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утврђено чињенично стање као и неправилности у раду 
јавног органа. 

(4) У случају да управни инспектор утврди да је 
повријеђен закон, дужан је да донесе рјешење и њиме 
нареди руководиоцу јавног органа предузимање радње 
да се одређени недостаци отклоне у одређеном року. 

(5) Примјерак рјешења управни инспектор доставља и 
подносиоцу захтјева. 

(6) Ако у одређеном року руководилац јавног органа не 
поступи по налогу управног инспектора, управни 
инспектор је дужан да у складу са својим овлашћењима 
по службеној дужности покрене прекршајни поступак." 

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 19. septembra 2013. godine, i na 
34. sjednici Doma naroda, održanoj 16. decembra 2013. godine, 
usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI 

PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I 
HERCEGOVINI 

Član 1. 
U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i 

Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09 i 
62/11) u članu 14. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4) Žalba protiv rješenja iz stava (3) ovog člana podnosi 
se rukovodiocu nadležnog drugostepenog javnog organa." 

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5). 

Član 2. 
U članu 22. stav (1) tačka c) iza riječi: "Bosne i 

Hercegovine" stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše. 

Član 3. 
U članu 22a. stav (2) riječi: "od 200 KM do 5.000 KM" 

zamjenjuju se riječima: "od 1.000 KM do 10.000 KM." 

Član 4. 
Iza člana 22a. dodaje se novi Odjeljak VIIa. i novi član 22b. 

koji glase: 
"Odjeljak VIIa. Nadzor nad provođenjem Zakona o slobodi 

pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. 

Član 22b. 
(Inspekcijski nadzor) 

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši 
Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH. 

(2) Svako fizičko ili pravno lice kao podnosilac zahtjeva ima 
pravo podnijeti zahtjev, odnosno obratiti se usmeno ili 
pisanim aktom upravnoj inspekciji radi zaštite prava na 
slobodan pristup informacijama kada mu javni organ 
onemogućava ostvarivanje prava utvrđenih ovim zakonom. 

(3) Upravni inspektor dužan je sačiniti zapisnik o izvršenom 
inspekcijskom nadzoru koji sadrži utvrđeno činjenično 
stanje kao i nepravilnosti u radu javnog organa. 

(4) U slučaju da upravni inspektor utvrdi da je povrijeđen 
zakon, dužan je donijeti rješenje i njime narediti 
rukovodiocu javnog organa preduzimanje radnje da se 
određeni nedostaci otklone u određenom roku. 

(5) Primjerak rješenja upravni inspektor dostavlja i podnosiocu 
zahtjeva. 

(6) Ako u određenom roku rukovodilac javnog organa ne 
postupi po nalogu upravnog inspektora, upravni inspektor 
dužan je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, po službenoj 
dužnosti pokrenuti prekršajni postupak." 

Član 5. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
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Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici 
Zastupničkog doma održanoj 19. rujna 2013. godine i na 34. 
sjednici Doma naroda održanoj 16. prosinca 2013. 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, 102/09 i 
62/11) u članku 14. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji 
glasi: 

"(4) Žalba protiv rješenja iz stavka (3) ovoga članka 
podnosi se voditelju nadležnog drugostupanjskog javnog tijela." 

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5). 

Članak 2. 
U članku 22. stavku (1) u točki c) iza riječi: "Bosne i 

Hercegovine" stavlja se točka, a ostatak teksta briše se. 

Članak 3. 
U članku 22a. u stavku (2) riječi: "od 200 KM do 5.000 

KM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000 KM do 10.000 KM". 

Članak 4. 
Iza članka 22a. dodaju se novi Odjeljak VII.a. i novi članak 

22b. koji glase: 
"Odjeljak VII.a. Nadzor nad provedbom Zakona o slobodi 

pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini 

Članak 22b. 
(Inspekcijski nadzor) 

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi 
Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH. 

(2) Svaka fizička ili pravna osoba kao podnositelj zahtjeva ima 
pravo podnijeti zahtjev, odnosno obratiti se usmeno ili 
pisanim aktom upravnoj inspekciji radi zaštite prava na 
slobodan pristup informacijama kada im javno tijelo 
onemogućava ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom. 
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(3) Upravni inspektor dužan je sastaviti zapisnik o obavljenom 
inspekcijskom nadzoru, koji sadrži utvrđeno činjenično 
stanje, kao i nepravilnosti u radu javnog tijela. 

(4) U slučaju da upravni inspektor utvrdi povredu zakona, 
dužan je donijeti rješenje i njime naložiti voditelju javnog 
tijela poduzimanje radnje kako bi se određeni nedostatci 
otklonili u određenom roku. 

(5) Upravni inspektor dostavlja primjerak rješenja i 
podnositelju zahtjeva. 

(6) Ako u određenom roku voditelj javnog tijela ne postupi 
prema nalogu upravnog inspektora, upravni inspektor dužan 
je, u skladu sa svojim ovlastima, po službenoj dužnosti 
pokrenuti prekršajni postupak." 

Članak 5. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 
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1310 
На основу члана IV 4.a) Устава Босне и Херцеговине, 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 54. 
сједници Представничког дома, одржаној 7. октобра 2013. 
године, и на 34. сједници Дома народа, одржаној 16. 
децембра 2013. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ЗАШТИТИ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ 

КОРУПЦИЈУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Дио први - Опште одредбе 

Члан 1. 
(Предмет) 

Законом о заштити лица која пријављују корупцију у 
институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) 
уређује се статус лица која пријављују корупцију у 
институцијама Босне и Херцеговине и правним лицима која 
оснивају институције Босне и Херцеговине, поступак 
пријављивања, обавезе институција у вези са пријављивањем 
корупције, поступак заштите лица која пријављују корупцију 
те прописује санкције за повреде одредаба овог закона. 

Члан 2. 
(Дефиниције) 

Изрази коришћени у овом закону имају сљедеће 
значење: 

a) корупција је свака злоупотреба моћи повјерене 
државном службенику, запосленику, савјетнику, 
изабраном или именованом званичнику, која може 
довести до приватне користи тог лица, домаћег 
или страног физичког или правног лица. Коруп-
ција посебно може укључивати директно или 
индиректно захтијевање, нуђење, давање или 
прихватање мита или неке друге недопуштене 
предности или њену могућност, чиме се нарушава 
одговарајуће обављање било какве дужности или 
понашање очекивано од примаоца мита. Коруп-
ција је и повреда закона, другог прописа, као и 

неправилности у раду и преваре које указују на 
постојање корупције; 

б) узбуњивач је лице које је запослено у инсти-
туцијама Босне и Херцеговине и правним лицима 
која оснивају институције Босне и Херцеговине, 
које због оправдане сумње или околности на 
постојање корупције у било којој институцији 
Босне и Херцеговине у доброј вјери поднесе 
пријаву одговорним лицима или институцијама у 
складу са овим законом; 

ц) заштићено пријављивање је 
1) пријављивање информација надлежном 

ауторитету за које запослени разумно вјерује 
да представљају корупцију у смислу тачке а) 
овог члана, 

2) пријављивање кривичног дјела корупције 
против одговорног лица у институцијама из 
члана 1. овог закона, 

3) подношење тужбе, жалбе или приговора у 
вези са корупцијом против одговорног лица 
у институцијама из члана 1. овог закона, 

4) свједочење на суду или пред органом управе 
у поступку против одговорног лица у 
институцијама из члана 1. овог закона, 

5) сарађивање у поступку који воде истражни 
органи; 

д) посебан облик заштићеног пријављивања је 
јавно објављивање или на други начин чињење 
јавно доступним информација које указују на 
корупцију, под условом да узбуњивач сумња: 
1) да ће бити изложен штетним мјерама од 

одређеног лица, или 
2) да, у случају заштићеног пријављивања 

субјектима из тачке ц) овог члана, неће бити 
предузета адекватна радња, или да ће докази 
и информације бити прикривени или 
уништени, или 

3) да је иста информација пријављена субјекти-
ма из тачке ц) овог члана, а у законском року 
није предузета адекватна реакција мјера, при 
чему је, прије него што изврши посебан 
облик заштићеног пријављивања, узбуњивач 
дужан да размотри евентуалну штету која 
може настати његовим пријављивањем; 

е) штетна радња је радња којом послодавац наноси 
штету запосленом доношењем рјешења о престан-
ку радног односа, отказом уговора о раду, суспен-
зијом са радног мјеста, постављањем на ниже 
радно мјесто, проглашавањем прекобројним, пок-
ретањем дисциплинског поступка, уцјењивањем 
или давањем негативне оцјене, стварањем неп-
ријатељске радне атмосфере, изостанком послов-
ног ангажмана, а све како би запосленог одвратио 
од заштићеног пријављивања или која представља 
чин одмазде против запосленог који је пријавио 
сумњу на корупцију; 

ф) корективна мјера је свака радња којом се забра-
њују, ублажавају или уклањају узроци или посље-
дице штетних радњи према узбуњивачу у вези са 
пријављеним случајем корупције, а која нарочито 
обухвата мјере обезбјеђења и надокнаду штете; 

г) надлежни ауторитет је надређено или друго лице 
у институцији БиХ и правном лицу које оснива 
институција Босне и Херцеговине у којој је 
узбуњивач запослен, а које је задужено за надзор 
над законитошћу рада у тој институцији; лице или 




