
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 48/11

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 

У Закону о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 32/01) у члану 9. став (3), у другој реченици ријеч "Федерације" брише се. 

Члан 2. 

У члану 14. став (3) мијења се и гласи: 

"(3) Ако надлежни јавни орган одбије приступ информацији у цијелости или дјелимично, подносилац захтјева
се обавијештава рјешењем, које садржи: 

1) законски основ за статус изузећа информације у смислу овог закона, укључујући сва материјална питања
важна за доношење рјешења, као и узимање у обзир фактора јавног интереса и 

2) поуку о праву на приговор, назнаку и адресу органа коме се приговор подноси, рок и трошкове за
подношење приговора.". 

Иза става (3) додају се нови ст. (4) и (5) који гласе: 

"(4) Незадовољна странка може против рјешења из става (3) овог члана поднијети приговор руководиоцу
органа у року од осам дана од дана пријема рјешења. 

(5) Рјешење донесено по приговору из става (4) овог члана је коначно у управном поступку и против њега
незадовољна странка може покренути управни спор код надлежног суда.". 

Досадашњи став (4) постаје став (6). 

Члан 3. 

У члану 20. тачка 1), трећа реченица брише се. 

Члан 4. 

Члан 21. мијења се и гласи: 

"Члан 21. 
Омбудсмен 



Омбудсмен обавља своје функције у смислу овог закона у оквиру свог мандата и одговорности утврђених
Уставом Босне и Херцеговине и Законом о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 32/00, 19/02, 35/04, 32/06 и 38/06).". 

Члан 5. 

У члану 25. став (1) мијења се и гласи: 

"(1) На питања поступка која нису уређена овим законом примјењује се Закон о управном поступку
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/98 и 48/99).". 

Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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