БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Институција омбудсмена/омбудсмана
за људска права
Босне и Херцеговине

BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija ombudsmena/ombudsmana
za ljudska prava
Bosne i Hercegovine

________________________________________________________________________________________________

Број: Ж-БЛ-05-526/20
Ж-БЛ-05-561/20
Ж-БЛ-05-566/20
Ж-БЛ-05-567/20
Ж-БЛ-05-568/20
Ж-БЛ-05-574/20
Ж-БЛ-05-589/20
Дана: 16. 9. 2020.
П-176/20
САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
н/р предсједавајућег
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ
н/р предсједника
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
н/р предсједника
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
н/р предсједника
Предмет: Препорука у погледу доступности закона и других општих правних аката на
свим нивоима закодавне власти у Босни и Херцеговини, доставља се
Поштовани,
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Омбудсман Босне и
Херцеговине), су током августа и септембра 2020. године имали одређен број обраћања
грађана као и удружења грађана, а који се тичу доступности закона и других општих правних
аката.
Поменути субјекти обраћали су се Омбудсману Босне и Херцеговине упоредо с обраћањем
Савјету министара Босне и Херцеговине, владама ентитета и Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине. Имајући у виду ту чињеницу, јасно је да се жалбе подносилаца у том смислу
могу сматрати неприхватљивим у складу са чланом 26. став 1. тачка 7. Правила поступка
Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине (Службени гласник Босне и
Херцеговине, број 104/11). Међутим, анализирајући садржај поднесака, омбудсмани налазе
њихову оправданост, те Вам се, с тим у вези, обраћају овом препоруком.
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Наиме, општим правним актима на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини прописано је
да исти не могу ступити на снагу прије него што буду објављени у службеним гласницима.
Сви службени гласници у Босни и Херцеговини основани су од стране органа извршне власти.
Како би грађани могли да се придржавају прописа који се на њих односе, неопходно је да буду
упознати с њиховом садржином. Издања службених гласника доступна су само оним лицима
која су претплаћена на њихова штампана или електронска издања.
Имајући у виду чињеницу да већина грађана Босне и Херцеговине, Републике Српске,
Федерације Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине живи на граници
сиромаштва, а притом имајући у виду новонасталу ситуацију у вези с вирусом ЦОВИД-19,
већина њих није у могућности да себи приушти неки вид издања службених гласника.
Службени гласници у Босни и Херцеговини оснивају се као јавна предузећа или као јавне
установе. Њихова искључива дјелатност је од општег интереса. Општи интерес остварује се
обезбјеђивањем да се са законима, другим прописима и општим актима упознају сва физичка
и правна лица, односно сви грађани. Поједини службени гласници средства за рад обезбјеђују
из средстава која остварују својим пословањем. Међутим, и поред те чињенице, омбудсмани
сматрају да у погледу њихове доступности много већи значај има општи интерес.
Имајући у виду наведено, омбудсмани сматрају да би било цјелисходно да се изнађу техничке
могућности како би електронска издања службених гласника била доступна на wеб
страницама.
Осим тога, омбудсмани Вас подсјећају да су издали препоруку 1 којом се кризним штабовима
у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине налаже да предузму потребне мјере
како би се све одлуке кризних штабова на свим нивоима власти објављивале у свим средствима
јавног информисања и на wеб страницама својих институција на потпуно једноставан и
схватљив начин, разумљив за све грађане Босне и Херцеговине како би се избјегла непотребна
различита тумачења.
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