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Тужилаштво Босне и Херцеговине 

Број:  А – 445/05 

Сарајево, 06.10.2005. године  

 

 

У смислу одредби члана 20. тачка 1. Закона о слободи приступа информацијама у 

Босни и Херцеговини  (Службени гласник БиХ број 28/00), те члана 11. Закона о 

Тужилаштву Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ број 42/02; 3/03; 37/03), 

Главни тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине, доноси дана 05.10.2005.године 

 

 

В О Д И Ч 

О приступу, објављивању и достављању информација у посједу и под контролом 

Тужилаштва Босне и Херцеговине 

 

Полазећи од одредби Закона о слободи приступа информацијама у циљу веће 

транспарентрности и одговорности јавних органа, овај водич омогућава 

подносиоцима захтјева приступ информацијама под контролом Тужилаштва Босне 

и Херцеговине. 

Водич укључује битне елементе поступка подношења захтјева за приступ 

информацијама, заједно са узорком захтјева у писаној форми, информације о 

врстама изузетака, правним лијековима и битним роковима, те трошковима 

умножавања. 

Водич упућује и на Индеx регистар информација, као и на начин приступа том 

регистру. 

Водич је бесплатан и доступан је странкама на захтјев, а доставља се Омбудсмену, 

те јавним и правним библиотекама. 

 

Опште информације: 

Сједиште Тужилаштва Босне и Херцеговине је у Сарајеву, улица Краљице јелене, број 

88 

Информације под контролом Тужилаштва БиХ садржане су у Индеx регистру који је 

саставни дио овог водича 

Лице задужено за информисање код Тужилаштва БиХ је: 

Ерна Филиповић 

Телефон ++387-33-707-100 

Фаx       ++387-33-707-463 

е-маил адреса: инфо@тузиластвобих.гов.ба 
 

__________________________________________________________________________ 
Тужилаштво-Тужитељство Босне и Херцеговине, Сарајево, ул. Краљице Јелене бр. 88; 

Телефон ++ 387 33 707 100; Фаx: ++ 387 33 707 463  

е-маил: инфо@тузиластвобих.гов.ба 



 

Поступак за приступ информацијама 
 

Захтјев 

Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама из 

надлежности, Тужилаштва БиХ. 

Захтјев се подноси у писменој форми на једном од службених језика БиХ, путем поште или 

непосредном предајом у канцеларији за пријем поште у сједишту Тужилаштва БиХ. 

Захтјев мора бити јасан и садржавати довољно података у вези са природом и садржајем 

информације. 

Ако захтјев подноси физичко лице дужно је доказати свој идентитет личним документом. 

Ако је захтјев сачињен од стране законског заступника или пуномоћника, наведена лица 

потписују захтјев уз презентирање доказа о заступању и свог идентификацијског, личног 

документа са фотографијом. 

У случају да писмени захтјев не испуњава горе наведене услове о томе ће подносилац 

захтјева бити обавијештен, а еветнуално преиначени захтјев сматрат ће се као нови. 
 

Поступање по захтјеву 

По пријему захтјева, овлаштена лица из Тужилаштва БиХ ће размотрити чињенице и 

околности од значаја за обраду захтјева. 

Подносилац захтјева се, најкасније у року од 15 дана од пријема захтјева, обавјештава од 

стране Тужилаштва БиХ да ли је приступ информацијама одобрен у цјелости, дјелимично 

или је одбијен. Наведени рок од 15 дана може бити продужен за седам дана у случајевима 

предвиђеним Законом о слободи приступа информацијама. 
 

Одобрење приступа информацијама 

У случају одобрења приступа информацији, подносилац захтјева се обавјештава о 

могућности  

- личног приступа информацији или 

- достављању информације уколико је иста краћа од десет страница или 

- могућности умножавања, уз накнаду, ако је информација дужа од десет страна. 

  Накнада по једној страници стандардне величине је 0,50 КМ. 
 

Одбијање захтјева приступа информацији у цјелости или дјелимично 

Тужилаштво БиХ може одбити захтјев за приступ информацији у цјелости или дјелимично 

за слиједеће врсте информација: 

• Када се откривањем информације основано може очекивати изазивање значајне 

штете по легитимне циљеве за слиједеће врсте информација: 

       -     интерес одбране и заштита јавне сигурности 

       -     спречавање криминала и свако откривање криминала 

       -     заштита процеса у доношењу одлука утврђених законом 

• Када захтјев за приступ информацијама укључује повјерљиве комерцијалне интересе 

треће стране 

• Када захтјев за приступ информацијама укључује личне интересе који се односе на 

приватност трећег лица у складу са Законом и Европском конвенцијом о заштити 

људских права и темељних слобода, (члан 8) 

• Када се ради о малољетним починиоцима кривичних дјела и када су малољетници 

оштећени кривичним дјелом 

• Када се ради о поштивању претпоставке (пресумптио) невиности 

• Када се након проведеног поступка, утврди да објављивање информације није од 

јавног интереса. 

 

_____________________________________________________________________ 
Тужилаштво-Тужитељство Босне и Херцеговине, Сарајево, ул. Краљице Јелене бр. 88; 

Телефон ++ 387 33 707 100; Фаx: ++ 387 33 707 463 

е-маил: инфо@тузиластвобих.гов.ба 



У случају одбијања приступа информацији дјелимично или у цјелости, подносилац захтјева 

ће, у смислу члана 14. тачка 3. Закона о приступу информацијама, бити обавијештен у року 

од 8 дана са упутом о могућности подношења жалбе Главном тужиоцу Тужилаштва Босне 

и Херцеговине и права обраћања Омбудсмену. 

 

 

 

 

ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ 

                  ТУЖИЛАШТВА  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

                МАРИНКО ЈУРЧЕВИЋ  
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