
 
 
ВАША ПРАВА СУ ЗАГАРАНТОВАНА... 
 
 

- Општом декларацијом УН-а о 
правима човјека 1948 године, 

 
 

- Европском Конвенцијом о 
заштити људских права и 
основнх слобода 1950 године, 

 
 

- Уставом Босне и Херцеговине, 
 
 

- Уставом Републике Српске. 
 
 
 
 
 
 

ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС 
ВЕЋОЈ ОТВОРЕНОСТИ И 
ОДГОВОРНОСТИ ВЛАСТИ

  
 

КОРИСНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
 

Република Српска Омбудсмен Бранка Колар 
Мијатовић, Фрањо Црњац 
Краља Алфонса ХШ/21 78000 Бања Лука 
Телефон: 051/ 311-797, 051/ 303-451 051/ 324-650, 
051/ 324-651  
Факс: 051/ 313-578 
__________________________________________ 

 
 
 

Република Српска Омбудсмен 
Канцеларија Бијељина Нада Перковић, замјеник 
Омбудсмена Жељко Космајац, правни савјетник 
Милоша Обилића 79 76300 Бијељина  
Телефон:  055/ 211-670  
Факс:055/ 211-671 
__________________________________________

 
 
 

Административна служба општине Рогатица 
Службеник за информисање 
Лакић Валентина   
Телефон: 058/ 415 – 147      

 

  
ОПШТИНА РОГАТИЦА 

 
 
 
 
 

ТРАЖИТЕ ОДГОВОРЕ 
ТО ЈЕ ВАШЕ ПРАВО ! 

 
 
 

ВОДИЧ 
 

ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА У 

ОПШТИНИ РОГАТИЦА 

 
 
 
 
 

Српске слоге бб 73220 РОГАТИЦА 
 

Телефони:  
Централа: 058/ 415-406 

 
 
 

 



 
ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА 
ИНФОРМАЦИЈАМА 
(Сл.гласник Републике Српске Бр. 
20/01) 
 

Шта нам ново доноси овај Закон ? 
Закон сваком лицу даје права да тражи 
информације од јавног органа, а овај има обавезу 
да их пружи. 
 
 
Који су то јавни органи ? 
Јавни органи су цјелокупна власт (законодавна, 
извршна, судска), као и комунална предузећа, 
болнице, школе универзитети, јавни фондови и 
слично). 
 
Како остварити право на приступ 
информацијама ? 
Потребно је поднијети захтјев у писменој форми 
надлежном органу. Захтјев мора садржати 
довољно података у циљу проналажења 
захтјеваних информација у супротном, захтјев ће 
Вам бити враћен на допуну. 
 
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 откривање могло 
изазвати стварну штету интересима одбране 

  
 
јавне безбједности, спречавању криминала или 
би могло повриједити повјерљиве, комерцијалне 
интересе треће стране или приватног трећег 
лица. Тада је могуће ускратити доступност 
цијелој или само дијелу информације. Међутим, 
и у тим случајевима добићете информацију ако 
се установи да је њено објављивање од јавног 
интереса. 
 
 
 
Шта ако захтјев буде одбијен ? 
Тада Вас јавни орган о томе обавјештава 
дописом. Након тога, имате право поднијети 
жалбу или се обратити Омбудсмену. 
 
 
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 свака следеће 
страна се наплаћује 0.20 КМ. 
 
 
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 (Административна служба општине 
Рогатица, Скупштина општине и Начелник 
општине) налазе се у ИНДЕКС-РЕГИСТРУ који 
је у форми проспекта и бесплатно се дијели 
грађанима.

 

_______________________________________________ 
презиме и име 

 
_______________________________________________ 

адреса   
_______________________________________________ 

телефон (необавезан податак)     
______________________________________________ 

е-маил (необавезан податак) 
 
 

ОПШТИНА РОГАТИЦА 
Службенику за информисање 

 
Предмет: Захтјев за приступ информацијама 
 

Молимо   Вас   да   ми   омогућите приступ 
информацијама ________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
___________________________ 
 
Заокружен је начин на који желим приступити 
информацијама (необавезан податак): 

а) непосредан увид 
б) бесплатна копија информације до десет 
     страна 
ц) умножавање информације 

 
 
________________              ___________________ 
     мјесто и датум                          потпис подносиоца 
                                                                  захтјева 
 

 


