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Temeljem članka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 5. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 14. srpnja 2011. godine, i na 4.sjednici Doma naroda, održanoj 28. srpnja 2011. godine,
usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI
PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
Članak 1.
U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06 i 102/09)
u članku 1. u točki b) iza riječi "svaka" dodaju se riječi: "fizička ili pravna".
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
"Članak 3.
Definicije
1. Pojmovi korišteni u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "informacija" je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj,uključujući svaku
presliku ili njezin dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sastavljena i kako je klasificirana;
b) "javno tijelo" je svako tijelo u Bosni i Hercegovini, i to:
1) izvršno tijelo,
2) zakonodavno tijelo,
3) sudsko tijelo,
4) tijelo koje obavlja javnu funkciju, a imenovano je ili ustanovljeno u skladu sa zakonom,
5) bilo koje drugo upravno tijelo,
6) pravna osoba koja je u vlasništvu ili koja kontrolira javno tijelo;
c) "kontrola" znači ili raspolaganje informacijama ili kontrola slobode pristupa informacijama;
d) "osobna informacija" je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja se može neposredno ili posredno
identificirati činjenicama, osobito uključujući: identifikacijski broj, fizički,mentalni, gospodarski, etnički, vjerski, kulturni ili
socijalni identitet te osobe;
e) "nadležno javno tijelo" je javno tijelo koje ima kontrolu nad traženom informacijom, a to je javno tijelo koje je sastavilo
informaciju ili za koje je sastavljena informacija. Ako se javno tijelo koje je sastavilo informaciju ili za koje je sastavljena
informacija ne može utvrditi, onda je nadležno ono javno tijelo čija je funkcija najbliža traženoj informaciji."
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Članak 12.
1. Ako javno tijelo nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu zbog nedostatka formalnih uvjeta koji su predviđeni člankom 11.
st. 2. i 3. ovoga zakona, ono će, što je prije moguće, ali najkasnije osam dana od dana primitka zahtjeva, pismeno obavijestiti
podnositelja zahtjeva, kada je takva obavijest moguća, da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenoga razloga. Navedeni
zaključak sadrži pouku o pravu na žalbu, naziv i adresu tijela kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe,
kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmanu s naznakom potrebnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
2. Za zahtjeve koji nisu u skladu s člankom 11. stavak 2. točka b) ovoga zakona, obavijest iz stavka 1. ovoga članka također
će sadržavati sva specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i presliku Vodiča u smislu članka 20. točka a) ovoga
zakona.
3. Zaključkom iz st. 1. i 2. ovoga članka obavještava se podnositelj zahtjeva da se njegov preinačeni zahtjev smatra novim
zahtjevom."
Članak 4.
U članku 14. u stavku 2. riječi: "bilo djelomično ili cijeloj" zamjenjuju se riječima: "u cijelosti ili djelomično".
U točki c) iza riječi: "članka 16." dodaju se riječi: "ovoga zakona".
Stavak 3. mijenja se i glasi:

"3. Ako se odbije pristup informaciji, u cijelosti ili djelomično,nadležno javno tijelo rješenjem o tome obavještava
podnositelja zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:
a) zakonski temelj za status izuzeća informacije u smislu ovoga zakona, uključujući sva materijalna pitanja koja su
važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir čimbenika javnoga interesa,
b) pouku o pravu na žalbu, adresu tijela kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o
pravu obraćanja ombudsmanu, s naznakom potrebnih podataka za kontaktiranje ombudsmana."
U stavku 4. prva rečenica mijenja se i glasi: "Rješenja predviđena st. 2. i 3. ovoga članka bit će upućena podnositelju zahtjeva
u što kraćem roku, a najkasnije u roku od15 dana od dana primitka zahtjeva."
Članak 5.
U članku 16. riječi: "prvih deset" zamjenjuju se riječima:"prvih 20".
Članak 6.
U članku 20. naslov članka mijenja se i glasi: "Obveze objave i dostave".
U stavku 1. iza riječi "tijelo" dodaju se riječi: "objavljuje i".
U točki a) riječi: "u stavku 1.b)" mijenjaju se i glase: "u stavku 1. točki b) ovoga članka".
U točki b) riječi: "u stavku 1.a)" mijenjaju se i glase: "u stavku 1. točki a) ovoga članka".
U točki d) riječi: "izvještaj, najmanje godišnji" zamjenjuju se riječima: "godišnje izvješće“
Članak 7.
U naslovu odjeljka VI. i u naslovu članka 21. riječ "Ombudsman" zamjenjuje se riječima: "Ombudsman za ljudska prava
Bosne i Hercegovine".
Članak 8.
U članku 21. riječi: "Ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu" zamjenjuju se riječima: "Ombudsman za ljudska prava Bosne i
Hercegovine".
Članak 9.
U članku 22. u stavku 1. riječi: "ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu" zamjenjuju se riječima: "Ombudsman za ljudska
prava Bosne i Hercegovine".
Članak 10.
Članak 23. briše se.
Članak 11.
U članku 24. riječ "pristupu" zamjenjuje se riječima: "slobodi pristupa".
Članak 12.
U članku 26. naslov članka i stavak 1. mijenjaju se i glase:
"Članak 26.
Odnos prema drugim zakonima
1. U cilju provedbe ovoga zakona, opća zajednička načela zakona kojima se regulira područje uprave, kao što su zakoni
o upravi i zakoni o upravnim postupcima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
primjenjuju se sve dok ta pitanja nisu regulirana ovim zakonom."
U stavku 2. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:
"Ovim zakonom ne umanjuju se prava osobe koja se odnose na podnošenje žalbe u upravnom postupku i prava na
razmatranje predmeta pred sudom".
Članak 13.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".
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