и службе Владе Брчко дистрикта БиХ,
‐ Орган који обавља јавну функцију а именован је и установљен у складу са законом (Управа
прихода, Пореска управа, Полиција),
‐ Правно лице које врши јавна овлаштења повјерена му од стране градоначелника или
Скупштине Брчко дистрикта БиХ.
Члан 4.
Јавни орган не може утврдити да одређена врста информација није доступна јавности, већ је
у сваком конкретном случају дужан да утврди да ли постоје Законом утврђени изузеци од
саопштавања информације, те да ли поред тих изузетака постоји јавни интерес да се та
информација саопшти (члан 5 до 9 Закона).
Члан 5.
Цијена трошкова умножавања (фотокопирања) захтијеване информације за физичка и
правна лица, у складу са одлуком Вијећа министара БиХ број 37/01 од 12.04.2001. године
износи:
‐ 0,50 КМ за сваку страницу стандардне величине (А4);
‐ 10,00 КМ по дискети за електронску документацију.
Првих десет страница умножавања материјала стандардне величине је бесплатно, док се за
све тражене информације преко ове количине, износ утврђен претходним ставом, уплаћује
унапријед јавном органу који даје информације.
Члан 6.
Јавни орган одредиће службеника који ће примати уплате за трошкове из тачке 5 овог
упутства и о томе издати одговарајућу признаницу (рачун). За ту сврху израђују се

одговарајуће признанице, чији један дио задржава наведени службеник ради контроле
извршених уплата, а други дио предаје лицу које је извршило уплату.
Члан 7.
У циљу благовременог почетка примјене Закона, градоначелник Брчко дистрикта ће
предузети одговарајуће мјере да се изврше сљедеће радње:
‐ најкасније до 30. јуна 2004. године одлуком именовати службеника за информисање и
његовог помоћника који ће примати и непосредно обрађивати захтјеве за приступ
информацијама у складу са чланом 19 Закона. Копија одлуке доставља се омбудсмену БиХ, с
тим што у одлуци треба навести сљедеће податке: адресу јавног органа, број телефона и број
канцеларије службеника за информисање;
‐ најкасније до 30. јуна 2004. године израдити Водич и Индекс регистар информација (члан
20 тачка а) и б) Закона) и најкасније до 5. јула 2004. године доставити: омбудсмену БиХ,
Градској библиотеци Брчко дистрикта, библиотекама правних факултета у: Сарајеву, Бања
Луци, Мостару и Бихаћу, те Водич и Индекс регистар објавити путем интернета.
Члан 8.
У смислу члана 20 тачке ц) и д) Закона, јавни орган је дужан да податке за текуће
тромјесјечје достави Парламентарној скупштини БиХ и омбудсмену БиХ почетком септембра
2004. године, а наредне за сваки тромјесечни период, те годишњи извјештај омбудсмену
БиХ и Парламентарној скупштини на захтјев.
Члан 9.
Јавни орган дужан је да Водич, Индекс регистар, тромјесечне податке и годишњи извјештај
(члан 20 тачка д) изради у довољном броју примјерака, како би без накнаде били доступни
свим заинтересованим лицима у просторијама јавног органа (инфопулту и/или код
службеника за информисање).
Члан 10.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ".
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