
      
      
      
 
 
ВАША ПРАВА СУ ЗАГАРАНТОВАНА . . .  

 
- Општом декларацијом УН-а 
 о правима човјека 1948 године, 
 
- Европском Конвенцијом о 
 заштити људских права и 
 основних слобода 1950 године, 
 
- Уставом Босне и Херцеговине, 
 
- Уставом Републике Српске. 

 
 
 
 
         ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС 

         ВЕЋОЈ ОТВОРЕНОСТИ И 

         ОДГОВОРНОСТИ ВЛАСТИ 

 

 

 

ТРАЖИТЕ ОДГОВОРЕ 
ТО ЈЕ ВАШЕ ПРАВО ! 

 

 
 
 
 
 

КОРИСНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Институција Омбудсмена/ Омбудсмана 
за људска права БиХ 
Академика Јована Суруткр бр. 13  78000 Бања Лука 
Телефон: + 387 51 303-992 
Е-маил: bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba 

 
             
                 
 
 
 
 
 
                РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 
Трг Драже Михаиловића бр. 1 
76 330 Угљевик 
Тел.централа:055/773-773 
www.opstinaugljevik.net 
 
 
 

           Општинска управа Угљевик 
           Службеник за управљање људским ресурсима 
           Здравка Вукашиновић       055/ 773-768        

 
 
 

 

 

       ОПШТИНСКА УПРАВА 

     ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
                                       

 
 

 
 
 
 
 

ВОДИЧ ЗА 

 
 ПРИСТУП  

ИНФОРМАЦИЈАМА У 
ОПШТИНИ УГЉЕВИК 

 
 
 
 
 
 
 

Угљевик,  2023. године 
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ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА                        
ИНФОРМАЦИЈАМА 
(Сл. гласник Републике Српске бр. 20/01) 
 
Шта овај Закон подразумјева? 
Свако физичко и правно лице има право приступа 
информацијама које су под контролом јавног 
органа, а сваки јавни орган има одговарајућу 
обавезу да објави такве информације. Право 
приступа информацијама подлијеже само 
формалним радњама и ограничењима како је то 
утврђено законом. 
 
Који су то јавни органи? 
„Јавни орган“ је сваки републички орган, градски 
орган, општински орган или било који орган у 
Републици Српској како слиједи: извршни орган, 
законодавни орган, правосудни орган, орган који 
обавља јавну функцију, а именован је или 
установљен у складу са законом, било који други 
управни орган, правно лице које у власништву 
или које контролише јавни орган. 
 
Како остварити права на приступ 
информацијама? 
Потребно је поднијети захтјев у писаној форми 
надлежном јавном органу. Захтјев мора 
садржати довољно података у циљу 
проналажења захтјеваних информација. Захтјев 
може да се подносе путем поште или 
непосредном предајом у шалтер сали Општинске 
управе Угљевик или путем меил-а 
opstinaugljevik@gmail.com. 
 
Морамо ли при томе наводити разлоге због 
којих подносимо захтјев? 
Не. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Који је крајњи рок за одговор јавног органа? 
У року од 15 дана добићете информацију 
да ли је Ваш захтјев прихваћен или одбијен. 
 
Које информације можемо тражити? 
Све изузев оних чије би објављивање могло 
изазвати значајне штете по легитимне циљеве 
за интерес одбране и сигурности и заштите 
јавне безбједности, спречавање криминала и 
свако откривање криминала или би могло 
повриједити повјерљиве комерцијалне 
интересе трећег лица 
Или приватност трећег лица и када се након 
проведеног поступка утврди да објављивање 
информације није од јавног интереса.  
 
Шта ако захтјев буде одбијен? 
Тада Вас јавни орган о томе обавјештава 
дописом. Након тога, имате право поднијети 
жалбу . 
 
Имају ли подносиоци захтјева каквих 
трошкова? 
Јавни органи не наплаћују накнаде или таксе за 
подношење захтјева. Приликом умножавања 
материјала који садржи тражену информацију 
првих десет страна је бесплатно, а преко десет 
страна странка ће платити по важећем 
цјеновнику. 
 
Постоји ли преглед информација којима 
располажу јавни органи (Општинска управа, 
Скупштина општине и Начелник општине) и 
гдје се налази? 
Преглед информација којима располажу јавни 
органи (Општинска управа, Скупштина општине 
и Начелник општине) налазе се у ИНДЕКС-
РЕГИСТРУ. 

 
 
 
 

 

Име, име оца, презиме 
 

адреса 
 

телефон  
 

е-маил  
 

                                             ОПШТИНСКА УПРАВА 
                           ОПШТИНА УГЉЕВИК 

 
Предмет: Захтјев за приступ информацијама 

  
______________________________________ 
           (назив органа-извор информације) 
 

Молимо Вас да ми омогућите приступ информацијама: 
 

 

 

 

 

 
Заокружен је начин на који желим приступити 

информацијама (необавезан податак): 
а) непосредан увид 
б) слање информације на кућну адресу 
ц) умножавање информације 
 
-----------------------                   _______________________                
  мјесто и датум                  потпис подносиоца  захтјева 

 

mailto:opstinaugljevik@gmail.com

