
На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне 
и Херцеговине, на 59. сједници Представничког дома, одржаној 02. септембра 2009. 
године, и на 39. сједници Дома народа, одржаној 15. децембра 2009. 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 и 45/06) иза члана 22. додаје се нови Одјељак VII "Казнене 
одредбе" и нови члан 22а, који гласи: 
 
"ОДЈЕЉАК VII  
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22а. 
Новчане казне за прекршаје  

 
1. Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај 
надлежни јавни орган aкo: 

а) не предузме све редовне мјере да прикупи захтијеване информације (члан 14. 
став 1); 

б) не донесе рјешење којим обавјештава подносиоца захтјева да је одобрен приступ  
     информацији (члан 14. став 2. тач. а), б) и ц)); 
ц) не донесе рјешење којим обавјештава подносиоца захтјева да је одбијен приступ  
     информацији (члан 14. став 3. тач. а) и б)); 
д)  прекрши рок из члана 14. став 4. овог закона;  
е)  наплаћује накнаду или таксу за подношење захтјева или за писана обавјештења 

(члан 16) 
ф) не именује службеника за информисање и ако не достави Омбудсмену име и 

податке за контактирање службеника за информисање (члан 19); 
г)  не доставља Водич којим се сваком лицу омогућава приступ информацијама  

под контролом јавног органа, заједно са узорком захтјева у писаној форми (члан 
20.  тачка а)); 

х)  не доставља Индекс регистар врста информација које су под контролом јавног 
органа, облик у којем су информације на располагању, као и податке о томе гдје  

     се може приступити тим информацијама (члан 20. тачка б)); 
     и)  не доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и Омбудсмену, 

као и на захтјев, статистичке податке, по тромјесечном приказу, који се односе 
али нису ограничени на број примљених захтјева, врсту тражених информација, 
утврђене изузетке, као и одлуке које се донесу у току поступка, те коначне 
одлуке (члан 20. тачка ц)); 

ј)  једном годишње не доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 
извјештај (члан 20. тачка д)); 

к)  не пружи  помоћ како је утврђено у члану 24. овог закона. 
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2. За прекршаје из става 1. од тачке а) до к) овог члана казниће се одговорно лице у 
јавном органу новчаном казном у износу од 200 КМ до 5.000 КМ." 
 
3. Досадашњи ОДЈЕЉАК VII постаје ОДЈЕЉАК VIII.  

 
Члан 2. 

 
У члану 24. иза става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  
 
"2. Јавни органи ентитета, кантона и општина дужни су да пруже помоћ јавним 
органима у Босни и Херцеговини када примјена одговарајућих закона о приступу 
информацијама захтијева њихову сарадњу." 

 
Члан 3. 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
БиХ".  
 
 
ПСБиХ, број: 459/09 
15. децембра 2009. године 
С а р а ј е в о  
        
 
 
             Предсједавајући                                                                 Предсједавајући 
        Представничког дома                                                                Дома народа  
Парламентарне скупштине БиХ                                      Парламентарне скупштине БиХ    
 
      др Милорад Живковић                   Сулејман Тихић 
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