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Како користити
ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
Адреса: Министарство финансија и трезора: Сарајево, Трг БиХ 1.
Службеник за информисање: Наташа Крсман, соба 332,
Тел. 033 205 345, 033 219 170, Фаx: 033 202 930
www.mft.gov.ba
e-mail: trezorbih@mft.gov.ba
УВОД
Водич треба да помогне подносиоцима захтјева како би остварили своја права у складу са
Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник
БиХ",28/00, 45/06,102/09, 62/11), ( у даљем тексту: Закон). Сврха му је да све
заинтересоване упути како могу што једноставније доћи до информација које посједује
Министарство финансија и трезора ( у даљем тексту: Министарство).
Водич ће Вам пружити одговоре на сљедећа питања:


како можете добити тражену информацију



како требате написати захтјев за приступ информацији



у којем року смо обавезни да Вам дамо одговор на захтјев



на који начин можете добити одговор



ако нисте задовољни која су Ваша права.

За сва додатна питања на располагању је службеник за информисање Наташа Крсман.

Број: 04-02-3-8764-1 /12

МИНИСТАР

Сарајево, октобар 2012.године

Др Никола Шпирић

Сарајево Трг БиХ 1, тел.; ++387 33 20 53 45, фаx 20 29 30, централа 28 45 20
www.mft.gov.ba

КОЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ТРАЖИТИ
Можете тражити сваку информацију коју посједује Министарство, осим оне која, према
Закону, може бити изузета од објављивања. Одговор може у цијелости или дјеломично бити
ускраћен, уколико се Ваше питање односи на:


функционисање институција БиХ (откривањем информација основано би се
могло очекивати изазивање значајне штете у области: вањске политике,
одбране и сигурности, монетарне политике, спречавања криминала, заштите
процеса доношења одлуке од стране јавног органа у давању мишљења, савјета
или препорука, а не обухвата чињеничне, статистичке, научне или техничке
информације;



повјерљиве комерцијалне информације, када је Министарство дужно да хитно
трећу страну обавијести о појединостима захтјева. Уколико трећа страна у
року од 15 дана не извијести Министарство да је тражена информација
повјерљива, иста информација ће се објавити;



приватност - Министарство ће одбити давање информације ако утврди да
тражена информација укључује личне интересе који се односе на приватност
трећег лица. Нарочито ће се, приликом изузимања од објављивања одређених
информација, водити рачуна о одредбама Закона о заштити личних података

Информације које можете тражити од Министарства наведене су у ИНДЕКС
РЕГИСТРУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА, који можете преузети са
службене интернет странице Министарства www.mft.gov.ba или исти добити од нашег
службеника за информисање који је смјештен у соби 332/III , Трг БиХ 1, Сарајево.
КАКО МОЖЕТЕ ДОБИТИ ТРАЖЕНУ ИНФОРМАЦИЈУ
Да бисте добили информацију коју тражите неопходно је упутити писмени захтјев на
једном од језика који су у службеној употреби у БиХ, и то: лично, путем редовне поште,
путем електронске поште или факсом.
ЗАХТЈЕВ треба садржавати:


назив институције којој се обраћате за давање информација;



што прецизније навођење података о информацији која Вас занима, како би
институција што лакше могла пронаћи исту;



име, презиме и адреса особе која подноси захтјев за приступ информацијама.

КАКО ТРЕБАТЕ НАПИСАТИ ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса, телефон и е-маил подносиоца захтјева
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА, Трг БиХ 1, Сарајево, н/р службеника за
информисање, соба 332

Сарајево Трг БиХ 1, тел.; ++387 33 20 53 45, фаx 20 29 30, централа 28 45 20
www.mft.gov.ba

ПРЕДМЕТ: Приступ информацији
У складу са Законом о слободи приступу информацијама у БиХ, тражим приступ
сљедећим информацијама:
(Навести тачно које информације тражите и описати их што је могуће прецизније)
Молим вас да ми тражену информацију доставите у копији, уколико трошкови
умножавања не прелазе више од ....... КМ, колико сам спреман платити. Уколико копирање
тражене информације изискује веће трошкове, молим да ме о томе извијестите прије него
мој захтјев узмете у разматрање.
Молим да ми одговор доставите у складу са Законом.
Потпис подносиоца захтјева
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОДГОВОРА НА ЗАХТЈЕВ
Министарство по примљеном захтјеву прво утврђује да ли је Ваш захтјев комплетан и
јасан.
Уколико установи да захтјев није комплетан, у року од осам дана ћемо Вас обавијестити да
исти допуните, под условом да сте навели адресу.
У случају да сте тражили приступ информацији за коју Министарство није надлежно,
Ваш захтјев ћемо прослиједити надлежној институцији најкасније осам дана од његовог
примитка, о чему ћемо Вас писмено обавијестити.
Уколико сте тражили приступ информацији која, према Закону може бити изузета од
објављивања, цијенит ће се је ли њено објављивање (у цијелости или дјелимично), у
јавном интересу, о чему ћемо Вас обавијестити у року од 15 дана од дана подношења
захтјева. Овај рок може бити и дужи у Законом предвиђеним случајевима (када је
претходно потребно добити изјашњење треће стране о сагласности за објављивање
информације или се трећа страна обавјештава да ће се информација која је Законом
предвиђена као изузетак, због постојања јавног интереса објавити.
НА КОЈИ НАЧИН МОЖЕТЕ ДОБИТИ ОДГОВОР
Након што Министарство одобри приступ информацији коју сте тражили, дописом
ћемо Вас обавијестити да тражену информацију можете добити у просторијама
Министарства или да Вам исту, уколико нема више од 10 страница можемо умножити и
доставити поштом. Уколико информација има више од 10 страница дужни сте платити
накнаду за умножавање о чему ћемо Вас претходно обавијестити.
У случају да Агенција одбије (у цијелости или дјеломично) Ваш захтјев за приступ
информацијама, обавијестит ћемо Вас писмено о томе у року од 15 дана.
Изузетно, у циљу олакшавања приступа информацијама заинтересованим лицима,
уколико се ради о типским информацијама ,уколико подносилац захтјева свој захтјев
поднесе усмено (лично или путем телефона), службеник за информисање ће му одговор на
тражену информацију дати одмах, такође усменим путем.
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АКО НИСТЕ ЗАДОВОЉНИ КОЈА СУ ВАША ПРАВА
Министарство је дужно да у допису, којим Вас као подносиоца захтјева обавјештава да
се одбија приступ траженој информацији у цијелости или дјеломично, наведе и сљедеће:


законски основ за статус изузећа информације, узимајући у обзир и фактор
јавног интереса;



поуку о праву на жалбу надлежном органу, а што укључује неопходне податке
за контактирање тог органа (адреса и телефон),




рок за подношење жалбе,
упута да имате право да се обратите омбудсману, те податке за контактирање
са овом институцијом.

Адреса и информације за контакт Министарства финансија и трезора БиХ
Контакт адреса за подношење формалног захтјева за приступ информацијама:
Адреса: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, 71000
Сарајево, н/р службеника за информисање, соба 332.
Телефон: + 387 33 205 345; + 387 33 219 170;
Фаx: + 387 33 202 930
Web: www.mft.gov.ba
E-mail: trezorbih@mft.gov.ba
3.8. Трошкови умножавања
У складу са Законом, Министарство не наплаћује накнаде за подношење ЗОСПИ
захтјева или за писана обавјештења у смислу ЗОСПИ-ја, док се накнада за извршене
услуге умножавања наплаћује у складу с Одлуком Вијеће министара БиХ о трошковима
умножавања тражених информација у складу са Законом о слободи приступа
информацијама у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 12/01), и то:
- 0,50 КМ за сваку страницу стандардног формата,
- 10 КМ по дискети за електронску документацију.
- Број уплатног рачуна:
Првих десет страна умножавања материјала стандардног формата је бесплатно, а за све
друге тражене информације с већим бројем страна подносилац захтјева плаћа
унапријед.
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